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Hoofdstuk 1 

Inleiding: Twee Bolivia’s  

 

1.1 Inleiding tot de probleemstelling 

De geschiedenis van Bolivia is een fascinerende. Bolivia was, en is, een land van extremen. 

Niet alleen is het het armste land van Zuid-Amerika, maar ook het land met de grootste 

indigena-populatie: 64 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 62 

procent geeft aan zichzelf als inheems te beschouwen. Het merendeel van deze arme 

inheemse bevolking, voornamelijk bestaande uit Aymara en Quechua-indianen, is 

woonachtig in de hooglanden van de Andes in het westen en midden van het land; in het 

laagland in het oosten bevinden zich de rijkere departementen waar het merendeel van de 

bevolking van westerse afkomst is. Deze oost-westverdeling heeft een grote impact op de 

politiek, economie en cultuur van het land. Deze complexe situatie wordt nog eens 

versterkt door Bolivia’s geografische positie. Met het Andesgebergte in het westen, het 

Amazonewoud in het oosten en het ontbreken van een directe verbinding tot de zee, 

bevindt Bolivia zich in een geïsoleerde positie. Mede hierdoor is de Boliviaanse economie 

afhankelijk van de export van kapitaalrijke producten. Vaak zijn dit de bodemschatten 

waar het land rijk aan is. Grondstoffen als zilver, goud en tin hebben dan ook een 

bepalende rol gespeeld in de Boliviaanse geschiedenis. Veelal ging dit gepaard met de 

uitbuiting van de oorspronkelijke bevolking, want terwijl internationale machten er met de 

opbrengsten vandoor gingen, bleef de eigen bevolking in armoede achter.  

 Bolivia’s economische tegenstellingen worden ook weerspiegeld in de politieke 

situatie van het land. Eeuwenlang was de macht in het land voorbehouden aan een kleine, 

blanke elite die een feodaal systeem in stand hield. De nationale revolutie van 1952 

probeerde daar een einde aan te maken en had als doel Bolivia om te vormen tot een 

moderne nationale staat door middel van hervormingen. Echter, ook el estado ’52 hield 

geen stand. In 1964 grepen militairen de macht en bleven tot aan 1982 het bevel voeren. In 

1982 werd de democratie hervat, maar de jaren van militaire dictatuur hadden geleid tot 
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grote politieke instabiliteit en economische malaise. Met een hyperinflatie die opliep tot 

20.000 procent, was in 1985 de crisis compleet.  

Niet alleen Bolivia had te kampen met een economische crisis. Ook elders in de 

wereld, en met name in Latijns-Amerika en Oost-Europa, hadden regeringen te maken met 

onhoudbare financiële situaties. Het International Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank 

en Amerika predikten daarop een set van economische hervormingen, gericht op een vrije 

markt en het verkleinen van de invloed van de staat. Deze set van neoliberale maatregelen, 

ook wel Washington Consensus genoemd, moest een einde maken aan de crisis en door 

middel van een gezond monetair beleid en een vrije markt leiden tot economische 

ontwikkeling.  

De door het IMF en de Wereldbank opgelegde neoliberale hervormingen werden in 

Bolivia met open armen ontvangen. Door middel van een economische shocktherapie werd 

de hyperinflatie tot een halt gebracht en een Nieuwe Economische Politiek (NEP) 

geïntroduceerd. Architect van de neoliberale hervormingen in Bolivia was de toenmalige 

minister van planning Gonzalo Sánchez de Lozada, beter bekend onder zijn bijnaam Goni. 

De in Amerika opgeleide ingenieur was een groot voorstander van de neoliberale 

maatregelen en toen hij in 1993 tot president werd gekozen, bouwde hij de in 1985 gestarte 

hervormingen verder uit. Door middel van zijn Plan de Todos voerde hij een groot aantal 

wetten en hervormingen door, gericht op decentralisatie, privatisering en de hervorming 

van de constitutie, het onderwijssysteem en het landbouwbeleid. Hoewel internationale 

investeerders werden aangetrokken en de geprivatiseerde bedrijven zich ontwikkelden, 

ervoer de Boliviaanse bevolking vooral negatieve gevolgen van dit beleid. 

 Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd Bolivia opgeschud door de 

massale mobilisatie van haar bevolking. In februari 2000 gingen tienduizenden inwoners 

van de stad Cochabamba de straat op uit protest tegen de privatisering van het lokale 

waterbedrijf. In oktober 2003 behaalde Bolivia wederom de media toen de Boliviaanse 

bevolking zich verzette tegen de voorgenomen export van het Boliviaanse gas. Beide malen 

hadden de massale volksopstanden het gewenste effect: de privatisering van het water werd 

tegengehouden en in 2003 werd president Sánchez de Lozada uit zijn ambt gestoten. Met 
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deze gebeurtenissen sloot Bolivia zich aan bij een proces dat ook elders in Latijns-Amerika 

gaande was: de verwerping van het neoliberalisme en een nieuwe vlucht naar links. 

De gebeurtenissen van februari 2000 en oktober 2003 worden doorgaans gezien als 

de opmars naar de verkiezingsoverwinning van Evo Morales in 2005. Waar vanaf 1985 de 

vrije markt hoogtijd vierde, ontvouwde zich met het aan de macht komen van de 

voormalige cocaboer een socialistische revolutie. Met sociale programma’s, nationalisaties 

en een wijziging van de grondwet, streeft Morales naar een Bolivia waarin alle Bolivianen 

gelijk zijn.  

In twintig jaar tijd heeft zich een economische, politieke en sociale omslag in 

Bolivia voorgedaan. Waar Bolivia in 1985 werd gezien als hét voorbeeld voor een succesvol 

neoliberaal beleid is zij momenteel één van de meest socialistische landen ter wereld. Deze 

omslag heeft mijn interesse gewekt. Een interesse die begon bij het lezen van enkele 

artikelen over de gasoorlog van 2003. Bij verdere bestudering van de literatuur over de 

gasoorlog en de opstanden van februari 2000, bleek veelal eenzelfde hoofdgedachte naar 

voren te komen: de massale onvrede die bij deze opstanden naar buiten kwam was, naast 

een protest tegen de verkoop van het water en gas, het gevolg van het neoliberale beleid 

dat in de jaren tachtig en negentig was gevoerd. Deze hypothese riep al snel nieuwe vragen 

bij mij op: Hoe zag dit neoliberale beleid er uit? Waarom kwam de inheemse bevolking 

juist nu zo massaal in beweging? En waarom speelt het gas zo’n belangrijke rol in dit 

conflict? Deze vragen heb ik ondergebracht in mijn hoofdvraag: Wat is de relatie tussen 

neoliberale hervormingen en sociale mobilisatie in Bolivia tussen 1985 en 2005 en wat was 

hun rol bij het aan de macht komen van Evo Morales? 

 

1.2 Inleiding tot de literatuur 

In de berichtingeving over de gasoorlog van 2003 kwam veelal eenzelfde uitleg van het 

conflict naar voren: de massale volkswoede was een reactie op de voorgenomen verkoop 

van het Boliviaanse gas en daarmee de verwerping van het neoliberale beleid dat sinds 1985 

in het land gevoerd werd. Isabel Hilton verwoordt dit in The Guardian: ‘The immediate 

trigger for the recent protests was a British-backed consortium's plan to sell natural gas, of 
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which Bolivia has a huge reserve, to the US and Mexico through Bolivia's old enemy, Chile. 

On the surface the protest seems irrational. Why should the poor of a poor country object 

to the money-spinning exploitation of that country's natural resources? The answer lies 

both in the memory of Potosi and 15 years of the kind of free market reforms which 

Sánchez de Lozada had pioneered in his first term of office in the 90s’.1 Ook Eduardo 

Galeano refereert naar de geschiedenis van het land: ‘Het volk kwam in opstand omdat het 

weigerde te accepteren dat met het gas zou gebeuren wat eerder het zilver, de salpeter, het 

tin en al het andere overkwam. De herinnering doet pijn maar leert ook een les: de niet 

vernieuwbare grondstoffen vertrekken zonder afscheid te nemen en komen nooit terug’.2 

Hiermee leggen de auteurs een duidelijk verband tussen de gebeurtenissen uit 2000 en 2003 

en de geschiedenis van Bolivia, gekenmerkt door plundering en uitbuiting van de inheemse 

bevolking en haar land. Ook nu dreigde een internationale partij er met de Boliviaanse 

rijkdommen vandoor te gaan, terwijl de eigen bevolking in crisis verkeerde. Het 

neoliberale beleid, dat in 1985 in Bolivia werd ingevoerd, dreigde een herhaling van de 

geschiedenis te veroorzaken. De massale mobilisaties van de Boliviaanse bevolking tussen 

2000 en 2005 probeerden dit tij te keren.  

Diverse sociale en politieke wetenschappers sluiten zich in hun werk bij 

bovenstaande visie aan. Zo stelt Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen dat het Boliviaanse volk 

streed vóór het behoud van de Boliviaanse grondstoffen en tégen een gemeenschappelijke 

vijand. Deze vijand was niet slechts de Boliviaanse overheid of de internationale bedrijven, 

maar het kapitalistische neoliberale systeem als geheel.3 Ook de Boliviaanse wetenschapper 

Mirko Orgaz García benadrukt in zijn werk herhaaldelijk dat het neoliberale systeem en de 

uitbuiting van het Boliviaanse land en haar bevolking door buitenlandse machten debet is 

geweest aan de massale volksprotesten. 

Er zijn echter ook auteurs die positiever staan tegenover het neoliberale beleid van 

Paz Estenssoro en zijn opvolgers, en dan met name ten aanzien van het gas. Zo stelt Mark 

Falcoff: ‘Unless one believes -as many Bolivian anti-imperialists, politicians, and journalists 
                                                
1 Isabel Hilton, ‘Justice on the streets’ In: The Guardian, 21 oktober 2003. 
2 Eduardo Galeano, ‘El país que quiere existir’ In: El Mundo, 21 oktober 2003.  
3 Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, ‘Discursos de otredad, conflictos políticos y movimientos sociales en 
Bolivia’, In: Nicholas A. Robins, Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia (La Paz 2006) 77.  
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presently act as if they do believe- that oil and gas spring from the ground on their own 

recognizance and in the blissful absence of engineering and geological skills, financing, and 

complex market arrangements, it is difficult to see what was wrong with this 

arrangement’.4 Ook Roberto Ruiz, voorzitter van het comité cívico in Tarija deelt deze 

mening. Hij stelt dat Bolivia twee opties heeft: ofwel blijven hangen in de gedachte dat 

Bolivia altijd zal worden uitgebuit en daardoor geen enkele kans tot ontwikkeling 

benutten, ofwel proactief zijn, duidelijke regels maken en deze navolgen om Bolivia te 

ontwikkelen zonder dat de zwarte geschiedenis zich kan herhalen.5 Falcoff en Ruiz delen 

dus de mening dat de neoliberale hervormingen het juiste middel vormden voor de 

ontwikkeling van het land.  

De eerste groep schrijvers lijkt zich vooral te identificeren met de inheemse 

bevolking van het land, die, hoewel zij een meerderheid vormt, eeuwenlang uitgebuit en 

onderdrukt is. De tweede groep auteurs lijkt zich meer te identificeren met het rijke en 

blanke oosten van het land. Zij zien vooral de economische mogelijkheden die de 

neoliberale hervormingen met zich meebrachten. In de literatuur wordt deze tweedeling in 

Bolivia veelal aangeduid met ‘de twee Bolivia’s’: ‘...that which wants a relation with the 

wider world, which wants to improve economically, and that which wants the 500 years, 

the Bolivia of failure’.6 

 James Dunkerley stelt echter dat Bolivia, en de gebeurtenissen die zich daar aan het 

begin van de eenentwintigste eeuw hebben afgespeeld, te veel in een model van dichotome 

relaties wordt gezien: internationale neoliberalen tegenover de uitgebuite bevolking, 

blanken tegenover indianen of globale modellen tegenover lokale ervaringen.7 Een zwart-

wit visie die volgens Dunkerley geen ruimte biedt voor een daadwerkelijke analyse van het 

conflict. Eenzelfde geluid vinden we bij Peter DeShazo. Hij meent dat het verzet van de 

Boliviaanse bevolking veel meer was dan alleen een afkeer van het neoliberale beleid: ‘A 

commonly held view outside of Bolivia credits the turmoil of the past three years as the 

                                                
4 Mark Falcoff, ‘The last days of Bolivia?’ (2004) www.aei.org/publications/pubID.20580/pub_detail.asp. 
5 James Dunkerley, ‘Evo Morales, the ‘Two Bolivia’s’ and the third Bolivan revolution’ In: Journal of Latin 
American Studies (2007) vol. 39, 143.   
6 Dunkerley, ‘Evo Morales’, 143.  
7 James Dunkerley, Bolivia; revolution and the power of history in the present (Londen 2007) 15. 
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product of widespread poverty and the exclusion of indigenous people from national 

political and social life, boiling over into majority rage against traditional elites and the 

Washington Consensus. The explanation, as always, is more complex, linked to political 

changes that resulted in the large-scale participation of indigenous peoples rather than 

their exclusion’.8 Ook Andersson en Haarstad concluderen dat de gebeurtenissen in 2000 en 

2003 doorgaans gezien worden als slechts het effect van de negatieve consequenties van 

neoliberale hervormingen.9 Zelf stellen zij daar een andere visie tegenover: sociale 

mobilisatie is volgens hen niet zozeer het gevolg van de neoliberale hervormingen, maar de 

hervormingen en sociale mobilisatie hebben elkaar beïnvloed en versterkt.10  

Hoewel deze auteurs zich bewust zijn van de negatieve gevolgen van de neoliberale 

hervormingen, wijzen ze ook op de positieve ontwikkelingen die het neoliberale model 

met zich mee gebracht heeft. Ook Benjamin Kohl en Linda Farthing behoren tot deze 

groep. Zij stellen dat het Plan de Todos van Gonzalo Sánchez de Lozada niet alleen een 

economisch plan was, gericht op privatisering en de vrije markt, maar ook belangrijke 

sociale maatregelen bevatte. Zo richtte het plan zich onder meer op democratisering, het 

verkleinen van de sociaal-economische verschillen in het land en de vastlegging van 

Bolivia als multi-etnische staat. Zowel Postero als Andersson & Haarstad menen dat het de 

hervormingen uit het Plan de Todos waren die ruimte hebben gegeven voor enkele 

positieve veranderingen in Bolivia. Zo boden de onderwijshervormingen ruimte voor 

multicultureel onderwijs en werden met invoering van de wet op bevolkingsparticipatie de 

organisaties van Indiaanse gemeenschappen voor de eerste maal erkend11 en de 

verhoudingen tussen het platteland en de stad hersteld.12  

Benjamin Kohl is echter minder positief over de uitwerkingen van deze wet op 

bevolkingsparticipatie, want hoewel de municipios meer inspraak kregen, kreeg de centrale 

                                                
8 Peter Deshazo, ‘Bolivia’s deepening crisis’ In: Hemisphere Focus (2005) Vol. XIII, nr. 4, 1. 
9 Vibeke Andersson & Harvard Haarstad, ‘Citizenship and state-building in contemporary Bolivia; politization 
of cultural identity (2009)  http://vbn.aau.dk/fbspretrieve/16964855/gds_wp_2.pdf.  
10 Andersson &  Haarstad, ‘Citizenship and state-building’ , 1. 
11 Ibidem, 14. 
12 Ibidem.  
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overheid dat ook.13 Roberto Laserna ondersteunt dit door te stellen dat het politieke 

systeem zich wel opende aan de onderkant, maar tegelijkertijd steeds verder weg kwam te 

staan van het centrum van de macht. Hierdoor kregen de regeringen steeds meer politieke 

speelruimte die uiteindelijk zou worden bestreden door middel van sociaal conflict.14 

Postero concludeert echter dat door de hervormingen de inheemse bevolking wel degelijk 

meer invloed heeft gekregen op nationaal niveau en dat zij dankbaar gebruik hebben 

gemaakt van de ruimte die middels de wet op bevolkingsparticipatie werd geboden.15 Ook 

Robins sluit zich hier bij aan en stelt dat de sociale hervormingen de opkomst van nieuwe 

politieke partijen en organisaties heeft gefaciliteerd.16 De opkomst van Morales’ 

Movimiento al Socialismo (MAS) zou in dat geval juist mogelijk zijn geworden door de 

uitvoering van de neoliberale agenda. Dit brengt ons terug bij de hoofdvraag van dit 

onderzoek. Wat is de relatie tussen neoliberale hervormingen en sociale mobilisatie in 

Bolivia tussen 1985 en 2005 en wat was hun rol bij het aan de macht komen van Evo 

Morales? 

In dit onderzoek tracht ik een antwoord te geven op deze vraag en daarmee een 

beeld te schetsen van de politieke, economische en sociale omwenteling die zich in het 

land heeft voorgedaan. Tevens biedt dit onderzoek daarmee een handvest om huidige 

onrust en instabiliteit in het land te begrijpen. Na een beschrijving van de historische 

context, zal in hoofdstuk twee en drie een beschrijving worden gegeven van het 

neoliberale beleid dat vanaf de jaren tachtig is gevoerd en de sociaal-economische gevolgen 

hiervan. In het vierde hoofdstuk zal geanalyseerd worden hoe en waarom de bevolking in 

opstand kwam en in hoofdstuk vijf zal worden ingegaan op de vraag hoe de MAS van deze 

onrust en hervormingen gebruik heeft gemaakt. In hoofdstuk zes zal een antwoord worden 

geformuleerd op de hoofdvraag.  

