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Streszczenie:  
W artykule stawiam pytania: w jakim stopniu konse-
kwencje fujimorizmu kształtują polityczne oblicze Pe-
ru, jakie są najważniejsze, specyficzne cechy peru-
wiańskiego systemu politycznego i kultury politycznej, 
jakie podmioty dominują na scenie politycznej po 
upadku rządów Alberto Fujimoriego?  

W konsekwencji przemian zapoczątkowanych w 
okresie fujimorizmu, w Peru mamy do czynienia ze 
słabo zinstytucjonalizowanym systemem partyjnym, w 
którym dominują nieideologiczne (catch all parties), 
prosystemowe partie wodzowskie o charakterze cen-
trolewicowym i centroprawicowym. Większość orga-
nizacji politycznych nie ma trwałej struktury wew-
nętrznej. Specyfiką peruwiańskiego systemu rządów są 
przejawy jego „parlamentaryzacji”, pozwalające na na-
zwanie go „hybrydowym”, który łączy, przynajmniej 
formalnie, elementy systemu prezydenckiego i parla-
mentarno-gabinetowego poprzez wprowadzenie ins-
tytucji premiera odpowiedzialnego politycznie przed 
parlamentem, mimo utrzymania zasady, iż to prezydent 
wybierany w wyborach powszechnych jest szefem eg-
zekutywy. 

Abstract:  
In this article I ask the questions: to what extent 
the consequences of fujimorism shape Peru's po-
litical scene; what are the most important and 
specific features of the Peruvian political system 
and political culture; what political factions do-
minate the scene after the fall of Alberto Fu-
jimori? 

As a result of the changes that begun during 
fujimorism, Peru has poorly institutionalized 
party system in which non-ideological (catch-
all), pro-system parties of center-left and  center-
-right dominate. Most political organizations do 
not have a permanent internal structure. The spe-
cificity of the Peruvian system of government 
are manifestations of its „parliamentarization”, 
what allows it to be labeled as a „hybrid” that 
combines, at least formally, elements of the pre-
sidential and parliamentary systems by introdu-
cing a prime minister institution who is politica-
lly responsible to the parliament, despite main-
taining the principle that the president, elected in 
universal suffrage, is the chief of executive. 
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Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań, które zawarłem w książce 
opublikowanej w 2006 roku1. W 2013 roku minęła dwudziesta rocznica uchwalenia „fu-
jimoristowskiej”, obowiązującej do dziś, konstytucji Peru (1993). To dobra okazja, aby 
przyjrzeć się Peru z dzisiejszej perspektywy. Chciałbym odpowiedzieć na następujące 
pytania: w jakim stopniu konsekwencje fujimorizmu kształtują obecnie współczesne ob-
licze Peru, jakie są najważniejsze, specyficzne cechy peruwiańskiego systemu politycz-
nego i kultury politycznej, jakie podmioty dominują na scenie politycznej po upadku fu-
jimorizmu?  

Ocena rządów Alberto Fujimoriego (1990-2000) może nadal budzić kontro-
wersje, mimo iż od wielu lat były prezydent przebywa w więzieniu, skazany za korup-
cję i przyzwolenie na łamanie praw człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że o ile 
niektóre metody polityczne ekipy Fujimoriego uznano za niezgodne z prawem, to skutki 
pozostałych działań fujimoristowskiego rządu okazały się w wielu dziedzinach pozy-
tywne. W ciągu kilku pierwszych lat prezydentury Fujimoriego uporano się z drama-
tycznym kryzysem finansowym i gospodarczym: przed 1990 rokiem Peru ogłosiło za-
wieszenie spłaty zadłużenia zagranicznego, inflacja osiągnęła poziom 7 600% rocznie, 
a przede wszystkim – rozprawiono się ze skrajnie lewicową maoistowską partyzantką 
(Sendero Luminoso), dążącą do destabilizacji kraju i przejęcia władzy.  

Specyfika i autorytarny rys fujimorizmu 

Pierwotnie projekt polityczny ekipy Fujimoriego zakładał daleko idącą przebu-
dowę systemu politycznego i gospodarczego: osłabienie roli partii politycznych, 
wzmocnienie władzy wykonawczej w stosunku do parlamentu, podporządkowanie są-
downictwa władzy wykonawczej, rządzenie za pomocą prezydenckich dekretów apro-
bowanych przez plebiscyty. Ten plan nie powiódł się w pełni. Po tzw. autogolpe 
(1992)2, głównie wskutek nacisków otoczenia międzynarodowego Peru, zrezygnowano 
z najdalej idących zmian. W 1993 roku konstytuanta, zdominowana przez zwolenników 
prezydenta Fujimoriego, który cieszył się wtedy dużym poparciem społecznym, uchwa-
liła nową konstytucję. Zawarto w niej gwarancje dla działalności przedsiębiorstw pry-
watnych i zasad gospodarki wolnorynkowej, wprowadzono jednoizbowy parlament, 
zwiększono uprawnienia prezydenta. 
 

                     
1 P. Łaciński, Peru między populizmem a liberalizmem. Koncepcja i praktyka polityczna velas-
quizmu, aprizmu i fujimorizmu, Warszawa 2006. Tu korzystam z tej książki w odniesieniu do his-
torii politycznej Peru przed 2005 rokiem. 
2 Określenie to oznacza „samozamach” dokonany przez rząd Fujimoriego, gdy w kwietniu 1992 
roku, przy wsparciu armii i policji, prezydent rozwiązał parlament i Sąd Najwyższy. 
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Fujimori stosował nowatorską, „neopopulistyczną” politykę, polegającą na 
wykorzystywaniu niektórych elementów „klasycznego” populizmu wraz z nowymi po-
mysłami w celu pozyskania poparcia społecznego. Podczas kampanii wyborczej w 1990 
roku, podobnie jak „tradycyjni” populiści, odwoływał się bezpośrednio do wyborców, 
krytykując zdecydowanie polityczne i gospodarcze elity Peru. Jednakże nie dysponował 
wówczas, jak i podczas dziesięcioletnich rządów, oparciem ze strony organizacji związ-
kowych. Mało tego, sprawując władzę, okazał się ich przeciwnikiem i prowadził anty-
protekcjonistyczną, antykorporacjonistyczną politykę gospodarczą opartą na neoliberal-
nych zaleceniach „konsensusu waszyngtońskiego”. Kierował się strategią polegającą na 
zwalczaniu politycznych aktorów i instytucji3. 

Pewnym nawiązaniem do „historycznego” populizmu był niewątpliwie autory-
tarny rys jego rządów. Przy czym, polityczne wsparcie ze strony sił zbrojnych i aparatu 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa udzielane było Fujimoriemu w bardziej wyrafi-
nowany i zawoalowany sposób, niż w typowych reżimach autorytarnych. Fujimori nig-
dy nie stanął na czele cywilno-wojskowej junty. Został wybrany na urząd w demokra-
tycznych wyborach i zależało mu na zachowaniu pozorów demokratycznej legitymiza-
cji władzy. Nawet po autogolpe w 1992 roku, gdy prezydent zdecydował się na rady-
kalne posunięcie i, łamiąc konstytucję, rozwiązał parlament i Sąd Najwyższy, przez co 
jego ekipa uzyskała całkowitą kontrolę nad życiem politycznym kraju, nie zdecydował 
się na rządzenie za pomocą plebiscytów (co planowano) i zapowiedział wybory do kon-
stytuanty, która miała też pełnić funkcje organu ustawodawczego. Zgromadzenie Kon-
stytucyjne, w którym zabrakło przedstawicieli tradycyjnych partii politycznych, bojko-
tujących wybory i znajdujących się w stanie kryzysu, uchwaliło nową konstytucję, obo-
wiązującą do dziś. Konstytucja z 1993 roku zmniejszyła znaczenie władzy ustawodaw-
czej i sądowniczej. Wykorzystując koniunkturę polityczną i korupcję, ekipie Fujimorie-
go udało się obsadzić kluczowe instytucje państwa ludźmi dyspozycyjnymi wobec rzą-
du. Wprowadzono także możliwość reelekcji dotychczasowego prezydenta, co wskazy-
wało na dalekosiężne zamiary rządzących. Konstytucja umocniła także zasady wolnego 
rynku i osłabiła rolę państwa w polityce gospodarczej. Niemniej, nie wprowadzono 
w życie demokracji „autentycznej” (plebiscytowej), która miała zastąpić wadliwą, we-
dług fujimoristów, demokrację opartą na „partiokracji”. Wydaje się, że decydującą rolę 
w utrzymaniu formalnych zasad demokracji przedstawicielskiej w Peru odegrał wtedy 
nacisk społeczności międzynarodowej (OPA, rządu USA)4.  

Trwałość fujimorizmu uzależniona była przede wszystkim od systemu bezpie-
czeństwa wewnętrznego i kontroli życia politycznego stworzonego przez nową ekipę. 

                     
3 S. Rousseau, Women’s Citizenship in Peru. The Paradoxes of Neopopulism in Latin America, 
Nowy Jork 2009, s. 18. 
4 P. Łaciński, Peru między… op. cit., ss. 238-239. 
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Rząd Fujimoriego przez całą dekadę, aż do 2000 roku, cieszył się poparciem sił zbroj-
nych. Oficjalnie wojsko stało na straży demokracji i porządku, co nie przeszkodziło 
dowództwu sił zbrojnych i policji wyrazić poparcie dla przeprowadzenia autogolpe. 
Jednakże, w odróżnieniu od dekady prezydentów Fernando Belaúnde i Alana Garcii 
(1980–1990), gdy wojsko zajmowało pozycje bardziej instytucjonalne, w latach dzie-
więćdziesiątych wzrosło znaczenie tylko niektórych oficerów, zajmujących kluczowe 
stanowiska w aparacie państwa i armii, często wbrew dotychczasowym zasadom rotacji 
i awansów. Dochodziło do podziałów wewnątrz armii odnośnie kwestii roli sił zbroj-
nych w systemie politycznym kraju, choć w zasadzie wojsko popierało politykę Fujimo-
riego. Natomiast znacznie większą rolę zaczęły odgrywać służby specjalne, tworzące 
wraz z armią nowy system utrzymywania porządku i bezpieczeństwa państwa. Tajne 
służby, kontrolujące także armię, pozostawały bez nadzoru ze strony cywilnych orga-
nów państwa i zajmowały się nie tylko zwalczaniem ruchów wywrotowych, ale zaczęły 
odgrywać samodzielną rolę w kształtowaniu polityki kraju. Zakres ich działania obej-
mował manipulacje środkami masowego przekazu i prowadzenie kampanii psychospo-
łecznej na rzecz rządu, a także korupcję, podsłuch i szantaż służące utrzymaniu się Fu-
jimoriego jak najdłużej przy władzy5. 

