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Ενώ η Λατινική Αμερική μπαίνει σε μια νέα εποχή κοινωνικών εκρήξεων με κυρίαρχη ξανά
την ταξική σύγκρουση εναντίον ΔΝΤ και πολυεκατομμυριούχων προέδρων, στη Βολιβία
επιχειρείται πραξικόπημα της ολιγαρχίας με τη στήριξη των ΗΠΑ. Η στρατιωτική
επέμβαση σε βάρος του προέδρου Έβο Μοράλες έχει προφανείς στόχους την ακύρωση
των μέτρων υπέρ των λαϊκών στρωμάτων και των ιθαγενών από τις κυβερνήσεις του
Μοράλες και την πλήρη παράδοση της χώρας στο ντόπιο και πολυεθνικό κεφάλαιο.
Παρά τη νίκη του στις εκλογές ο νόμιμος πρόεδρος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και φυγή
στο Μεξικό μετά από ένα καλά ενορχηστρωμένο πραξικόπημα αστυνομίας και
στρατού με τη στήριξη φασιστικών ομάδων της δεξιάς.
Αυτό που παρουσιάστηκε από τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης ως διαδηλώσεις της
αντιπολίτευσης στην πλειοψηφία τους δεν ήταν παρά εκρήξεις μίσους σε βάρος των
ιθαγενών της χώρας που για αιώνες ζούσαν στο περιθώριο αν και αποτελούν την
συντριπτική πλειοψηφία της χώρας. Η εικόνα της διαπόμπευσης της σοσιαλίστριας
ιθαγενούς δημάρχου από ακροδεξιές ομάδες ήταν αποκαλυπτική για το γεγονός ότι η ντόπια
πλουτοκρατία ποτέ της δεν ανέχθηκε την παρουσία ενός ιθαγενή αγρότη προέδρου.
Πολύ πριν τις εκλογές, με τη στήριξη των ΗΠΑ και θεσμών όπως ΜΚΟ, Ευαγγελικής
Εκκλησίας, παραστρατιωτικών ομάδων, προετοιμάστηκε το κλίμα αμφισβήτησης του
αποτελέσματος. Ο Μοράλες παρουσιάστηκε ως “διεφθαρμένος, εξουσιομανής, λαϊκιστής”
κατά το γνωστό σενάριο της προπαγάνδας που παρουσιάζει τα στοιχειώδη
κοινωνικά δικαιώματα ως βαρίδια. Σύμμαχος ο Οργανισμός Αμερικάνικων Κρατών που
λειτουργεί εδώ και χρόνια ως όργανο των συμφερόντων των ΗΠΑ και του διεθνούς
κεφαλαίου στη Λατινική Αμερική. Μοναδικό επιχείρημα κάποιες “παρατυπίες” όχι στις
ίδιες τις εκλογές, αλλά στην καταμέτρηση, όπου η καθυστέρηση της εισόδου των ψήφων
από τις φτωχές κοινότητες των ιθαγενών παρουσιάστηκε ως “ύποπτη” από τον ΟΑΚ καθώς
έδωσε νίκη με μεγάλη διαφορά στον Μοράλες. Ήταν η αφορμή για να μπει σε κίνηση η
προσχεδιασμένη επέμβαση αστυνομίας και στρατού με ακροδεξιές ομάδες να μην κρύβουν
το στόχο της επαναφοράς της εξουσίας μιας ελάχιστης μερίδας μεγαλογαιοκτημόνων,
ολιγαρχών και των μεταλλευτικών πολυεθνικών.
Το πραξικόπημα δεν απευθύνεται μόνο σε έναν πρόεδρο, αλλά στρέφεται συνολικά ενάντια
σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε μια
χώρα όπου επί εφαρμογής προγραμμάτων του ΔΝΤ στο παρελθόν είχε ιδιωτικοποιηθεί ακόμα
και το νερό της βροχής, η επιστροφή στην “κανονικότητα” θα σημαίνει την λεηλασία των
εθνικοποιημένων εταιρειών φυσικών πόρων προς όφελος του διεθνούς κεφαλαίου.

Το πραξικόπημα στη Βολιβία αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μια κυβέρνηση με
πραγματικό προοδευτικό χαρακτήρα έκφρασης κοινωνικών αναγκών δεν αρκεί για
να αμφισβητηθεί η ισχύς του κεφαλαίου. Μια κυβέρνηση 14 ολόκληρων χρόνων που δεν
τόλμησε να αμφισβητήσει βαθύτερα την αστική εξουσία, να προωθήσει θεσμούς
λαϊκής αντιεξούσιας και ανώτερης οργάνωσης, να οπλίσει το λαό, σε μια χώρα και μια
ήπειρο που τα στρατιωτικά πραξικοπήματα αποτελούν μόνιμο εργαλείο επιβολής της
αστικής τάξης και του Ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ.
Ωστόσο, οι αδυναμίες και τα ανολοκλήρωτα βήματα και του ίδιου του Μοράλες και του
ρεύματος που εκφράζει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι δικαιολογία για απάθεια
και μισόλογα.
Είναι η στιγμή της διεθνούς αλληλεγγύης στον λαό της Βολιβίας που ήδη προσπαθεί να
οργανώσει την αντίσταση του ενάντια στο πραξικόπημα, ακόμα και χωρίς τον Μοράλες
επικεφαλής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έρχονται ξανά στην επιφάνεια οι
επαναστατικές, αντιιμπεριαλιστικές παραδόσεις. Η φτωχή αγροτιά, οι ιθαγενείς, η
εργατική τάξη, αυτοί που υπέφεραν για αιώνες τώρα, μπορούν να μην επιτρέψουν ένα
ιστορικό πισωγύρισμα. Να τρέψουν σε άτακτη φυγή τους πραξικοπηματίες και να επιβάλλουν
το ξερίζωμα των οργάνων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού από τη χώρα! Έτσι θα ανοίξει ο
δρόμος για μεγαλύτερες κατακτήσεις και για μια εντελώς νέα προοπτική για το βολιβιανό
λαό! Σύμμαχος του είναι οι γειτονικοί λαοί που βρίσκονται σε καθεστώς εξέγερσης (Χιλή,
Εκουαδόρ) ή αναβρασμού (Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία)!
Το ΝΑΡ και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση καλούν τους εργαζόμενους και τη
νεολαία στην Ελλάδα να σταθούν αλληλέγγυοι στον λαό της Βολιβίας.
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Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε το αμερικανοκίνητο πραξικόπημα στη Βολιβία.
Συμπαράσταση στο λαό της Βολιβίας στη μάχη του ενάντια στην ολιγαρχία και
τον ιμπεριαλισμό
Νίκη στους αγωνιζόμενους λαούς της Λατινικής Αμερικής.
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