                                                
13 Benjamin Kohl, ‘Restructuring citizenship in Bolivia: El Plan de Todos’ In: International journal of urban 
and regional research (2003) vol. 27, nr. 2, 233.  
14 Kohl, ‘Restructuring citizenship’, 344.  
15 Nancy Grey Postero, Now we are citizens: Indigenous politics in postmulticultural Bolivia (Standford 2006) 
17. 
16 Nicolas A. Robins, Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia (La Paz 2006) 15. 
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Hoofdstuk 2 

De intrede van het neoliberale model, 1985-1993 

 

2.1 Historische context 

Op 6 augustus 1825 werd na een lange strijd tegen de Spanjaarden de onafhankelijke 

Republiek Bolivia uitgeroepen. Daarmee kwam een einde aan het koloniale tijdperk dat 

werd gekenmerkt door onderdrukking en uitbuiting van de inheemse bevolking en haar 

land. Na de onafhankelijkheid werd de situatie voor de oorspronkelijke indianenbevolking 

er echter nauwelijks beter op; er kwam een kleine, blanke elite aan de macht die het 

koloniale uitbuitingssysteem in stand hield. Deze oligarchie ging gepaard met grote 

politieke en economische instabiliteit en tijdens de Salpeteroorlog (1879-1883) tegen Chili 

bleek ook Bolivia's militaire zwakte. In deze oorlog, waarbij de beschikking over de 

omvangrijke nitraatvelden in de Boliviaanse provincie Litoral op het spel stond17, verloor 

Bolivia met deze mineraalrijke regio ook haar directe verbinding tot de Grote Oceaan. In 

de jaren volgend op dit militaire verlies, vond een sterke groei plaats in de vraag naar- en 

prijs van tin en werd de Boliviaanse economie, na het ineenstorten van de zilvermarkt, 

vrijwel afhankelijk van de export van deze grondstof. De drie grootste tinmagnaten gingen 

een groeiende controle uitoefenen op de economie en politiek van het land en vormden zo 

een ware tinoligarchie.18  

Toen in 1929 de economische wereldcrisis uitbrak en de vraag naar tin instortte, 

kreeg de Boliviaanse economie een zware klap te verduren: veel arbeiders verloren hun 

baan, de staat verlaagde haar publieke uitgaven en staakte het betalen van de buitenlandse 

schuld.19 President Salamanca probeerde de aandacht van de binnenlandse problemen af te 

leiden door zich te richten op het grensgeschil met Paraguay over de regio Chaco. Beide 

door land ingesloten landen wilden zich de regio toe-eigenen, zodat de daarin stromende 

rivier de Paraguay hen een toegang tot de zee kon verschaffen.20 Daarbij deden de 

                                                
17 Herbert S. Klein, A concise history (Cambridge 2003) 135. 
18 Benjamin Kohl & Linda Farthing, El bumerán Boliviano (La Paz 2007) 87.  
19 Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Nacionalización del siglo XXI  (La Paz 2007) 25.  
20 Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Nacionalización del siglo XXI, 26.  



 12 

geruchten de ronde dat de regio rijk zou zijn aan olie, en het Amerikaanse Standard Oil en 

het Britse Royal Dutch Shell oefenden druk uit op respectievelijk de Boliviaanse en 

Paraguayaanse regering om Chaco op te eisen. Na drie jaar oorlog kwam Bolivia als grote 

verliezer uit de strijd. In de publieke opinie was niet het beleid van president Salamanca, 

maar het optreden van de buitenlandse oliebedrijven verantwoordelijk geweest voor het 

uitbreken van de oorlog. Toen na de oorlog bleek dat Standard Oil vanaf 1925 illegaal 

petroleum had getransporteerd naar Argentinië, werd het Amerikaanse bedrijf onder het 

presidentschap van David Toro in 1936 genationaliseerd. 

Het vernederende verlies in de oorlog om Chaco leidde bij de middenklasse en 

militairen tot een afkeer van de bestaande burgerregeringen en politieke partijen en tot een 

groeiend nationalisme onder alle lagen van de bevolking.21 Als reactie deden in de jaren 

dertig en veertig verschillende linkse partijen hun intrede22 die zich afzetten tegen de 

bestaande conservatieve partijen en zich hard maakten voor nieuwe thema's als de 

nationalisatie van de tinmijnen, de belangen van de mijnarbeiders en de maatschappelijke 

positie van de indianen.23 Van deze partijen groeide de Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), onder leiding van Víctor Paz Estenssoro en Hernán Siles Zuazo, uit 

tot de populairste en gesteund door een brede alliantie van boeren, arbeiders, de 

middenklasse, studenten en intellectuelen kwam zij in 1952 middels een revolutie aan de 

macht. Met het doel Bolivia om te vormen tot een moderne nationale staat24 voerde de 

MNR een sociale revolutie, waarin educatieve, agrarische en electorale hervormingen 

centraal stonden.25 De nationale revolutie betekende een keerpunt in de geschiedenis van 

Bolivia daar zij een eind maakte aan de hegemonie van de mijnmagnaten en plaats maakte 

voor de participatie van de midden- en arbeidersklasse in het politieke en economische 

proces.26 Hiertoe werd gepoogd de inheemse bevolking in de klassensamenleving te 

                                                
21 Klein, A concise history, 176.  
22 Forrest Hylton & Sinclair Thomson, Revolutionary horizons, past and present in Bolivian politics (Londen 
2007) 70.  
23 Klein, A concise history, 197.  
24 Kohl & Farthing, El bumerán Boliviano, 91.  
25 Colectivo Sur, El nuevo orden mundial y el saqueo de Bolivia (Cochabamba 2006) 259.  
26 Carlos Toranzo Roca, Rostros de la democracia: Una mirada mestiza (La Paz 2006) 18.  
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integreren27, waardoor voor het eerst in de geschiedenis een gevoel van nationale eenheid 

ontstond.28  

Door de landhervormingen en de nationalisatie van de tinmijnen kwam de regering 

van Paz Estenssoro echter al snel in economische problemen en raakte genoodzaakt bij de 

VS aan te kloppen voor financiële steun. De MNR raakte verdeeld door politieke en 

persoonlijke strubbelingen en daarbij raakte zij herhaaldelijk in conflict met de door hen 

opgerichte federatie van vakbonden Central Obrera Boliviana (COB). Vooral de daarin 

opgenomen federatie voor mijnwerkers Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB), die voor verdere sociale hervormingen pleitte, speelde hierin een 

belangrijke rol. De MNR weigerde verder te gaan in haar sociale revolutie en was hierin, 

door haar economische afspraken met de VS, ook beperkt. De revolutie nam hierdoor een 

conservatieve wending en al snel kreeg de blanke elite weer de overhand.29 In 1964 werd 

Paz Estenssoro, op dat moment bezig aan zijn derde ambtstermijn, door een coup omver 

geworpen en werd de macht overgenomen door militairen die de orde wilden herstellen.  

Tot aan 1978 bleven militairen onafgebroken aan de macht, maar hoewel de 

dictatuur gepaard ging met schendingen van de burgerrechten, bleven veel van de door de 

MNR ingevoerde economische en sociale hervormingen gehandhaafd. Na de relatief 

stabiele dictatuur van generaal Hugo Banzer (1971-1978), werd de periode tussen 1978 en 

1982 gekenmerkt door politieke chaos en het af- en aantreden van in totaal negen 

verschillende presidenten. De politieke chaos ging gepaard met grote economische 

instabiliteit en Bolivia’s buitenlandse schuld groeide uit tot ruim drie miljard dollar.30 De 

hopeloze economische situatie en de grote mate van corruptie leidde tot een groeiend 

protest tegen de militaire regimes, zowel onder de bevolking als binnen het leger. Net als in 

1952 vormden indianen, boeren, arbeiders, de middenklasse en intellectuelen een alliantie 

en in 1982 dwongen zij de laatste militaire junta af te treden. Democratische verkiezingen 

                                                
27

 Andersson &  Haarstad, ‘Citizenship and state-building’ , 23. 
28 Marc Falcoff, ‘A revolt that leads nowhere’ (2003) www.aei.org/publications/pubID.19541/pub_detail.asp. 
29 William Easterly, The white man’s burden: Why the West's efforts to aid the rest have done so much ill 
and so little good (Oxford 2006) 120.  
30 Jim Shultz, ‘Deadly consequences: The International Monetary Fund and Bolivia’s black February’ (2005) 
www.democracyctr.org/publications/consequences/imfreport.pdf, 14.  
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werden uitgeschreven en met steun van brede lagen van de bevolking werd Hernán Siles 

Zuazo de eerste democratisch gekozen president in achttien jaar tijd. 

Op 10 oktober 1982 begon Siles Zuazo, vierentwintig jaar na zijn eerste 

presidentschap, aan zijn tweede ambtstermijn. Als één van de oprichters was hij jarenlang 

een leidend figuur geweest binnen de MNR, maar na een breuk met de partij in het midden 

van de jaren zestig, was hij naar voren gekomen als een linkse populist, populair bij 

arbeiders en vakbonden.31 Als leider van de Unidad Democrática y Popular (UDP), een 

alliantie van linkse partijen, won Siles de verkiezingen met slechts een kleine meerderheid 

en was gedwongen een coalitie te vormen zonder een meerderheid in het parlement. Vanaf 

zijn eerste dag in functie had Siles te lijden onder de grote economische problemen die hij 

had geërfd van de jaren van militaire dictatuur: een torenhoge inflatie, een enorme 

buitenlandse schuld en internationale financiële instellingen die niet langer bereid waren 

aan Bolivia te lenen. Deze situatie werd nog eens verslechterd door een wereldwijde 

economische recessie aan het begin van de jaren tachtig. 

Ondanks de economische crisis, verwachtten zowel de coalitiepartners als de 

arbeidersbewegingen dat na jaren van dictatuur de democratisch gekozen regering zou 

overgaan tot sociale investeringen, zoals de verhoging van lonen en publieke uitgaven.32 De 

financiële situatie maakte het Siles echter onmogelijk aan deze verwachtingen te voldoen 

wat leidde tot een groeiende onvrede onder zijn aanhang. Morales en Sachs constateren: 

‘There was a fundamental disjunction between the weak capacity of the state on the one 

hand and the responsibilities invested in the state on the other’.33 Daarbij was Siles een 

slecht onderhandelaar en miste de benodigde controle over kabinet, partij en 

coalitiegenoten34 om steun voor zijn beleidsvoorstellen en economische programma’s te 

verkrijgen.35 Om toch aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, ging de regering 

over tot het drukken van extra geld en tussen 1980 en 1984 groeide de hoeveelheid geld in 

                                                
31 James Dunkerley, Political transition and economic stabilisation: Bolivia 1982-1989 (Londen 1990) 2.  
32 Toranzo Roca, Rostros de la democracia, 154.  
33 Juan Antonio Morales & Jeffrey D. Sachs, ‘Bolivia’s economic crisis’ in: Jeffrey D. Sachs, Developing 
country debt and the world economy (Chicago 1989) 64.  
34 Dunkerley, Political transition and economic stabilisation, 14.  
35 Jeffrey D. Sachs, ‘The Bolivian hyperinflation and stabilization’ In: The American Economic Review (1987) 
vol. 77, nr. 2, 279. 
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omloop met ruim 1000 procent.36 Met deze maatregel werden de bestaande problemen 

slechts verergerd: de waarde van het geld ging omlaag, terwijl prijzen van goederen verder 

stegen. Tussen augustus 1984 en augustus 1985 groeide de hyperinflatie tot ruim 20.000 

procent.37 In deze economische context verloor Siles al zijn politieke steun en werd 

besloten vroegtijdig verkiezingen uit te schrijven. 
 

2.2 Het Boliviaanse wonder 

Na een jarenlange dictatuur was de nieuwe democratische regering onder leiding van 

Hernán Siles Zuazo niet in staat geweest de economische malaise in het land te verhelpen. 

In juli 1985 stond het land er slecht voor: de hyperinflatie was opgelopen tot 20.000 

procent en in het politieke spectrum heerste grote verdeeldheid.38 De vroegtijdige 

verkiezingen, die op 14 juli gehouden werden, moesten hier een einde aan maken. Geen 

van de partijen wist echter een absolute meerderheid te behalen, dus was het aan het 

parlement een nieuwe president aan te wijzen. Dit werd Víctor Paz Estenssoro, net als zijn 

voorganger één van de voornaamste architecten van de revolutie van 195239 en als leider 

van de rechtse vleugel binnen de MNR al drie maal eerder aan de macht geweest. Om een 

meerderheid in het parlement te verkrijgen, sloot Paz een coalitie met de rechtse Acción 

Democrática Nacionalista (ADN) onder leiding van oud-dictator Hugo Banzer, het Pacto 

por la Democracia.40 Prioriteit van de nieuw gevormde coalitie was het stabiliseren van de 

hyperinflatie die inmiddels was uitgegroeid tot 60.000 procent.41 Hiertoe implementeerde 

zij op 29 augustus 1985, drie weken na aantreden, een stabilisatieplan onder de naam 

Decreto Supremo 21060. Het stabilisatieplan was ontworpen onder leiding van Harvard-

professor Jeffrey Sachs en ging uit van een directe verhoging van de olieprijzen en 

stabilisatie van de wisselkoers, gecombineerd met een pakket van fiscale maatregelen.42 De 

economische shocktherapie had het gewenste effect: binnen een week tijd was de 

                                                
36 Klein, A concise history, 240.  
37 Sachs, ‘The Bolivian hyperinflation and stabilization’, 279. 
38 Toranzo Roca, Rostros de la democracia, 154.  
39 Dunkerley, Political transition and economic stabilisation, 2.  
40 Ibidem, 5.  
41 Sachs, ‘The Bolivian hyperinflation and stabilization’ , 279.  
42 Jeffrey D. Sachs, The end of poverty (Londen 2005) 94.  
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torenhoge inflatie tot een halt gekomen en enkele maanden later betrof zij nog slechts 

negen procent.43 Decreto Supremo 21060 kwam bekend te staan als ‘het Boliviaanse 

wonder’44 en beloofde beterschap voor de getroffen Boliviaanse economie.  

De nieuwe regering wilde echter meer dan slechts het stabiliseren van de 

hyperinflatie en presenteerde een Nieuwe Economische Politiek die gericht was op brede 

macro-economische hervormingen met als doel de statische, gesloten economie te 

hervormen tot een marktgerichte, open economie.45 Het plan was grotendeels opgesteld 

door de nieuwe minister van planning Gonzalo Sánchez de Lozada en ging uit van de 

kernpunten van een orthodox neoliberalisme.46 De belangrijkste maatregelen binnen de 

NEP, bekend onder de naam structural adjustment plan, waren het openstellen van de 

economie voor internationale investeringen door het wegnemen van protectionistische 

regelgeving, de instelling van een vast importtarief en de liberalisering van marktprijzen.47 

Andere ingrijpende hervormingen binnen de NEP waren de decentralisatie van 158 

staatsbedrijven en de hervorming van het belastingstelsel. Tot slot trachtte de NEP een 

einde maken aan de kracht en invloed van de arbeidersbewegingen daar zij gezien werden 

als het grootste obstakel voor economische ontwikkeling.48 Waar het in 1952 de MNR was 

geweest die het COB had opgericht om de belangen van de arbeiders te 

vertegenwoordigen, kwam er een einde aan hun power-sharing agreement nu hun beider 

belangen in botsing kwamen.49 Met deze maatregelen maakte de NEP een einde aan het 

economische model van importsubstitutie en aan de grote rol die de staat sinds 1952 in de 

economie had gespeeld.50 Opvallend is vooral de rol van Paz Estenssoro. Hylton en 

Thomson stellen dan ook: ‘In a dramatic reversal of the 1952 national revolution, Paz 

Estenssoro now set out to dismantle the dependent state capitalism he had helped erect 

                                                
43 Kohl & Farthing, El bumerán Boliviano, 111.  
44 Ibidem, 125.  
45 Sachs, The end of poverty, 95.  
46 Dunkerley, Political transition and economic stabilisation, 32.  
47 Sachs, ‘The Bolivian hyperinflation and stabilization’ , 280.  
48 Kohl & Farthing, El bumerán Boliviano, 131. 
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during his first term’51 en zorgde zo voor de tweede maal voor een keerpunt in de 

Boliviaanse geschiedenis.  

Hoewel het IMF en de Wereldbank al eerder hadden aangestuurd op het verkleinen 

van de staat door het aannemen van een vrijemarkteconomie, was de regering van Paz 

Estenssoro op eigen initiatief tot de economische hervormingen overgegaan.52 Hoe dan ook 

kon het nieuwe beleid rekenen op grote steun van de internationale financiële instellingen. 

