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Książka jest drugą zwartą publikacją Rosy de la Fuente na temat autonomii 
indiańskich w Ameryce Łacińskiej. Siedem lat temu opublikowała fascynujące stu-
dium powstania i rozwoju idei terytorialnych autonomii na południu Meksyku oraz 
ewolucji dyskursu autonomicznego używanego przez organizacje indiańskie1. O ile 
była to książka skupiona na minionych dekadach i procesie samej walki o autono-
mię, to obecna publikacja pod redakcją de la Fuente i Navarro Gómez dotyczy kwe-
stii funkcjonowania autonomicznych jednostek terytorialnych w złożonych okolicz-
nościach politycznych, prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Innymi 
słowy, jest to rzecz o codziennych problemach, ograniczeniach i wyzwaniach, przed 
którymi stoją społeczności rdzenne Kolumbii i Ekwadoru w praktycznej realizacji 
swoich wspaniale brzmiących konstytucyjnych zdobyczy. 

Terytorialne autonomie indiańskie to kolejny etap oddawania przez pańs-
twa latynoamerykańskie lokalnych przestrzeni i kompetencji polityczno-administra-
cyjnych ludności rdzennej. Poprzedzony był masowym wejściem działaczy indiańs-
kich do zdecentralizowanej i zdemokratyzowanej polityki lokalnej w krajach Ame-
ryki Łacińskiej od lat osiemdziesiątych XX wieku. Umiejętne wykorzystanie przez 
po-li-tyków indiańskich szansy, jaką były reformy samorządowe, przyniosło rady-
kal-ne zwiększenie obecności indiańskiej w polityce w ogóle i zwiększenie wpływu 
społeczności indiańskich na sprawy publiczne, wzmocnienie agendy indiańskiej 
i politycznego znaczenia ruchów indiańskich2. 

Uznanie praw Indian do samostanowienia i autonomii jest jakościowo no-
wym rozdziałem w relacjach państw latynoamerykańskich ze swoimi ludami tubyl-

                     
1 R. de la Fuente, La autonomía indígena en Chiapas. Un nuevo imaginario socio-espacial, 
Madrid 2008. 
2 O samorządowej ekspansji indiańskiej zob. W. Assies, H. Gundermann, Movimientos indígenas 
y gobiernos locales en América Latina, Antofagasta 2007; D. L. Van Cott, Radical Democracy in 
the Andes, Cambridge 2008. 
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czymi. Meksykański antropolog Héctor Díaz Polanco postrzega autonomię jako 
„postulat matkę” wszystkich innych żądań zgłaszanych przez latynoamerykańskich 
Indian, bo tylko przez prawdziwą realizację prawa do samostanowienia i samorząd-
ności w ramach autonomicznych systemów terytorialnych, ludność rdzenna może 
faktycznie realizować pozostałe prawa takie, jak kontrola swoich zasobów czy pra-
wa do własnego systemu sprawiedliwości, zachowania tożsamości itd.3. Autonomie 
indiańskie są postrzegane jako kluczowe dla decydowania o własnym modelu roz-
woju w zgodzie z własnymi aspiracjami i potrzebami oraz w zgodzie ze swoimi ins-
tytucjami, kulturą i tradycją. Jak zwracają uwagę Doyle i Gilbert, w świetle       
ONZowskiej Deklaracji Praw Ludów Tubylczych z 2007 roku indiańskie prawo do 
wolnego rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego jest nieodłączne od 
prawa do samostanowienia, które z kolei jest ściśle związane z kwestią własnych 
instytucji i systemów decyzyjnych4. 

