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Streszczenie:  
Indianie stanowią ponad 8% mieszkańców 
Chile. Mimo to wiele ich problemów wciąż 
pozostaje nierozwiązanych. Niniejszy artykuł 
ma na celu dokonanie oceny działań rządu 
Sebastiana Piñery na podstawie oświadczenia 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw 
człowieka i zwalczania terroryzmu Bena 
Emmersona, sprawozdań rządowych oraz ar-
tykułów prasowych. 

Abstract:  
The indigenous people account for at least 8% of the 
inhabitants of Chile. Nevertheless, a lot of their pro-
blems remain unsolved. The aim of this article is to 
evaluate the actions of Sebastián Piñera's government 
on the base of the statement of special rapporteur on 
the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms while counter-terrorism, Ben 
Emmerson, reports of the government and press 
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Wprowadzenie 

Zgodnie z ustawą nr 19.253 (Ley Indígena) ogłoszoną 5 października 1993 roku 
(znowelizowaną w 2006 roku), będącą podstawą stosunków między Indianami a państ-
wem, w Chile istnieje dziewięć autochtonicznych grup etnicznych; najliczniejszą z nich 
są Mapucze1. Liczba wszystkich Indian żyjących w kraju budzi jednak wiele wątpliwo-
ści. Podczas spisu ludności przeprowadzonego w 2002 roku swoją przynależność do 
jednej z indiańskich grup etnicznych zgłosiło niespełna 700 tys. z ponad 15 mln obywa-
teli Chile2. W 2012 roku liczba ta wyniosła 1,8 mln z 16,5 mln Chilijczyków. Chociaż 
ostatni spis zawiera wiele błędów i ma być powtórzony, tak wysoki wynik nie jest nie-
realny. Badania regularnie przeprowadzane przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego 
wykazują systematyczny wzrost osób określających się jako członkowie społeczności 
indiańskich – z 4,4% do 8,1% całej populacji3. Odsetek ten jest zbieżny z szacunkami 
organizacji indiańskich4. 

                     
* Michał Gulczyński – student iberystyki i ekonomii w Kolegium Międzywydziałowych Indywi-
dualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Warszawski. 
1 Pueblos Indígenas CASEN, Gobierno de Chile, Santiago de Chile 2012, s. 2. 
2 T. Varela Guerra (red.), Censo 2002, Síntesis de Resultados, Empresa Periodística La Nación 
S.A., Santiago de Chile 2003, s. 23. 
3 Pueblos Indígenas CASEN, op. cit., s. 3. 
4 „Entrevista a Eugenia Calquín, werkén de la Coordinación de identidades territoriales – «La 
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Problemy Indian w Chile wynikają z wielu czynników, co sprawia, że ich sytua-
cja jest bardzo złożona. Wpływają na nią przede wszystkim: dyskryminacja rasowa, izo-
lacja, znaczne rozwarstwienie społeczne, brak reprezentacji i należytego zainteresowa-
nia polityków, mediów i społeczeństwa. Mimo dużej liczebności, na co dzień w me-
diach można przeczytać o przedstawicielach ludów autochtonicznych rzadko i to niemal 
wyłącznie w negatywnym kontekście, np. przy okazji protestów bądź zabójstwa jednego 
z nich lub karabinierów. Jedynie sporadycznie pojawiają się informacje o najważniej-
szych wydarzeniach kulturalnych, takich jak mapuczański Nowy Rok. 

Również w polityce problemy Indian nie należą do głównych tematów. Można to 
było zaobserwować podczas ostatniej kampanii prezydenckiej. Żaden z pięciorga głów-
nych kandydatów (Bachelet, Matthei, Parisi, Claude, Ominami) nie postawił tej kwestii 
w centrum swoich zainteresowań. Nawet Michelle Bachelet, której eksperci przygoto-
wali dokument zawierający szereg propozycji w tej sprawie, w kampanii temat ten po-
minęła. Również podczas telewizyjnych debat między kandydatami, które odbyły się 29 
i 30 października 2013 roku problemowi temu poświęcono zaledwie kilka zdań. Z włas-
nej woli nawiązali do niego jedynie Alfredo Sfeir, Roxana Miranda i Ricardo Israel. 
Wynika z tego, że problem społeczności indiańskich jest w Chile pewnego rodzaju tabu. 
Żadnemu z polityków głównych nurtów nie opłaca się zaprezentować zdecydowanych 
rozwiązań ani nawet skrytykować grup sprawujących wcześniej władzę za zaniechania. 
Znamienny jest również brak przedstawicieli Indian na centralnym szczeblu władzy. 
O ile Mapucze posiadają swoją reprezentację na szczeblu lokalnym (ok. 20 radnych 
i 7 alkadów5), to już w kongresie nie mają ani jednego deputowanego6. Ich udział w ży-
ciu politycznym jest też z pewnością utrudniony przez, szczególnie częsty w tej grupie, 
brak wyższego wykształcenia. 

Wątpliwości dotyczące praw ludności autochtonicznych są za to poruszane na 
forum międzynarodowym. W sierpniu 2013 roku dwutygodniową wizytę w Chile złożył 
specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i zwalczania terroryzmu Ben Em-
merson. Skrytykował on państwo chilijskie za jego politykę wobec Indian. Spotkało się 
to ze zdecydowaną reakcją rządu prezydenta Sebastiana Piñery, który podjął działania 
na rzecz zdementowania informacji podanych przez Emmersona. 

