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Some Social and Political Strategies of Native American Groups 
in North-Eastern Bolivia for Adaptation to the National Society 

Streszczenie 
Obecna sytuacja grup indiańskich zamieszkujących 
północno-wschodnią Boliwię jest ściśle związana 
z historią tego regionu. Od kilku dekad społeczności 
indiańskie realizują szereg rozwiązań służących ich 
adaptacji do społeczeństwa boliwijskiego. Do naj-
ważniejszych przejawów owej strategii przystoso-
wawczej można zaliczyć: działalność w organiza-
cjach indiańskich, marsze protestu, program TCO, 
program zrównoważonego rozwoju. Indianie w wię-
kszości przypadków dostrzegają wartość swojej toż-
samości tubylczej i podejmują działania wspierające 
jej rozwój.  

Summary 
Current situation of indigenous groups inhabiting the 
north-eastern Bolivia is closely connected with the 
history of this region. For several decades, Native 
American communities carry out several solutions to 
their adaptation to Bolivian society. The most im-
portant strategies of adaptive manifestations of this 
are (we can indicate the most important strategies 
for adaptation): activities in Indian organizations, 
protest marches, TCO program, a program of sus-
tainable development. The Indians, in most cases 
recognize the value of their indigenous identity and 
they support its development.  
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Wprowadzenie 

Obszar północno-wschodniej Boliwii znany jest także pod nazwą El Oriente 
Boliviano lub Tierras Bajas oraz, w bardziej nieformalnych sytuacjach jako Amazonia 
Boliwijska. Jest to teren szczególny przynajmniej z dwóch powodów: po pierwsze – 
obejmuje geograficznie tereny nizinne dorzecza Amazonki i jej dopływów; po drugie 
zaś charakteryzuje się specyficzną sytuacją etnokulturową. Te dwa czynniki – etniczny 
i geograficzny – tworzą w połączeniu region zupełnie różny od obszaru andyjskiego, 
który stanowi nieco mniejszą część Boliwii. Kwestia środowiska naturalnego, jako 
czynnika o strategicznym znaczeniu jest w przypadku El Oriente nie do przecenienia. 
Wiąże się to w zasadniczy sposób z faktem, iż w porównaniu z częścią andyjską, cha-
rakteryzuje się on stosunkowo małą gęstością zaludnienia. Ludność większych ośrod-
ków miejskich (Santa Cruz de la Sierra, Riberalta, Trinidad, Cobija) jest zróżnicowana 
pod względem etnicznym, natomiast mniejsze miejscowości, a także osady położone 
w izolowanych obszarach leśnych charakteryzują się wysokim wskaźnikiem etniczności  

                     
* Dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska – antropolog, adiunkt w Instytucie Socjologii na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. 
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indiańskiej. Niedostępne i trudne w eksploracji tereny Boliwii weszły w obszar zainte-
resowań kolonistów hiszpańskich, a później także boliwijskich stosunkowo późno. Po-
szukiwanie bogactw ukrytych w lasach amazońskich wiązało się z pokonywaniem du-
żych odległości w bardzo niekorzystnych przyrodniczo okolicznościach, a ponadto lud-
ność zamieszkująca te obszary była, w porównaniu z Indianami z Andów, bardziej wo-
jownicza i mało skłonna do jakiejkolwiek współpracy.  

W gruncie rzeczy nie przeszkadzało to jednak w organizowaniu licznych wy-
praw w poszukiwaniu krainy bogactw – El Dorado

2. Na przełomie XIX i XX wieku te-
reny te oraz ludność je zamieszkująca stały się ofiarą gorączki kauczukowej. Rosnące 
zapotrzebowanie na ten surowiec, a także na inne zasoby naturalne (drewno, zwierzęta, 
orzechy brazylijskie) spowodowało, że na omawiane tereny zaczęły falami napływać 
rzesze osadników, robotników, a w ślad za nimi także misjonarzy, którzy swoją obecno-
ścią i działalnością doprowadzili do brzemiennych w konsekwencje zmian społeczno-
kulturowych ludności indiańskiej. Niektóre z grup indiańskich zapłaciły najwyższą cenę 
i w zasadzie przestały istnieć, inne wciąż borykają się z trudnym do rozwiązania pro-
blemem tożsamości etnicznej, która w wielu przypadkach znalazła się nad przepaścią3. 

                     
2 Finot Enrique, Historia de la conquista del Oriente Boliviano, La Paz 1978, s. 95. 
3 Np. Indianie Pacaguara zamieszkujący okolice Riberalty. Na pocz. XX w. było ich 20-30 osób.  

MAPA 1. REGION ORIENTE BOLIVIANO  

 
Źródło: Google maps, http://maps.google.pl/maps?hl=pl&q=bolivia&bav=on.2,or.r_gc.-
r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&biw=1440&bih=809&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=. 
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Większość jednak ulegając w mniejszym lub większym stopniu procesowi akulturacji – 
przystosowała się do nowej rzeczywistości, by uczestniczyć w życiu społecznym i kul-
turowym Boliwii4. Droga do tego uczestnictwa była długa i niełatwa. Dotyczyła zarów-
no walki o prawa polityczne, jak i poprawy warunków ekonomicznych poszczególnych 
społeczności. Nie bez znaczenia była także dyskusja społeczna na temat systemu oświa-
towego, który z jednej strony umożliwiłby Indianom z północno-wschodniej Boliwii 
dostosowanie się do wymogów nowoczesnego społeczeństwa, a z drugiej gwarantował-
by edukację zgodną z tradycjami tubylczymi i z zachowaniem prawa do rodzimego ję-
zyka. Każda grupa indiańska tego obszaru znalazła się w podobnej sytuacji i, mimo 
zróżnicowania kulturowego, tworząc w miarę spójną strukturę organizacyjną, w łatwiej-
szy sposób była zdolna stawić czoła coraz to nowym przeciwnościom. W pewnym sen-
sie można powiedzieć, że sieć organizacji indiańskich w Boliwii w ogóle, a w części 
amazońskiej w szczególności, może być przykładem na skuteczne wypracowywanie op-
tymalnych rozwiązań. Poniżej chciałabym przyjrzeć się bliżej wybranym strategiom 
przystosowywania się Indian do aktywnego, świadomego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym Boliwii. 