Eén van de hoofddoelen van de NEP, het terugwinnen van financiële steun van het IMF, 

de Wereldbank, de Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de VS53, werd dan ook binnen een 

jaar behaald. In maart 1986 hervatte het IMF haar eerste leningen aan Bolivia, richtte de 

Wereldbank het Fondo Social de Emergencia (FSE) op en in 1987 herstartte de regering, 

onder leiding van het IMF, het afbetalen van de buitenlandse schuld. Jim Schultz schrijft: 

‘Through that door the IMF and World Bank would enter Bolivia and over the next two 

decades, bring with them the full array of structural adjustment reforms as conditions of 

economic assistance’.54 Kortom, Bolivia ontving de economische steun die het zo hard 

nodig had, maar wel onder de voorwaarden die de internationale financiële instellingen 

daaraan stelden. Kohl en Farthing spreken dan ook toepasselijk over een carrot and stick-

strategie en stellen dat deze essentieel zou blijken voor het succes van de NEP.55 

 

2.3 Sociaal-economische gevolgen van de NEP 

De implementatie van het neoliberale beleid bleek een economisch succes: Bolivia kon 

weer voldoen aan haar financiële verplichtingen, de economie werd gestabiliseerd en de 

export groeide.56 Bolivia werd dan ook al snel gezien als krachtig voorbeeld van hoe een 

neoliberaal beleid kan leiden tot macro-economische stabiliteit.57 Ondanks het economisch 

welslagen, wijzen verschillende auteurs op de negatieve sociale gevolgen van het nieuwe 

beleid. Zo stelt Benjamin Dangl dat hoewel de NEP de economie stabiliseerde, de 
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Boliviaanse bevolking hard werd geraakt door een stijging van de werkloosheid en de 

verlaging van de lonen.58 James Dunkerley sluit zich hier bij aan. Hij stelt dat hoewel de 

NEP internationaal als een succes werd gezien, dit bij de eigen bevolking nooit het geval is 

geweest, omdat zij slechts de negatieve consequenties van het beleid ervoer.59  

Een factor die van groot belang is geweest voor de groeiende sociale misère, was de 

definitieve ineenstorting van de Boliviaanse tinindustrie in 1985. Vanaf de jaren twintig 

was tin Bolivia’s belangrijkste exportproduct geweest en verantwoordelijk voor het grootste 

deel van het staatsbudget. Door dalende prijzen en productie zag de regering zich echter 

genoodzaakt inefficiënte mijnen van staatsmijnbedrijf Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) te sluiten, waardoor 23.000 van de in totaal 30.000 mijnwerkers op straat 

kwamen te staan.60 Deze gedwongen ontslagen, door de regering relocalización genoemd, 

leidde tot groot sociaal protest.61 Om zich af te zetten tegen het besluit, organiseerde de 

FSTMB in augustus 1986 een protestmars, la Marcha por la Vida genaamd, waarbij 50.000 

mijnwerkers en hun familie van Oruro naar La Paz trokken. Hierop verkondigde de 

regering de staat van beleg62 en maakte een gewelddadig einde aan het protest zonder de 

mijnwerkers een alternatief te bieden. Het vernederende verlies tijdens la Marcha por la 

Vida en het verplichte vertrek van duizenden mijnwerkers uit hun kampementen, leidde 

onder de mijnwerkerkers tot het verlies van vertrouwen in de FSTMB als middel tot verzet 

tegen de regering.63 Met de ineenstorting van de FSTMB verloor de COB haar belangrijkste 

achterban en daarmee de invloedrijke rol die zij sinds de jaren ’50 in de nationale politiek 

had gespeeld.64  

De tienduizenden mijnwerkers en hun families restte geen andere mogelijkheid dan 

op zoek te gaan naar nieuwe middelen van bestaan elders in het land. Zij trokken naar de 

                                                
58 Benjamin Dangl, The price of fire: Resource wars and social movements in Bolivia (Edinburg 2007) 30.  
59 Dunkerley, Political transition and economic stabilisation, 31.  
60 Kevin Healy, ‘The coca-cocaine issue in Bolivia: A political resource for all seasons’ in: Madeline Barbara 
Léons & Harry Sanabria, Coca, cocaine, and the Bolivian reality (New York 1997) 229. 
61John Crabtree & Laurence Whitehead, Unresolved tensions: Bolivia past and present (Pittsburg 2008) 25. 
62 Carlos D. Mesa Gisbert, ‘En los caminos de la democracia’ In: José de Mesa, Teresa Gisbert & Carlos D. Mesa 
Gisbert, Historia de Bolivia (La Paz 2003) 753.  
63 Magdalena Cajías de la Vega, ‘El poder de la memoria: los mineros en las jornadas de octubre de 2003’ In: 
Nicholas A. Robins, Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia (La Paz 2006) 39.  
64 John Crabtree, Patterns of protest: politics and social movements in Bolivia (Londen 2005) 64. 



 19 

weinige opengebleven mijnen, naar La Paz, de departementale hoofdsteden of 

landbouwgebieden in de Chapare en Los Yungas. Hier gingen zij veelal op in de grote 

informele economie van taxichauffeurs en straatventers.65 Hoewel het precieze aantal 

onbekend is, wordt geschat dat enkele duizenden mijnwerkers naar de provincie Chapare 

trokken om te gaan werken in de coca-industrie.66 Hoewel de Boliviaanse coca 

oorspronkelijk verbouwd werd in Los Yungas, groeide als gevolg van de cocaïnehype in de 

VS en Europa in de jaren tachtig de Chapare uit tot het centrum van de Boliviaanse coca-

productie. Als gevolg van deze coca-boom, alsmede de grote droogte in de altiplano en de 

relocalización van de mijnwerkers67, vertienvoudigde tussen 1967 en 1987 de bevolking 

van de regio zich van 24.000 tot bijna een kwart miljoen.68 In tegenstelling tot andere 

Boliviaanse exportproducten uit het verleden, zoals zilver en tin, was de coca-productie 

vrijwel volledig in handen van kleine landeigenaren69 en al snel begonnen deze cocaleros 

zich te organiseren om invloed op de regering uit te kunnen oefenen. Als gevolg van de 

migratie vanuit het hele land, kende de regio uiteenlopende tradities van organisatie en 

verzet70 die al snel werden overgenomen door de cocaleros. Zo voegde de vakbondstraditie 

van de voormalig mijnwerkers zich bij de inheemse tradities van verzet van de 

hooglandindianen71 en wisten de cocaleros uit te groeien tot één van de sterkst 

georganiseerde belangengroeperingen in het land.  

Kohl en Farthing stellen dat de groeiende coca-industrie ook voor de regering en 

het slagen van de NEP van groot belang was.72 Na het wegvallen van de tinindustrie was de 

regering van Paz Estenssoro in toenemende mate afhankelijk geworden van de coca-export 

en volgens Klein was in het midden van de jaren tachtig de coca-export van gelijke, of zelfs 

grotere, waarde voor de export van het land als alle legale exportproducten samen.73 

Ondanks grote politieke en economische druk van de VS om de coca-productie uit te 
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roeien, was de inzet van de regering hiertoe dan ook minimaal.74 Naast coca groeide in de 

tweede helft van de jaren tachtig ook het belang van gas als exportproduct. Interessant in 

dit opzicht is de constatering van Morales en Sachs dat de Boliviaanse economie, die 

jarenlang afhankelijk was geweest van de export van mijnbouwproducten afkomstig uit het 

westen van het land, nu afhankelijk werd van de nieuwe exportproducten coca en gas, die 

juist in het oosten van het land gewonnen werden.75 Deze economische verschuiving ging 

gepaard met een verschuiving van politieke invloed en macht en zou in de jaren die 

volgden, leiden tot vele sociale en politieke conflicten.  

 

2.4 Partijen onder druk 

Ondanks de economische successen van de NEP, lukte het de coalitiepartijen (MNR en 

ADN) niet hun hegemonie te vestigen en het vertrouwen van de kiezer te consolideren. Als 

gevolg van de verslechterende sociale omstandigheden groeide het wantrouwen ten 

aanzien van de traditionele partijen (MNR, ADN en MIR) en toen in de zomer van 1988 

twee nieuwe populistische partijen (UCS en CONDEPA) hun intrede deden, konden deze 

al snel rekenen op grote steun onder verschillende lagen van de bevolking. De populariteit 

van de nieuwe partijen boezemde de bestaande partijen angst in en met name de MNR 

voorzag dat actie ondernomen moest worden om een volgende verkiezingswinst veilig te 

stellen. Na een interne machtsstrijd werd Gonzalo Sánchez de Lozada naar voren 

geschoven als nieuwe presidentskandidaat voor de MNR. De jonge, in Amerika opgeleide, 

politicus moest het nieuwe gezicht van de partij worden en een breuk met de oude 

partijpolitiek symboliseren.76 Volgens de peilingen kon hij echter rekenen op slechts 7 

procent van de stemmen. In februari van 1989 brak de MNR daarom met het Pacto por la 

Democracia en deed een individuele gooi naar de macht77 door in het parlement de kieswet 

van 1986 te wijzigen.78 Hierdoor wist de MNR op 7 mei 1989 met 23 procent van de 
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stemmen de verkiezingen te winnen, direct gevolgd door Hugo Banzer (ADN, 22,7 

procent) en Jaime Paz Zamoro (MIR, 19,6 procent).79 

 Hoewel Sánchez de wettige verkiezingswinnaar was, weigerde de ADN na de breuk 

van de coalitie, zijn winst te accepteren.80 Banzer beschuldigde de MNR van fraude en 

bestempelde de verkiezingen als onrechtmatig. De rechtse ADN vormde daarop aan 

alliantie met het linkse Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), waarbinnen 

Banzer zijn eigenlijke concurrent Jaime Paz Zamoro naar voren schoof als nieuwe 

president.81 Hylton en Thomson stellen dat deze coalitie voor velen moeilijk te accepteren 

was, daar het het opportunisme van de politieke klasse symboliseerde.82 Ook met haar 

beleid wist de coalitie het vertrouwen van de kiezer niet terug te winnen. Met het Acuerdo 

Patriotico beloofde Zamoro een ‘nieuw Bolivia’83, maar op enkele kleine wijzigingen na, 

zette hij de politieke en economische koers van zijn voorganger voort. Daarbij kende de 

jaren onder zijn bewind een sterke groei van de informele economie. Vooral de coca-

industrie in de Chapare ging hierbinnen een steeds grotere rol spelen. De regering van MIR 

en ADN werd dan ook al snel geassocieerd met corruptie en drugshandel wat het 

vertrouwen van de burger verder verzwakte. 84  

De MNR maakte dankbaar gebruik van de tanende populariteit van de coalitie en 

benadrukte herhaaldelijk dat zij als rechtmatige verkiezingswinnaar de macht in handen 

had moeten hebben.85 Om te breken met het imago van 1952, gebruikte de MNR haar 

oppositiejaren om een nieuwe koers uit te zetten. Onder het motto cambiar el partido para 

luego cambiar el país, moest de partij zich transformeren tot een democratische en 

moderne partij86. Bij de verkiezingen van 6 juni 1993 was het aan Gonzalo Sánchez de 

Lozada dit nieuwe imago te representeren. Voor de eerste keer sinds de revolutie van 1952 
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waren alle presidentskandidaten mannen die pas na 1952 hun intrede in de nationale 

politiek hadden gedaan. Verschillende auteurs benadrukken dat deze verkiezingen 

daarmee een definitieve breuk vormden met el estado ‘52.87  
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Hoofdstuk 3 

Neoliberalisme in de jaren negentig, 1993-1997 

 

3.1 De introductie van het Plan de Todos  

Aan het eind van de jaren tachtig waren de partijpolitieke verhoudingen flink onder druk 

komen te staan. De Boliviaanse kiezer begon het vertrouwen in de traditionele partijen te 

verliezen en nieuwe populistische partijen wisten op de gevoelens van onvrede in te 

spelen. Een belangrijke oorzaak van de onvrede was de achtergestelde positie van de 

inheemse bevolking. Want ondanks toezeggingen van de verschillende regeringen, was er 

nog niets aan gedaan hun positie te verbeteren. In de strijd om het presidentsschap sloot de 

MNR daarom een alliantie met indianenpartij Moviemiento Revolutionario Tupac Katari 

de Liberacion (MRTKL) onder leiding van oprichter Víctor Hugo Cardenas. Deze partij 

behartigde de belangen van een brede achterban van indianen, boeren, arbeiders en 

handwerkers en door een alliantie aan te gaan, hoopte de MNR ook de zo belangrijk 

stemmen op het platteland te winnen.88 De alliantie bleek een groot succes: met 36,5 

procent van de stemmen wist zij haar tegenstanders ver achter zich te houden. Op 6 

augustus 1993 trad Sánchez aan als president, met Víctor Hugo Cardenas als zijn vice-

president, de eerste indiaanse vice-president op het continent. En, zo meent Xavier Albó: 

‘Whether this choice was a merely piece of opportunism or in fact an acknowledgment of 

the political importance of the ethnic factor, from this point onward ethnicity was 

something that could no longer be ignored’.89  

Om een regering te vormen sloten de twee een coalitie met het linkse Movimiento 

Bolivia Libre (MBL) en het populistische Unidad Cívica de Solidaridad (UCS). De nieuwe 

regering stond voor een groot aantal uitdagingen. Naast de emancipatie van de inheemse 

bevolking, was de Boliviaanse economie een belangrijk thema. De informele economie was 

in de afgelopen jaren sterk gegroeid en zo ook de daarmee gepaard gaande corruptie. Met 

name de coca-industrie vercriminaliseerde en Amerika eiste met haar War on Drugs dat de 
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Boliviaanse regering de coca-productie zou uitroeien. In de Chapare en Los Yungas had de 

coca zich echter ontwikkeld tot één van de belangrijkste middelen van bestaan en vormden 

de cocaleros steeds sterker wordende belangengroeperingen. Het creëren van nieuwe 

banen in de formele economie was dan ook nodig om een verdere groei van de informele 

economie en corruptie tegen te gaan. Ook de Wereldbank en het IMF bleven groeiende 

druk op Bolivia uitoefenen. Om hun ontwikkelingsmodel voor het land volledig toe te 

kunnen passen, waren verdergaande hervormingen nodig en met name privatisering en 

decentralisatie stonden daarbij hoog op de lijst.  

Met het verkiezingsprogramma dat Gonzalo Sánchez de Lozada presenteerde, 

probeerde hij een antwoord te bieden op al deze kwesties. Zijn ambitieuze Plan de Todos 

(plan van iedereen) moest zorgen voor economische, sociale en politieke hervormingen in 

het land, om zo, net als in 195290, een nieuwe relatie tussen staat, economie en samenleving 

te creëren.91 Een relatie waarin, zo stelt Carlos D. Mesa Gisbert, sprake is van een vrije 

markteconomie zonder beperkingen, maar waarbij een sociale politiek gevoerd wordt 

gericht op de benodigdheden van een arme natie met grote sociaal-economische 

verschillen.92 Ook Kohl en Farthing wijzen op deze centrale pijlers van het plan: enerzijds 

het versterken van de markteconomie, maar daarnaast het bevorderen van democratie.93 

Waar Jim Schultz het plan definieert als een wanhopige poging van een regering die moet 

kiezen tussen enerzijds de eisen van het IMF en anderzijds de eisen van het volk94, 

benadrukt Kohl juist het verband tussen de verschillende maatregelen: ‘Promoting 

democracy as a way to guarantee political stability for economic globalization is central to 

the neoliberal model’.95 Waar de NEP van Paz Estensorro zich dus vooral richtte op macro-

economische hervormingen96, bevatte het Plan de Todos ook enkele belangrijke sociale 

maatregelen. Zo waren de hervormingen uit het Plan de Todos naast het stimuleren van de 
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vrije markt, ook gericht op het realiseren van een nieuwe vorm van burgerschap onder de 

indiaanse bevolking, gebaseerd op participatie, collectief eigendom en intercultureel 

onderwijs. Deze maatregelen werden gezien als een lang verwachte stap naar sociale 

rechtvaardigheid voor de grote inheemse bevolking.97 

Concreet bestond het Plan de Todos uit een uitgebreid scala van 

hervormingsmaatregelen en wetsvoorstellen. Kohl vat deze samen in zeven centrale 

componenten: 1). Constitutionele hervormingen; 2). Privatisering van staatsbedrijven door 

middel van de wet op kapitalisatie; 3). Administratieve en fiscale decentralisatie door 

middel van de wet op bevolkingsparticipatie en de wet op bestuurlijke decentralisatie;  

4). Een tweede agrarische hervorming; 5). Hervorming van het juridische systeem; 6). 

Hervorming van het onderwijssysteem en 7). De herstructurering van het pensioensysteem 

en de introductie van een sociale verzekering voor inwoners boven de 65.98 Deze 

maatregelen zouden concreet moeten leiden tot het creëren van 500.000 banen, het 

verlagen van kosten en belastingen en de transformatie van de economische structuur.99 

Tussen februari 1994 en maart 1997 werden in totaal 22 wetsvoorstellen en 

hervormingen doorgevoerd. Eén van de eerste maatregelen was de hervorming van de 

constitutie en op 20 maart 1994 werd deze gewijzigde grondwet van kracht. Hierin werd 

vastgesteld dat Bolivia een multi-etnische en multiculturele staat was en werd het recht 

van indiaanse gemeenschappen op beperkte autonomie erkend. Hiermee was deze 

wijziging een belangrijke stap op het gebied van civiel, politiek en cultureel burgerschap 

voor de Indiaanse bevolking.100 Ook met de onderwijshervormingen werd gestreefd naar de 

verbeteringen van de positie van de arme bevolking door kwaliteitsverbetering, gelijke 

deelname van jongens en meisjes en intercultureel onderwijs voor de inheemse bevolking. 

Tevens moest de tweede landbouwhervorming (INRA) leiden tot een eerlijkere 

landverdeling. De twee centrale pijlers van het pakket waren echter democratisering en 

privatisering.  
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3.2 Decentralisatie en participatie 

Vanaf de jaren tachtig was er op het Latijns-Amerikaanse continent een trend te zien op 

het gebied van decentralisatie van centrale overheden.101 Het doel van de decentralisatie 

was om door middel van de overheveling van taken, verantwoordelijkheden en financiële 

middelen van het centrale overheidsniveau naar subnationale niveaus, de inefficiëntie van 

overheidsbeleid te verkleinen, de overheid meer bewust te maken van behoeften op lokaal 

niveau en intra-regionale ongelijkheid te verminderen.102 Decentralisatie zou daarmee een 

positieve uitwerking hebben op het ontwikkelingsproces.  

In Bolivia ontstond de roep om decentralisatie aan het eind van de jaren tachtig. 

Hoewel de relatie tussen de departementale overheden en de centrale overheid al 

decennialang gespannen was, kwam deze verder onder druk te staan als gevolg van de 

groeiende economische macht van de oostelijke departementen. De departementen wilden 

meer zeggenschap en in de periode 1989-1993 kwam de vraag op of het niet beter zou zijn 

Bolivia om te vormen tot een federale staat met meer macht voor de gemeenten 

(municipios).103 Dit laatste, de vraag om autonomie op lokaal niveau, was al jarenlang een 

wens van de boeren- en inheemse bevolking.  

In het Plan de Todos reageerde Sánchez de Lozada op deze vraag om decentralisatie 

met een tweetal voorstellen: de Wet op bevolkingsparticipatie (Ley de Participación 

Popular (LPP)) en de Wet op Bestuurlijke Decentralisatie (Ley de Descentralización 

Administrativa (LDA)). Met de LPP en de LDA trachtte de regering de centralistische aard 

van de staat te veranderen door economische en politieke autonomie over te dragen aan 

departementale overheden en municipios.104 Daarmee moesten deze maatregelen de 

politieke stabiliteit in het land vergroten om zo economische groei te vergroten en een 

aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. Volgens de president zelf waren deze 
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maatregelen hiermee ‘the most important redistribution of political and economic power 

since the 1952 revolution’.105  

De wet op bevolkingsparticipatie werd op 20 april 1994 van kracht en had als doel 

de mate van democratische participatie onder de bevolking te vergroten, door middel van 

politieke-, bestuurlijke- en economische decentralisatie. Om dit te bereiken werd het land 

opgedeeld in 311 gemeenten (municipios), met een eigen burgemeester en gemeenteraad.106 

In de toekomst zou 20 procent van het nationaal budget onder deze 311 gemeenten 

verdeeld worden, op basis van inwonertal. Gemiddeld betekende dit ongeveer 30 dollar per 

inwoner107 dat besteed diende te worden aan de ontwikkeling van infrastructuur op het 

gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sport, wegen en irrigatie.108 In de landelijke 

gebieden leidde deze maatregel tot grote veranderingen. Voorheen was het land opgedeeld 

in enkele tientallen gemeenten, die slechts 10 procent in plaats van 20 procent van het 

nationale budget ontvingen. Dit geld kwam doorgaans alleen terecht bij enkele grotere 

municipios in stedelijke gebieden, waardoor de arme plattelandsbevolking geen enkele 

invloed kon uitoefenen op de bestedingsvorm van deze gelden. Met de invoering van de 

LPP kreeg de inheemse bevolking, die traditioneel afgesloten was geweest van politieke 

invloed en besluitvorming, voor de eerste keer directe invloed op lokaal bestuur.  