Celem tego artykułu jest dokonanie analizy i oceny rzeczywistych działań rządu 
poprzez porównanie obu opinii oraz wykorzystanie innych źródeł – relacji mediów, da-

                                                                                                           
lucha del pueblo mapuche»”, w: Mapuexpress, 16.08.2005, http://www.mapuexpress.net (data 
dostępu: 14.11.2013). 
5 „La irrupción de alcaldes mapuches marca las Municipales en Wallmapu”, w: Rebelión, 
7.11.2012, http://www.rebelion.org (data dostępu: 20.11.2013). 
6 „¿Un mapuche en el Congreso?”, w: El Periódico, 2.04.2013, http://www.elperiodico.cl (data 
dostępu: 14.11.2013). 
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nych statystycznych i programów politycznych. Za punkt wyjścia zostało wybrane 
sprawozdanie Bena Emmersona7. Następnie omówiona została realizacja planów prezy-
denta Piñery oraz przedstawione zostały opinie wyrażane w mediach i przez obywateli. 
Choć opisane szczegółowe dane i wydarzenia dotyczą Mapuczów jako najliczniejszej 
grupy etnicznej w Chile, ogólna ocena odnosi się do polityki Piñery wobec wszystkich 
Indian. 

Oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka 
i zwalczania terroryzmu 

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i zwalczania terroryzmu Ben 
Emmerson przebywał w Chile od 17 do 30 sierpnia 2013 roku na zaproszenie rządu te-
go kraju. Jego wizyta była nastawiona niemal wyłącznie na problematykę przestrzega-
nia w tym kraju praw człowieka, Konwencji nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej (dokumentu uchwalonego 27 czerwca 
1989 roku i ratyfikowanego przez Chile 15 września 2009 roku) oraz stosowanie chilij-
skiego prawa antyterrorystycznego (Ley Antiterrorista, ustawa nr 18.314 z 17 maja 
1984 roku) wobec Mapuczów. Przedstawiciel ONZ spotykał się przede wszystkim 
z osobami odpowiedzialnymi za te właśnie kwestie, czyli m.in. z ministrem sprawiedli-
wości, wiceministrem spraw wewnętrznych, prezesem Sądu Najwyższego i przedstawi-
cielami służby więziennej. W tym gronie zabrakło jednak m.in. ministra rozwoju spo-
łecznego, którego jednym z zadań jest dbanie o rozwój społeczności indiańskich. 

Zainteresowanie rządu i organizacji międzynarodowych tą tematyką wzmogło 
się, ponieważ w ostatnim czasie wzrosła liczba i nasilenie protestów organizowanych 
przez Mapuczów. Polegały one głównie na strajkach okupacyjnych, podpaleniach oraz 
atakach na posiadłości komercyjne położone na ich terytorium. Zdarzały się również 
ataki na karabinierów postrzeganych jako państwowy instrument represji. Po obu stro-
nach były ofiary śmiertelne. Szczególne emocje wzbudziła śmierć starszego małżeń-
stwa, które w styczniu 2013 roku straciło życie w swoim gospodarstwie w wyniku pod-
palenia przez Indian. Choć liczba aktów przemocy nie jest duża, według Emmersona 
mogą się one spotykać z cichą sympatią Mapuczów. Z tego powodu określił on sytuację 
w regionie jako niestabilną, a możliwość eskalacji konfliktu jako bardzo realną. 

Powodem niezadowolenia Indian jest m.in. zbyt wolny postęp prowadzonego 
przez państwową instytucję CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), 
procesu repatriacji na historycznie należące do nich ziemie. Mapucze uważają, że dzia-

                     
7 Statement by the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, 30.07.2013, http://www.ohchr.org (data 
dostępu: 14.11.2013). 
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łania rządowe w tym zakresie są nieefektywne i arbitralne. Innymi przyczynami prote-
stów są złe warunki życia, naruszanie praw człowieka, prawna dyskryminacja oraz poli-
tyczne, ekonomiczne i edukacyjne wykluczenie. Objawiają się one m.in. „arbitralnym 
i chaotycznym” stosowaniem prawa antyterrorystycznego. Pozwala ono m.in. na nieu-
zasadnienie długie przetrzymywanie Indian w areszcie i bezkrytyczne uznawanie za 
wiarygodne zeznań anonimowych świadków, a w konsekwencji prowadzi także do nad-
używania przemocy przez karabinierów oraz policję śledczą8. 

Raport z wizyty Bena Emmersona w Chile wraz z dokładnym omówieniem zale-
canych rozwiązań został zaprezentowany przed Radą Praw Człowieka ONZ 10 marca 
2014 roku9. Dyskusja trwała już jednak od lipca 2013 roku, kiedy to opublikowano nie-
formalne wprawdzie, ale zawierające już wszystkie rozwinięte później tezy, oświadcze-
nie Emmersona. Wskazał on na konieczność uzgodnienia strategii narodowej w celu 
rozwiązania problemu ludności autochtonicznej10. W jej ramach powstałaby instytucja 
odpowiedzialna za zwalczanie nadużywania siły przez policjantów. Miałaby ona zakoń-
czyć ich bezkarność oraz odbudować zaufanie Mapuczów do państwa i policji. Specjal-
ny sprawozdawca ONZ zarekomendował również utworzenie Ministerstwa Spraw In-
diańskich oraz przyspieszenie procesu repatriacji. Nad rozwiązaniem konfliktu miałaby 
czuwać Narodowa Komisja Konsultacyjna, w której skład weszliby reprezentanci naj-
większych partii politycznych, Narodowego Instytutu Praw Człowieka oraz zaintereso-
wanych grup społecznych.  

Zdaniem sprawozdawcy należy zaprzestać arbitralnego stosowania prawa anty-
terrorystycznego wobec Mapuczów. Jednym z argumentów przemawiających za tym 
rozwiązaniem jest brak faktycznego zagrożenia terrorystycznego w Chile. Ben Emmer-
son zaproponował też rewizję wyroków wydanych na podstawie anonimowych zeznań. 
Zaapelował, by rozwiązanie problemu Mapuczów było politycznym priorytetem na-
stępnego rządu. Stwierdził bowiem, że od momentu przywrócenia demokracji w Chile 
żadna z sił politycznych nie potraktowała problemu Mapuczów z należytym zaintere-
sowaniem. 