Książka Gobiernos locales y contextos pluriétnicos jest efektem projektu 
badawczego realizowanego w latach 2012-13 w czterech wybranych gminach Ko-
lumbii i Ekwadoru, będących scenerią budowania terytorialnych autonomii indiańs-
kich – San Agustín (dep. Huila) i Sesquilé (dep. Cundinamarca) w Kolumbii, gdzie 
aktorami zaangażowanymi w proces autonomiczny są odpowiednio Indianie Yana-
conas i wspólnota Mhuysqa, oraz Antonio Ante (Indianie Natabuela) i Cotacachi 
(Kichwa) w Ekwadorze. Interdyscyplinarny zespół badawczy, realizując badania te-
renowe z użyciem pogłębionych wywiadów z licznymi aktorami zaangażowanymi 
w lokalną politykę (zarówno ze strony organizacji indiańskich, jak i przedstawicieli 
państwowej administracji) oraz zastosowaniem analizy porównawczej, dostarcza 
w tej książce interesującego i bardzo wartościowego poznawczo studium przypad-
ków. 

Autorzy pokazują ogromną przepaść między uznaniem praw indiańskich 
w konstytucjach czy ratyfikacją międzynarodowych konwencji i deklaracji poświę-
conych prawom ludności rdzennej a faktyczną realizacją ogólnych gwarancji 
w konkretnych okolicznościach politycznych, społeczno-kulturowych, ekonomicz-
nych i prawnych. Implementacja autonomii jest mozolnym procesem, w którym 
ścierają się różne interesy i punkty widzenia. Oczekiwania i aspiracje polityczne 

                     
3 H. Díaz Polanco,  „La autonomía, demanda central de los pueblos indígenas: significado e impli-
caciones”, en: V. Alta, et al. (ed.) Pueblos indígenas y Estado en América Latina, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito 1998, pp. 216-217. 
4 C. Doyle, J. Gilbert, „Indigenous Peoples and Globalization: From «Development Aggression» 
to «Self-Determined Development»”, European Yearbook of Minority Issues, 2010, no. 7, 
pp. 239-246. 
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zderzają się z ograniczeniami natury finansowej i skomplikowanymi relacjami spo-
łeczno-kulturowymi, a powolność legislacyjna i „sztukowanie” przepisów łatają-
cych instytucjonalno-prawne luki i „docierających” nie w pełni sprawne mechani-
zmy systemowe, to raczej gorzka codzienność niż wyjątek. 

Świetnym tego przykładem jest opisywana w książce Kolumbia. Państwo 
to nadało Indianom konstytucyjne prawo do autonomii terytorialnych już w 1991 
roku, jednak przez ponad dwadzieścia lat nie udało się stworzyć kompletnych ram 
prawnych dla ich faktycznego funkcjonowania. Z powodu braku właściwej ustawy, 
do 2011 roku kolumbijskie resguardos nie mogły same decydować o przeznaczeniu 
wydatków z budżetu, przekazywanemu im przez państwo. Robiły to za nich gminy, 
co oznaczało zależność terytoriów indiańskich od tych jednostek samorządu kolum-
bijskiego i faktyczne zaprzeczenie idei autonomii. Co więcej, aby zakończyć for-
malne tworzenie autonomii, resguardos powinny oficjalnie przeistoczyć się w Enti-
dades Territoriales Indígenas, przewidziane w konstytucji. Niestety, wciąż brak sto-
sownych przepisów prawa, które by to umożliwiły, co skutkuje zależnością poli-
tyczną resguardos od gmin. Autorzy opisują również zauważalną niechęć władz sa-
morządowych do traktowania Indian jak partnerów. Brak szacunku dla indiańskiej 
kultury, lekceważenie tradycyjnych politycznych instytucji indiańskich, niechęć do 
traktowania Indian jako podmiotu rozwoju i przekonanie, że wiedzą lepiej, jakie 
powinny być priorytety rozwojowe społeczności rdzennych składa się na ogólne 
poczucie wyższości kulturowej polityków samorządowych. 