Met het verwerven van deze verantwoordelijkheden, ontstond de behoefte aan 

nieuwe bestuurders op lokaal niveau. Hiertoe deden nieuwe lokale partijen hun intrede of 

kregen bestaande partijen de mogelijkheid zich te versterken. Voor de eerste maal werd het 

voor de plattelandsbevolking mogelijk om vertegenwoordigers uit eigen kring te kiezen en 

deze nieuwe vorm van autorepresentación bevorderde het politiek bewustzijn onder de 

mensen. Door middel van de invoering van lokale verkiezingen steeg het aantal lokale 

vertegenwoordigers van 262 vóór de invoering van de LPP tot 2900 erna.109 Om een 

correcte handhaving van de wet op lokaal niveau te kunnen garanderen, werd in elke 

gemeente een Comité de Vigilancia (Waakzaamheidscomité) opgericht, samengesteld uit 
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vertegenwoordigers van de lokale bevolking.110 Tot slot werd er met de LPP een systeem 

van participatieve planning ingevoerd. Hierbij konden bestaande bevolkingsorganisaties 

zoals de boerengemeenschappen, wijkorganisaties en inheemse gemeenschappen zich 

aanmelden als territoriale basisorganisaties (Organizaciones Territoriales de Base, OTB) die 

verzoeken voor projecten konden indienen bij de lokale overheid. Deze projecten konden 

met de nieuw verworven middelen worden gefinancierd.111 In drie jaar tijd werden er door 

de overheid 13827 van deze OTB’s erkend.112 De bevolking maakte dus in grote mate 

gebruik van de nieuwe mogelijkheden en naast politieke partijen, wisten ook sociale 

groeperingen zich op te richten of efficiënter te organiseren.  

De Wet op Bestuurlijke Decentralisatie werd op 28 juli 1995 ingevoerd. Waar de 

LPP vooral gericht was op de erkenning van indianengemeenschappen113 en het herstellen 

van de historische balans tussen de landelijke en urbane gebieden114, richtte de LDA zich 

met name op de reorganisatie van de overheid op het departementale niveau.115 Functies 

die voorheen op nationaal niveau werden uitgevoerd, kwamen nu onder de 

verantwoordelijkheid van de departementale overheden. Zo kregen zij zeggenschap over 

de planning, uitvoering, controle en evaluatie ten aanzien van de ontwikkelingsactiviteiten 

en overheidsinvesteringen. Tot slot zorgde de wet voor de institutionalisering van de 

relatie tussen de nationale en gemeentelijke overheden116 

 

3.3 De kapitalisatie 

Vanaf de invoering van de Nieuwe Economische Politiek hadden het IMF en de 

Wereldbank flinke invloed uitgeoefend op het economische beleid van de Boliviaanse 

regeringen. Met neoliberale hervormingen volgens de Washington Consensus beoogden zij 

de ontwikkeling van het arme Latijns-Amerikaanse land. Eén van de centrale pijlers van 
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het uitgezette beleid van de financiële instellingen was privatisering. De verkoop van 

staatsbedrijven aan private partners zou leiden tot efficiëntere bedrijven, minder corruptie 

en de stimulering van economische groei.117 Evenals de decentralisatie, startte ook het 

proces van privatisering in veel Latijns-Amerikaanse landen al in de loop van de jaren 

tachtig. Hoewel het IMF en de Wereldbank er bij de regering van Paz Estenssoro op 

aandrongen, ging hij, ondanks zijn neoliberale koers, niet over tot verkoop van de grote 

Boliviaanse staatsbedrijven.118 Volgens Toranzo Roca was de Boliviaanse staat nog te 

afhankelijk van haar inkomsten uit het nationale olie- en gasbedrijf.119 De regering van Paz 

Zamoro (1989-93) gaf wel toe aan de druk van de internationale financiële instellingen. 

Met de invoering van de privatiseringswet in 1992 werd toestemming gegeven voor de 

verkoop van 30 kleine staatsbedrijven. Deze privatiseringen kostten veel tijd en moeite en 

Betilde Muňoz-Pogossian stelt dan ook dat Paz Zamoro tijdens zijn termijn geen kans zag 

over te gaan tot de privatisering van de belangrijkste staatsbedrijven120 

 Omdat de positieve effecten van de NEP in de loop der tijd afzwakten en nieuwe 

financiële middelen hard nodig waren121, durfde Gonzalo Sánchez de Lozada de stap tot de 

verkoop van de grote staatsbedrijven wel aan en kwam daarmee tegemoet kwam aan de 

wens van IMF en Wereldbank. Met de wet op de kapitalisatie (Ley de Capatilización) van 

21 maart 1994122 gaf hij toestemming voor de privatisering van de vijf grootste 

staatsbedrijven: het nationale olie en gasbedrijf Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), het telecommunicatiebedrijf Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), 

de nationale spoorwegen Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), de nationale 

luchtvaartmaatschappij Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), en elektriciteitsbedrijf Empresa 

Nacional de Electricidad (ENDE).123 Deze vijf bedrijven waren gezamenlijk goed voor 12,5 
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procent van het Bruto Nationaal Product en 60 procent van de regeringsinkomsten, 

waarvan 80 procent enkel afkomstig van de YPFB.  

Omdat privatiseringen elders in Latijns-Amerika tot veel problemen en een slechte 

naam hadden geleid124, kwam Sánchez, in plaats van de voorgestelde maatregelen van het 

IMF en de Wereldbank direct over te nemen, met een eigen versie voor de privatisering 

van de staatsbedrijven, kapitalisatie genaamd. De kapitalisatie was een minder pure en 

harde vorm van privatisering125, waarbij het openbare bedrijf werd omgevormd tot een 

onderneming met aandelen.126 Vijftig procent van de aandelen kwam in handen van 

internationale investeerders en de overige vijftig procent werd geïnvesteerd in een 

trustfonds voor de Boliviaanse bevolking. Dit trustfonds ging beheerd worden door een 

pensioenfonds dat moest gaan voorzien in een jaarlijkse sociale uitkering voor alle 

Bolivianen vanaf 65 jaar, de Bonosol.127 De kapitalisatie was daarmee een privatisering in 

een sociaal jasje, om niet alleen internationale investeerders aan te trekken, maar ook 

goodwill kweken onder de eigen bevolking. De president verklaarde zelf in de krant 

Presencia: ‘De Wereldbank en de Amerikaanse Ontwikkelingsbank geloven niet in de 

kapitalisatie, zij prefereren privatisering. En ook ik had dat graag gezien, omdat het veel 

geld oplevert om te investeren. We zouden piramides gebouwd hebben, monumenten, en 

voor iedereen zou het leven een feest geweest zijn. En ik zou heel populair geweest zijn. 

Maar een president moet verantwoordelijk zijn…’128 

Met deze uitspraak geeft Sánchez nog eens de voornaamste reden aan van de 

kapitalisatie: het aantrekken van internationale investeerders om op die manier nieuwe 

technologie, kapitaal en innovatie naar Bolivia te halen. Daarmee moest economische groei 

worden gestimuleerd en honderdduizenden banen worden gecreëerd.129 Om dit te bereiken 

gingen de bedrijven, zodra ze gekapitaliseerd waren, joint ventures aan met multinationals. 

Deze multinationals werden verplicht net zoveel in het bedrijf te investeren als de waarde 
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van hun aandelen.130 In totaal werden de aandelen van de staatsbedrijven voor 1,67 miljard 

dollar verkocht, wat dus ook een investering van 1,67 miljard dollar in de Boliviaanse 

bedrijven betekende. Deze investeringen zouden moeten leiden tot het aanzwengelen van 

activiteit en productie in de gehele Boliviaanse economie. Met de verwachte groei van de 

economie moest het wegvallen van staatsinkomsten worden gecompenseerd. 

In 1996 ging Sánchez de Lozada nog een stapje verder toen hij een nieuwe olie- en 

gaswet (Nueva Ley de Hidrocarburos) introduceerde. Waar in de vroegere wet stond dat 

‘de staat eigenaar is van de grondstoffen, de productie en de commercialisering en bijgevolg 

deelneemt aan en de rechtstreekse vruchtgebruiker is van de productie, de verdeling en het 

gebruik van het product’ werd in de nieuwe wetgeving gesteld dat ‘de staat eigenaar is van 

de gasreserves, maar niet van de productie en de commercialisering ervan. De staat is 

bijgevolg uitgesloten van het zich toe-eigenen van het product’.131 Hiermee ging de rol van 

de Boliviaanse staat in de olie- en gasproductie vrijwel volledig verloren.132 Tevens werd er 

een nieuwe belastingmaatregel ingevoerd, waarbij op bestaande olie- en gasreserves 50 

procent royalty’s betaald diende te worden, maar op nieuwe reserves nog slechts 18 

procent.133 Dit moest de internationale bedrijven verder stimuleren nieuwe bronnen te 

exploreren en ontginnen.  

Met de kapitalisatie en de Ley de Hidrocarburos probeerde Sánchez de Lozada het 

voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk te maken in de Boliviaanse economie te 

investeren. Hoewel dit lukte en de bedrijven hun weg naar Bolivia wisten te vinden, 

brachten deze maatregelen niet de gehoopte stimulans voor de gehele Boliviaanse 

economie. De Boliviaanse staat verloor haar zeggenschap over belangrijke onderdelen van 

haar economie en zoals Toranzo Roca stelt: ‘met de kapitalisatie privatiseerde Bolivia het 

hart van haar economie’. 134 
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3.4 Sociaal-economische gevolgen van het Plan de Todos 

Al kort na invoering van de wetsvoorstellen en hervormingen bleek dat het Plan de Todos 

grote gevolgen zou hebben voor Bolivia. Herbert S. Klein concludeert dan ook dat het plan, 

ondanks de problemen op korte termijn, het meest verregaande proces van politieke 

verandering in het moderne Latijns-Amerika in gang gezet heeft.135 Vele auteurs richten 

zich echter juist op de vele negatieve gevolgen op korte termijn. Zo stelt Romero dat, 

hoewel er op enkele sociale terreinen vooruitgang werd geboekt, al snel vooral de nadelige 

gevolgen van het plan duidelijk werden: de armoede nam toe, de werkloosheid steeg en de 

informele economie breidde zich verder uit.136  

De belangrijkste oorzaak van deze negatieve economische en sociale gevolgen was 

de kapitalisatie. De door Sánchez ingezette privatisering had als doel buitenlands kapitaal 

aan te trekken om daarmee de Boliviaanse economie een ‘boost’ te geven. Dit doel werd 

snel bereikt: de Boliviaanse bedrijven werden voor 1,67 miljard dollar verkocht en de 

internationale bedrijven investeerden grote bedragen in de verouderde Boliviaanse 

bedrijven. Vooral in de olie- en gassector had dit grote invloed: in 1997 streken het 

Braziliaanse Petrobas, het Spaanse Repsol-YPF, het Franse Total en British Gas in Bolivia 

neer137 en voor het eerst sinds tientallen jaren kon weer geïnvesteerd worden in de 

exploratie en ontginning van nieuwe bronnen.138 De overige beloofde resultaten van de 

privatiseringen bleven echter uit. Volgens de beloften van Sánchez zouden de 

investeringen in de gekapitaliseerde bedrijven leiden tot een stimulans van de gehele 

economie; de vraag naar Boliviaanse productie zou stijgen en leiden tot duizenden nieuwe 

banen. Dit beloofde ‘mulitplier effect’ op de economie bleef echter uit, omdat, zo stelt Arze 

Vargas, de aanluiting tussen de gekapitaliseerde sectoren en de rest van de economie 

ontbrak.139 

Doordat de gekapitaliseerde bedrijven overgingen tot modernisering, verloren 
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duizenden werknemers van LAB, ENDE, ENFE, ENTEL en vooral YPFB hun baan en voor 

de weinige nieuwe arbeidsplaatsen die gecreëerd werden, werd veelal gespecialiseerd 

personeel uit het buitenland aangetrokken.140 Waar de staat voorheen goed was voor een 

kwart van de banen onder de werkende bevolking, was dat na de kapitalisatie nog slechts 

13 procent.141 Ook de verwachte stijging in overheidsinkomsten bleef uit. Dividend uit de 

gekapitaliseerde bedrijven moest de vroegere inkomsten uit de staatsbedrijven 

compenseren. Met de nieuwe Ley de Hidrocarburos was de controle over de voormalige 

staatsinkomsten echter in handen gekomen van internationale bedrijven.142 Na de 

kapitalisatie ontving de staat daardoor nog slechts 60 procent van haar eerdere inkomsten 

en om het tekort op de begroting te compenseren werden sociale uitgaven verder ingeperkt 

en prijzen verhoogd. Ook in de niet-gekapitaliseerde delen van de economie 

verslechterden daardoor de arbeidsomstandigheden door nieuwe arbeidswetgeving: lonen 

werden verlaagd, terwijl werkdagen langer en zwaarder werden.143 Arze Vargas 

concludeert dan ook dat de hervormingsmaatregelen de behoeften van de nationale 

economie hebben tegengewerkt en de levenstandaard van de arbeidersklasse verder 

hebben verslechterd.144 De hervormingen van Sánchez leidden dan ook tot groot nationaal 

en internationaal protest. De regering beloofde hierop echter beterschap en probeerde met 

sociale wetgeving, zoals de decentralisatie, het verbeteren van de gezondheidszorg en de 

Bonosol de ontevredenheid te temperen.145 Investeringen in de gezondheidszorg bleven 

echter uit en met een gemiddelde levensverwachting van 63 jaar146, zouden maar weinigen 

van de Bonosol gebruik kunnen maken.147 

De participatie- en decentralisatiewetgeving had wel positieve resultaten. Zo had de 

invoering van de wet op bevolkingsparticipatie en bestuurlijke decentralisatie grote invloed 

op de emancipatie van de inheemse plattelandsbevolking. Als gevolg van de LPP gingen 
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boeren- en inheemse gemeenschappen zich politiek organiseren en maakten zij gebruik 

van de ontstane kanalen voor invloed en inspraak. Ook kon de inheemse bevolking voor 

het eerst doorgroeien van een positie in lokaal bestuur naar een functie op regionaal of 

departementaal niveau.148 Uit cijfers blijkt dat er ook daadwerkelijk van deze 

mogelijkheden gebruik gemaakt werd; zowel de inheemse representatie op lokaal niveau 

als het aantal stemmen voor inheemse partijen bij nationale verkiezingen kende vanaf 1994 

een forse stijging.149 Dit leidde er toe dat er steeds meer aandacht kwam voor de wensen en 

eisen van deze bevolkingsgroep. Klein concludeert: ‘For the first time in republican history, 

there was a serious movement away from national politics and even the major parties were 

forced to seriously enter local politics’.150 

Er was echter ook kritiek op de LPP. Zo meent Muňoz-Pogossian dat tegenstanders 

van de wet meenden dat deze niet gericht was op de langverwachte decentralisatie om zo 

tegemoet te komen aan de wensen van sociale bewegingen, maar op het onderdrukken van 

nationale spanningen.151 Gamarra voegt toe dat de OTB’s en waakzaamheid-comités door 

de MNR gebruikt werden om de lokale overheden te controleren in plaats van als 

instrument voor ‘government accountability’.152 Kohl en Laserna beweren bovendien dat de 

bevolking wel meer zeggenschap kreeg op lokaal niveau, maar dat de afstand tot de 

centrale macht slechts verder vergroot werd.153 En ook Barr meent dat hoewel een groot 

deel van de bevolking heeft geprofiteerd van de decentralisatie, zij geen einde heeft 

gemaakt aan de grote sociale onvrede. Hoewel de bevolking nu een stem had, werden veel 

van hun grieven, ook na de invoering van de LPP, nog steeds niet gehoord.154 

                                                
148 Aaron M. Mihaly, ‘¿Por qué se ha caído Goni? Explicando la renuncia forzada del Presidente Sánchez de 
Lozada en octubre 2003’, In: Nicholas A. Robins, Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia (La 
Paz 2006) 99.  
149 Mihaly, ‘¿Por qué se ha caído Goni?’, 99.  
150 Klein, A concise history, 262. 
151 Muňoz-Pogossian, Electoral rules, 92.  
152 Eduardo A. Gamarra, ‘Bolivia: Managing democracy in the 1990s’ In: Jorge Dominquez & Abraham F. 
Lowenthal, Constructing democratic governance: Latin America and the Carribean in the 1990s’ (Baltimore 
1996). Geciteerd in: Muňoz-Pogossian, Electoral rules, 94.  
153 Kohl, ‘Restructuring citizenship’, 344. 
154 Barr, ‘Bolivia; Another uncompleted revolution’, 83.  



 35 

Hoofdstuk 4 

Sociale mobilisatie, 1997-2003 

 

4.1 Groeiende onvrede 

Na de termijn van Gonzalez Sanchéz de Lozada vonden in juni 1997 nieuwe verkiezingen 

plaats. De kapitalisatie was hierbij een belangrijk thema en elk van de drie kanshebbende 

partijen (ADN, MIR en CONDEPA) profileerde zich in de aanloop naar de verkiezingen 

dan ook tegen de kapitalisatie en haar gevolgen. Ook Hugo Banzer, die wederom kandidaat 

was voor het ADN, beloofde de kapitalisatie terug te draaien en het land uit haar sociale en 

economische crisis te halen. Met deze belofte wist Banzer 22,3 procent van de stemmen te 

behalen155 en kwam samen met vice-president Jorge Quiroga (ADN) aan de macht.  