Obecnie nikt nie jest zadowolony z panujących relacji między państwem a In-
dianami. Indianie ze względu na brak poczucia wolności i prawa do autodeterminacji, 
rasizm, trudności w kultywowaniu własnych tradycji oraz pojawiającą się często „ko-
nieczność spłacenia długu historycznego”11, zaś rząd z powodu nieustannego niezado-

                     
8 A. Pérez Guerra, Corte Interamericana y Ley antiterrorista contra mapuches: Estado de Chile 
será condenado, PIA Chile, 15.07.2013, http://www.piachile.cl (data dostępu: 14.11.2013). 
9 B. Emmerson, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, Ben Emmerson, 10.03.2014, 
http://www.politicaspublicas.net (data dostępu: 2.11.2014). 
10 Statement by the UN Special Rapporteur..., op. cit. 
11 M. A. Lange, „Ruch etnonarodowy Mapuchy w Chile jako próba wyrównania «długu histo-
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wolenia tej grupy społecznej i protestów. Skutkiem zupełnie odmiennych celów i punk-
tów widzenia, pojawiają się na przykład głosy zarówno za poszerzeniem zakresu stoso-
wania prawa antyterrorystycznego, jak i za jego zupełnym zniesieniem w przypadku 
Mapuczów. 

Specjalny sprawozdawca ONZ zwrócił również uwagę na sprawę wniesioną 
przez Norín Catrimán przeciw chilijskiemu państwu do Międzyamerykańskiego Trybu-
nału Praw Człowieka. Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka (IACHR/CIDH) 
podważała w niej niesprawiedliwe, dyskryminujące etnicznie zastosowanie prawa anty-
terrorystycznego wobec Mapuczów12. 

Reakcja rządu 

Na portalach rządowych nie pojawiły się żadne oficjalne informacje dotyczące 
przyjazdu przedstawiciela ONZ. Sprawozdanie Emmersona skomentował jednak mini-
ster spraw wewnętrznych, będący jednocześnie rzecznikiem rządu Andrés Chadwick, 
odnosząc się głównie do krytyki stosowania ustawy antyterrorystycznej. Określił j ą jako 
„bezpodstawną” i „nieadekwatną”, ponieważ została ona wyrażona przez osobę, która 
nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju oraz której „prawdopodobnie 
brakowało informacji”. Podkreślił, że ustawa ta jest niezbędna, ponieważ Chile nie jest 
wolne od zagrożenia terrorystycznego. Zapowiedział również przedstawienie Radzie 
Praw Człowieka ONZ raportu podważającego oskarżenia zawarte w sprawozdaniu 
Emmersona13. 10 sierpnia do Genewy udał się minister rozwoju społecznego Bruno Ba-
randa w celu udzielenia wyjaśnień (i odparcia zarzutów) Komitetowi ds. Likwidacji 
Dyskryminacji Rasowej. Zwrócił on uwagę przede wszystkim na niedawne wejście w 
życie ustawy przeciwdziałającej dyskryminacji (Ley 20.609), utworzenie Narodowego 
Instytutu Praw Człowieka oraz przekazanie Indianom w ciągu ostatniego 2,5 roku nie-
mal 40 tys. hektarów ziemi14. Wyżej wymienione spotkania nie były jednak organizo-
wane w związku z wizytą specjalnego sprawozdawcy; Chile znajdowało się bowiem na 
agendzie sierpniowej sesji Komitetu już wcześniej. 

                                                                                                           
rycznego» w świetle teorii zmian matrycy systemowej i nowych ruchów społecznych”, w: 
M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, 
Kraków 2008. 
12 CIDH presenta caso sobre Chile ante la Corte IDH, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 19.08.2011, http://www.oas.org (data dostępu: 14.11.2013). 
13 M. Jiménez, „La Moneda bajo la lupa internacional por aplicación de la Ley Antiterrorista en el 
conflicto mapuche”, w: El Mostrador, 14.08.2013, http://www.elmostrador.cl (data dostępu: 
14.11.2013). 
14 Ministro Baranda expone ante Comité de la ONU en Ginebra y reitera compromiso para 
erradicar la discriminación en Chile, Ministerio de Desarrollo Social, 13.08.2013, http://www.-
ministeriodesarrollosocial.gob.cl (data dostępu: 14.11.2013). 
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Należy przychylić się do stanowiska rządu, że oświadczenie Bena Emmersona 
nie opisywało sytuacji w Chile ani obiektywnie, ani kompletnie. Problem został potrak-
towany jednostronnie, z pominięciem innych niż przemoc ważnych tematów dotyczą-
cych życia Indian. Z drugiej strony, trudno odmówić sprawozdawcy racji w kwestiach 
dotyczących nadmiernego stosowania przemocy przez państwo oraz konieczności zna-
lezienia skutecznych rozwiązań wciąż drażliwych problemów. 

Program prezydenta Sebastiana Piñery 

Analizę faktycznych działań prezydenta Sebastiana Piñery należy rozpocząć od 
jego zamierzeń. W swoim obszernym programie wyborczym poświęcił kilka stron spo-
łecznościom indiańskim15. Jego projekt w tej kwestii składa się w dużej mierze ze 
sztampowych propozycji i kładzie nacisk na rozwój gospodarczy. Został podzielony na 
cztery obszary. 