Czy te autorytarne rysy peruwiańskiego reżimu politycznego, uwidocznione 
w dekadzie fujimorizmu mogą się w przyszłości powtórzyć? Oczywiście, tak. Jednakże 
wydaje się, że obecna sytuacja społeczno-gospodarcza nie sprzyja temu, a dominujące 
siły polityczne nie są skłonne posługiwać się takimi metodami w celu uzyskania lub 
umocnienia władzy. Żaden z liczących się podmiotów politycznych nie kwestionuje za-
sad systemu opartego na demokracji przedstawicielskiej i nie proponuje wzrostu zna-
czenia demokracji bezpośredniej, „plebiscytowej”. Zmiany w tej materii wymagałyby 
reformy konstytucji. Wprawdzie postuluje się jej zmianę, ale nie w tej dziedzinie. Wiele 
wskazuje też na to, że siły zbrojne podlegają pełnej cywilnej kontroli. Trudno wypo-
wiadać się na temat znaczenia służb specjalnych, ale niewątpliwie zniknęła w zasadzie 
pierwotna przyczyna, dla której służby te uzyskały na początku lat dziewięćdziesiątych 
tak duże możliwości działania w ramach operacji antywywrotowych.  

Ewolucja systemu partyjnego 

Fujimori krytykował, ale i wykorzystywał słabość peruwiańskiego systemu 
partyjnego. Jego rządy doprowadziły do upadku znaczenia tradycyjnych, ideologicz-
nych partii politycznych i ta cecha peruwiańskiego systemu politycznego wydaje się 
trwała. W latach osiemdziesiątych XX wieku peruwiański system partyjny wydawał się 

                     
5 Ibidem, s. 240.  
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dobrze zinstytucjonalizowany i relatywnie zamknięty. Cztery partie, które możemy na-
zwać „tradycyjnymi”, a mianowicie APRA (Amerykański Rewolucyjny Sojusz Ludo-
wy), Acción Popular, Partido Popular Cristiano oraz Izquierda Unida zdobywały łącznie 
około 90% głosów podczas wyborów parlamentarnych i jedynie ich kandydaci liczyli 
się w wyborach prezydenckich (w 1980 roku prezydentem został Fernando Belaúnde 
z AP, a w 1985 roku Alan García z APRA). O utracie znaczenia tradycyjnych partii po-
litycznych świadczyły rezultaty wyborów generalnych w 1995 roku i wyborów do kon-
stytuanty w 1992 roku. Peruwiańska lewica, niezwykle silna w dekadzie lat osiemdzie-
siątych, odwołująca się do ideologii marksistowskiej, w zasadzie zniknęła ze sceny poli-
tycznej6. W 1995 roku utrudniono powstawanie nowych partii o zasięgu ogólnokrajo-
wym poprzez drastyczne podniesienie wymogów ich rejestracji. Wymaganą dotąd ilość 
100 tys. podpisów osób wspierających nową partię zwiększono do minimum 3% osób 
biorących udział w ostatnich wyborach generalnych7. W konsekwencji przemian zapo-
czątkowanych w okresie fujimorizmu, w Peru mamy do czynienia ze słabo zinstytucjo-
nalizowanym systemem partyjnym, w którym dominują nieideologicznie (catch all par-
ties) partie wodzowskie. Większość organizacji politycznych nie ma trwałej struktury 
wewnętrznej. Często powstają i zanikają po kolejnym procesie wyborczym. Wyjątkiem 
w tym względzie jest APRA, która ma trwałą strukturę i solidną bazę elektoratu. Ak-
tywność polityczna ogranicza się do areny parlamentarnej. Trudno nie przyznać, że fu-
jimorizm nie przyczynił się znacznie do takiego ukształtowania peruwiańskiego syste-
mu partyjnego. 

Charakter przywództwa politycznego 

Personalistyczny i paternalistyczny charakter przywództwa politycznego 
umocnił się w Peru właśnie w okresie rządów Alberto Fujimoriego8. Fujimori zawdzię-
czał popularność nie tylko „niepartyjnemu rodowodowi”, ale przede wszystkim zdecy-
dowanemu atakowi na to, co nazywał „partiokracją”, co kojarzyło się Peruwiańczykom 
z nieskutecznością rządzenia, korupcją, frakcyjnością, uprawianiem polityki przez te 

                     
6 W tym okresie peruwiańska marksistowska lewica (Izquierda Unida) uzyskiwała najlepsze 
wyniki wyborcze w całym regionie andyjskim. 
7 Registro de Organizaciones Políticas, http://portal.jne.gob.pe/ROP/pagweb/Preguntas%20Fre-
cuentes.aspx. 
8 Personalistyczny charakter wyborów prezydenckich w wielu krajach Ameryki Łacińskiej 
umożliwia, szczególnie w warunkach absencji silnego systemu partyjnego, dojście do władzy 
„outsiderów”, czyli kandydatów nie posiadających poparcia partyjnego, czasem bez żadnego 
doświadczenia politycznego. Często podstawą ich działania jest populizm i wrogość wobec partii 
politycznych i polityków „tradycyjnych”. Por. np. J. J. Linz, A. Valenzuela (red.), The Failure of 
Presidencial Democracy, Baltimore 1994, vol. 1, s. 26. 
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same od lat elity. Stąd zapewne dystans, z jakim prezydent traktował nawet ugrupowa-
nia popierające jego politykę. Fujimori wolał jawić się obywatelom jako technokrata 
i szef państwa, a nie jako przywódca ideologiczny. Nie był przywódcą charyzmatycz-
nym. W odróżnieniu od swoich poprzedników, właściwie „odpolitycznił” piastowany 
urząd. Kładł nacisk nie na ideologię a pragmatyzm, porównując swoją rolę do szefa 
korporacji. Do rządu powoływał osoby niezaangażowane w działalność polityczną, 
wszak nie dysponował koherentnym zapleczem politycznym9. Często osobiście inicjo-
wał przedsięwzięcia, których celowość prezentował obywatelom za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. Chętnie bezpośrednio zwracał się do mieszkańców za 
pomocą telewizyjnych wystąpień, co okazało się najprostszym sposobem komunikacji 
ze społeczeństwem. Niemniej znaczącym elementem podtrzymywania popularności by-
ły podróże prezydenta po kraju i dysponowanie środkami pomocy dla biedoty miejskiej 
i andyjskich chłopów10.  

Przejawy parlamentaryzacji systemu politycznego  

Specyfiką peruwiańskiego systemu rządów, podtrzymaną przez przepisy praw-
noustrojowe fujimoristowskiej konstytucji, są przejawy jego „parlamentaryzacji”, po-
zwalające na nazwanie tego systemu „mieszanym”, który łączy, przynajmniej formal-
nie, elementy systemu prezydenckiego i parlamentarno-gabinetowego. Tak jak w „kla-
sycznych” systemach prezydenckich, w Peru prezydent jest jednocześnie głową państwa 
i szefem rządu. Ale już w połowie XIX wieku do systemu politycznego państwa próbo-
wano wprowadzić tam elementy systemu parlamentarno-gabinetowego11. Konstytucja 
z 1993 roku podtrzymała tę tradycję. Zgodnie z nią prezydent swobodnie mianuje i od-
wołuje przewodniczącego Rady Ministrów (premiera) i ministrów rządu (na wniosek 
premiera) – co jest właściwością systemów prezydenckich. Jednakże nowo powołany 
premier musi uzyskać wotum zaufania parlamentu – co stanowi cechę systemów parla-
mentarnych. Premier jest, po prezydencie, drugą osobą w państwie upoważnioną do 
wypowiadania się na temat rządu. Do jego kompetencji należy koordynacja działalności 

                     
9 P. Łaciński, „Koncepcja i praktyka polityczna fujimorizmu – system polityczny Peru w latach 
1990-2000”, Ameryka Łacińska, nr 3-4, 2004, s. 77. 
10 P. Łaciński, Peru między…, op. cit., s. 239. 
11 Określenie „parlamentaryzacja” oznacza tu występowanie instytucji konstytucyjnego 
przewodniczącego Rady Ministrów (premiera) odpowiedzialnego politycznie przed parlamentem, 
wraz z instytucją wotum nieufności wobec ministrów rządu (możliwości egzekwowania odpowie-
dzialności politycznej ministrów przez parlament). P. Łaciński, „Przejawy parlamentaryzacji sys-
temów politycznych w Ameryce Łacińskiej”, w: P. Łaciński (red.), Latynoameryka u progu trze-
ciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, „Studia i analizy” 
Collegium Civitas, Warszawa 2011, s. 13.  
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pozostałych ministrów, kontrasygnata dekretów prezydenta, przewodniczenie na posie-
dzeniach rady ministrów, gdy nie uczestniczy w nich prezydent i inne. Prezydent ma 
prawo rozwiązać Kongres, jeśli ten wyrazi wotum nieufności lub nie udzieli wotum za-
ufania wobec dwóch rad ministrów, ale nie ma takiej możliwości w ostatnim roku ka-
dencji parlamentu oraz w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego. Kolejnym prze-
jawem parlamentaryzacji jest zasada, iż rada ministrów kolektywnie i każdy minister 
indywidualnie mogą być poddani wotum nieufności (wniosek musi poprzeć 25% usta-
wowej liczby kongresmanów). Wotum nieufności wyrażone bezwzględną większością 
głosów ustawowej liczby deputowanych powoduje dymisję rady lub ministra, ta sama 
procedura zachodzi w przypadku nieotrzymania wotum zaufania, o które występuje 
rząd z własnej inicjatywy12.  