Chaos procesu, zaniedbania i opóźnienia, a czasem po prostu zła wola i ce-
lowa obstrukcja ze strony organów państwa, to problemy obserwowane przez auto-
rów zarówno w Kolumbii, jak i w Ekwadorze. Książka potwierdza, że nawet jeśli 
państwa uznają pewne prawa, to społeczności indiańskie niezmiennie pozostają na 
łasce (i niełasce) państwa i jego całego aparatu polityczno-administracyjnego oraz 
uzależnione od jego (braku) woli do realizowania ogólnych zapisów. Pomimo istot-
nych zdobyczy indiańskich w politykach krajowych, relacje władzy są wciąż bardzo 
nierówne. Indianie dopraszają się, są petentami i liczą na przychylność. Sytuacja, 
w której państwo jest dyspozytorem praw, ich wykonawcą i jednocześnie arbitrem 
tego wykonania zasadniczo nie znosi kolonialnego charakteru relacji Indianie-wła-
dza. Konstatacja ogólna jest jednak taka, że choć proces wdrażania autonomii in-
diańskich jest trudny i wcale niepewny, to dotychczasowy bilans jest pozytywny. 
Pomimo wszystkich ograniczeń i niedoskonałości, dokonał się olbrzymi awans 
w pozycji politycznej Indian w stosunku do poprzednich etapów latynoamerykańs-
kiej etnopolityki. 
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Przywołane powyżej elementy i przykłady pokazują, że Gobiernos loca-
les... to naukowo wartościowa pozycja, dostarczająca względnie szczegółowego 
wglądu w niezmiernie istotny proces rekonfiguracji władzy i zmieniającej się etno-
polityki we współczesnej Ameryce Łacińskiej, dostarczając przy tym materiału do 
bardziej ogólnych refleksji na temat relacji państwo-Indianie w tym regionie. Jest to 
przy tym pozycja napisana dość przystępnie, przejrzyście, a układ poszczególnych 
rozdziałów i wątków jest poprawny. Niestety, książka nie jest pozbawiona wad 
i niedociągnięć. Brakuje w niej głosów „szeregowych” mieszkańców autonomicz-
nych terytoriów indiańskich. Autorzy skupili się na opiniach głównych, „oficjal-
nych” aktorów politycznych. Na próżno szukać tu opinii mieszkańców na temat 
zmieniającej się rzeczywistości politycznej, w jakiej prowadzą swoje codzienne ży-
cie i jak ten proces postępującej indianizacji politycznej przestrzeni lokalnej wpły-
wa na codzienne funkcjonowanie (czy jest lepiej, czy i jakie zmiany są z ich punktu 
widzenia zauważalne, odczuwalne?). 

Podobny zarzut, jaki można wysunąć, to taki, że książka skupia się niemal 
wyłącznie na kwestiach prawno-administracyjnych, a zbyt mało miejsca poświęca 
problematyce społeczno-kulturowej. Ta, jeśli jest poruszana, to również z perspek-
tywy prawno-administracyjnego funkcjonowania autonomii indiańskich. Proporcje 
tych elementów mogłyby być rozłożone nieco bardziej równomiernie. Można mieć 
również pretensję, że książka tylko pobieżnie wspomina, lecz nie analizuje wpływu 
konfliktu zbrojnego w Kolumbii na opóźnienia we wdrażaniu praw do autonomii, 
czy ograniczenia w funkcjonowaniu indiańskich resguardos i budowaniu ich relacji 
z samorządem kolumbijskim. Dużym ułatwieniem dla czytelnika byłyby mapy ad-
ministracyjne i terytoriów indiańskich oraz rozmieszczenia poszczególnych grup 
etnicznych. Ich brak skutecznie utrudnia orientację w lokalnych mozaikach kultu-
rowo-politycznych, opisywanych przez autorów. Wreszcie, po zapoznaniu się 
z 99% zawartości książki czytelnik zastanawia się – co się stało z podtytułem tej 
pozycji? Podtytuł odnosi się tylko do ledwie wyartykułowanej gdzieś pod koniec 
książki rekomendacji, aby lokalne organy samorządu indiańskiego w Ekwadorze 
i Kolumbii wchodziły w regularne kontakty między sobą oraz z organami struktur 
samorządowych funkcjonujących w Hiszpanii, korzystając na wymianie doświad-
czeń. Jest to rekomendacja z punktu widzenia merytorycznej zawartości książki zu-
pełnie bez znaczenia; została niejako doklejona na przysłowiowym marginesie, jak 
gdyby wymuszona zobowiązaniami wobec podmiotu finansującego tę publikację – 
Rady Miejskiej Madrytu. 