Pierwszy z nich za podstawę przyjął założenie, że dotychczasowe wsparcie pań-
stwa było kierowane jedynie do społeczności wiejskich. W związku z tym, celem po-
winno być rozszerzenie obszaru działalności Fondo de Desarrollo Indígena (Funduszu 
Rozwoju Indiańskiego) o tereny miejskie. Zarządzanie projektami powinno być zdecen-
tralizowane, czemu miałoby służyć utworzenie nowej instytucji – Agencia de Desarrol-
lo Indígena (Agencji Rozwoju Indiańskiego). Jednak do dnia dzisiejszego agencja ta nie 
została powołana do życia. Zapowiedziano także utworzenie Planu Araucanía, o którym 
w następnym rozdziale. 

Druga, bardzo nieprecyzyjnie napisana część odnosi się do „instrumentów poli-
tyki pobudzających przemoc”, które należy zlikwidować, co miałoby zostać osiągnięte 
poprzez większe dofinansowania indywidualne w momencie rozdziału ziem. Jak wia-
domo, przemoc nie została zahamowana i pozostaje jednym z najpilniejszych proble-
mów do rozwiązania. 

Trzeci punkt opisuje konieczne, zdaniem Piñery, zmiany instytucjonalne. Po 
pierwsze, miało to być utworzenie Oficina de Asuntos Indígenas (Biura Spraw Indiań-
skich) w tych regionach, w których przekroczony zostanie pewien próg przyznanych 
środków z Fondo de Desarrollo Indígena. Biura takie wciąż są nieliczne, postulat ten 
należy więc uznać za niespełniony. Ponadto, zreformowanie instytucji centralnych od-
powiedzialnych za politykę wobec Indian – w miejsce CONADI miałaby powstać 
Agencia de Desarrollo Indígena – oraz sposobu powoływania wysokich urzędników. 
Jak już wspomniano, instytucja ta nie powstała, a CONADI istnieje do dzisiaj, mimo że 
instytucja ta uznana została w programie za „nieskuteczną w obliczu połączenia funkcji 

                     
15 S. Piñera, Programa de Gobierno, para el Cambio, el Futuro y la Esperanza, Chile 2010-2014, 
2009, ss. 100-104. 
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reprezentowania ludności indiańskiej z wykonywaniem polityki publicznej”. Wbrew 
zapowiedziom, nie utworzono również ogólnokrajowej Rady Ludności Indiańskich 
(Consejo de Pueblos Indígenas). 

W ramach zmian instytucjonalnych zapowiedziano także „uznanie praw poli-
tycznych ludów indiańskich” (el reconocimiento en la Constitución de los pueblos 
indígenas). Obietnica ta jest na stosunkowo dobrej drodze do spełnienia, został bowiem 
złożony odpowiedni projekt ustawy. Zakłada on zmianę drugiego artykułu konstytucji 
poprzez wprowadzenie następującego zdania: 

Naród chilijski, jeden i niepodzielny, uznaje i docenia wkład tubylczych ludów indiańs-
kich określonych jako grupy kultur starszych niż organizacja państwowa i ukształtowanie 
się narodu chilijskiego. Obowiązkiem państwa jest szanowanie ich tożsamości, kultury 
i tradycji. 

Ponadto postanowiono dodać do punktu drugiego artykułu dziewiętnastego zda-
nie końcowe: „Między innymi, pochodzenie etniczne lub rasowe obywateli nie może 
być podstawą do niekorzystnego ich traktowania”16. 

W ostatnim fragmencie części programu poświęconej mniejszościom etnicznym 
stwierdzono, że konieczne jest wzmocnienie tożsamości i kultury społeczności indiań-
skich. W tym celu powstać miało Centro Bicentenario de Fomento de las Culturas 
Indígenas (Centrum Ożywiania Kultur Indiańskich na Dwóchsetlecie). Zapowiedziano 
również systematyczną i kompletną ocenę programu Educación Intercultural Bilingüe 
(Międzykulturowej Edukacji Dwujęzycznej). Obietnica ta została zrealizowana, czego 
skutkiem jest obszerny raport opublikowany w 2011 roku17. Nie wprowadzono jednak 
żadnych istotnych zmian, przez co system ten wciąż jest krytykowany. Dotyczy on bo-
wiem jedynie wybranych placówek, co powoduje, że większość młodych Chilijczyków 
nadal nie uczy się o wyzwaniach życia w społeczeństwie wielokulturowym i nie ma 
nawet ogólnej wiedzy o kulturach autochtonicznych. System wciąż więc pozostaje for-
mą przymusowej asymilacji Indian. Poza tym język indiański jest traktowany zaledwie 
jako jeden z przedmiotów, a nie jako język wykładowy, choćby na niektórych lekcjach. 

Oprócz opisanej wyżej próby zmiany konstytucji, drugim elementem programu 
zasługującym na szczególną uwagę jest Plan Araucanía. Pozostałe obietnice nie są bo-
wiem na razie nawet w fazie oficjalnie złożonego projektu. Skutkiem tego w podsumo-
waniu trzech pierwszych lat kadencji wydanym przez rząd zaledwie kilka zdań poświę-
cono Indianom18. 

                     
16 Boletín N°. 5324-07, Senado de Chile, http://sil.senado.cl (data dostępu: 14.11.2013). 
17 Estudio sobre la Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe, Ministerio de Educa-
ción, Santiago de Chile 2011. 
18 Rindiendo cuenta: Balance de tres años de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Gobier-
no de Chile, Santiago de Chile 2013. 
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Plan Araucanía 

Plan Araucanía jest sztandarową inicjatywą prezydenta Sebastiana Piñery. Jego 
celem było wsparcie rozwoju najbiedniejszego regionu w Chile, zapóźnionego o około 
20 lat w porównaniu do reszty kraju. Te różnice miały być zniwelowane w ciągu 12 lat 
(od 2010 do 2022 roku) – Araukania miała osiągnąć, pod względem rozwoju gospodar-
czego, ogólnokrajową średnią i uplasować się na siódmym miejscu w klasyfikacji kon-
kurencyjności poszczególnych regionów. Plan opierał się na pięciu osiach: rozwoju in-
diańskiego, edukacji, zdrowia, infrastruktury oraz gospodarki i rozwoju produkcji19. 