Naast het terugdraaien van de kapitalisatie was het uitroeien van de coca-productie 

het belangrijkste speerpunt van de Banzer-regering. Al sinds 1988 had Bolivia zich met het 

aannemen van Ley 1008 gericht op de War on Drugs156, maar ondanks toezeggingen van de 

verschillende regeringen om een einde te maken aan de coca-productie, was daar weinig 

van terecht gekomen. In 1998 presenteerde Banzer daarom het Plan Dignidad dat de 

Boliviaanse coca-productie in vijf jaar tijd zou moeten uitroeien157 in ruil voor economische 

toezeggingen van de VS.158 Dit beleid, ook wel coca cero genoemd, ging gepaard met 

besproeiing van de coca-velden en leidde tot de militarisering van de Chapare. Het beleid 

van Banzer leidde tot de uitroeiing van 38.000 hectare aan coca-velden159 wat voor de 

duizenden boeren en arbeiders in de coca-industrie een directe bedreiging voor hun werk 

en levensonderhoud betekende.160 Het beleid van Banzer kon dan ook rekenen op sterk 

verzet vanuit de cocalero-beweging. Door middel van hongerstakingen, protesten en 

blokkades van strategische wegen en knooppunten wilden zij hun onvrede kenbaar maken 

over het Amerikaanse imperialisme, het gewelddadige beleid van de Boliviaanse regering 
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en de uitroeiing van het gewas dat zij beschouwden als symbool van de traditionele 

indiaanse samenleving.161  Door de sterke groei van de coca-beweging en hun toenemende 

mate van verzet, groeide zij door de jaren heen uit tot de belangrijkste macht binnen de 

federatie van boerenvakbonden Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB).162 Dit platform werd door de cocaleros gebruikt om hun verzet sturing te geven 

en steun te verwerven bij andere groeperingen binnen de bond. Met de cocaleros als 

voorbeeld gingen ook andere groepen binnen de CSUTCB zich in de jaren negentig sterker 

organiseren en verzetten tegen het regeringsbeleid. Door middel van manifestaties en 

wegblokkades wist de CSUTCB zo de stabiliteit in het gehele land te beïnvloeden.163  

 Terwijl president Banzer zich in de Chapare en Los Yungas bezig hield met de strijd 

tegen de coca, richtte hij zich in het oosten van het land op de olie- en gasindustrie. Door 

de gunstige voorwaarden die met de kapitalisatie waren gesteld, waren de private 

investeerders in de olie- en gasindustrie na 1996 vrijwel direct overgegaan tot de exploratie 

van nieuwe bronnen.164 Aan het eind van de jaren negentig troffen zij enorme 

hoeveelheden gas in de bodem van het departement Tarija. Waar in 1997 nog gedacht werd 

dat Bolivia beschikte over een totaal van 5,7 Trillion Cubic Feet (TCF), bleek dit in 1999 al 

te zijn uitgegroeid tot 23,7 TCF. In oktober 2001 zou blijken dat Bolivia beschikte over een 

gasvoorraad van 47 TCF.165 Hoewel deze hoeveelheden op wereldschaal niet veel 

voorstelden, waren ze voor de energie-arme regio van groot belang. Op Venezuela na, 

beschikte Bolivia nu over de grootste voorraden van Latijns-Amerika en al snel werd 

begonnen met projecten voor transport en export van het gas. Daarmee werd de olie- en 

gasindustrie voor de Boliviaanse overheid het belangrijkste middel om de economie 

draaiende te houden.  

Maar waar de internationale bedrijven en de Boliviaanse regering de winsten 

opstreken, zag de Bolivaanse bevolking maar weinig terug van de olieopbrengsten. Hierop 

ontstond in de oostelijke departementen de roep om autonomie, zodat de gasrijke 
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provinices zelf meer zouden kunnen profiteren van de winsten. Onder grote delen van de 

inheemse bevolking in de altiplano ontstond echter al snel de associatie met de vele 

rijkdommen die in de loop der eeuwen het land hadden verlaten zonder bij te dragen aan 

de ontwikkeling van het land en haar bevolking. De boeren- en inheemse bevolking van de 

altiplano zag de nationalisatie van het gas dan ook als de laatste mogelijkheid voor Bolivia 

om te ontsnappen uit de grote armoede en ongelijkheid. Hiermee dreef het gas een verdere 

wig tussen enerzijds de arme inheemse hooglanden en de exportgeoriënteerde, rijke 

oostelijke departementen.166 Ballve stelt dan ook dat het gas de regionale kloven binnen de 

Boliviaanse maatschappij verder heeft vergroot.167  

 Terwijl de crisis in het land verslechterde, hielden de traditionele politieke partijen 

zich stil.168 Zij boden geen oplossing voor de verslechterende omstandigheden of 

alternatieven voor het beleid ten aanzien van het gas en de coca. Het waren daarop de 

sociale bewegingen uit de hooglanden die zich begonnen te organiseren rond deze thema’s 

en sociale ongelijkheid op de agenda probeerde te krijgen. Zoals Dunkerley stelt was er, na 

jaren van popular slumber, vanaf het jaar 2000 een buitengewone versnelling in de 

opkomst van politieke activiteit.169 Maar waar tot aan de jaren tachtig de mijnwerkers de 

belangrijkste rol hadden gespeeld in het verzet tegen de nationale regeringen, werd hun rol 

nu overgenomen door boeren- en inheemse bewegingen uit de hooglanden, zoals de 

cocaleros en de CSUTCB.   

De groeiende onvrede onder de Boliviaanse bevolking werd nog eens versterkt toen 

in het najaar van 1999 de Banzer-regering, onder druk van de Wereldbank en de 

Amerikaanse Ontwikkelingsbank, een nieuwe neoliberale wet doorvoerde. Met de Wet op 

de Basisvoorzieningen (La Ley de Servicios Basicos) werd de privatisering van 

basisvoorzieningen mogelijk170 en kort daarop bracht de stad Cochabamba het beheer van 

de gemeentelijke watervoorziening SEMAPA onder bij het Amerikaans-Italiaanse 
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consortium Aguas del Tunari.171 Terwijl investeringen in de verbetering van het 

waterleidingnet uitbleven, verdubbelde het bedrijf de waterprijs en eenieder die dit niet 

kon betalen werd afgesloten van de watertoevoer. Bij de inwoners van Cochabamba vielen 

de maatregelen in slechte aarde. Het tekort aan - en de oneerlijke distributie van water was 

al decennialang een thema van conflict in de regio172 en met de privatisering werd ingegaan 

tegen het algemene idee dat water een basisrecht was.  

In april 2000 leidde de woede over de privatisering van het water in Cochabamba 

tot een massale mobilisatie van haar bevolking. Arbeiders, boeren, wijkcomités, studenten 

en delen van de middenklasse verenigden zich in een alliantie om te protesteren tegen de 

privatisering van het water, de Coordinadora en Defensa de Agua y Vida.173 Terwijl in de 

stad Cochabamba tienduizenden arbeiders en studenten de straat op gingen, blokkeerden 

cocaleros uit de Chapare de belangrijkste toegangswegen in de omgeving, waardoor de 

gehele regio stil kwam te liggen. Als reactie verkondigde president Banzer de staat van 

beleg en zette het leger in om het protest neer te slaan.174 Ondanks zijn felle maatregelen 

was Banzer niet in staat de massale mobilisaties te stoppen en op 10 april was de situatie 

onhoudbaar geworden.175 De regering zwichtte voor de enorme druk van de bevolking en 

gaf het toezicht op het water terug aan SEMAPA.  

De spontane organisatie van uiteenlopende groepen in de samenleving en hun 

verzet tegen het regeringsbeleid leidde tot de eerste overwinning van het volk op het 

neoliberale systeem. Dit succes liet daarmee zien dat het volk invloed kon uitoefenen op 

politiek en beleid. Cochabamba’s wateroorlog zette daarmee vele protesten en 

demonstraties elders in het land in gang.176 In september en oktober 2000, juni 2001 en de 

tweede helft van 2001 vonden op grote schaal sociale mobilisaties plaats als gevolg van het 

samenkomen van de protesten van arme boeren en inheemse groeperingen. Met name de 

de coca-boeren onder leiding van Evo Morales en de CSUTCB onder leiding van Felipe 

                                                
171 Ibidem, 250.  
172 Crabtree, Patterns of protest, 17.  
173 Grey Postero, Now we are citizens, 194.  
174 Jim Shultz, ‘The politics of water in Bolivia’ (2005) www.thenation.com/doc/20050214/shultz. 
175 Muňoz-Pogossian, Electoral rules, 129.  
176 Crabtree, Patterns of protest, 2.  



 39 

Quispe speeden hierin een grote rol. De eisen voor hogere prijzen voor productie, betere 

lerarensalarissen en het terugtrekken van het leger uit de coca-gebieden uitten zich in 

massale wegblokkades en hongerstakingen.177 Betilde Muňoz-Pogossian stelt dan ook: ‘By 

the end of 2001, Bolivia was rife with social conflict’.178  

 

4.2 De oorlog om het gas 

Waar de groeiende onvrede aan het eind van de jaren negentig zich veelal organiseerde 

rond thema’s ten aanzien van de belangen van boeren en inheemse groeperingen, kwam in 

2001 het gas op als belangrijke kwestie. In juli 2001 sloot het Spaanse Repsol-YPF, dat sinds 

1997 in Bolivia actief was, een consortium met British Gas en British Petroleum voor de 

productie en transport van vloeibaar aardgas (LNG) vanuit Bolivia naar Californië, een 

project waarmee 500 miljoen dollar gemoeid ging.179 Voor deze operatie was echter een 

zeehaven nodig met een LNG terminal vanwaar het gas per schip via Mexico naar 

Californië vervoerd kon worden. Omdat Bolivia zelf niet over een toegang tot de zee 

beschikte, werd gezocht naar een geschikte haven. Al snel kwam men uit bij een tweetal 

opties: Chili of Peru. Door een kortere afstand van de gaswinning tot de haven Mejillones 

in Chili, was dit de goedkoopste en daardoor betere optie.180 Tijdens de Salpeteroorlog 

(1879-1883) met Chili was Bolivia echter haar directe verbinding tot de Stille Oceaan aan 

Chili kwijt geraakt en sindsdien stonden de twee landen op vijandige voet. Aan de 

Boliviaanse bevolking zou een samenwerking met een haven in het bevriende Peru daarom 

beter te verkopen zijn.181 Toen duidelijk werd dat president Banzer te lijden had aan een 

dodelijke vorm van kanker, werd hij op 7 augustus 2001 vervangen door zijn vice-president 

Jorge Quiroga. De keuze voor één van beide havens kwam daarmee bij zijn opvolger te 

liggen. Ook Quiroga durfde echter geen beslissing te nemen in deze prangende kwestie en 

bij het uitschrijven van de nieuwe verkiezingen was de kwestie nog onbeslist. 
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Op 30 juni 2002 vonden nieuwe presidentsverkiezingen plaats. Naast de traditionele 

partijen, hadden enkele nieuwe partijen hun intrede gedaan in het politieke spectrum en 

met name de indianen-partijen MAS, onder leiding van Evo Morales en de Movimiento 

Indígena Pachakuti (MIP) van Felipe Quispe konden volgens de peilingen rekenen op grote 

steun. Hoewel de MNR, met Sánchez de Lozada als presidentskandidaat, met 22,5 procent 

de verkiezingen wist te winnen, werd hij direct gevolgd door de MAS met 20,9 procent.182 

Morales had voor de verkiezingen echter al aangegeven niet te willen onderhandelen met 

één van de andere partijen183 en de MNR sloot daarop een coalitie met de MIR en de NFR. 

Toch weerspiegelden deze verkiezingen een belangrijk keerpunt in de Boliviaanse 

geschiedenis. Hoewel de drie traditionele partijen oorspronkelijk een zeer uiteenlopende 

plek in het politieke spectrum hadden ingenomen, hadden zij zich na 1982 alledrie gericht 

op het volbrengen de neoliberale agenda. Nationale verkiezingen hadden sinds die tijd dan 

ook in het teken gestaan van de strijd tussen drie partijen en de daarop volgende 

coalitievorming. Elk van de drie partijen had daarbij al minstens eenmaal de president 

mogen leveren en tussen 1985 en 1997 hadden zij gedriën tussen 57 en 74 procent van de 

stemmen behaald.184 Bij de verkiezingen van 2002 behaalden de de drie traditionele 

partijen voor de eerste maal gezamenlijk minder dan vijftig procent van alle stemmen185 en 

bovendien behaalden naast de MAS ook het relatief nieuwe Nueva Fuerza Republícana 

(NFR) en de MIP een aanzienlijk deel van stemmen (respectievelijk 20,8 en 6,1 procent).186 

Deze uitslag weerspiegelde de groeiende afkeer van de de traditonele partijen en de 

ontstane ruimte voor nieuwe partijen. Barr concludeert dan ook dat waar voorheen 

competitie plaats vond tussen de drie traditionele partijen, zij nu samen moesten werken 

om te voorkomen dat een ‘outsider’ aan de macht zou komen.187  

Ondanks zijn zwakke uitgangspositie, regeerde Sánchez alsof hij eenzelfde mandaat 

had als in de jaren negentig.188 Ook zijn doel was hetzelfde gebleven: de uitvoering van een 

                                                
182 Toranzo Roca, Rostros de la democracia, 36.  
183 Muňoz-Pogossian, Electoral rules, 154.  
184 Barr, ‘Bolivia; Another uncompleted revolution’, 73.  
185 Ibidem, 69.  
186 Ibidem, 75.  
187Ibidem. 
188 Mihaly, ‘¿Por qué se ha caído Goni?’, 103.  



 41 

neoliberaal beleid en het volbrengen van de kapitalisatie door middel van het faciliteren 

van de export van het gas, iets waar Banzer noch Quiroga in geslaagd was.189 Met Sánchez 

terug aan de macht, leek de keuze voor de Chileense haven voor de hand te liggen. Zodra 

de bevolking echter lucht kreeg van Sánchez’ plannen, onstond er grote weerstand. Postero 

noemt hiervoor een drietal redenen. Ten eerste vonden veel Bolivianen dat het gas aan hen 

toebehoorde en niet via internationale partijen het land mocht verlaten. Ten tweede 

krenkten de plannen voor de export van het Boliviaanse gas via het vijandige Chili de 

nationale trots en tot slot accepteerde men niet dat het gas bestemd was voor het 

imperialistische Amerika, dat door middel van het IMF en haar War on Drugs een te grote 

stempel had gedrukt op de Boliviaanse samenleving.190 Mihaly voegt daar nog aan toe dat 

Sánchez met zijn eerste ambtsperiode de reputatie had gekregen Bolivia verkocht te 

hebben aan de buitenlandse bedrijven191, vertrouwen in een volgend project van Sánchez 

ontbrak dan ook volkomen.   

Dit wantrouwen jegens Sánchez groeide nog verder toen hij in februari 2003, onder 

druk van de internationale financiele instellingen, de impuestazo introduceerde: een 

nieuwe vorm van inkomensbelasting om het groeiende begrotingstekort te dichten.192 De 

nieuwe belastingmaatregel betekende een uitgave van nog eens 14 Bolivianos (circa 2 

doller) per maand voor de allerarmste bevolking.193 De bekendmaking van deze nieuwe 

belastingmaatregel leidde tot grote onrust onder de lagere klasse en op 13 februari vond een 

massale demonstratie plaats op het Plaza Murillo in La Paz. De opstand werd met 

disproportioneel geweld neergeslagen en had 30 doden als gevolg.194 De 

belastingvoorstellen werden teruggetrokken195, maar in de maanden volgend op febrero 

negro bleef de stemming in La Paz en El Alto gespannen.  

Terwijl de economische en sociale situatie in Bolivia verslechterde, groeide het idee 

dat het gas de laatste mogelijkheid was om de structurele problemen van het land het hoofd 
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te bieden.196 Geïnspireerd door het succes van de Coordinadora en Defensa de Agua y Vida, 

werd in juli 2002 de Coordinadora Nacional para la Defensa y Recuperación del Gas 

(CNDRG) opgericht. Onder leiding van Oscar Olivera en Evo Morales verenigden 21 

organisaties zich voor de verdediging van het Boliviaanse gas.197 Binnen het verzet speelden 

een aantal organisaties een centrale rol: de boerenvakbond CSUTCB, onder leiding van de 

militante MIP-parlementariër Felipe Quispe, was de belangrijkste actor in de mobilisatie 

van boeren en Aymaras, terwijl de MAS onder leiding van cocaboer en parlementariër Evo 

Morales grote invloed had onder cocaleros en de Quechua-indianen in het midden van het 

land. In de steden zorgde de regionale federaties van vakbonden Central Obrera Regional 

(COR) en de federatie van buurtcomités FEJUVE, voor de mobilisatie van arbeiders.198  Al 

snel sloten vrouwenbewegingen, studenten, oud-mijnwerkers, en later ook de 

middenklasse zich bij hen aan.  

Op 19 september mobiliseerde de CNDRG 50.000 mensen in La Paz en nog eens 

20.000 in Cochabamba.199 Een dag later liepen deze protesten uit de hand toen in Warisata 

het leger probeerde een groep westerse toeristen te bevrijden die waren vastgeraakt in één 

van de vele wegblokkades. Het leger opende het vuur op de gemobiliseerde bevolking, 

waarbij zeven mensen om het leven kwamen.200 Als reactie op het geweld in Warisata 

namen eind september de spanningen in het land verder toe: Aymara-indianen in La Paz 

sloten de markten, de beweging van landloze boeren riep op tot het innemen van land, de 

cocaleros kondigden verdere wegblokkades aan en de COR riep op tot een nationale 

staking.201 Al snel onstonden in La Paz en El Alto tekorten aan gas, voedsel en andere 

basisbehoeften en begin oktober stuurde de regering een militair konvooi naar El Alto om 

de blokkades te breken en de steden te bevoorraden. Het konvooi werd door de bevolking 
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belaagd, waarop het leger het vuur opende. 202 Vanaf dat moment ging het leger over tot 

gewelddadige razzia’s om het protest neer te slaan en kwamen de confrontaties tot een 

hoogtepunt.  Tussen 8 en 17 oktober waren La Paz en El Alto het toneel van de grootste 

sociale mobilisaties in de geschiedenis van het land. Terwijl alle belangrijke toegangswegen 

in het land geblokkeerd waren, ging men in de steden massaal de straat op en in 

hongerstaking.  