W praktyce, od powrotu demokracji w Peru w 1980 roku, a więc także podczas 
obowiązywania konstytucji z 1993 roku, nie doszło do nieuzyskania wotum zaufania 
przez premierów powoływanych przez prezydentów republiki, ani też do groźby skró-
cenia kadencji parlamentu wskutek decyzji prezydenta spowodowanej wyrażeniem wo-
tum nieufności wobec Rady Ministrów. Zatem wskazane przejawy parlamentaryzacji 
nie naruszają w praktyce istoty prezydenckiego systemu rządów, stanowią jednak pod-
stawę do dyskusji na temat zmian systemu politycznego państwa. W Peru taka dyskusja 
trwa na razie jedynie w mediach, a nie w kręgach elit politycznych. Mówi się o umoc-
nieniu pozycji politycznej premiera i ewentualnym rozdzieleniu funkcji głowy państwa 
od funkcji szefa rządu, sprawowanych obecnie przez prezydenta republiki. Taki rozdział 
niezwykle zbliżyłby peruwiański system polityczny do systemów semiprezydenckich.  

Kolejną cechą peruwiańskiego systemu politycznego, występującą w praktyce 
rządzenia, zarówno przed, jak i po uchwaleniu konstytucji fujimoristowskiej, jest zjawi-
sko częstych zmian na stanowisku przewodniczącego rady ministrów, nazywane „balem 
premierów”13. Alberto Fujimori, który nie miał większości w żadnej z izb Kongresu 
w początkowym okresie swoich rządów, sformował pierwszy gabinet składający się 
z ludzi bliskich Vargasowi Llosie (który był jego kontrkandydatem w wyborach 1990 
roku) oraz osób nie związanych dotąd z polityką, jak również wywodzących się z ad 
hoc stworzonego ugrupowania Cambio-90 (popierającego Fujimoriego w wyborach 
1990 roku) oraz członków sił zbrojnych a nawet zwolenników lewicy. W ciągu pierw-
szych 18 miesięcy urzędowania prezydent zmienił trzech premierów. Od kwietnia 1992 
do lipca 1995 roku premierami było trzech polityków, podczas drugiej kadencji Fujimo-
riego – sześciu, przy czym jeden z nich sprawował tę funkcję dwukrotnie. A zatem 
w okresie od lipca 1995 do listopada 2000 roku stanowisko premiera było zmieniane 

                     
12 Ibidem, ss. 17-19. 
13 M.l Alcántara Sáez, Sistemas políticos de América Latina, Volumen I. América del Sur, Madrid 
2003, s. 465. 
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siedmiokrotnie, czyli każdy przewodniczący Rady Ministrów sprawował funkcję śred-
nio przez zaledwie dziewięć miesięcy. Większość z nich wywodziła się z Cambio-90, 
ale pojawiło się też dwóch tzw. niezależnych a nawet jeden polityk powiązany z opozy-
cyjnym APRA, mający „przykryć” działania obozu władzy zmierzające do uprawomoc-
nienia kolejnej, drugiej reelekcji prezydenta Fujimoriego.  

Po upadku rządów Fujimoriego, w gabinecie powołanym przez tymczasowo 
sprawującego urząd prezydenta, Valentina Paniaguę, funkcję premiera od listopada 
2000 do lipca 2001 roku sprawował Javier Pérez de Cuellar, były sekretarz generalny 
ONZ. Podczas prezydentury Alejandra Toledo (2001-2006) także dochodziło do czę-
stych zmian na tym stanowisku. Funkcję tę sprawowało pięciu polityków, w tym dwoje 
tzw. niezależnych (jednym z nich, przez sześć miesięcy, była pani Beatriz Moreno, 
pierwsza kobieta – premier w Peru). Ponownie sprawujący urząd prezydenta Peru Alan 
García, od lipca 2006 roku powołał pięciu premierów (od marca 2011 funkcję tę spra-
wowała pani Rosario Fernández, kadencja Garcii skończyła się w lipcu 2011 roku). 
Trzech z nich należało do prezydenckiego ugrupowania – APRA, jeden należał do in-
nego ugrupowania, a Rosario Fernández była niezależna. Sprawujący władzę od 2011 
roku Ollanta Humala do września 2013 roku dokonał trzech zmian premierów.  

Peruwiański system wyborczy w wyborach parlamentarnych, oparty na zasa-
dzie proporcjonalności, sprzyja fragmentaryzacji politycznej w Kongresie. Rzadko zda-
rza się zatem, że partia proprezydencka posiada większość parlamentarną. Taka sytuacja 
wymusza na prezydentach poszukiwanie koalicji popierającej rząd w legislatywie, 
a także prowadzi do formowania wielopartyjnych gabinetów, co też można uznać za 
przejaw parlamentaryzacji14.  

Rządy Alejandra Toledo (2001-2006) 

Jakie siły polityczne rządziły Peru po upadku fujimorizmu? W 2001 roku wła-
dzę objął Alejandro Toledo, lider koalicji opozycji antyfujimoristowskiej, która skonso-
lidowała swoje wysiłki w okresie, gdy Fujimori zabiegał o kolejną reelekcję. Rząd pre-
zydenta Toledo podjął trudne wyzwanie odbudowy wizerunku państwa peruwiańskiego 
i przezwyciężenia negatywnych aspektów dziedzictwa fujimorizmu. Zaraz po objęciu 
władzy przez Toledo na porządku dziennym stanęło pytanie: czy jego ekipa jest zdolna 
do stawienia czoła tak ambitnym wyzwaniom? Być może ze względu na rozbudzenie 
oczekiwań ludności, wywołanych upadkiem fujimorizmu i powtarzającymi się sekwen-

                     
14 C. Martínez-Gallardo, „Inside the Cabinet: The Influence of Ministers in the Policymaking Pro-
cess”, w: C. Scartascini, E. Stein, M. Tommasi (red.), How Democracy Works. Political Ins-
titutions, Actors, and Arenas in Latin American Policymaking, Inter-American Development 
Bank, 2010, s. 127. 
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cjami wyborczymi, nowy rząd nie miał zwyczajowego „miesiąca miodowego”. Zaraz 
po zaprzysiężeniu pojawiły się rewindykacyjne żądania różnych grup społecznych, do-
magających się zmiany neoliberalnego kursu polityki gospodarczej rządu. Niezadowo-
leni oskarżali prezydenta o kontynuację „ekonomicznego fujimorizmu”. Istotnie, Toledo 
powołał do swojego gabinetu neoliberałów: premierem został Roberto Daniño, specjali-
sta prawa międzynarodowego, a ministrem gospodarki Pedro Pablo Kuczynski, znany 
na arenie międzynarodowej businessman. Jako cholo, czyli osoba pochodzenia indiań-
skiego, Toledo został zaatakowany przez część środowisk opiniotwórczych i środków 
masowego przekazu, reprezentujących białe elity społeczeństwa. Wkrótce po zaprzysię-
żeniu w prasie peruwiańskiej pojawiły się negatywne odniesienia do jego społecznego 
pochodzenia, a także, sporadycznie, wątki antysemickie skierowane wobec jego otocze-
nia15. Równie ważną przeszkodą w konsolidacji władzy był brak większości parlamen-
tarnej proprezydenckiego ugrupowania Perú Posible oraz jego słabość wewnętrzna. 

Stosunkowo najłatwiej osiągnięto pełne przywrócenie zaufania społeczności 
międzynarodowej do Peru po skandalach wywołanych przez fujimoristów. Prezydent 
Toledo bardziej zdecydowanie niż jego poprzednicy odniósł się do konieczności współ-
pracy ze Stanami Zjednoczonymi. I to nie tylko w dziedzinie umacniania demokracji 
i poszanowania praw człowieka, ale w bardziej interesujących Biały Dom kwestiach 
współdziałania antynarkotykowego, reform wolnorynkowych, a po 11 września 2001 – 
zwalczania terroryzmu. Społeczność międzynarodowa udzieliła też bezprecedensowego 
poparcia dla rządu Toledo na początku 2004 roku, gdy skandale wywołane przez 
współpracowników prezydenta doprowadziły do ostrego kryzysu politycznego w kraju. 
Okazało się, iż były szef służb specjalnych nowego rządu kontaktował się z „członkami 
mafii fujimontesinowskiej” i obiecywał im łagodne potraktowanie przez sądy w zamian 
za korzyści materialne. Część opozycji przystąpiła do ataków na Toledo i próbowała 
nawet wymusić przyspieszone wybory. Prezydentowi udało się przetrwać kryzys, m.in. 
dzięki szerokiemu poparciu międzynarodowemu (ze strony OPA, Grupy z Rio, władz 
Francji i Niemiec). 

Rządowi Toledo udało się także poprawić relacje między władzą cywilną 
a armią peruwiańską. Należało wzmocnić proces instytucjonalizacji i profesjonalizacji 
sił zbrojnych, aby uniemożliwić w przyszłości mafijne uwikłanie oficerów, tak jak mia-
ło to miejsce w dekadzie fujimorizmu. Uznano, że trzeba przywrócić przejrzyste zasady 
nominacji i rotacji na kluczowych stanowiskach w armii oraz cywilną kontrolę nad woj-
skiem. Już rząd przejściowy Valentina Paniagua (2000-2001) dokonał pierwszych czy-
stek oficerów powiązanych z ekipą Fujimoriego i przywrócił do służby dowódców od-

                     
15 Por. „¿Un lobby judio?”, Domingo z 9 czerwca 2002. Jednym z wiceprezydentów został David 
Waisman, a pani Eliane Karp, żona Toledo, ma związki rodzinne z europejską społecznością 
żydowską. 
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suniętych przez fujimoristów. Potem rozpoczęły się procesy żołnierzy uwikłanych 
w korupcję i przestępstwa przeciwko prawom człowieka. Należy pamiętać, że w okresie 
fujimorizmu, nie tylko społeczeństwo cywilne, ale i armia peruwiańska została poddana 
swoistemu nadzorowi ze strony wyalienowanych ze struktur państwowych służb spe-
cjalnych16. Podczas rządów Toledo podjęto kwestię rozliczenia i osądzenia winnych 
łamania zasad państwa prawnego, nielegalnego handlu bronią i narkotykami, naruszania 
praw człowieka, stosowania korupcji i szantażu w okresie fujimorizmu. Zarzutami obję-
to także byłego prezydenta – Alberto Fujimoriego, który ostatecznie został skazany 
w 2009 roku na 25 lat więzienia za korupcję i przyzwolenie na łamanie praw człowieka.  