Głównym celem osi rozwoju indiańskiego jest odbudowa zaufania Mapuczów 
(stanowiących ponad 31% mieszkańców regionu) do państwa oraz uświadomienie war-
tości ich kultury20. Podkreśla się również konieczność uregulowania kwestii przynależ-
ności gruntów oraz ich uzbrojenia. W ramach programu planowane jest też moderniza-
cja rolnictwa oraz zwiększenie wykorzystania mapuczańskiej ziemi. 

Również pozostałe osie dotyczą bezpośrednio ludności indiańskiej. W ich ra-
mach planowane jest np. rozszerzenie zakresu nauczania o mapuczańskiej kulturze oraz 
udoskonalanie międzykulturowych, mapuczańskich ośrodków zdrowia (centros de sa-
lud intercultural mapuche). 

Czytając Plan Araucanía można dojść do wniosku, że jest on nastawiony przede 
wszystkim na zagadnienia ekonomiczne. Mimo to w programie znajdują się również 
propozycje dotyczące kwestii kulturowych. Obie dziedziny przeplatają się często np. 
w planach dotyczących rozwoju turystyki kulturowej w regionie. Odpowiedzialni za re-
alizację planu twierdzą, że został on opracowany na podstawie 256 opinii pochodzących 
od 135 uczestników konsultacji reprezentujących różne organizacje i grupy społeczne. 
Korzystając z nich stworzono listę problemów, które pojawiały się najczęściej. Szcze-
gólną uwagę zwraca sformułowanie, jakiego użyto omawiając cele w dziedzinie bezpie-
czeństwa: „zakończyć stosowanie przemocy przez Mapuczów”. Należy jednak pamię-
tać, że przemoc ze strony Indian jest jedynie skutkiem niezadowolenia społecznego wy-
nikającego z nierówności i dyskryminacji. Powyższe zdanie pokazuje więc, że nie na-
stąpiła jeszcze pełna zmiana myślenia o konflikcie między Mapuczami a władzą oraz 
większością społeczeństwa składającą się z białych i Metysów. 

Mimo niewątpliwie pozytywnych skutków, krytykowane są również założenia 
zmian dotyczących szkolnictwa w Araukanii. Właściwie jedynym celem kulturowym 
w tej dziedzinie jest szersze wprowadzenie języka mapudungun jako jednego z przed-
miotów szkolnych. Po pierwsze, należy zauważyć, że początkowo takie lekcje miałyby 

                     
19 Plan Araucanía, Gobierno de Chile, Santiago de Chile 2010. 
20 Resultados XVIII Censo de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago de 
Chile 2012, s. 192. 
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dotyczyć tylko szkół, w których osoby pochodzenia mapuczańskiego stanowiłyby po-
nad połowę wszystkich uczniów. Po drugie, jak wspomniano w poprzednim podrozdzia-
le, z krytyką spotyka się ogólnokrajowy system Międzykulturowej Edukacji Dwuję-
zycznej (Educación Intercultural Bilingüe). 

Realizację Planu rozpoczęto w 2010 roku w wyjątkowo trudnych warunkach – 
po trzęsieniu ziemi z 27 lutego. Dlatego też skupiono się wówczas na odbudowie znisz-
czonej infrastruktury. Za największe sukcesy w działaniach na rzecz Indian należy 
uznać włączenie 2000 dzieci do programu Rescate Lector, którego zadaniem jest przys-
pieszanie postępów uczniów w czytaniu. Chociaż program przeznaczony jest dla 
wszystkich dzieci, prowadzony jest on jednak w szkołach z najniższymi wynikami te-
stów – dotyczy więc w dużej mierze dzieci indiańskich. Kolejnym osiągnięciem jest 
zamiana ponad stu escuelas unidocentes (szkół, w których w jednej klasie znajdują się 
uczniowie z kilku roczników) na escuelas de concentración (szkoły, w których naucza-
nie prowadzone jest w klasach rówieśniczych). W ramach osi rozwoju indiańskiego 
głównym działaniem rządu było prowadzenie konsultacji społecznych21. 

W 2011 roku zaczęto w znaczący sposób poprawiać infrastrukturę. Wybudowa-
no 436 dróg określanych jako caminos indígenas oraz zapewniono ponad 2000 rodzin 
dostęp do wody. Zlikwidowano kolejne 50 escuelas unidocentes oraz uruchomiono 80 
programów wiejskiego transportu do szkół. W ponad 400 szkołach nauczano już języka 
mapudungun w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Do tego należy dodać trzy licea, 
w których również nauczano tego języka. Poza tym 4571 dzieci, w ramach programu 
„Yo elijo mi PC” („Ja wybieram mój PC”), otrzymało własne komputery22. 