Hoewel de protesten geïnitieerd waren door de armste lagen van de bevolking, sloot 

na verloop van tijd de middenklasse zich bij hun eisen aan.203 Op 15 oktober organiseerde 

een groep vooraanstaande intellectuelen en politici uit de middenklasse een 

hongerstaking204 om hun onvrede over de export van het gas, het gewelddadige optreden 

van de regering en de algehele crisis in het land te uiten. Dit samenkomen van boeren, 

indianen, studenten en de middenklasse bracht de crisis in een verdere versnelling. Terwijl 

Sánchez met geweld het protest trachtte te breken, voedden zijn pogingen de onvrede 

slechts verder.  In een week tijd vielen 82 doden en 500 gewonden en terwijl het geweld 

toenam, begon Sánchez de steun voor zijn beleid te verliezen. Coalitiegenoten NFR en MIR 

lieten weten uit de coalitie te stappen205 en op 13 oktober zegde vice-president Carlos Mesa 

zijn steun aan Sánchez op.206 Op 16 oktober  verzamelden 200.000 mensen zich op het San 

Francisco plein in La Paz en eisten het vertrek van president Sánchez. Op 17 oktober 

diende de president zijn ontslag in en vluchtte per vliegtuig naar Miami.  

 

4.3 Een analyse van de crisis 

Hoewel Bolivia een lange traditie kent van opstand en verzet, waren mobilisaties als in 

2000 en 2003 ook in Bolivia lang niet gezien. Na de revolutie van 1952 had de MNR 

getracht Bolivia om te vormen tot een moderne nationale staat met een brede 

arbeidersklasse. Deze arbeidersklasse werd gerepresenteerd door de COB die grote invloed 

                                                
202 Muňoz-Pogossian, Electoral rules, 165.  
203 Forrest Hylton & Sinclair Thomson, ‘Insurgent Bolivia’ In: NACLA report on the Americas (2004) vol. 38, 
nr. 3, 16.  
204 Christian Parenti, ‘Bolivia’s battle of wills’ In: The Nation  (2005) vol. 281, nr.1,18.  
205 Muňoz-Pogossian, Electoral rules, 166.  
206 Ibidem.  



 44 

kreeg op de politieke besluitvorming. Tot in de jaren tachtig speelde de federatie van 

vakbonden dan ook een bepalende rol in de nationale politiek, maar met de introductie van 

de NEP in 1985 en het wegvallen van de kracht van de federatie van mijnbouwers 

verdween zij van het politieke toneel. Vanaf het einde van de jaren tachtig deden 

verschillende nieuwe sociale bewegingen hun intrede. Als gevolg van een groeiend 

bewustzijn onder de inheemse bevolking, waren deze bewegingen, in tegenstelling tot de 

organisaties van arbeiders, veelal georganiseerd op basis van de inheemse etniciteit en deze 

bewegingen bevonden zich dan ook voornamelijk in de overwegend indiaanse 

hooglanden.207 

Als gevolg van de hervormingen in de jaren negentig en de nieuw verkregen 

burgerrechten, ontwikkelden de bewegingen nieuwe verwachtingen over hun rol en 

rechten in de samenleving. Al snel werd echter duidelijk dat ondanks de sociale 

hervormingen de inheemse bevolking nauwelijks invloed kon uitoefenen op nationaal 

beleid. Crabtree en Whitehead stellen dan ook dat er na het wegvallen van de COB geen 

enkele nieuwe beweging opkwam die de lagere klasse op nationaal niveau representeerde, 

zoals de COB dat in het verleden had gedaan.208 Ook de politieke partijen wisten niet op 

een juiste manier in te spelen op het wegvallen van de vakbonden en het merendeel van de 

nieuwe sociale bewegingen weigerden een band aan te gaan met de bestaande politieke 

partijen.209 Barr stelt dan ook dat het ontbreken van formele banden tussen de sociale 

bewegingen en de politiek ertoe leidde dat sociale groeperingen hun wensen en eisen 

gingen uiten via informele kanalen: ‘In the absence of representative parties, demands 

became protests’.210 

In de wateroorlog van 2000 leken de diverse sociale bewegingen zich voor de eerste 

maal sinds 1985 opnieuw te verenigen. Ditmaal in Cochabamba, waar civil society zich 

binnen de Coordinadora en Defensa de Agua y Vida organiseerde op basis van de breed 

gedragen onvrede over de privatisering van het water. Diverse auteurs wijzen op het feit 

dat de kracht van deze gebeurtenissen lag in het spontane samenkomen van arbeiders, 
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boeren, indianen, studenten en de middenklasse. Forrest en Hylton verwijzen hierbij naar 

de door Zavelata benoemde Boliviaanse traditie van lo nacional-popular, waarbij boeren, 

indianen en arbeiders elkaars samenwerking zochten om zich te kunnen verdedigen tegen 

de oligarchie en buitenlandse machten en daarin gesteund werden door de middenklasse. 

Dit was bijvoorbeeld gebeurd in de strijd tegen de Spanjaarden, maar ook in de twintigste 

eeuw toen de breed gedragen onvrede over de oorlog om Chaco de aanzet gaf tot de 

revolutie van 1952. Voor de laatse maal was een dergelijke samenwerking gezien in 1982 

toen indianen, boeren en de middenklasse zich verenigden om een einde te maken aan de 

dictatuur en een alliantie van linkse partijen aan de macht brachten.211 Na het wegvallen 

van de COB en met de opkomst van de inheemse bewegingen en cocaleros als belangrijkste 

sociale actoren, leek aan deze traditie echter een einde te zijn gekomen.212 Tijdens de 

opstanden in 2000 leek de herinnering aan de vroegere successen van ‘de meerderheid’ 

tegenover de heersende elite echter weer boven te komen en zoals Crabtree stelt: ‘Almost 

for the first time since 1985, when economic liberalisation was initiated under Paz 

Estenssoro, ordinary people registered their opposition to the policies on offer, finding 

common cause against a perceived external enemy’.213  

 Een ander punt met betrekking tot de wateroorlog dat vele auteurs aansnijden is het 

feit dat het succes van deze oorlog vele andere protesten en mobilisaties in Bolivia in gang 

heeft gezet. Oscar Olivera, leider van de Coordinadora en Defensa de Agua y Vida schrijft 

dan ook: ‘...people became aware that it was possible to get bad policies changed. If there 

had been no victory in the water war, there would never have been a gas war.214 Dit 

gegeven blijkt ook uit het feit dat naar voorbeeld van de Coordinadora en Defensa de Agua 

y Vida in juli 2002 de Coordinadora Nacional para la Defensa y Recuperación del Gas werd 

opgericht. Echter, naast de verdediging van het gas, had elk van de bewegingen die 

participeerde in de protesten om het gas ook haar eigen eisen. De onvrede over de 

voorgenomen verkoop van het gas werkte als een protestkatalysator: boeren wilden een 

eerlijkere landverdeling, leraren vroegen hogere salarissen en de cocaleros eisten dat de 
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regering zou stoppen met de vernietiging van de coca-velden. Het wantrouwen tegenover 

het gasprojecten smeedde al deze ontevredenen aan elkaar.215  

Het massale protest dat in 2000 in Cochabamba begonnen was, spreidde zich in de 

jaren die volgden uit over de hooglanden. Crabtree wijst er op dat succesvol protest in de 

ene stad, de kans op succes elders groter maakte. Dit bandwagon-effect leidde daarmee tot 

de informele samenwerking tussen de sociale actoren in het gehele land en een groeiende 

sympathie tussen de verschillende bewegingen.216 De sterke banden die bestonden tussen 

de steden en het platteland speelden hierbij een belangrijke rol; veel stedelingen waren in 

de loop van de jaren tachtig en negentig zelf van het platteland naar de stad verhuisd en 

hadden dus veel begrip voor de grieven van hun hermanos campesinos.217 Zo ondervonden 

de protesten die veelal begonnen bij boeren- of inheemse gemeenschappen al snel hun 

navolging in de steden.  

Daarbij wijzen diverse auteurs erop dat de brede draagkracht voor de mobilisaties in 

de jaren 2000-2003 tevens het gevolg was van de sociale en politieke crisis in het land. 

Vijftien jaar van neoliberale hervormingen hadden niet geleid tot de beloofde economische 

ontwikkeling, maar de armoede, werkloosheid en verschillen tussen arm en rijk slechts 

verder vergroot. De politiek partijen waren niet in staat geweest om langslepende kwesties, 

zoals de achtergestelde positie van de indianen, te verbeteren en brachten het land almaar 

verder in crisis.218 Niet alleen de arme, inheemse bevolking, maar ook steeds grotere delen 

van de middenklasse verloren hierdoor het vertrouwen in de politieke partijen.219 En met 

name de drie traditionele partijen (MNR, ADN en MIR), die tussen 1985 en 2000 middels 

coalities aan de macht waren geweest, verloren hun legitimiteit. Muňos-Pogossian 

beschrijft de problematiek als volgt: ‘The fundamental problem in Bolivia today is the 

disconnection between a civil society that has exerted power on the streets and has 
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questioned the political system, and a political class that does not prioritze the agenda 

demanded by the society that they claim to represent’.220  

Vanaf de ontdekking van grote gasvoorraden in de bodem van Tarija in 1997, was 

onder brede lagen van de bevolking het idee gerezen dat dit gas de laatste uitweg was uit de 

crisis van het land. In oktober 2003 was het vertrouwen dat de regering het gas ook 

daadwerkelijk ten goede zou laten komen aan de eigen bevolking bij zowel de lage- als 

middenklasse echter volledig verdwenen. Toen de regering overging tot het geweldadig 

neerslaan van de bevolking in plaats van het zoeken naar een vreedzame oplossing, sloten 

ook groepen uit de middenklasse, die normaal niet participeerden in politieke acties, zich 

daarom aan bij de protesten.221 Kohl en Farthing verklaren dit nader. Waar het protest 

tegen de invoering van de impuestazo een geïsoleerd conflict geweest was dat slechts voor 

een klein deel aan de onderkant van de samenleving nadelige gevolgen had, was het gas 

een thema dat onder alle lagen van de bevolking tot de verbeelding sprak.222 Na weken van 

protest en mobilisaties, wist eenieder zich dan ook rond dezelfde eis te verenigen: het 

vertrek van president Sánchez. Toranzo concludeert dat deze eis de verwerping van het 

gehele politiek systeem symboliseerde.223  
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Hoofdstuk 5 

Morales’ weg naar de macht, 1985-2005 

 

5.1 De agenda van oktober 

Het escalerende geweld in september en oktober van 2003 dwong president Gonzalez 

Sánchez de Lozada zijn ambt neer te leggen. Op 17 oktober vluchtte hij per vliegtuig naar 

Miami en nog diezelfde middag werd zijn vice-president Carlos Mesa Gisbert ingezworen 

als president. Twintig maanden eerder had Mesa zijn intrede gedaan in de Boliviaanse 

politiek. Als historicus en tv-journalist genoot hij een grote populariteit onder de bevolking 

en met zijn steun voor de neoliberale hervormingen was hij de ideale running mate voor 

president Sánchez geweest. Nadat de regering in september en oktober de gemobiliseerde 

bevolking echter met grof geweld had neergeslagen, zegde Mesa zijn vertrouwen in de 

president op; iets wat hem zeer populair maakte onder de Boliviaanse bevolking. Uit 

peilingen bleek dan ook dat hij aan het begin van zijn ambtsperiode de steun van 70 

procent van de bevolking genoot.224 Als onafhankelijk politicus en tevens de eerste 

president sinds 1982 die niet afkomstig was uit één van de drie traditionele partijen225, vond 

hij echter geen enkele steun in het parlement. De traditionele en neopopulistische partijen 

zagen deze ‘man boven partijen’ als een bedreiging voor het bestaande partijensysteem.226 

Een organisatie op wiens steun Mesa wel kon rekenen was de MAS, onder leiding van Evo 

Morales. Volgens Hylton en Thomson trachtte Morales door middel van een stilzwijgende 

alliantie met Mesa invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid.227  

Vanaf het begin van zijn presidentschap maakte Mesa dankbaar gebruik van de 

zogenoemde indigenista wave die vanaf het eind van de jaren tachtig was opgekomen. In 

zijn inauguratiespeech liet hij weten zich te gaan richten op het volbrengen van de ‘agenda 

van oktober’ om zo tegemoet te komen aan de wensen van het Boliviaanse volk. De eerste 

wens waar hij aan moest voldoen was het bijeenroepen van een grondwetgevende 
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vergadering, waarin alle sectoren van de samenleving vertegenwoordigd zouden zijn. Deze 

moest een nieuwe grondwet opstellen, waarbij de belangen van de uiteenlopende sociale en 

politiek actoren in acht genomen zouden worden om zo te leiden tot een hervorming van 

de staat.228 De andere eis van de sociale bewegingen was het houden van een referendum 

over het Boliviaanse gas. Deze wens was ontstaan tijdens het regime van Sánchez die in een 

decreet had vastgelegd dat het gas niet aan een buitenlandse partij verkocht zou worden 

alvorens de bevolking hierover geraadpleegd was.229 Mesa stelde het referendum vast voor 

18 juli 2003. De bevolking zou vijf vragen worden voorgelegd: 1). Vindt u dat de huidige 

gaswet gewijzigd moet worden?; 2). Vindt u dat de Boliviaanse staat zeggenschap moet 

hebben over het gas zodra dit gewonnen is?; 3). Vindt u dat de YPFB heropgericht moet 

worden om controle uit te oefenen op de gasproductie?; 4). Vindt u dat het Boliviaanse gas 

gebruikt moet worden als onderhandelingsmiddel om toegang te verkrijgen tot de Stille 

Oceaan? En 5). Vindt u dat het Boliviaanse gas geëxporteerd moet worden en dat 

multinationals 50 procent van hun opbrengsten aan de Boliviaanse staat moeten 

overdragen om te investeren in gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur?  

Nog voordat zij gehouden werd, kon het referendum rekenen op flinke kritiek. Zo 

waren eventuele nieuwe belastingen als gevolg van het referendum een negatieve prikkel 

voor de buitenlandse investeerders; iets wat zowel de investeerders als de gasrijke regio’s 

wilden voorkomen.230 Ook de sociale bewegingen konden zich niet vinden in het 

referendum. Zij meenden dat de vragen uit het referendum op velerlei manieren 

geïnterpreteerd konden worden en daarmee te veel ruimte lieten aan Mesa om de uitslag 

naar eigen hand te zetten.231 Bovendien hadden zij met de opstanden van oktober 2003 de 

nationalisatie van het Boliviaanse gas geëist, maar in het referendum werd deze optie niet 

geboden. Volgens Mesa was een nationalisatie financieel en technisch onmogelijk232, maar 

de sociale bewegingen meenden dat Mesa met het uitsluiten van deze optie inging tegen de 
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wil van het volk. De belangrijkste sociale bewegingen van het land, waaronder de COR, 

CSUTCB en FEJUVE, riepen dan ook op tot een boycot van het referendum.233 Alleen de 

MAS, die er een goede verstandhouding met president Mesa op na hield, gaf wel haar steun 

aan het referendum. Ondanks de boycot kende het referendum een opkomst van 60 

procent en Mesa en Morales spraken over een victory for participatory democracy.234 De 

uitslag van het referendum was dan ook overweldigend. De uitkomst van het referendum 

was op alle vijf de vragen ‘ja’, met het percentage ja-stemmers variërend tussen de 58 en 92 

procent.235  

Na het referendum voelde Mesa zich voldoende gesteund voor de ontwikkeling van 

een nieuwe gaswet.236 De omslachtige bewoording van de vragen in het referendum, 

maakte het Mesa echter mogelijk zijn eigen interpretatie aan de uitslag te geven. In maart 

2005 diende hij dan ook een wetsvoorstel in bij het parlement die nauwelijks bleek te 

verschillen van de reeds bestaande wet.237 Met zijn voorstel, waarin was vastgelegd dat de 

internationale bedrijven slechts 18 procent royalty’s en 32 procent belasting over het gas 

diende te betalen, kwam hij vooral tegemoet aan de wensen van de oliemagnaten en niet 

aan de eigen bevolking. Quak stelt terecht de vraag waar Mesa de durf vandaan haalde om 

de uitslag van het referendum naast zich neer te leggen.238 Het antwoord is het gebrek aan 

een alternatief. Net als zijn voorgangers was Mesa van mening dat de Boliviaanse 

gasindustrie zich niet kon ontwikkelen zonder het geld van buitenlandse investeerders. 239 

Het parlement weigerde het voorstel van Mesa echter te accepteren en stelde een eigen wet 

op, waarin was vastgelegd dat de multinationals 50 procent royalty’s dienden te betalen.240 

Dit voorstel kende ruime steun van de sociale bewegingen en ook de MAS schaarde zich nu 

achter de oppositie. Om zijn afkeur over het wetsvoorstel te uiten, bood Mesa op 6 maart 
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zijn ontslag aan.241 Het parlement weigerde het ontslag echter te accepteren en Mesa zette 

zijn termijn voort.242 

Op 17 mei nam het parlement haar nieuwe gaswet aan. Door verschillende 

veranderingen aan het oorspronkelijke voorstel, was de wet echter inmiddels voor iedereen 

onacceptabel geworden. Enerzijds veroordeelden multinationals en de regering de wet als 

confiscatory en meenden dat het een bedreiging vormde voor buitenlandse investeringen. 