Po upadku fujimorizmu nowe władze, za aprobatą wszystkich liczących się sił 
politycznych i społecznych, postanowiły doprowadzić do rozliczenia przejawów łama-
nia praw człowieka w Peru w ostatnim dwudziestoleciu. W sierpniu 2004 roku Komisja 
Prawdy i Pojednania (Comisión de la Verdad y Reconciliación) złożyła raport, w któ-
rym oceniono, że przemoc polityczna w Peru w latach 1980-2000 spowodowała od 30 
do 60 tys. ofiar i sprawiła, iż milion osób musiało uciekać ze swych domów. Trudne do 
oszacowania są straty materialne. Komisja największą odpowiedzialnością za łamanie 
praw człowieka obarczyła ideologię i zbrojną działalność Sendero Luminoso, ale także 
inne ugrupowanie wywrotowe – Movimiento Revolucionario „Túpac Amaru” oraz siły 
zbrojne, policję i samoobronę chłopską (rondas campesinas)17.  

Przeszkodą w pełnej normalizacji funkcjonowania państwa peruwiańskiego po 
upadku fujimorizmu okazały się napięcia społeczne o wielkiej skali i skandale z otocze-
nia prezydenta Toledo. Rozbudzone oczekiwania ludności, wynikające z kampanii wy-
borczych w 2000 i 2001 roku oraz likwidacja aparatu fujimoristowskiej tajnej policji, 
utrzymującej dotąd w ryzach spokój społeczny w kraju, doprowadziły do wybuchu żą-
dań i roszczeń, z którymi nowy rząd nie w pełni sobie poradził. Takiemu obrotowi 
spraw sprzyjała słabość zaplecza politycznego prezydenta Toledo. Jego ugrupowanie 
Perú Posible (PP) nie miało trwałej struktury. Wkrótce też, zapominając o obietnicach 
przedwyborczych, wśród działaczy PP doszło do wewnętrznych, gorszących opinię spo-
łeczną, sporów co do obsady stanowisk w administracji publicznej. Dodatkowo w ekipę 
prezydenta uderzyły oskarżenia o fałszowanie podpisów pod listą Perú Posible w 1998 
roku przed wyborami przewidzianymi na dwa lata później. Sam prezydent, na tyle słaby 
i pozbawiony charyzmy, z trudem pełnił rolę głowy państwa i lidera własnego ugrupo-
wania. Napięcia wewnętrzne i widoczna słabość prezydenta doprowadziły do skrajnego 
spadku jego notowań politycznych. Niewątpliwie głównym czynnikiem warunkującym 

                     
16 Por. D. Mora Zevallos i inni, Las Fuerzas Armadas en la transición democrática en el Perú, 
Lima 2001.  
17 Raport końcowy komisji dostępny jest na stronie internetowej www.cverdad.org.pe. 
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taki obrót spraw, prócz skandali wśród prezydenckich współpracowników i rodziny był 
wybuch społecznych protestów i rewindykacji tłumionych dotąd w dekadzie autorytar-
nych rządów Alberto Fujimoriego. Odnowiła się swoista kultura przemocy w rozwią-
zywaniu konfliktów społecznych, podobnie do zjawiska występującego od lat w Ko-
lumbii, a nasilającego się równocześnie w Boliwii i Ekwadorze18. Ostatniego dnia 2004 
roku doszło nawet do zbrojnej próby puczu antyrządowego, której podjęła się grupa 
członków tak zwanego Movimiento Etnocacerista (około 150 byłych żołnierzy, pod 
dowództwem byłego oficera sił zbrojnych Antauro Humali). Etnocaceristas domagali 
się natychmiastowego ustąpienia prezydenta za „zdradę narodu i ustępstwa wobec Chi-
le”. Puczyści protestowali także przeciwko przedterminowemu zwolnieniu ze służby 
wojskowej innego członka rodziny Humala – Ollanty Humali oraz dwustu oficerów 
powiązanych z etnocaceristas. Ollanta Humala zdobył popularność, gdy w 2000 roku 
dowodził niewielką rebelią skierowaną przeciwko ekipie Fujimoriego.  

Sposób sprawowania władzy przez Toledo, tak odległy od autorytaryzmu Fu-
jimoriego, generował wzrost znaczenia partii politycznych w systemie politycznym kra-
ju, co jest niewątpliwie zjawiskiem pożądanym. Ale słabość rządu wykorzystywana by-
ła przez rozmaite grupy nacisku do podnoszenia coraz dalej idących roszczeń wobec 
państwa. Po silnej władzy fujimoristów następował przechył w kierunku „nadużywania” 
swobód demokracji. Prezydent Toledo, wskutek obstrukcji ze strony parlamentu bądź 
protestów społecznych, prowadził politykę niekonsekwentną. Często zmieniał skład ga-
binetu i wycofywał się z wcześniejszych deklaracji pod wpływem partykularnych żądań 
różnych grup. Dopiero u schyłku kadencji umocnił swą pozycję polityczną, a nawet od-
zyskał częściowo poparcie społeczne i obecnie jest jednym z ważniejszych aktorów na 
scenie politycznej Peru.  

Rządy Alana Garcíi (2006-2011) 

Podczas wyborów generalnych 2006 roku liczyły się trzy kandydatury i bloki 
polityczne: Lourdes Flores, wspierana przez liberalną centroprawicę, Ollanty Humali, 
odwołujący się do lewicowo–nacjonalistycznej retoryki z okresu velasquizmu oraz, po 
raz kolejny, Alana Garcíi, wspieranego naturalnie przez APRA. Pierwsza tura wyborów 
przyniosła marginalne różnice między kandydatami. Do ostatecznej rozgrywki stanęli 
García i Humala. Humala uzyskał wyraźne wsparcie z zewnątrz: od wenezuelskiego 
przywódcy Hugo Chaveza i od boliwijskiego prezydenta Evo Moralesa, który także li-
czył na to, iż w sąsiednim Peru powstanie rząd o zbliżonej orientacji (jak się okazało, to 
zewnętrzne poparcie zaszkodziło Humali). W czasie kampanii wyborczej Humala od-

                     
18 Por. M. Shifter, „Breakdown in the Andes”, Foreign Affairs, September/October 2004. 
 



STUDIA – ESEJE  Piotr Łaciński  
 

16 Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) 2013, ss. 5-29 

woływał się do najbiedniejszych oraz do wyborców oczekujących zmian, kontestują-
cych dotychczasową liberalną politykę gospodarczą, celowość podpisania Traktatu 
o Wolnym Handlu z USA i prywatyzację. Natomiast García obiecał wyborcom, że nie 
powtórzy błędów z przeszłości. Twierdził, że obecny kierunek polityki gospodarczej 
wymaga prospołecznej korekty, ale nie takich posunięć, jak 20 lat temu, gdy sprawował 
władzę po raz pierwszy. García prowadził także gwałtowną polemikę, za pośrednict-
wem mediów, z Chavezem, którego krytykował za mieszanie się w sprawy wewnętrzne 
Peru. Niewątpliwie „patriotyczna” postawa kandydata APRA zwiększyła liczbę jego 
zwolenników. Także prezydent Toledo apelował o wsparcie „bardziej demokratycznej” 
opcji, co niewątpliwie odnosiło się do kandydatury Garcii. W drugiej turze wyborów, 
z zachowaniem wszelkich standardów demokratycznych, zwyciężył Alan García (uzys-
kał prawie 53%  głosów ważnych), który po raz drugi  w historii został prezydentem  
Peru. 

Druga kadencja Garcii była zupełnie niepodobna do wcześniejszej, nawet jeśli 
weźmiemy pod uwagę inne realia, w których przyszło mu rządzić. Prezydent prowadził 
niezwykle pragmatyczną politykę wewnętrzną, jakże różną od przeideologizowanej, 
populistycznej polityki z lat 1985-1990. Do sukcesów drugiej kadencji Garcii możemy 
zaliczyć podtrzymanie rozwoju gospodarczego: wzrost PKB w pięcioleciu wyniósł 
średnio ponad 6% rocznie (rekordowe wartości w Ameryce Łacińskiej). Na ten sukces 
złożyła się przede wszystkim koniunktura na minerały eksportowane przez Peru. Podpi-
sano także szereg traktatów o wolnym handlu: ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, 
Chile, Kanadą, krajami EFTA, Meksykiem, Unią Europejską. Ocenia się, że zdynami-
zowały one gospodarkę peruwiańską. Poprawiła się także infrastruktura kraju. Utrzy-
mano dyscyplinę finansową i niezależność Banku Centralnego, a inflacja osiągnęła naj-
niższy w Ameryce Łacińskiej poziom (w końcu pierwszej kadencji Garcii Peru przeży-
wało, rekordową w skali światowej, hiperinflację). Zwraca się także uwagę na wysiłki 
jego rządu skierowane na poprawę jakości powszechnej edukacji i przygotowania pro-
fesjonalnego nauczycieli.  

Nie obyło się jednak bez skandali związanych z korupcją, które zakłócają po-
zytywny wizerunek tej kadencji prezydenta Garcii. W 2008 roku ujawniono, że przed-
stawiciele administracji Garcii ułatwiali zagranicznej firmie nabycie korzystnej koncesji 
na wydobycie ropy naftowej. Wskutek afery do dymisji podał się premier rządu Jorge 
del Castillo, którego zastąpił Yehude Simon. Del Castillo, prominentny działacz APRA, 
sprawował funkcję premiera od momentu zaprzysiężenia Garcíi w 2006 roku, a więc 
stosunkowo długo, jak na peruwiańskie obyczaje polityczne. Jego aktywność koncen-
trowała się na mediacji i gaszeniu wielu konfliktów społecznych i kontrowersji między 
pracodawcami i związkami zawodowymi, przede wszystkim w sektorze górniczym. Ko-
lejny premier, Yehude Simon (także z APRA) stracił stanowisko wskutek zamieszek 
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wywołanych konfliktami społecznymi w rejonie Puno. Niemniej, prezydent García od-
chodząc z urzędu cieszył się aprobatą prawie 50% obywateli19. 