Do 2012 roku wybudowano ponad 1000 km caminos indígenas oraz zapewniono 
dostęp do wody ponad 5,5 tysiącom rodzin indiańskich. Oznacza to duży wzrost staty-
styk w porównaniu z poprzednim rokiem. Zaplanowano również budowę 47 pracowni 
międzykulturowych (talleres interculturales) oraz przyznano certyfikaty uprawniające 
41 tradycyjnych mapuczańskich nauczycieli do nauczania języka i kultury Mapuczów. 
Programem Rescate Lector objęto ponad 10 000 dzieci. Poza wydarzeniami kultural-
nymi zorganizowano również piłkarskie mistrzostwa społeczności indiańskich. Do 48 
miejscowości doprowadzono także internet i linie telefoniczne, a w 29 miejscach w re-
gionie udostępniono darmową sieć Wi-Fi. Za ważne wydarzenie można też uznać Kra-
jowy Zjazd Mapuczów – Encuentro Nacional Mapuche23. W 2012 roku uruchomiono 

                     
21 A. Magofke Molina, Cuenta Pública 2010, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile, 
Santiago de Chile 2011. 
22 Idem, Cuenta Pública 2011, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile, Santiago de Chile 
2012. 
23 Idem, Cuenta Pública 2012, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile, Santiago de Chile 
2013. 
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również program Chile Indígena, którego zadaniem będzie poprawa poziomu życia spo-
łeczności i rodzin indiańskich w regionach Araukanii, Los Ríos i Los Lagos poprzez 
zwiększenie możliwości gospodarczych i wspieranie kultury24. 

Podsumowując wykonanie Planu Araucanía należy wspomnieć też o wysiłkach 
rządu na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości, z których najważniejsze to dofinansowa-
nie rybołówstwa czy stworzenie ułatwień dla współpracy między araukańskimi przed-
siębiorcami. Dzięki temu powstało 150 stowarzyszeń przedsiębiorców, spośród których 
do 50 należą Mapucze. Poza tym siedmiokrotnie wzrosło dofinansowanie mapuczań-
skich rolników. Ze sfery kulturowej najistotniejsze wydaje się powstanie trzech centrów 
kultury (centros culturales), które jednak były zaplanowane lub budowane jeszcze przez 
poprzednie władze. W oświacie można odnotować wyraźny wzrost liczby stypendiów 
dla Indian – o 39% od 2009 roku. Ponadto 439 szkół różnego stopnia uczy języka ma-
pudungun. Liczba uczniów objętych programem Rescate Lector ma wzrosnąć do 14 tys. 
w 2014 roku. Ponad dwustu tradycyjnych mapuczańskich nauczycieli zostało przygo-
towanych do nauczania w ramach chilijskiego systemu edukacji. Widać też wyraźną 
poprawę w wynikach osiąganych przez dzieci w Araukanii25. Istotne są również jedno-
razowe akcje, takie jak ogłoszenie planu odnowy mapuczańskich cmentarzy26. 

Ważnym elementem Planu Araucanía jest Plan Turístico 2011-2014, którego ce-
lem jest rozwój turystyki kulturowej w Araukanii jako możliwej drogi do poprawy po-
ziomu życia Indian. Plan ma za zadanie zachęcić turystów do zwiedzania regionu po-
przez wyeksponowanie jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych. Atrakcjami tu-
rystycznymi mają być m.in. uroczystości religijne, architektura i gastronomia Mapu-
czów oraz stanowiska archeologiczne. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć jest po-
wstanie Geoparque Conquillo nastawionego na geoturystykę. Jest to jednak projekt za-
planowany jeszcze przez poprzedni rząd. Poza tym w plan wpisuje się również wspo-
mniane wcześniej powstanie ośrodków kultury. Jednym z pomysłów jest dofinansowa-
nie przedsiębiorców zajmujących się agroturystyką. Do współpracy przy rozwoju tury-
styki kulturowej zaproszono m.in. Maorysów z Nowej Zelandii. W jej ramach mapu-
czańscy przedsiębiorcy odbyli wizytę w Nowej Zelandii, a maoryscy – w Chile. 
W Araukanii buduje się także nowe międzynarodowe lotnisko27. 

W styczniu 2013 roku do Araukanii przybyło o 58,2% zagranicznych turystów 
więcej niż w tym samym miesiącu trzy lata wcześniej. W tym samym okresie liczba 

                     
24 Resumen Cuenta Pública 2012, Seremi de Educación Araucanía, Gobierno de Chile, Santiago 
de Chile 2013, http://araucania7.cl (data dostępu: 14.11.2013). 
25 Ibidem. 
26 Intendente da inicio a plan de recuperación de cementerios mapuche de La Araucanía, 28 
października 2013, http://araucania7.cl (data dostępu: 14.11.2013). 
27 Plan Desarrollo Turístico de La Araucanía 2011-14, Gobierno de Chile, Santiago de Chile 
2011. 
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osób, które zwiedziły parki i rezerwaty narodowe wzrosła o 88,7%28. Widać więc wy-
raźnie, że program rozwoju turystyki w regionie przynosi efekty. 

Działalność CONADI i implementacja Konwencji nr 169 MOP 

Najważniejszą państwową instytucją działającą na rzecz Indian jest CONADI. 
Jej zadaniem jest prowadzenie, koordynowanie i wykonywanie polityki rządu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. CO-
NADI stawia sobie za cel również zwiększanie udziału ludności indiańskiej w życiu pu-
blicznym i jej wpływu na politykę i proces tworzenia prawa dzięki stworzeniu odpo-
wiednich instytucji. Organizacja dba także o nauczanie języków indiańskich wśród 
młodzieży oraz pracuje na rzecz pobudzenia aktywności zawodowej i przedsiębiorczo-
ści. CONADI za pięć głównych osi swoich działań podaje: kulturę, nadania ziemi spo-
łecznościom indiańskim, ich integralny rozwój, wspieranie działalności instytucji na 
rzecz zwiększenia partycypacji Indian w życiu społecznym oraz wspomaganie procesu 
konsultacji społecznych. 