Anderzijds vonden inheemse groeperingen, vakbonden en sociale bewegingen dat de wet 

niet ver genoeg ging in de teruggave van de natuurlijke rijkdommen aan de Boliviaanse 

bevolking.243 In mei 2005 kwamen de sociale bewegingen dan ook massaal in opstand om 

de volledige nationalisatie van het gas te eisen. Dit was echter niet het enige probleem waar 

Mesa mee te kampen had. In januari 2005 waren ook de oostelijke provincies in opstand 

gekomen. Hierbij waren 250.000 mensen de straat op gegaan om de autonomie van de 

departementen op te eisen.244 Daarmee wilden zij voorkomen dat, zoals Ballve schrijft, de 

toekomst van de gasreserves beperkt zou worden door wat zij zagen als extremistische 

inheemse groeperingen uit een deel van het land waarmee zij weinig gemeen hadden.245 In 

plaats daarvan eisten zij autonomie, daar zij geloofden dat zij zo konden profiteren van de 

zich voorzettende gasexport door multinationale corporaties.246 

In juni kwamen de verschillende spanningen in het land tot een hoogtepunt toen 

duidelijk werd dat Mesa niet in staat was de agenda van oktober en de agenda van januari 

bij elkaar te brengen.247 Na weken van politieke chaos trad Mesa op 10 juni af en de 

voorzitter van het hooggerechtshof, Eduardo Rodriguez Veltzé werd president. Hij schreef 

nieuwe verkiezingen uit voor 18 december 2005, waarbinnen Evo Morales een bepalende 

rol zou gaan spelen. 
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5.2 De opkomst van MAS 

Evo Morales werd in 1959 geboren te Orinoca in de hooglanden van de Andes, waar het 

gezin leefde van het houden van lama’s en telen van aardappels. Als gevolg van El Niňo 

kende de regio aan het begin van de jaren tachtig enorme droogte, waarop het gezin 

besloot te verhuizen naar de tropen van Cochabamba.248 Daar begon het met het 

verbouwen van coca en al snel sloot de jonge Morales zich aan bij één van de vakbonden 

van cocaleros. In 1985 werd Morales benoemd tot secretaris generaal van zijn bond en nog 

eens drie jaar later, in 1988, werd hij de leider van één van de zes grote cocalero-bonden in 

Bolivia, la Federación del Trópico.249 In hetzelfde jaar dat Morales aan het hoofd van de 

cocaleros kwam te staan, werd in het parlement Ley 1008 doorgevoerd, gericht op het 

uitroeien van de Boliviaanse coca-productie.250 Dit beleid leidde tot groot verzet onder de 

cocaboeren en voedde tevens de gedachte dat zij zich sterker moesten organiseren om 

weerstand te kunnen bieden. Hierop werd een nationaal coördinator aangewezen voor de 

zes onafhankelijke federaties van cocaboeren die moest zorgen voor een consequent 

nationaal beleid.251  Tevens rees de gedachte dat als zij daadwerkelijk macht uit wilden 

oefenen op het beleid, zij zelf een politieke macht moesten vormen.252 De cocaleros 

probeerden daarop allianties te vormen met diverse linkse coalities, zoals de Izquierda 

Unida (IU) in 1989 of de Eje Pachakuti in 1993.253 Al snel bleek echter dat met deze 

allianties de belangen van de cocaleros niet voldoende vertegenwoordigd werden. Tijdens 

een congres van de CSUTCB in 1994 werd daarom besloten tot de oprichting van een eigen 

partij die moest dienen als een ‘politieke arm’ van de sociale bewegingen.254 In maart 1995 

werd daarop de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) opgericht: een 

samenwerking tussen verschillende sociale bewegingen uit de regio Cochabamba onder 
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leiding van boerenvakbondsleider Alejo Véliz.255  

De in 1994 doorgevoerde LPP bood de nieuwe partij volop mogelijkheden zich op 

lokaal niveau ontwikkelen256 en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1995 kon de ASP 

rekenen op grote steun onder de bevolking. Bij veel municipios in de Chapare verkreeg de 

ASP zetels in de gemeenteraad of leverde de burgemeester. Al snel rezen er echter interne 

spanningen binnen de ASP. Met name tussen voorzitter Alejo Velíz en Evo Morales, die 

inmiddels nationaal coördinator was geworden van de federaties van cocaleros, liepen de 

spanningen hoog op.257 Als gevolg van deze tweestrijd weigerden de cocaleros bij de 

nationale verkiezingen van 1997 een stem uit te brengen op Velíz, waardoor hij, ondanks 

de vier zetels voor de ASP, buiten het parlement bleef.258 Dit voorval leidde tot een breuk 

binnen de partij: terwijl Velíz verbonden bleef aan de ASP, nam Morales het merendeel 

van de achterban mee en richtte in 1998 een nieuwe partij op, Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos (IPSP).259 Ook binnen de IPSP ontstonden echter al snel de nodige 

spanningen. Toen Morales in 1998 besloot de partij uit electorale motieven een andere 

naam te geven, stapte de militante Aymara-leider Felipe Quispe, die inmiddels leider was 

geworden van de CSUTCB, op. Quispe startte zijn eigen partij Movimiento Indígena 

Pachakuti (MIP) en in januari 1999 doopte Morales de IPSP om tot MAS-IPSP.260  

Bij de lokale verkiezingen van 1999 kon de partij van Morales wederom rekenen op 

forse winst. Volgens Hervé Do Alto maakte deze overwinning duidelijk dat de MAS haar 

steun op het platteland geconsolideerd had, mede onder invloed van het repressieve beleid 

van de Banzer-regering.261 Tegelijkertijd realiseerde Morales dat de steun van het platteland 

niet voldoende zou zijn om de MAS ook bij de nationale verkiezingen de overwinning te 

bezorgen. Waar tot aan 1999 het verzet tegen de War on Drugs en de organisatie rondom 

inheemse thema’s de belangrijkste speerpunten van de MAS waren geweest, ging Morales 

vanaf dat moment zijn thema’s verbreden. Vanaf het jaar 2000 nam de MAS een 
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gematigder karakter aan en vormde zich tot de spreekbuis tegen de neoliberale 

hervormingen, tegen het Amerikaanse imperialisme en tegen de opportunistische coalities 

van de traditionele partijen.262 Zo verwijderde de MAS zich langzaam van de militante 

sociale bewegingen uit de hooglanden263 en Albro stelt dat de MAS in deze jaren uitgroeide 

van een linkse protestbeweging tot een gevestigde partij in het hart van de Boliviaanse 

politiek.264 

De groeiende professionaliteit en populariteit van de MAS betekende een bedreiging 

voor de traditionele partijen en in januari 2002 werd Morales uit het parlement gezet op 

(onterechte) beschuldiging van betrokkenheid bij gewelddadige acties van enkele 

cocaboeren tegen politieagenten.265 Deze actie deed zijn populariteit echter nog verder 

groeien266 en bij de nationale verkiezingen van 27 juni 2002 wist de MAS met 20,9 procent 

een tweede plaats te behalen, vlak achter de MNR. Morales weigerde echter een coalitie te 

sluiten met één van de overige partijen. In plaats daarvan liet hij weten zijn doelen te 

bereiken in de oppositiebanken en door middel van sociale mobilisatie.267  

Vanaf zijn eerste dag in functie kon president Sánchez rekenen op stevige oppositie 

van de MAS. Hoewel hij probeerde met Morales tot een akkoord te komen in de coca-

kwestie, leverde zijn toenaderingen weinig op. Terwijl de maanden verstreken werd de 

weerstand vanuit de bevolking tegenover het beleid van Sánchez steeds intenser. De coca-

problematiek was echter niet voldoende om grote delen van de bevolking op de been te 

krijgen.268 In juli 2002 sloot Morales zich dan ook aan bij de CNDRG: de brede beweging 

voor de verdediging van het gas die grote populariteit onder de bevolking kende. Door het 

gehele land leidde de CNDRG opstanden tegen de invloed van buitenlandse investeerders 

en het beleid van president Sánchez ten aanzien van het gas. Terwijl onder de bevolking 
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het vertrouwen in de traditionele partijen verder afnam, wist Morales zijn invloed juist te 

verstevigen.269  

 Deze grote invloed van de MAS op de nationale politiek bleek nog eens te meer bij 

het gasreferendum van 2005. Terwijl met uitzondering van de MAS, vrijwel alle sociale 

bewegingen het referendum boycotten, was de opkomst 60 procent. Orgaz stelt dat 

president Mesa de MAS bewust heeft gebruikt om de eenheid van de sociale sectoren te 

breken en zo het referendum doorgang te laten vinden; ‘sin Morales el referéndum jamás 

habría encontrado viabilidad’.270 Nadat Mesa echter de uitslag van het referendum naast 

zich had neergelegd, brak Morales de stilzwijgende coalitie en werd hij één van de 

belangrijkste actoren in de organisatie van de sociale mobilisaties in het voorjaar van 2005. 

Maar terwijl het hele land in oproer was en van het oosten tot het westen, protesten, 

blokkades en stakingen plaatsvonden, was het Morales die pleitte voor een constitutionele 

oplossing uit de revolutionaire situatie.271 Na de val van Mesa, stelde Morales zich dan ook 

wederom verkiesbaar als presidentkandidaat voor de MAS. Ditmaal met meer succes. 

 In tien jaar tijd heeft de MAS een enorme vlucht gemaakt. Deze vlucht is te danken 

aan een aantal factoren. In de eerste plaats heeft de MAS dankbaar gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die geboden werden met de invoering van de LPP. Zo wist de beweging van 

cocaboeren haar macht op lokaal niveau te institutionaliseren, waarna zij zich kon 

uitbreiden tot nationaal niveau. Verschillende auteurs benadrukken deze twee kanten van 

de MAS. Enerzijds was zij een politieke organisatie met zetels in het nationale parlement, 

maar daarnaast zette de MAS zich ook voort als sociale beweging die participeerde in 

protesten, wegblokkades en hongerstakingen.272 Op deze manier wist de MAS het 

vertrouwen van haar achterban te behouden en tevens de verschillende sociale bewegingen 

in het land te verenigen. Robins zegt hierover: ‘De MAS heeft bewust geprobeerd de 

sociale, etnische en linguïstische verschillen tussen de verschillende sociale sectoren te 

reduceren en negeren om zo een eenheid te kunnen vormen die zich als geheel sterk maakt 
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tegen een gezamelijke vijand’.273 Crabtree en Whitehead voegen daar aan toe dat het juist 

Morales was die dit wist te bereiken doordat hij, als Aymara-indiaan die het grootste deel 

van zijn leven in de Quechua-regio Chapare heeft geleefd, niet gezien werd als de 

vertegenwoordiger van een specifieke etnische groep.274 Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld zijn rivaal Felipe Quispe, die zich consistent profileerde als Aymara. Terwijl 

vanaf de oprichting van de MAS de coca-boeren de power base en voorhoede vormden, 

sloten door de jaren heen verschillende andere sociale bewegingen en bevolkingsgroepen 

zich bij hen aan. Albro concludeert dat: ‘With the momentum of a post-neoliberal 

backlash, the MAS is evolving into a plural coalition that cuts across and potentially unifies 

the popular sectors hit hardest by structural adjusments since 1985’.275 

 

5.3 Morales president  

Na het aftreden van president Mesa in juni 2005 werden vervroegde verkiezingen 

uitgeschreven voor 18 december 2005. De crisis van de voorgaande jaren, had geleid tot de 

ineenstorting van de traditionele partijen276 en slechts acht partijen schoven een 

presidentskandidaat naar voren. De MIR en de ADN deden voor de eerste maal sinds 1982 

niet mee in de strijd om het presidentsschap en de kandidaat van de MNR, zakenman 

Michiaki Nagatini, kwam in de peilingen niet boven de tien procent uit.4 In plaats daarvan 

sloten de voormalige aanhangers van de drie traditionele partijen zich aan bij twee nieuwe 

electorale bewegingen: Poder Democrático y Social (PODEMOS) onder leiding van oud-

president Jorge Quiroga en Unidad Nacional (UN) van zakenman Samuel Doria Medina.277 

De twee nieuwe bewegingen weken inhoudelijk weinig af van hun voorgangers en werden 

dan ook al snel gezien als een voorzetting van het oude systeem.278 Daarmee vormden zij 

een sterk contrast met de andere kanshebber voor het presidentschap, Evo Morales. Hij 

wilde een einde maken aan het systeem van gepacteerde democratie en het daarmee 
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gepaard gaande neoliberale model. In de peilingen werd al snel duidelijk dat de strijd zou 

gaan tussen Morales en Quiroga. In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen kwam 

het uitvergroten van de politieke en persoonlijke verschillen tussen de twee dan ook 

centraal te staan.279 

 Deze verschillen waren erg groot. Waar Quiroga zich in zijn campagne richtte op 

een voorzetting van het neoliberale beleid en een nauwere samenwerking met de 

Verenigde Staten280, wilde Morales juist een einde maken aan het neoliberale beleid en de 

Amerikaanse invloed in Bolivia. Quiroga wist zich dan ook sterk gesteund door de 

Amerikaanse ambassade, de internationale investeerders en de gasrijke regio’s Santa Cruz, 

Tarija en de noordelijke hooglanden. Morales vond zijn aanhang vooral in de armere 

departementen La Paz, Oruro, Cochabamba en Potosí waar de bevolking zwaar te leiden 

had onder de gevolgen van de neoliberale hervormingen. Ondanks de grote regionale en 

etnische verschillen, verenigde Morales’ achterban zich rond gedeelde grieven. Naast de 

traditionele steun van indianen en het platteland, kon Morales ook in toenemende mate 

rekenen op de steun van de traditional left, die sinds 1985 vrijwel uit het politieke 

spectrum verdwenen was, en enkele sectoren uit de middenklasse.281 Om de verkiezingen 

te kunnen winnen, was juist deze steun in de steden zo belangrijk. Heel bewust koos 

Morales dan ook voor de intellectueel en ex-guerrillero Alvaro García Linera als kandidaat 

voor het vice-presidentschap. Deze keuze maakte duidelijk dat de MAS haar gematigde 

imago wilde behouden om zo ook de stemmen van de middenklasse te winnen.282 Deze 

middenklasse was moe van de grote onrusten, protesten en wegblokkades van de afgelopen 

jaren en Morales profileerde de MAS dan ook als de enige partij die de sociale mobilisatie 

kon controleren.283 Door middel van het samenbrengen van een grondwetgevende 

vergadering en de nationalisatie van het gas, beloofde Morales, eenmaal president, een 

einde maken aan de sociale onrusten.284 
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 In de peilingen kwam Morales naar voren als grootste kanshebber voor de 

overwinning. Met de verwachte 33 procent van de stemmen285 zou Morales echter alsnog 

voor de onmogelijke opgave komen te staan een coalitie te sluiten met zijn tegenstander.286 

De uitslag van deze verkiezingen zou dan ook een grote impact hebben op de politieke 

toekomst van het land. Dit belang bleek ook uit de opkomst bij de verkiezingen: 84,5 

procent van de bevolking bracht haar stem uit, de hoogte opkomst sinds 1985.287 Ook de 

uitslagen waren opzienbarend. Met 53,7 procent wist Morales, voor de eerste keer in de 

Boliviaanse geschiedenis, een absolute meerderheid te behalen wat hem automatisch tot 

president maakte. Als verklaring voor deze enorme overwinningszege concludeert Toranzo 

dat velen niet vóór Morales stemden, maar tégen de oude politiek. Quiroga kon slechts 

rekenen op 28 procent van de stemmen en Stefanino stelt dan ook dat dit een intellectuele 

en morele nederlaag betekende voor zowel Quiroga, als de gehele neoliberale elite die sinds 

1985 aan de macht geweest was.  
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Hoofdstuk 6 

Conclusie 

 

Waar vanaf haar onafhankelijk de macht in Bolivia in handen was geweest van een kleine, 

blanke elite, probeerde de nationale revolutie van 1952 daar een einde aan te maken. 

Gesteund door boeren, arbeiders en de middenklasse kwam de MNR aan de macht die via 

een reeks sociale hervormingen Bolivia trachtte om te vormen tot een moderne nationale 

staat. Ondanks de intenties van de MNR en haar president Paz Estenssoro, verbeterde de 

maatschappelijke positie van de grote inheemse bevolking nauwelijks en de revolutie nam 

al snel een conservatie wending. Dit tot grote onvrede van de Boliviaanse bevolking. 

Hierop kwam in 1967 een militaire dictatuur aan de macht die de rust in het land wilde 

herstellen. Pas in 1982 zou de dictatuur vervangen worden door een democratisch gekozen 

regering. 

 In 1985 kwam de MNR terug aan de macht. Ook ditmaal met Paz Estenssoro als 

president. Zijn voormalige linkse hervormingskoers was echter ingewisseld voor een 

neoliberale koers. Na het tot een halt brengen van de hyperinflatie, voerde hij onder druk 

van het IMF en de Wereldbank een Nieuwe Economische Politiek door gericht op brede 

economische hervormingen om de statische, gesloten economie te ontwikkelen tot een 

marktgerichte, open economie. Waar de MNR in 1952 de oprichter was geweest van de 

federatie van vakbonden COB, probeerde Paz deze macht nu juist te breken omdat hij haar 

zag als de grootste bedreiging voor economische ontwikkeling. De NEP maakte daarmee 

een einde aan de sterke arbeidersbeweging en de lage Boliviaanse klasse verloor haar 

representatie op nationaal niveau. Vanaf het einde van de jaren tachtig deden daarop 

verschillende sociale bewegingen hun intrede. Waar de arbeidersbeweging voornamelijk 

georganiseerd was geweest op basis van klasse, bestonden deze nieuwe organisaties 

voornamelijk op basis van etniciteit. Veelal representeerden zij een specifieke groep uit de 

samenleving, zoals de cocaboeren of Aymara-indianen. Een beweging die de heterogene 

lage klasse representeerde zoals de COB dat had gedaan, bleef echter uit. 
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Waar onder Paz Estenssoro het neoliberale beleid haar intrede had gedaan, werd 

deze tijdens de eerste termijn van president Sánchez de Lozada (1993-1997) verder 

uitgebouwd. Zijn Plan de Todos was de Boliviaanse variant op de Washington Consensus 

en moest zorgen voor economische, sociale en politieke hervormingen om, net als in 1952, 

een nieuwe relatie tussen staat, economie en samenleving te creëren. Waar de NEP van Paz 

Estenssoro gezien kan worden als de puur economische vorm van neoliberalisme gericht op 

structural adjustment, bevatte het Plan de Todos ook enkele belangrijke sociale 

maatregelen. Zo moest decentralisatie de centrale staat verkleinen door meer macht te 

geven aan departementale en gemeentelijke overheden. Hiermee werd tevens de 

decenniaoude eis van de inheemse bevolking om meer democratie ingewilligd. Door het 

verschuiven van de macht naar lokale overheden, zou daarmee de politieke stabiliteit in 

het land vergroot worden. Deze stabiliteit was een belangrijke voorwaarde voor het 

aantrekken van buitenlandse investeerders die middels kapitalisatie, de tweede centrale 

pijler binnen het plan, naar Bolivia gehaald moesten worden. Volgens Sánchez zou de 

verkoop van de vijf grootste staatsbedrijven aan internationale partners een grote impuls 

geven aan de Boliviaanse economie. 