Rządy Ollanta Humali (od 2011 roku) 

Wybory powszechne w 2011 roku odbywały się w cieniu kryzysu wewnątrz 
APRA, związanego z aferą korupcyjną, w którą zamieszani byli prominentni działacze 
tej partii i członkowie rządu Alana Garcii. Kandydatką w wyborach prezydenckich, po-
pieraną przez APRA, została ciesząca się sporą popularnością Mercedes Aráoz, była 
minister w rządzie Garcii. Natomiast w wyborach do Kongresu zgłosił swoją kandyda-
turę były premier, sekretarz generalny partii, Jorge del Castillo posiadający poparcie 
zamieszanych w aferę korupcyjną działaczy APRA, sam także uwikłany w skandale ko-
rupcyjne. Mercedes Aráoz, protestując przeciwko umieszczeniu del Castillo na jej liście 
parlamentarnej, zrezygnowała z kandydowania na urząd prezydenta. W efekcie głośne-
go medialnie kryzysu wewnętrznego, APRA nie wystawiła żadnego kandydata, popiera-
jąc kandydaturę Pedro Pablo Kuczynskiego, a w wyborach do Kongresu poniosła klę-
skę, uzyskując jedynie cztery miejsca w 130-osobowym parlamencie. Bez własnego 
kandydata na prezydenta kampania wyborcza APRA okazała się niezwykle trudna 
i nieudana. 

Ostatecznie do wyborów prezydenckich w 2011 roku przystąpiło pięcioro li-
czących się kandydatów: Luis Castañeda z Partii Solidarności Narodowej (Partido Soli-
daridad Nacional), Alejandro Toledo z ramienia Perú Posible, Pedro Pablo Kuczynski 
z Alianza por el Gran Cambio, Keiko Fujimori wspierana przez Fuerza 2011, Ollanta 
Humala z Alianza Gana Perú. Do drugiej tury przeszła córka byłego prezydenta – Keiko 
Fujimori i Ollanta Humala, który ostatecznie niewielką większością głosów zwyciężył 
i objął urząd prezydenta Peru w lipcu 2011 roku.  

Wybory w 2011 roku wiele mówią nam o kulturze politycznej i specyfice życia 
politycznego w Peru. Oto decydująca rozgrywka odbywała się między byłym wojsko-
wym a córką byłego prezydenta, osadzonego w więzieniu. Wyborcy właściwie podzieli-
li się równo na zwolenników powrotu jakiejś formy zmodyfikowanego fujimorizmu 
i zwolenników zmian polityki ostatnich kilku rządów. Motywem przewodnim kampanii 
Humali była właśnie konieczność zmian, a więc kwestionowanie dotychczasowej post-
fujimoristowskiej polityki gospodarczej. Kandydat Gana Perú potrafił wykorzystać nie-
zadowolenie dużej części Peruwiańczyków, którzy nie skorzystali z bonanzy ekono-
micznej ubiegłej dekady. Humala o mały włos nie wygrałby wyborów już w 2006 roku. 

                     
19 „Segundo gobierno aprista: cifras, vallas y fallas”, El Comercio, http://elcomercio.pe/politica/-
948838/noticia-editorial-segundo-gobierno-aprista-cifras-vallas-fallas. 
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Tym razem nie popełnił błędów: zdystansował się od osoby i polityki Hugo Chaveza 
oraz zmienił retorykę na mniej radykalną. Niewątpliwie zyskał też głosy tych, którzy 
w innej sytuacji nie zagłosowaliby na niego, teraz jednak obawiali się powrotu fujimo-
rizmu. Ekipa Keiko Fujimori, składająca się z wielu współpracowników jej ojca, prze-
konywała, że tym razem nie będzie tolerancji dla korupcji. Keiko uzyskała więcej gło-
sów w Limie (a trzeba pamiętać o wielkim znaczeniu politycznym i gospodarczym tej 
aglomeracji), natomiast poza nią uzyskał przewagę Humala. Przed wyborami większe 
szanse dawano córce Fujimoriego, a Humala poddawany był krytyce w środkach ma-
sowego przekazu20.  

Wbrew obawom elit Humala okazał się politykiem nad wyraz pragmatycznym, 
którego można ulokować w centro-lewicowym miejscu peruwiańskiej sceny politycz-
nej, a jedynym mocniejszym akcentem ideowym, do którego nawiązuje, jest anachro-
niczny już nieco nacjonalizm sięgający swoimi korzeniami do okresu velasquizmu21. 
Lewicowy pragmatyzm à la Lula da Silva każe przypuszczać, że pod rządami Humali 
może nastąpić zbliżenie w relacjach peruwiańsko-brazylijskich i umocnienie wpływów 
południowoamerykańskiej potęgi w sąsiednim Peru. Pierwsze nominacje i decyzje Hu-
mali rozczarowały jego zwolenników, liczących na radykalne zmiany, choćby w dzie-
dzinie polityki społecznej, natomiast poparcia rządowi udzieliły kręgi obawiające się 
wcześniej nowego prezydenta. Podczas zaprzysiężenia w Kongresie Humala, manifestu-
jąc odrzucenie spuścizny fujimorizmu, przysięgał nie na egzemplarze obowiązującej 
konstytucji z 1993 roku, lecz na tę wcześniejszą z 1979 roku. Wywołało to głośne pro-
testy, szczególnie z ław opozycji fujimoristowskiej. Już jako prezydent, Humala zdecy-
dowanie odrzucił prośby rodziny Alberto Fujimoriego o ułaskawienie byłej głowy pań-
stwa22.  

Dużą popularnością społeczną i zainteresowaniem mediów cieszy się żona Ol-
lanta Humali – Nadine Heredia. Wielu Peruwiańczyków uważa, iż to ona, mając wpływ 
na męża, realnie rządzi państwem. W lipcu 2013 roku zadeklarowała oficjalnie, że nie 
zamierza kandydować w kolejnych wyborach prezydenckich23. Do pierwszego gabinetu 
Humala wprowadził wielu byłych wojskowych, łącznie z premierem, którym został by-
ły oficer Óscar Valdés. Ale już w 2012 roku zastąpił go na tym stanowisku Juan Ji-
ménez Mayor. Zmiana spowodowana była, podobnie jak w kilku innych przypadkach w 

                     
20 J. Paullier, „Las razones detrás de la victoria de Ollanta Humala en Perú”, BBC Mundo, 
6 czerwca 2011 roku. 
21 Władzy populistyczno-nacjonalistycznej junty pod wodzą gen. Velasco Alvarado (1968-1975). 
22 Fujimori Family to Make Statement on Denial of Pardon for Ex-President, http://www.peru-
viantimes.com/08/fujimori-family-to-make-statement-on-denial-of-pardon-for-ex-president/-
19402/. 
23 „Perú: esposa de Ollanta Humala descarta lanzarse a la presidencia en 2016”, BBC Mundo, 
5 lipca 2013. 
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ostatniej dekadzie historii Peru, protestami społecznymi przeciwko budowie nowej ko-
palni, podczas których śmierć poniosło kilka osób. Niepokoje społeczne (np. protesty 
pracowników i studentów przeciwko planom reformy systemu edukacyjnego i przedsię-
biorstw publicznych), wzrost cen i niespełnione obietnice po dwóch latach urzędowania 
doprowadziły do znaczącego spadku poparcia dla prezydenta (w połowie 2013 roku: 
39% zadowolonych z gestii prezydenta i 55% niezadowolonych)24. W 2012 roku rząd 
zapowiedział wprowadzenie planu poprawy warunków życia mieszkańców selwy, 
a przy okazji zwalczenia resztek Sendero Luminoso i narkobiznesu operujących na tym 
obszarze (tzw. VRAEM – El Plan de Intervención para el ámbito de los Valles de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro)25.  

Główni aktorzy polityczni i ich platformy wyborcze 

Od upadku fujimorizmu i wyborów w 2001 roku zarysował się dość stabilny 
obraz życia politycznego w Peru. Nie poruszam w tym miejscu kwestii związanych 
z cechami peruwiańskiej kultury politycznej, o czym szerzej piszę poniżej. Tę stabiliza-
cję odnoszę do dominacji kilku zaledwie postaci, ubiegających się wciąż o urząd prezy-
denta oraz do słabo zinstytucjonalizowanych organizacji i partii politycznych, które ma-
ją poparcie na arenie ogólnokrajowej i regularnie wprowadzają swoich przedstawicieli 
do Kongresu, stanowiąc jednocześnie platformy wyborcze dla znaczących polityków.  

Zacznijmy od urzędującego prezydenta. Na początku kariery politycznej Hu-
malę nazywano peruwiańskim Hugo Chavezem, ale podczas skutecznej kampanii wy-
borczej w 2011 roku porównywano go już raczej z prezydentem Brazylii Lulą da Silvą 
i jego pragmatyczną linią polityczną. Ollanta pochodzi z rozpolitykowanej rodziny. Jest 
synem Isaaca Humali, założyciela ruchu etnocacerista, promującego etnonacjonalizm, 
wzywającego do dominacji „rasy miedzianej” i spuścizny inkaskiej w Peru. Na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, będąc oficerem armii, Ollanta Humala walczył z Sendero 
Luminoso; z tego okresu pochodzą podejrzenia, że mógł łamać prawa człowieka. Był 
uczestnikiem buntu przeciwko rządowi Fujimoriego w 2000 roku, na którego czele stał 
jego brat Antauro. W tym sensie, jego kariera polityczna rzeczywiście przypominała ka-
rierę Hugo Chaveza: został zwolniony z wojska, a po upadku fujimorizmu objęła go 
amnestia. Gdy jego brat Antauro znów podjął próbę buntu, tym razem wobec prezyden-
ta Toledo – Humala nie poparł go. W 2005 roku, wraz ze swą żoną Nadine Heredia, za-
łożył Peruwiańską Partię Nacjonalistyczną (Partido Nacionalista Peruano). Rok później 

                     
24 „Perú: baja la popularidad de Ollanta Humala”, BBC Mundo, 24 czerwca 2013 roku. 
25 Plan Integral Territorial VRAEM 2012-2016, http://regionpuno.gob.pe/descargas/planes/actua-
lizacion-pdrc-2021/26-09-2012-CEPLAN-CAPACITA-2012/PEIT_VRAEM_2012_16_v11_5_-
mayo_2012%20BORRADOR.pdf. 
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przegrał wybory prezydenckie z Alanem Garcią. Postrzegany był wówczas jako rady-
kalny polityk antysystemowy i antyneoliberalny. Zapleczem politycznym Humali jest 
Partia Nacjonalistyczna, stanowiąca trzon platformy wyborczej pod nazwą Alianza Ga-
na Perú (Sojusz na rzecz Zwycięstwa Peru). W 2011 roku Sojusz uzyskał najwięcej 
miejsc w wyborach do Kongresu (47 na 130). 

