Resolució contra el cop d’estat a Bolívia
El passat 10 de novembre el president de l'Estat Plurinacional de Bolívia, Evo Morales,
va ser obligat a dimitir del seu càrrec sota l'amenaça de les Forces Armades. Sense
legitimitat ni reconeixement, l’exèrcit va investir una nova Presidenta, així com un nou
govern, amb clara voluntat d’ignorar qualsevol mandat democràtic per part dels pobles
de Bolívia. Davant d’una repressió i persecució política ferotge a activistes i polítics, el
govern i el mateix president Morales han hagut d’exiliar-se a Mèxic sota els auspicis del
govern d’Andrés Manuel López Obrador.
Aquest cop d’Estat s’ha produït en el context de crispació al carrer, especialment en
zones urbanes, davant de mobilitzacions orquestrades per l’oposició per tal de negar la
reelecció del Movimimiento al Socialismo (MAS), el partit de Morales. Hem pogut
observar, doncs, com l’exèrcit i les forces policials afins a l’oligarquia boliviana van
començar a congregar-se durant les protestes i han acabat assumint el poder. És
esfereïdor i preocupant la persecució que han portat a terme aquestes forces armades
contra la població civil, activistes, pobles originaris i càrrecs públics, els quals han estat
assassinats, ferits, humiliats o obligats a dimitir. Aquest odi xenòfob, ideològic i de classe
s’ha pogut veure especialment reflectit en l’exemple de l’alcaldessa de Vinto, Patricia
Arce, qui ha va ser esquilada, empastifada de pintura vermella i arrossegada per tota la
ciutat.
La comunitat internacional no pot mirar cap a un altre costat com està fent i ha
d’assegurar que a Bolívia torni la democràcia. Cal assegurar la integritat de totes les
militants, activistes i dirigents del MAS, així com del conjunt de la població civil boliviana.
Això només es pot fer amb unes eleccions amb plenes garanties democràtiques.
El Govern de l’Estat espanyol ha de condemnar el cop d’estat i ha d’implicar-se en
l’estabilitat i la seguretat dels pobles bolivians. Així ho va fer per exemple l’expresident
del govern José Luís Rodríguez Zapatero, qui va manifestar el seu ple suport al
president Evo Morales. Així, el preacord de govern entre el PSOE i Unidas Podemos
representa “una Espanya que vol ajudar i cooperar, no una Espanya que vulgui donar
lliçons ni quedar-se amb res; que vol ajudar a fer que Llatinoamèrica sigui una unió que
s'integri perquè en aquest món global totes les nacions tinguin més possibilitats de
creixement i desenvolupament”. El nou govern del PSOE amb Unidas Podemos ha de
jugar un paper clau en les relacions internacionals i en la cooperació al món, sent
exemple de solidaritat, de mediació i de resolució de conflictes.
El mateix president Zapatero assegurava que Evo Morales havia fet més que els 77
presidents anteriors a Bolívia; els resultats socials, econòmics i de respecte per les
comunitats indígenes li donen la raó. Des de l’entrada al govern del president Evo
Morales l’any 2006 s’ha reduït dràsticament la taxa d’analfabetisme, la desocupació i la
pobresa moderada han baixat a la meitat, mentre que la pobresa extrema ha baixat d’un
38,2% a un 15,2%.
L’extrema dreta boliviana, classista i xenòfoba, no ha tolerat aquesta obra de govern
amb una millora social i d’integració per als pobles originaris. Recolzant-se en poders
estrangers que tenien interessos estratègics en fer caure governs progressistes per tota
Amèrica Llatina. En aquest sentit, és preocupant veure les connexions entre el cop
d’Estat amb les facilitats que el nou govern il·legítim pugui coincidir a empreses
occidentals especialment pel que fa a l’explotació dels jaciments de liti del país, mineral
imprescindible per a qualsevol bateria elèctrica. La privatització del Sud Global per part
de les elits financeres transnacionals, fent servir a l’extrema dreta com a titelles útils, es

cobra les vides i la sang de totes les persones víctimes d’aquestes polítiques
neocolonials i extractivistes.
Per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda resolem:
1. Condemnar el cop d’estat militar a l’Estat Plurinacional de Bolívia i al govern
democràticament escollit d’Evo Morales.
2. Reclamar diàleg, democràcia i cooperació per lluitar contra els atacs persistents
de potències i interessos del Nord Global, o Occident, a Amèrica Llatina, així com
la seva política de dominació a un continent i societats explotades des de fa
segles.
3. Seguir treballant per reforçar el discurs antiracista que ens doti d’eines per lluitar
contra l’extrema dreta, cada vegada més present també al nostre país.
4. Traslladar el present acord al Grup Parlamentari de Catalunya En Comú Podem
al Parlament de Catalunya i al Grup Confederal d’Unidas Podemos-En Comú
Podem- Galícia En Común al Congrés.
5. Donar trasllat d’aquests acords a la sectorial de Relacions Internacionals de
Catalunya En Comú.