Het Plan de Todos van president Sánchez schepte dus hoge verwachtingen. 

Enerzijds hoopte de inheemse bevolking met de invoering van de wet op 

bevolkingsparticipatie op meer zeggenschap en invloed op nationaal niveau. Anderzijds 

rees onder vrijwel de gehele bevolking de hoop op economische vooruitgang. Na vier jaar 

hervormingen bleek van deze beloften echter weinig terecht gekomen. Hoewel de 

inheemse bevolking op lokaal niveau meer invloed kon uitoefenen, bleven hun grieven op 

nationaal niveau ongehoord. En hoewel internationale investeerders waren aangetrokken, 

had dit geen multiplier effect op de rest van de economie. Bolivia verkeerde in crisis. Een 

crisis waarop de traditionele partijen geen antwoord leken te hebben.  

Toen aan het einde van de jaren negentig enorme hoeveelheden aardgas werden 

aangetroffen in de bodem van het departement Tarija, rees onder boeren, indianen en 

delen van de middenklasse het idee dat dit gas de laatste mogelijkheid was om Bolivia uit 

haar crisis te halen. Naast de bevolking uit de altiplano, hadden echter ook de oostelijke 
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departementen en Bolivia’s buurlanden hoge verwachtingen van dit gas. Hoewel de 

regering en internationale partijen plannen smeedden voor een groots project voor de 

export van dit gas, durfde president Banzer (1997- 2001) geen beslissing te nemen in deze 

kwestie.  

Een thema waarop Banzer zich wel volledig wist te storten was de coca. Vanaf het 

midden van de jaren tachtig kende de Chapare een ware coca-boom, maar ondanks 

toezeggingen van de verschillende regeringen was er maar weinig gebeurd om een einde 

aan te maken aan de coca-productie. Banzer’s coca cero beleid leidde tot militarisering van 

de Chapare en groot verzet van de goed georganiseerde cocaleros. In april 2000 kwamen de 

protesten van de cocaleros samen met een opstand van de inwoners van Cochabamba die 

zich verzetten tegen de privatisering van het lokale waterbedrijf. Door middel van massale 

protesten waarin grote delen van de bevolking samenkwamen, werd het regeringsbeleid 

teruggedraaid. De wateroorlog van Cochabamba was het bewijs dat de bevolking weerstand 

kon bieden aan het neoliberale beleid en zette daarmee een reeks van nieuwe protesten in 

gang.  

De jaren die volgden werden gekenmerkt door sociaal protest in het westen en 

midden van het land, veelal onder leiding van Aymara-leider Felipe Quispe of cocaboer 

Evo Morales. Zij maakten zich hard tegen het neoliberale regeringsbeleid en de vele loze 

beloften van de drie traditionele partijen. De spanningen in het land kwamen tot een 

hoogtepunt toen in oktober 2003 de bevolking zich massaal verzette tegen Sánchez’ 

plannen om het Boliviaanse gas via Chili aan de VS te verkopen. Waar de opstanden in de 

voorafgaande jaren voornamelijk waren geleid door boeren en arbeiders, sloot in de oorlog 

om het gas ook de middenklasse zich bij hen aan. De breed gedragen eis tot het aftreden 

van de president had het gewenste succes: Sánchez vluchtte naar Miami en werd opgevolgd 

door zijn vice-president Carlos Mesa.  

Mesa beloofde de agenda van oktober in te willigen om zo tegemoet te komen aan 

de wensen van het volk. Als onafhankelijk politicus had hij echter weinig steun in het 

parlement en ook de sociale bewegingen moesten weinig van hem hebben daar zij hem 

zagen als een voortzetting van het neoliberale beleid. Wel ontving Mesa steun van de MAS 
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onder leiding van Evo Morales die hoopte op deze manier zijn invloed uit te kunnen 

breiden. De in 1995 opgericht partij was oorspronkelijk een verzameling van sociale 

bewegingen uit het departement Cochabamba, maar door slim gebruik te maken van de 

politieke ruimte die was ontstaan als gevolg van de LPP was zij uitgegroeid tot een 

gematigde en goed georganiseerde partij, vertegenwoordigd op lokaal en nationaal niveau. 

De MAS profileerde zich als spreekbuis tegen de traditionele partijen, tegen de neoliberale 

hervormingen en tegen de Amerikaanse inmenging in Bolivia en wist zo, in tegenstelling 

tot andere sociale bewegingen of indianenpartijen, steeds grotere groepen van de bevolking 

voor zich te winnen. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk bij de mobilisaties van 2003 en 

wederom in 2005 toen Mesa en Morales 60 procent van de bevolking wisten te mobiliseren 

voor het gasreferendum.  

Aan Morales’ steun kwam echter een einde toen bleek dat Mesa de uitslag van het 

referendum naast zich had neergelegd. Ook hij kwam met zijn wetsvoorstel tegemoet aan 

de wensen van de investeerders en oostelijke departementen en niet aan de agenda van 

oktober. Het parlement weigerde Mesa’s wet dan ook te accepteren, maar ook de door het 

parlement doorgevoerde wet kon uiteindelijk rekenen op veel tegenstand. Waar de sociale 

bewegingen vonden dat de wet niet ver genoeg ging in de teruggave van het gas aan de 

Boliviaanse bevolking, vreesden de oostelijke departementen juist dat de inheemse 

bevolking te veel zeggenschap zou krijgen over de bestemming van het gas. Zij eisten 

daarom hun autonomie om zo een groter percentage van de gasopbrengsten op te kunnen 

strijken. Toen Mesa niet in staat bleek de rivaliserende partijen dichter bij elkaar te 

brengen, kwam hij in juni 2005 ten val.  

De val van Mesa representeerde de grote afkeer onder de Boliviaanse bevolking van 

het oude politieke systeem, waarin politici beloften niet nakwamen en slechts zichzelf 

verrijkten. In zijn strijd om het presidentschap was het Morales die zich hard maakte tegen 

dit oude systeem. Hij beloofde verbetering door het houden van een referendum en het 

bijeenroepen van een grondwetgevende vergadering. Daarbij profileerde hij de MAS als 

enige partij die de sociale onrust in het land kon controleren. Ondanks sterke tegenstand 

van Jorge Quiroga, wist Morales hiermee op 18 december 2005 met 53,7 procent een 
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absolute meerderheid te behalen en zo de eerste inheemse president van het land te 

worden. De Boliviaanse bevolking had massaal haar stem laten horen en zo een keerpunt in 

de geschiedenis teweeg gebracht.  

Dit keerpunt kan echter niet los gezien worden van de complexe Boliviaanse 

geschiedenis en met name de gebeurtenissen die zich in de jaren tachtig en negentig van de 

twintigste eeuw hebben afgespeeld. In de inleiding zijn een tweetal visies gepresenteerd op 

de relatie tussen de neoliberale hervormingen uit de jaren tachtig en negentig en de 

verwerping van dit systeem vanaf het jaar 2000. De eerste visie presenteerde de grote 

sociale mobilisaties vanaf 2000 en het aan de macht komen van president Evo Morales als 

een reactie op de negatieve economische gevolgen van het neoliberale beleid dat in 1985 in 

Bolivia geïntroduceerd werd. De tweede visie stelt echter dat de neoliberale hervormingen 

en de sociale mobilisaties elkaar beïnvloed en versterkt hebben en dat de twee processen in 

elkaars verlengde liggen. De hoofdvraag van deze scriptie luidt dan ook: Wat is de relatie 

tussen neoliberale hervormingen en sociale mobilisaties in Bolivia tussen 1985 en 2005 en 

wat was hun rol bij het aan de macht komen van Evo Morales?  

Hoofdstuk twee laat zien dat met de invoering van de Nieuwe Economische Politiek 

in 1985 een einde werd gemaakt aan de kracht en invloed van de COB. Met het wegvallen 

van de COB verloor de heterogene onderlaag van de bevolking de mogelijkheid om haar 

onvrede met het regeringsbeleid te uiten. Hoewel nieuwe sociale bewegingen hun intrede 

deden, ontbrak het hen aan formele banden met de politiek. Dit leidde ertoe dat zij hun 

onvrede gingen uiten via informele kanalen, zoals demonstraties en wegblokkades. De 

intrede van het neoliberale beleid en het daarmee gepaard gaande wegvallen van de COB, 

leidde er daarmee toe dat nieuwe sociale bewegingen hun grieven middels protest gingen 

uiten. 

In hoofdstuk drie is te lezen hoe de LPP in 1995 haar intrede deed als één van de 

centrale pijlers binnen het Plan de Todos. De LPP zorgde voor een groeiend politiek 

bewustzijn onder de inheemse bevolking en schepte tevens hoge verwachtingen daar men 

meende met de nieuw verworven rechten een grotere invloed uit te kunnen oefenen op 

nationaal beleid. Al snel bleek echter dat de grieven van de grote inheemse bevolking op 
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nationaal niveau ongehoord bleven. Dit voedde de onvrede onder de bevolking verder, 

daar de traditionele partijen hun beloften wederom niet na kwamen. Terwijl het 

vertrouwen in traditionele partijen afnam, kwamen nieuwe inheemse partijen juist in 

opmars. Zij hadden zich eveneens middels de LPP weten te institutionaliseren en zette zich 

nu af tegen het neoliberale model. Met de invoering van de LPP droeg het neoliberale 

systeem dus bij aan haar eigen verval. Zo leidde de LPP niet alleen tot een groeiend politiek 

bewustzijn, maar ook tot grotere sociale onvrede en een afnemend vertrouwen in de 

traditionele partijen.  

In hoofdstuk vier wordt duidelijk dat de angst voor nieuwe partijen en sociale 

mobilisaties ook het regeringsbeleid beïnvloedde. Zo gingen traditionele partijen in 

toenemende mate samenwerken om nieuwkomers weg te houden van de macht. En uit 

angst voor de macht van sociale mobilisaties werden beslissingen uitgesteld of protest met 

veel geweld neergeslagen. Hiermee werd de afkeer van het bestaande systeem echter 

slechts verder vergroot. De relatie tussen neoliberaal beleid en sociale mobilisatie werkte zo 

twee kanten op. 

Hoofdstuk drie en vier maken duidelijk dat de negatieve economische en sociale 

gevolgen van het neoliberale beleid op indirecte wijze hebben bijgedragen aan de sociale 

mobilisaties. De economische en sociale crisis hebben de onvrede verder aangewakkerd en 

met het groeiende bewustzijn van de onderklasse leidde dit tot een revolutionair klimaat. 

In deze algehele misère functioneerde het gas als katalysator daar zij de uiteenlopende 

grieven van de sociale bewegingen samen smeedde en plaatste tegenover de belangen van 

de oostelijke departementen, de regering en de internationale investeerders. Zo waren het 

de sociale mobilisaties naar aanleiding van de breed gedragen onvrede over de 

voorgenomen export van het gas die in 2003 president Sánchez ten val brachten. In 2005 

kwam ook aan de ambtstermijn van Mesa een einde toen hij geen antwoord bood op de 

sociale mobilisaties van de sociale bewegingen enerzijds en de oostelijke departementen 

anderzijds. Dit toont de grote macht die de bevolking middels deze mobilisaties kon 

uitoefenen. Het onvermogen van de regering hier adequaat op in te spelen heeft dit proces 

verder versterkt. 
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Hoofdstuk vier en vijf laten zien dat de sociale mobilisaties een belangrijke rol 

hebben gespeeld bij het aan de macht komen van Morales. Hoewel de MAS met de jaren 

uitgroeide tot een gevestigde politieke partij, bleef zij haar macht ook uitoefenen via sociale 

protesten. Door dit laatste wist zij de binding met de onderlaag van de bevolking te 

behouden en tevens haar politieke macht onder hen te stabiliseren. Belangrijk is echter ook 

dat de MAS bewust afstand heeft genomen van de radicale bewegingen en een gematigder 

karakter heeft aangenomen om zo ook stemmen te kunnen winnen bij de middenklasse. 

Hierdoor was zij bij de verkiezingen van 2005 uitgegroeid tot een acceptabel alternatief.  

Concluderend kan gesteld worden dat de neoliberale hervormingen op directe en 

indirecte wijze invloed hebben gehad op de mobilisatie van de Boliviaanse bevolking. Het 

wegnemen van de macht van het COB en de invoering van de LPP hebben direct geleid tot 

de opkomst en versterking van sociale bewegingen en partijen alsmede een groeiend 

politiek bewustzijn bij de onderlaag van de bevolking. De groeiende economische en 

sociale crisis als gevolg van de neoliberale maatregelen en het falen van de traditionele 

politieke partijen om daar adequaat op in te spelen hebben de onvrede onder de bevolking 

verder gevoed. In mindere mate heeft ook de angst voor nieuwe partijen en sociale 

mobilisaties het regeringsbeleid beïnvloed. Zo zochten de traditionele partijen nadere 

samenwerking en werden uit angst voor de macht van de mobilisaties beslissingen 

uitgesteld of grof geweld gebruikt. Het gas heeft de processen in Bolivia in een 

stroomversnelling gebracht, doordat de gaskwestie de grieven van de bevolking 

samensmeedde en afzette tegen de belangen van de regering. Tot slot kan gezegd worden 

dat het eigen optreden van de MAS bepalend is geweest voor haar uiteindelijke 

overwinning. Door enerzijds haar positie als sociale beweging te behouden, maar 

tegelijkertijd een gematigder koers aan te nemen wist zij de steun van brede lagen van de 

bevolking te verkrijgen.  
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Afkortingenlijst 

 

ADN   Acción Democrática Nacionalista  

Rechtse politieke partij, behorende tot de drie traditionele partijen. 

Boegbeeld van de partij was oud-dictator Hugo Banzer 

ASP    Asamblea por la Soberanía de los Pueblos 

Politieke partij opgericht in 1995 door een samenwerking van sociale 

bewegingen. Is later opgegaan in de MAS.  

CNDRG  Coordinadora Nacional para la Defensa y Recuperación del Gas 

Samenwerkingsverband van sociale bewegingen voor de verdediging 

van het gas 

COB   Central Obrera Boliviana 

   Nationale federatie van vakbonden 

COR   Central Obrera Regional 

   Regionale federatie van vakbonden 

COMIBOL  Corporación Minera de Bolivia 

   Nationale mijnbedrijf 

CONDEPA  Conciencia de Patria 

Populistische partij opgericht in 1988 onder leiding van Carlos 

Palenque 

CSUTCB  Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

   Federatie van boerenvakbonden 

ENDE   Empresa Nacional de Electricidad  

   Nationale electriciteitsbedrijf 

ENFE   Empresa Nacional de Ferrocarriles 

   Nationale spoorwegen 

ENTEL  Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

   Nationale telecommunicatiebedrijf 
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FEJUVE  Federación de Juntas Vecinales  

   Federatie van buurtcomités   

FSE   Fondo Social de Emergencia 

   Sociaal noodfonds 

FSTMB  Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

   Federatie van mijnwerkers  

IMF   Internationaal Monetair Fonds   

IPSP   Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 

Linkse politieke partij. Kwam in 1998 voort uit de ASP en stond onder 

leiding van Evo Morales 

IU   Izquierda Unida 

   Alliantie van linkse partijen 

LAB   Lloyd Aéreo Boliviano 

   Nationale luchtvaartmaatschappij 

LDA   Ley de Descentralización Administrativa 

   Wet op bestuurlijke decentralisatie 

LNG   Liquefied natural gas 

   Vloeibaar aardgas 

LPP   Ley de Participación Popular 

   Wet op bevolkingsparticipatie 

MAS    Movimiento al Socialismo 

Socialistische partij onder leiding van Evo Morales opgericht in 1998. 

Kwam voort uit de ASP en IPSP.  

MBL   Movimiento Bolivia Libre 

   Linkse politiek partij. Kwam in 1993 in een coalitie met MNR en UCS. 

MIP   Movimiento Indígena Pachakuti 

   Partij van Aymara-leider Felipe Quispe opgericht in 1998 
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MIR   Movimiento de la Izquierda Revolucionaria 

Oorspronkelijk linkse partij. Zou later bekend worden als één van de 

drie traditionele partijen die het neoliberalisme in Bolivia vestigde.  

MNR   Movimiento Nacionalista Revolucionario 

Politieke partij die in 1952 de nationale revolutie leidde. Zou later één 

van de drie traditionele partijen worden die het neoliberalisme in 

Bolivia introduceerde. Boegbeelden van de partij zijn Victor Paz 

Estenssoro en Gonzalez Sánchez de Lozada.  

MRTKL  Moviemiento Revolutionario Tupac Katari de Liberacion 

   Indianenpartij onder leiding van Víctor Hugo Cardenas 

NEP   Nieuwe Economische Politiek 

OTB   Organizaciones Territoriales de Base 

   Territoriale basisorganisaties 

PODEMOS  Poder Democratico y Social 

Rechtse politiek partij onder leiding van oud ADN-president Jorge 

Quiroga, opgericht in 2005.  

SEMAPA  Servicio Municipal de agua potable y alcantarillado 

   Gemeentelijke watervoorziening 

TCF   Trillion Cubic Feet 

   Meeteenheid voor gas 

UCS   Unidad Cívica de Solidaridad 

Populistische partij opgericht in 1988 door Max Fernandez. Vormde 

in 1993 een coalitie met de MNR en MBL.  

UDP   Unidad Democrática y Popular 

Alliantie van linkse partij onder leiding van Hernán Siles Zuazo. 

Kwam na de dictatuur in 1982 aan de macht.   

YPFB   Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

   Nationale olie- en gasbedrijf 
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