Humala zastąpił na stanowisku prezydenta Alana Garcíę. García to barwna po-
stać na peruwiańskiej scenie politycznej. Jego kariera polityczna różni się od wielu po-
zostałych, znaczących politycznie osobistości. García jest bowiem „produktem” kla-
sycznej kariery partyjnej, co we współczesnej historii Peru jest rzadkością, choćby z te-
go względu, że partie polityczne, jak chwalił się Alberto Fujimori, zostały „właściwie 
wymazane z mapy”. APRA jest jednak wyjątkiem. Partia apristowska, kierowana i za-
łożona przez charyzmatycznego polityka i wizjonera politycznego – Haya de la Torre – 
przetrwała zawieruchy historii, sama ulegając licznym transformacjom26. Osoba Alana 
Garcii Pereza pojawiła się na scenie politycznej Peru po raz pierwszy u boku Haya de la 
Torre podczas kampanii APRA do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 1978 roku. Dwu-
dziestodziewięcioletni wówczas Alan García należał do grona młodych działaczy apri-
stowskich i już wtedy wyróżniał się zdolnościami oratorskimi, podobnie jak jego wzór – 
historyczny lider APRA27. Alan García wychował się w limeńskiej rodzinie o długolet-
nich tradycjach apristowskich. Jego ojciec był osobistym znajomym Haya de la Torre. 
Wystarczy wspomnieć, że Alan zapisał się do partii w wieku zaledwie 12 lat. Związał 
się z pokoleniem młodych apristów rozczarowanych zygzakami politycznymi APRA 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W październiku 1982 roku Alan García 
uzyskał stanowisko sekretarza generalnego APRA. W ślad za umocnieniem pozycji 
wewnątrz Sojuszu, w lutym 1984 roku García wygrał tajne i bezpośrednie wybory i zo-
stał kandydatem APRA na urząd prezydencki. Kampania wyborcza Garcii skierowana 
była na pozyskanie biedniejszych warstw ludności. APRA miał być, według partyjnych 
sloganów, „jedyną alternatywą dla chaotycznego reżimu marksistowsko-leninowskiego 
w Peru”, wydawało się bowiem, że po władzę w kraju może wtedy sięgnąć lewica28. 
García starał się stworzyć wrażenie „człowieka z ludu”: chwalił tradycyjną muzykę lu-
dową, podkreślał przywiązanie religijne, zainteresowanie sportem, a nawet wywodził 
swe korzenie rodzinne z Andów. Najpoważniejszym przeciwnikiem Alana Garcíi 

                     
26 W praktyce politycznej APRA możemy wyróżnić trzy zasadniczo różne okresy działalności tej 
organizacji: rebeliancki, czyli antysystemowy (1931-1956), oportunistyczny, czyli współistnienia 
z innymi siłami politycznymi, także z armią (1956-1985) i pragmatyczny (trwający do dziś). Por. 
P. Łaciński, Peru między…, op. cit., s. 118.  
27 Biografia polityczna Alana Garcii Pereza w: G. Thorndike, La revolución imposible, Lima 
1988. 
28 C. A. Sanborn, „El APRA en un contexto de cambio, 1968-1988”, w: Heraclio Bonilla, Paul 
Drake (red.), El APRA de la ideología a la praxis, Lima 1989, s. 113. 



Peru: polityka i państwo dwadzieścia lat po uchwaleniu… STUDIA – ESEJE  
 

Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) 2013, ss. 5-29 21 

w ubieganiu się o fotel prezydenta w 1985 roku był Alfonso Barrantes wspierany przez 
koalicję IU. Obaj kandydaci unikali formułowania szczegółów swych planów rządzenia, 
za wyjątkiem podkreślania konieczności przeprowadzenia „zmian strukturalnych”. Nie 
ścierały się zatem programy a raczej osobowości polityków i na tym polu Alan García 
górował nad burmistrzem Limy i, jak się później okazało, tę zdolność García zachował 
także w przyszłości. 

Podczas pierwszej kadencji (1985-1990) García swoją dynamiką zdominował 
nie tylko spectrum polityczne w Peru, ale także własne zaplecze. Był bardzo młodym 
prezydentem – miał 36 lat. Jego styl rządzenia często określano jako kwintesencję po-
pulizmu. Przynajmniej w trakcie „miesiąca miodowego” (pierwszych dwóch lat tej ka-
dencji) García rzeczywiście wykorzystywał środki przypisywane populizmowi: osobi-
ście nadzorował programy czasowego zatrudnienia, kredytowe, wspierania małych 
przedsiębiorstw, dotacji dla ośrodków pomocy społecznej i nawiązywał bezpośredni 
kontakt z obywatelami poprzez tak zwane balconazos – wielkie zgromadzenia na Placu 
Broni w Limie, podczas których przemawiał i wyjaśniał swą politykę tłumom z balkonu 
pałacu prezydenckiego.  

Mimo narastającego od połowy lat osiemdziesiątych kryzysu gospodarczego 
García prowadził konsekwentnie populistyczną politykę w sferze społeczno-ekonomicz-
nej oraz podkreślał „trzecioświatowość” Peru na arenie międzynarodowej, polegającą 
na manifestowaniu niezależności wobec konfliktu Wschód-Zachód. W 1987 roku, bez 
konsultacji ze swym zapleczem politycznym, oskarżył finansistów o sabotowanie roz-
woju gospodarczego i zapowiedział, ku konsternacji opinii publicznej, upaństwowienie 
systemu finansowego Peru, nacjonalizację prywatnych banków i towarzystw ubezpie-
czeniowych. Decyzja ta wywołała powszechny opór. Zamiar upaństwowienia banków 
dał impuls do konsolidacji sił centrowych i prawicowych, dotychczas przytłoczonych 
ciężarem popularności młodego prezydenta. W pewnym sensie ten pomysł utorował 
drogę do władzy neoliberałom i neopopulistom, jakim okazał się Fujimori i wspierająca 
go autorytarna koalicja.  

Po zwycięstwie Fujimoriego w 1990 roku, Garcia musiał wyjechać z kraju 
i przez całą dekadę lat dziewięćdziesiątych był krytykiem ekipy fujimoristowskiej. Po-
zostawił peruwiańską gospodarkę na skraju załamania, z szalejącą hiperinflacją. Chaos 
i lęk społeczeństwa wzmacniały echa wojny domowej z Sendero Luminoso, która zbli-
żała się do przedmieść Limy. Partia apristowska właściwie została zmarginalizowana 
politycznie, ale odrodziła się w nowych warunkach, po upadku fujimorizmu. Garcia po-
stanowił kandydować już w przyspieszonych wyborach prezydenckich w 2001 roku. 
Liczył na krótką pamięć Peruwiańczyków, wszak przed 11 laty zostawił kraj w opłaka-
nym stanie. Udało mu się pozyskać głosy wyborców, którzy dotychczas zazwyczaj 
opowiadali się za lewicą, znajdującą się w politycznym kryzysie od początku dekady 
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fujimorizmu. Odnowił niejako krytykę polityki neoliberalnej, nieobecną w poprzednim 
dziesięcioleciu. Paradoksalnie ożywiło to życie polityczne kraju, które przestało kon-
centrować się jedynie na dychotomii: fujimoriści vs. opozycja. Garcia przeszedł do dru-
giej tury wyborów, przegrał w niej jednak (47% do 53% głosów) z liderem opozycji an-
tyfujimoristowskiej – Alejandro Toledo. Ten połowiczny sukces Garcii potwierdził hi-
storycznie silną pozycję APRA w życiu politycznym Peru. 

Podczas wyborów w 2006 roku García obiecał wyborcom, że nie powtórzy 
błędów z przeszłości. Twierdził, że obecny kierunek polityki gospodarczej wymaga 
prospołecznej korekty, ale w żadnym wypadku takich posunięć, jak podczas jego pierw-
szej kadencji. García prowadził także gwałtowną polemikę, za pośrednictwem mediów, 
z Chavezem, którego krytykował za mieszanie się w sprawy wewnętrzne Peru. I ta po-
stawa została nagrodzona, gdyż w drugiej turze wyborów prezydenckich pokonał Ollan-
tę Humalę i został ponownie prezydentem Peru, a jego ugrupowanie – APRA – po raz 
kolejny wykazało niezwykłą żywotność polityczną. Wskutek skandali prokurowanych 
przez działaczy apristowskich i błędów w prowadzeniu kampanii wyborczej, w 2011 
roku APRA uzyskał zaledwie cztery miejsca w parlamencie. Alan García, zgodnie 
z konstytucją nie może ubiegać się już o reelekcję. 