Z danych publikowanych przez CONADI wynika, że od marca 2010 roku, gdy 
władzę obejmował Sebastián Piñera, znacznie przyspieszono nadania ziemi wspólnotom 
(comunidades) indiańskim w ramach Fondo de Tierras y Aguas (Funduszu Ziemi 
i Akwenów Wodnych). Znaczący wzrost przeznaczanych na powyższe cele kwot widać 
jedynie wówczas, gdy porównuje się średnią z lat 1994-2009 (od powstania programu) 
ze średnią z lat rządów Piñery. Takie porównanie jest manipulacją ze strony CONADI, 
ponieważ zestawienie z danymi z lat 2006-2009 wypadłoby już na korzyść Michelle 
Bachelet. Faktem jest natomiast, że znacząco zwiększył się budżet Fondo de Desarrollo 
Indígena (Funduszu Rozwoju Indiańskiego), a zatem i kwoty przeznaczane na stypendia 
dla uczniów i studentów pochodzenia indiańskiego. Szybko rośnie również liczba bene-
ficjentów Fondo de Cultura y Educación (Funduszu Kultury i Edukacji). 

Ważnym dokumentem wyznaczającym kierunek obecnej i przyszłej polityki rzą-
dów Chile wobec społeczności indiańskich jest Konwencja nr 169 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Podkreśla ona prawo ludności tubylczej do kontrolowania własnych 
instytucji oraz rozwoju gospodarczego i kulturowego. Chile od 2008 roku jest jednym 
z 22 krajów, które ją ratyfikowały. W 2011 roku w ramach CONADI powstała Jednost-
ka ds. Konwencji nr 169 (Unidad Convenio 169), której głównym zadaniem jest prowa-
dzenie konsultacji społecznych. W marcu tego roku rozpoczęto proces rokowań w spra-
wie wprowadzania w życie założeń Konwencji dotyczących prawa Indian do wpływania 

                     
28 Estadísticas de Turismo Interno, Boletín No. 1, Sernatur, 2013, ss. 3-11, http://araucania.cl 
(data dostępu: 14.11.2013). 
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na proces powstawania ustaw ich dotyczących za pomocą systemu konsultacji społecz-
nych. Zorganizowano 106 spotkań z udziałem 5541 Indian29. Ich skutkiem było ogło-
szenie przez rząd Piñery 8 sierpnia 2012 roku „Propozycji nowych zasad konsultacji 
i partycypacji Indian” („Propuesta de Nueva Normativa de Consulta y Participación 
Indígena”). W sierpniu 2013 roku ogłoszono sukces rozmów prowadzonych przy tzw. 
Stole Konsensusu Indiańskiego (Mesa de Consenso Indígena), przy którym zasiadali 
przedstawiciele rządu i ludów indiańskich. Opublikowane 6 sierpnia sprawozdanie koń-
cowe30 oznacza wyraźny postęp w procesie wprowadzania w życie Konwencji nr 169 
MOP oraz w ogóle w stosunkach między państwem a Indianami. 

Nie można jednak nie zauważyć krytyki płynącej nie tylko ze strony Indian, ale 
również z Narodowego Instytutu Praw Człowieka (Instituto Nacional de Derechos Hu-
manos). W raporcie podsumowującym obserwację przebiegu konsultacji zwraca się 
uwagę, że spotkania były w znacznej mierze improwizowane, a ich terminy nie były 
wystarczająco elastyczne. Głównym jednak zarzutem był zbyt mały, zdaniem przedsta-
wicieli INDH, udział indiańskich organizacji i grup społecznych31. W prasie można też 
przeczytać skrajnie negatywne opinie o całym procesie negocjacji, który nazywany jest 
niekiedy nawet farsą. Źle jest również oceniany fakt, że mimo ogłoszenia triumfalnego 
zakończenia konsultacji, wciąż nierozwiązane pozostają trzy z dwudziestu, poddanych 
pod dyskusję, punktów. Wszystkie te zarzuty rząd odpiera stwierdzeniem, że zaproszeni 
do rozmów byli wszyscy zainteresowani, jednak niektórzy ostatecznie nie zdecydowali 
się na udział w zaproponowanej debacie. Niektórzy przedstawiciele społeczności in-
diańskich wycofali się też z rozmów, co poddało w wątpliwość jakość i legitymację 
konsultacji. 

Krytyka rz ądu 

Obie główne kandydatki do urzędu prezydenta Chile w swojej kampanii w 2013 
roku nie krytykowały zbyt wyraźnie obecnego rządu. W przypadku Evelyn Matthei jest 
to naturalne ze względu na jej wspólne z prezydentem zaplecze polityczne. Jeśli chodzi 
o Michelle Bachelet, prawdopodobnie krytyka działań z ostatnich lat mogłaby odbić się 
w nią rykoszetem. Za czasów jej pierwszej prezydentury (2006-2010), prowadzona 
przez jej rząd polityka wobec Indian była mocno krytykowana. Obie panie w swoich 
nielicznych wystąpieniach na ten temat prezentowały dość zachowawcze poglądy za-

                     
29 ¿Qué es la consulta?, http://www.consultaindigena.cl/qconsulta.html (data dostępu: 
14.11.2013). 
30 Informe Trabajo Mesa de Consenso, Gobierno de Chile, Santiago de Chile 2013. 
31 Informe Misión de Observación Mesa de Consenso Indígena, Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, Santiago de Chile 2013. 
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powiadając wznowienie dialogu, stworzenie Ministerstwa Spraw Indiańskich czy ko-
nieczność pełnej realizacji założeń Konwencji nr 169. Wszystkie te propozycje trudno 
uznać za nowe. 

