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Massale protesten voor eerlijke verdeling rijkdom

Latino’s willen welvaart
door Sandra Korstjens

SAO PAULO • Sommigen
noemen het al de La-
tijns-Amerikaanse len-
te. Van Chili tot Colom-
bia en van Ecuador tot
Bolivia: Latijns-Ameri-
ka wordt al wekenlang
geteisterd door hevige
protesten. Daarbij
vielen tientallen doden
en honderden mensen
raakten gewond. „We
denken dat economi-
sche groei altijd goed
is, maar dat is niet per
se het geval.”

In Ecuador was het de af-
geschafte brandstofsubsi-
die, in Chili de verhoogde
prijs van de metrokaartjes
en in Bolivia woede over
stembusfraude. In elk land
sloeg de vlam door compleet
uiteenlopende redenen in
de pan. Toch is er volgens
Latijns-Amerika deskundi-
gen wel degelijk sprake van
overkoepelende problemen.

„Natuurlijk speelt de eco-
nomie een rol”, zegt Oliver
Stuenkel, hoogleraar inter-
nationale betrekkingen aan
het Braziliaanse Getulio
Vargas instituut. „Het is
geen toeval dat er tijdens de
economische boom tien jaar
geleden amper protesten
waren.” Stuenkel heeft het
over de ’commodity boom’,
de periode aan het begin van
deze eeuw waarin er we-
reldwijd een grote vraag was
naar grondstoffen. Daar-
door ging het veel Latijns-
Amerikaanse landen voor
de wind.

Maar daar kwam de afge-
lopen jaren een einde aan.
Onder meer Venezuela, Bra-
zilië en Argentinië kregen te
maken met grote economi-
sche problemen en bijbeho-
rende maatschappelijke on-
rust. Chili, Colombia en Bo-
livia groeiden nog wel, maar
steeds langzamer.

„Bovendien is economi-
sche groei alleen niet ge-
noeg om de bevolking tevre-
den te houden”, legt Stuen-
kel uit. „Er is jarenlang spra-

ke geweest van ongelijke
groei. Er werden verwach-
tingen gecreëerd bij de be-

volking, maar die werden
niet ingelost.” Dat ziet ook
econoom Monica de Bolle,

gespecialiseerd in Latijns-
Amerika en opkomende
markten. „We denken dat
groei altijd goed is, maar dat
is niet per se het geval.” Vol-
gens De Bolle zijn de protes-
ten vooral te verklaren door
het gebrek aan sociale mo-
biliteit in Latijns-Amerika.
„Als je eerst in beweging
komt en daarna weer stil

komt te staan, dan is je frus-
tratie alleen maar groter.
Helemaal als je ziet dat an-
deren wel profiteren.”

Voor demonstrant Fran-
cisco Infante Aravena (31)
uit Chili is dat inderdaad
een belangrijke reden om de
straat op te gaan. „Macro-
economisch gaat het mis-
schien best goed hier. Maar
een huis, goed onderwijs en

goede gezondheidszorg zijn
voor veel mensen nog steeds
onbereikbaar. Een groot
deel van de bevolking werkt
voor de welvaart van een
heel klein groepje.”

De politieke elite in La-
tijns-Amerika staat volgens
Stuenkel bovendien mijlen-
ver af van de gewone bevol-
king. „In Europa kun je

naast een po-
liticus in de
bus zitten,
zonder te we-
ten dat het ie-
mand is die
macht heeft.

In Latijns-Amerika is dat
over het algemeen ondenk-
baar. Als een machtig per-
soon hier in restaurant bin-
nenstapt, weet je dat met-
een.”

Toch zijn het ook de lati-
no’s zelf die vaak op deze zo-
geheten ’caudillo’s’ stem-
men: sterke, charismati-
sche, maar ook autocrati-
sche leiders. Zo is Evo

Morales, de Boliviaanse pre-
sident die deze maand ge-
dwongen werd om op te
stappen na hevige protes-
ten, bij een deel van de be-
volking nog altijd razend po-
pulair. „Wij zijn gewoon niet
kritisch genoeg”, zegt stu-
dente María Alejandra Her-
bas Aillón (22) uit Bolivia,
die zelf al wekenlang de-
monstreert. „Daardoor is
het heel moeilijk om het
land te veranderen.”

Maar het demonstreren
werpt op veel plekken wel
zijn vruchten af. Ecuador
behield uiteindelijk de
brandstofsubsidie, de Chi-
leense president Piñera be-
loofde de grondwet te gaan
aanpassen en Evo Morales
moest opstappen. Toch ma-
ken zowel Francisco als Ma-
ría Alejandra zich zorgen
over de toekomst. De span-
ningen zijn enorm in het
volledig gepolariseerde Bo-
livia. „We moeten heel alert
blijven op wat er gaat gebeu-
ren”, vertelt María Alejan-
dra. Francisco: „Ik hoop dat
het in Latijns-Amerika beter
afloopt dan met de Arabi-
sche lente. Maar geen ver-
andering is sowieso geen
optie.”

’Caudillo’s’ nog
steeds populair

Demonstran-
ten in de
Chileense
hoofdstad
Santiago
gebruiken
straatmeubi-
lair als be-
scherming
tegen een
waterkanon.
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Chileen Francisco Infante Aravena vindt de rijkdom in zijn land
oneerlijk verdeeld.

De Boliviaanse studente María
Alejandra Herbas Aillón vindt
veel van haar landgenoten niet
kritisch genoeg.