Kolejną znaczącą postacią na peruwiańskiej scenie politycznej jest Alejandro 
Toledo, sprawujący urząd prezydenta w latach 2001-2006. Toledo zadebiutował w skali 
ogólnokrajowej już w 1995 roku kandydując w wyborach prezydenckich, popierany 
przez ugrupowania Perú Posible i Convergencia Democrática. Uzyskał 3,2% głosów 
w wyborach prezydenckich, a jego lista parlamentarna – 4,1%. Podobnie jak wcześniej 
Fujimori, uchodził za outsidera, niezwiązanego z tradycyjną kastą polityków. W 2000 
roku, gdy Fujimori ubiegał się o kolejną, trzecią już kadencję, Toledo występował jako 
kandydat Perú Posible. Szybko stał się obiektem zainteresowania brukowców, gdyż 
nieoczekiwanie zyskiwał coraz większe poparcie w sondażach przedwyborczych. Sta-
nowił pewne novum w peruwiańskiej historii politycznej. Jako osoba pochodzenia in-
diańskiego, uosabiał sukces życiowy jednostki wydobywającej się z biedy i osiągającej 
zamożność. Studiował na Uniwersytecie Stanford w USA i pracował w Banku Świato-
wym. Sprzyjające Fujimoriemu media oskarżały go o niemoralność, kłamstwa, popu-
lizm i komunizm. Toledo odmówił udziału w drugiej turze wyborów, nie chcąc w ten 
sposób legitymizować procesu wyborczego, który uznał za niepraworządny, i przyjął 
radykalny kierunek walki politycznej, wzywając do mobilizacji sprzeciwu wobec ekipy 
sprawującej władzę. Zwolennicy Toledo, niespodziewanego lidera opozycji antyfujimo-
rowskiej, zorganizowali w końcu lipca 2000 roku masowe demonstracje mające unie-
możliwić (lub zakłócić) kolejną reelekcję Alberto Fujimoriego. Podczas manifestacji 
doszło do zamieszek i ofiar w ludziach. 
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Po upadku fujimorizmu, podczas przyspieszonych wyborów w 2001 roku To-
ledo prowadził kampanię pod neutralnym politycznie hasłem „Toledo – więcej pracy”. 
Główną zaletą kandydatury Toledo był jednak fakt, iż w 2000 roku to on został niespo-
dziewanie liderem oporu społecznego przeciwko fujimorizmowi. Jeszcze kilka lat 
wcześniej program polityczny Alejandro Toledo zasadzał się jedynie na łagodnej kryty-
ce autorytaryzmu Fujimoriego i aprobacie jego polityki gospodarczej. Jako prezydent 
w latach 2001-2006 prowadził politykę centrową, umiarkowaną, kontynuując w zasa-
dzie neoliberalny kurs gospodarczy. Trzeba wziąć pod uwagę, że był to pierwszy demo-
kratycznie wybrany szef rządu po upadku fujimorizmu, gdy Peruwiańczycy zostali 
zszokowani skalą ujawnionej korupcji stosowanej przez rządzących w latach 1990-
2000. Toledo kończył swe urzędowanie w 2006 roku jako polityk mało popularny, a je-
go pozycję uważano za dość słabą. Nie na tyle jednak, by znów nie stanąć do wyścigu 
wyborczego podczas wyborów prezydenckich w 2011 roku. Uzyskał w nich 13% gło-
sów, a wspierający go centrowy sojusz Peru Posible 21 miejsc w 130-osobowym Kon-
gresie. Pewną rysę na politycznym wizerunku Toledo stanowią zarzuty o korupcję wo-
bec osób powiązanych towarzysko lub rodzinnie z byłym prezydentem29. 

I wreszcie należy przyjrzeć się postaci Keiko Fujimori, córce byłego prezyden-
ta, pełniącej wcześniej rolę pierwszej damy. Jej obecność na scenie politycznej świad-
czy o żywotności fujimorizmu, który w specyficznej formie trwa, mimo że sam Alberto 
Fujimori przebywa w więzieniu. Jest także kolejnym dowodem na obecność w Latyno-
ameryce zjawiska dziedziczenia ambicji i tradycji politycznych w obrębie rodziny. Kei-
ko odniosła duży sukces przechodząc do drugiej tury wyborów w 2011 roku. Podczas 
kampanii wyborczej pojawiły się doniesienia, że w przypadku zwycięstwa Keiko Fu-
jimori ułaskawiłaby swego ojca. Postrzegana była jako kandydatka bardziej sprzyjająca 
sektorowi businessu niż bardziej radykalny Ollanta Humala. Na liście Keiko, jako kan-
dydat na wiceprezydenta, znalazł się Jaime Yoshiyama. Yoshiyama, inżynier i członek 
mniejszości japońskiej, miał zostać, według niektórych spekulacji, następcą Fujimorie-
go, gdyby fujimorizm mógł trwać u władzy na początku XXI w. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych Yoshiyama był przewodniczącym konstytuanty, która uchwaliła nową, 
obowiązującą do dziś konstytucję Peru. Podczas wyborów samorządowych w 1995 roku 
został kandydatem strony rządowej w prestiżowych wyborach burmistrza Limy. Jego 
kandydatura miała też podwójny wymiar, polegający na zablokowaniu kariery politycz-
nej Alberto Andrade, dotychczasowego alcalde najważniejszej dzielnicy Limy – Mira-
flores, który także ubiegał się o fotel burmistrza stolicy. Fujimoriści liczyli się bowiem 
z tym, a wskazywały na to sondaże, że Andrade może stać się najważniejszym rywalem 
strony rządzącej w wyborach prezydenckich 2000 roku.  
                     
29 „Perú: expresidente Toledo, llamado a declarar en caso de corrupción”, BBC Mundo, 23 
czerwca 2013 roku. 
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Ugrupowanie Fuerza Popular, wspierające Keiko, ma być platformą konsolida-
cji fujimoristów w jednej, dobrze zinstytucjonalizowanej partii. Stanowi to pewien pa-
radoks: Alberto Fujimori był przeciwnikiem partii politycznych, wolał liczyć na rozma-
zane zaplecze poparcia, był przeciwnikiem „partiokracji”. Fuerza Popular uzyskała dru-
gi rezultat w wyborach parlamentarnych (37 na 130 miejsc) i przeszła do opozycji wo-
bec rządów Ollanta Humali. Prezydent Garcia przed wyborami w 2011 zwrócił uwagę, 
że poparcie dla fujimorisów rośnie wśród zmarginalizowanych30. 

Pedro Pablo Kuczynski należy do grona polityków doświadczonych, jego ka-
riera polityczna sięga rządów prezydenta Fernando Belaúnde (1980-1985). Kuczynski 
został wtedy ministrem energetyki. Nie był osobą anonimową na arenie międzynarodo-
wej, między innymi dzięki małżeństwu z Jane Casey, córką byłego dyrektora CIA – 
Williama Caseya. W gabinecie prezydenta Alejandro Toledo pełnił funkcję premiera 
rządu. Podczas wyborów prezydenckich w 2011 roku popierała go centrowa koalicja 
pod nazwą odbiegającą daleko od jej programu: Alianza por el Gran Cambio, czyli So-
jusz na rzecz Wielkiej Zmiany. Kuczynski uzyskał trzecie miejsce w tych wyborach 
(16% głosów). Wspierająca go centroprawicowa koalicja, której trzonem są peruwiań-
scy chadecy (Partido Popular Cristiano, Partia Ludowo-Chrześcijańska), otrzymała 
12 miejsc w Kongresie.  

Warto dodać, że na czele PPC stoi Lourdes Flores, znacząca postać sceny poli-
tycznej od upadku fujimorizmu. W 2001 roku sondaże dawały jej duże szanse na sukces 
w walce o fotel prezydencki z Alejandro Toledo. Jej kandydatura i blok polityczny 
(Unidad Nacional) liczyły się także podczas wyborów w 2006 roku. W 2011 roku sce-
dowała swoje poparcie na Kuczynskiego. 

Na koniec należy wspomnieć o byłym burmistrzu Limy – Luisie Castañeda, 
który w latach 2001-2008 związany był z centro-prawicowym ugrupowaniem Unidad 
Nacional. W ostatnich wyborach popierała go Partia Solidarności Narodowej (Partido 
Solidaridad Nacional), która zdobyła 9 miejsc w parlamencie.  

„Peruwiański paradoks” kultury politycznej 

Peru przeżywa na początku XXI wieku, podobnie jak kilka krajów latynoame-
rykańskich, dychotomiczne zjawisko, paradoks, polegający na powszechnym niezado-
woleniu z polityki rządzących, mimo długotrwałej stabilizacji makroekonomicznej, 
spadku bezrobocia, ograniczeniu ubóstwa, rekordowej nadwyżki w bilansie handlu za-
granicznego, wzrostu rezerw dewizowych, napływu inwestycji zagranicznych, wzrostu 

                     
30 García sobre las elecciones presidenciales del 2011: “El outsider será un aprista”, http://elco-
mercio.pe/politica/389856/noticia-garcia-sobre-elecciones-presidenciales-2011-outsider-aprista. 
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wpływów z podatków. Dopiero w sierpniu 2013 roku ujawniono, że po raz pierwszy od 
dekady Peru będzie miało deficyt handlu zagranicznego sięgający 720 mln USD, a in-
flacja z przewidywanych 2% zwiększy się do 2,6%31.  

Jak zatem owy paradoks wytłumaczyć? Ma on dwie strony: społeczno-gospo-
darczą i polityczną. Po pierwsze, mimo rozwoju gospodarczego w Peru nadal występują 
silnie zakorzenione różnice w redystrybucji dochodu narodowego. Wskaźnik Giniego 
wyniósł w 2010 roku 0,4832. Nadal około 50% mieszkańców Peru żyje w warunkach 
biedy, choć zmniejsza się odsetek skrajnie ubogich. Mimo dobrych wskaźników makro-
ekonomicznych, większość Peruwiańczyków nie odczuwa znaczącej poprawy jakości 
życia czy wzrostu dochodów. Prawie 50% ankietowanych twierdzi, że dochody nie wy-
starczają na oszczędzanie, a prawie 10% ma duże trudności, aby dzięki nim przeżyć33. 
Natomiast stronę polityczną określają niedostatki peruwiańskiego systemu polityczne-
go, a szczególnie poczucie wykluczenia z życia politycznego i braku reprezentatywno-
ści interesów różnych grup społecznych w instytucjach państwa, z parlamentem włącz-
nie. Zaufanie społeczne do instytucji i funkcjonariuszy państwa jest znikome. Szczegól-
nym odium dotknięte są sądownictwo i parlament. Równie istotna jest utrata prestiżu 
i kompromitacja wielu osób pełniących w normalnych warunkach rolę autorytetów spo-
łecznych, spowodowana przez działania ekipy fujimoristowskiej w latach dziewięćdzie-
siątych. Tzw. vladivideos, rozpowszechniane przez wiele tygodni w momencie upadku 
fujimorizmu, pokazywały korupcję urzędników państwowych, polityków, dziennikarzy. 
Stosunkowo dużym zaufaniem cieszy się urząd obrońcy praw człowieka, utworzony na 
mocy konstytucji z 1993 roku oraz organy odpowiedzialne za procesy wyborcze, ale 
dopiero po upadku fujimorizmu (po 2000 roku). Stosunkowo wysokim stałym zaufa-
niem społecznym cieszą się siły zbrojne i Kościół katolicki. Zaufanie do urzędu prezy-
denta uzależnione jest od popularności prezydentów sprawujących funkcję głowy pań-
stwa, podlega zatem zmienności w trakcie pełnionych przez nich kadencji.  