Najostrzejsza krytyka poczynań rządu płynie ze strony mediów indiańskich. 
Można się w nich spotkać przede wszystkim z zarzutem generowania przemocy przez 
władze i policję. Według Mapuczów winnym eskalacji konfliktu jest państwo stosujące 
represje wobec Indian oraz stronniczość wymiaru sprawiedliwości. Należy jednak pa-
miętać, że przemoc dotyczy jedynie niewielkiego obszaru i występuje incydentalnie. 
Jednym z cięższych zarzutów zgłaszanych przez Mapuczów wobec władz jest powol-
ność sądów w sprawach dotyczących przestępstw na szkodę Mapuczów oraz powszech-
ność dyskryminującej retoryki stosowanej również przez przedstawicieli rządu32. 

Krytyka płynąca ze strony Indian często wydaje się nadmierna. Dobrym przy-
kładem jest wypowiedź Domingo Marileo, prezesa organizacji Asamblea Mapuche de 
Izquierda, który po stworzeniu dwóch nowych stref rozwoju indiańskiego (áreas de de-
sarrollo indígena) w Ercilli i Collipulli postanowił przede wszystkim podkreślić, że ta-
kich stref powinno być znacznie więcej33. Pokazuje to, że trudności w osiągnięciu poro-
zumienia występują po obu stronach. 

Debata na temat Mapuczów toczy się również na arenie międzynarodowej. Poza 
wyżej wymienionym raportem specjalnego sprawozdawcy ONZ i sprawą rozstrzyganą 
przez Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka temat został dostrzeżony m.in. 
w wystąpieniu hiszpańskiej eurodeputowanej Any Mirandy na posiedzeniu Parlamentu 
Europejskiego34. Jednakże tak jak w przypadku raportu stworzonego przez Bena Em-
mersona, krytyka z zewnątrz ogranicza się zazwyczaj do problemów przemocy 
oraz opieszałości i stronniczości wymiaru sprawiedliwości. Brakuje więc odniesienia do 
bardzo istotnych problemów kultury czy edukacji. 

Podsumowanie 

Problem stosunków między Mapuczami a państwem chilijskim nie jest ani no-
wy, ani łatwy do rozwiązania. Jak zwykle w przypadku problemów o podłożu histo-
rycznym, a do tego rasowym i kulturowym, sprawa jest szczególnie złożona. Na obiek-
tywne problemy nakładają się uprzedzenia. Powodują one, że rozwiązania materialne 

                     
32 C. Calfullan, „No más asesinatos mapuche”, El Rodriguista, http://www.elrodriguista.cl (data 
dostępu: 14.11.2013). 
33 E. Tauran, „Dirigente mapuche critica anuncios de Piñera: «Nuestro territorio no se limita a Er-
cilla»”, w: Bío Bío Chile, 21.05.2012, http://www.biobiochile.cl (data dostępu: 14.11.2013). 
34 Parlamento Europeo critica a Piñera por Conflicto Mapuche, Estudiantes, Ley de Pesca y Ley 
Hinzpeter, Mapuexpress, 16.11.2012, http://www.mapuexpress.net (data dostępu: 14.11.2013). 
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nie są wystarczające. Optymizmem napawają jednak wyniki wspomnianych we wstępie 
ankiet i spisów ludności. Rosnąca liczba osób określających się jako Indianie jest inter-
pretowana jako wzrost samoakceptacji. Jest to dobrym prognostykiem, jeśli chodzi 
o zwalczanie rasizmu i wzrost tolerancji w Chile. 

Rząd Sebastiana Piñery swoje główne sukcesy osiągnął w ramach Planu Arau-
canía. Jest to jednak program nastawiony na poprawę sytuacji ekonomicznej całego re-
gionu, a polityka wobec Mapuczów stanowi jedynie jego część. W dodatku poziom ży-
cia nie zawsze jest dla Indian sprawą najważniejszą. Wśród swoich potrzeb wymieniają 
oni bowiem głównie problemy społeczne35. 

Oceniając politykę rządów nie jest łatwo oddzielić propagandę od rzeczywisto-
ści. Wiele działań przedstawianych jako sukcesy Piñery było planowanych lub nawet 
prowadzonych już od dawna. Z tego też powodu trudno spodziewać się przełomu w ko-
lejnej kadencji. Pomysły zgłaszane przez główne partie są bowiem tymi samymi, które 
pojawiają się od lat i wciąż nie zostały wprowadzone w życie. Chociaż rozwiązanie 
problemu dyskryminacji rasowej i uprzedzeń nie zależy w pełni od polityków, to właś-
nie zaniechania w tej dziedzinie można uznać za największy zarzut wobec prezydenta. 
Wciąż bowiem brakuje zdecydowanych kroków w systemie edukacji, mających sprzy-
jać lepszemu poznaniu kultur autochtonicznych i większej tolerancji.  

Mimo opisanych powyżej działań, w Araukanii nadal dochodzi do aktów prze-
mocy. Stają się one olbrzymią przeszkodą na drodze do normalizacji stosunków między 
państwem a Mapuczami. Te problemy obrazują, jak trudno przezwyciężyć zaszłości hi-
storyczne. Dialog w warunkach nieufności, braku wiary w dobre intencje i często w at-
mosferze nadmiernej krytyki nie jest łatwy. Stąd konsultacje, choć prowadzone nieu-
stannie, nie mogą zostać uznane za przełom. 

Politykę Sebastiana Piñery należy uznać za idącą w dobrym kierunku, chociaż 
będącą jedynie kontynuacją działań poprzednich rządów. Warto z pewnością docenić 
klarowne zdefiniowanie problemów wymagających rozwiązania. Niepokojące nato-
miast są takie zjawiska, jak opieszałość działań, zaniechania oraz niezmienne odsuwa-
nie kwestii uregulowania spraw ludów autochtonicznych na margines zainteresowań 
decydentów. 

 

 

 
                     
35 Plan Araucanía, op. cit., s. 20. 
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