Mimo podobnej struktury etniczno-kulturowej, w przeciwieństwie do sąsied-
niego Ekwadoru i Boliwii, w Peru nie powstała zunifikowana znacząca partia etniczna 
reprezentująca specyficzne interesy ludności indiańskiej. Jako jedną z przyczyn tego 
stanu wskazuje się antydemokratyczny kontekst lat dziewięćdziesiątych, gdy rząd Fu-
jimoriego centralizował władzę państwową, doprowadzając do upadku znaczenia partii 
politycznych i ograniczając sferę działalności wszelkich ruchów społecznych, podczas 

                     
31 „Peru prevé déficit comercial y una mayor inflación para este año”, BBC Mundo, 28 sierpnia 
2013, http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130828_ultnot_cifras_economia-
_peru_bd.shtml. 
32 Gini index, http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI. 
33 Badania LAPOP z 2012 roku, źródło: http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru.php. 
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gdy w krajach ościennych rosły one w siłę34. Ograniczenia te tłumaczono zagrożeniem 
ze strony Sendero Luminoso, które najmocniej występowało właśnie na terenach za-
mieszkanych przez autochtoniczną ludność Peru. Do konstytucji z 1993 roku włączono 
jedynie dwa spośród kilkunastu postulatów zgłaszanych przez indiańskie organizacje: 
uznano etniczne zróżnicowanie narodu peruwiańskiego i stosowanie prawa zwyczajo-
wego, co już wcześniej i tak było legalne.  

Warto wspomnieć, że przed dekadą fujimorizmu, niezwykle silna peruwiańska 
lewica kierowała się klasową orientacją odrzucającą etniczne żądania i nawiązywała so-
jusze z indiańskimi (chłopskimi) organizacjami w celu ich uzależnienia. Maoistowski 
Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso) również odrzucał etniczny dyskurs, podkreślając 
klasowe, rewolucyjne znaczenie andyjskich chłopów. Niemniej, już Rewolucyjny Rząd 
Sił Zbrojnych (1968-1980) próbował kierować mobilizacją indiańskich mas. Włączono 
indiańsko-inkaskie symbole do konsolidacji reżimu politycznego, uznano quechua za 
język oficjalny, promowano dwujęzyczną edukację i uznano podmiotowość prawną in-
diańskich (chłopskich) wspólnot35. Nie umniejszając znaczenia tych działań, jeszcze 
w pierwszej dekadzie XXI wieku określenie Indianin (indio) niesie w Peru pejoratywne 
skojarzenia, oznaczające osobę niekulturalną, biedną, najniżej umiejscowioną w drabi-
nie hierarchii społecznej. Olbrzymie zmiany w indiańskiej tożsamości autochtonicznej 
ludności Peru zrobiły jednak masowe migracje ze wsi (z Sierry) do miast, a przede 
wszystkim do Limy, począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku, nasilone w latach 
osiemdziesiątych wskutek wojny domowej. Andyjscy imigranci stopniowo stawali się w 
miastach nową warstwą, usiłującą zwiększyć swoje szanse społeczne poprzez ukrycie 
indiańskiej tożsamości. Po upadku fujimorizmu, andyjscy chłopi w większości udzielili 
poparcia Alejandro Toledo ubiegającemu się o fotel prezydenta w demokratycznych 
wyborach 2001 roku.  

Peruwiańską kulturę polityczną charakteryzuje silnie spersonalizowany sposób 
uprawiania polityki (co jest cechą większości państw latynoamerykańskich) i pragma-
tyzm rządzących, pozbawiony silnego zabarwienia ideologicznego, czy choćby kohe-
rentnego programu politycznego. Ta druga cecha odróżnia peruwiańską politykę od kil-
ku sąsiadów Peru: w Ekwadorze i Boliwii polaryzacja ideologiczna, spór polityczny 
i mobilizacja społeczna są widomą oznaką życia politycznego, nie wspominając już 
o Wenezueli, rozdartej pomiędzy zwolenników boliwariańskiej rewolucji i przeciwni-
ków projektu politycznego Hugo Chaveza. W Peru politycy posługują się radykalną re-
toryką podczas kampanii wyborczych (jak np. Humala) by potem prowadzić politykę 

                     
34 D. Lee van Cott, From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic 
Politics, Cambridge 2005, s. 140. 
35 Ibidem, s. 144. 
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pragmatyczną. Natomiast byli radykałowie (jak np. Garcia), po pewnym czasie stają się 
obrońcami polityki gospodarczej prowadzonej przez ich przeciwników.  

Jak już wspomniano, badania LAPOP (Latin American Public Opinion Project) 
z 2012 roku wskazują, iż Peru jest jednym z latynoamerykańskich krajów, w którym 
aprobata dla demokracji, systemu politycznego i stopień zaufania do instytucji politycz-
nych są najniższe. Poważnym problemem pozostaje korupcja i status państwa prawne-
go. Jak piszą autorzy badania: „nowością jest to, że choć nadal niskie, wskaźniki te wy-
kazują oznaki poprawy”36. Niepokojące jest także, że Peruwiańczycy należą do społe-
czeństw wykazujących największe obawy w kwestii bezpieczeństwa, przestępczości 
i zaufania interpersonalnego (w 2011 roku 72% mieszkańców Limy nie czuło się bez-
piecznie w obrębie swojej dzielnicy, a w 43% rodzin, przynajmniej jeden z jej członków 
był ofiarą przestępstwa)37. Dostrzega się także przejawy nierówności społecznych zwią-
zane z rasą czy też kolorem skóry, np. w odniesieniu do długości okresu skolaryzacji – 
osoby o „jaśniejszej karnacji” uczą się dłużej niż pozostałe38.  

Podsumowanie 

Jaki zatem maluje się obraz sceny politycznej Peru po upadku fujimorizmu? 
Mimo słabości systemu partyjnego i braku zaufania społecznego do instytucji politycz-
nych, okazało się, że system polityczny państwa jest stabilny. Życie polityczne ulega 
szczególnej aktywizacji przede wszystkim w okresach wyborczych, a więc raz na pięć 
lat (wybory prezydenckie i parlamentarne przeprowadza się w tym samym terminie). 
Zachowane są wymogi pluralizmu politycznego. Podnoszone są głosy o konieczności 
przeprowadzenia reformy konstytucyjnej, czyli de facto zmiany konstytucji fujimori-
stowskiej i powrotu do niektórych regulacji zawartych w Ustawie Zasadniczej z 1979 
roku, szczególnie dotyczących struktury najważniejszych władz (między innymi przy-
wrócenia Senatu). W listopadzie 2000 roku zmieniono art. 112 Konstytucji i zabroniono 
bezpośredniej reelekcji prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji.  

Po upadku fujimorizmu, rezultaty wyborów powszechnych w Peru świadczą 
o tym, że peruwiańska scena polityczna zdominowana jest przez prosystemowe ugru-
powania o charakterze centrowym (centrolewicowe i centroprawicowe). Nacjonalizm, 
propagowany przez entocaceristas, nie odgrywa większej roli politycznej. Nie kwestio-
nuje się neoliberalnego modelu gospodarczego, mimo dostrzegania potrzeb jego mody-

                     
36 Latin American Public Opinion Project, http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru.php. 
37 „Segundo gobierno aprista…”, op. cit. 
38 Badania LAPOP wskazują, iż postrzeganie tego rodzaju dyskryminacji występuje w większym 
stopniu jedynie w Boliwii i Gwatemali.  
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fikacji prospołecznej (bardziej podczas prezydentury Humali, najmniej podczas prezy-
dentury Toledo).  

Należy docenić wysiłki państwa peruwiańskiego w dziedzinie przestrzegania 
praw człowieka i osądzenia winnych ich naruszania. Także dialog społeczny, być może 
nieco nadużywany dla partykularnych bądź krótkoterminowych interesów politycznych, 
jest niewątpliwie pozytywnym osiągnięciem obecnego systemu politycznego Peru39.  

W 2006 roku zastanawiałem się, w odniesieniu do okresu postfujimoristow-
skiego, „czy głęboka frustracja społeczna, wynikająca z niezdolności elit politycznych 
do zaspokojenia różnych, często przeciwstawnych oczekiwań ludności, może przerodzić 
się w odrzucenie demokratycznych reguł życia politycznego w ogóle?”40. Nie można 
tego wykluczyć, ale biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, trudno taką sytuację so-
bie wyobrazić. Zbyt wielu Peruwiańczyków obawia się radykalizacji życia polityczne-
go. Zbyt silna jest pamięć antysystemowych działań Sendero Luminoso, określanych 
dziś wprost jako terroryzm. Fujimorizm kojarzony jest negatywnie przede wszystkim 
z niespotykaną korupcją, manipulacją psychospołeczną i nadużywaniem władzy przez 
instytucje państwa i jego funkcjonariuszy. Autorytarne skrzywienie rządów w Peru jest 
jednak możliwe w przypadku załamania gospodarczego lub kryzysu społecznego na 
wielką skalę, który mógłby prowadzić do upadku państwa. W istocie plan rządzenia fu-
jimoristów na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku miał temu właśnie zapobiec, 
co udało się osiągnąć. Potem jednak fujimoristowskie rządy przeistoczyły się w zawo-
alowany reżim autorytarny o mafijnej strukturze. Praktyka rządzenia sprawujących wła-
dzę w Peru po upadku fujimorizmu, jak również nastroje społeczne wskazują na to, iż 
taki sposób sprawowania władzy, przynajmniej w najbliższym czasie, nie może się po-
wtórzyć.  
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