Ludność indiańska regionu 

El Oriente Boliviano charakteryzuje się dość złożoną strukturą etniczną, która 
obejmuje trzy główne grupy ludności: społeczności indiańskie tubylcze (originarios); 
społeczności indiańskie pochodzenia andyjskiego oraz społeczności metyskie i w mniej-
szym stopniu ludność „białą”. Ze względu na myśl przewodnią niniejszego artykułu 
najbardziej interesować nas będzie pierwsza grupa, niemniej jednak obecność grup po-
zostałych w regionie okazuje się mieć silny wpływ na kondycję etniczno-kulturową 
społeczności tubylczych. Aby lepiej zrozumieć specyfikę strategii przystosowywania 
się do społeczeństwa narodowego, należy pamiętać, że indiańską ludność tego obszaru 
stanowi około trzydziestu różnych grup etnicznych.  

Tak więc nie jest to twór homogeniczny etnicznie, jednak mimo to rozwiązania 
i propozycje ze strony rządowej, jak i ze strony organizacji pozarządowych dotyczą tej 
grupy, jako całości. Ostatni spis powszechny miał miejsce w Boliwii w roku 2001 i wy-
nika z niego, iż ludność indiańska omawianego obszaru wynosi około 170 tys. osób. 
Zazwyczaj w ogólnych opracowaniach dotyczących boliwijskiej ludności indiańskiej 
dzieli się ją na kilka głównych grup indiańskich ze względu na przynależność etniczną. 
I tak, dwie najliczniejsze grupy to Indianie regionu andyjskiego – Aymara, Quechua; 
pozostałe z regionu pozaandyjskiego – Guaraní, Chiquitano, Mojos oraz inne5.  

                     
4 Akulturacja nie była oczywiście procesem, który spotkałby się z aprobatą Indian. Kolonizacja 
w wydaniu hiszpańskim polegała głównie na narzucaniu własnej kultury – jako wyższej i lepszej 
– miejscowym Indianom (Zea 1993: 49). 
5 Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, http://www.ine.gob.bo/cgi-bin/Redatam/RG4Web-
Engine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=TallCreac&MAIN=WebServerMain.inl (data 
dostępu 2.01.2012). 
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Przyglądając się tej kwestii bardziej szczegółowo można powiedzieć, że trzy 
największe grupy zamieszkujące El Oriente Boliviano, czyli Guaraní, Chiquitano i Mo-
jos stanowią niemal 70% całej społeczności indiańskiej, natomiast pozostałe 30% rekru-
tuje się z 27 mniejszych grup etnicznych: Ayoreo, Ava, Araona, Pacaguara, Chimane, 
Cavineño, Cayubaba, Chacobo, Canichana, Baure, Leco, Movima, Moseten, Moré, Jo-
aquiniano, Ese-Ejja, Simba, Tapiete, Weenhayek, Itonama, Tacana, Reyesano, Yuraca-
re, Sirionó, Yaminahua, Yuqui i Guarashug'we6. Takie zróżnicowanie etniczne idzie 
jednocześnie w parze z ogromnymi dysproporcjami liczebności tych grup: dziesięć naj-
większych grup stanowi niemal 90% całej społeczności indiańskiej omawianego re-
gionu. 

                     
6 Ziółkowska-Kuflińska Magdalena, Tradycyjna i współczesna sytuacja kobiety w tubylczych 
społecznościach Boliwii na obszarze pozaandyjskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2009, s. 49. 

MAPA 2. MAPA GRUP INDIAŃSKICH 

 
Źródło: Amazonia Boliviana, http://www.amazonia.bo/pueblos.php. 
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Organizacje indiańskie 

Jedną z najważniejszych strategii przystosowywania się ludności indiańskiej do 
rzeczywistości, której Indianie nie byli twórcami, (bądź też byli twórcami nieintencjo-
nalnymi), jest działalność organizacji indiańskich. Instytucje tego typu na obszarze El 
Oriente Boliviano są w porównaniu z regionem andyjskim stosunkowo młode, bowiem 
idea ponadetnicznego zorganizowania się w celu współpracy dla dobra ogółu narodziła 
się tutaj pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Inicjatorem był Indianin – Mburuvichagua-
su Bonifacio Barrientos Iyambae – wybitny przywódca Guaraní. Rozpoczął on ponad-
etniczne i ponadlokalne kontakty między kilkoma grupami indiańskimi w regionie. 
W roku 1982 w Santa Cruz de la Sierra z inicjatywy Indian Ayoreo, Chiquitano, Gua-
raní i Guarayo powołano do życia na poziomie ogólnokrajowym CIDOB (Confedera-
ción Indígena del Oriente Boliviano). Głównym celem, jaki postawiła sobie CIDOB by-
ło reprezentowanie grup indiańskich na forum ogólnonarodowym w sferze politycznej, 
społecznej, edukacyjnej i ekonomicznej. Postulaty płynące z organizacji przybierały 
formę projektów legislacyjnych lub propozycji uchwał, dotyczących w pierwszej kolej-
ności uregulowania statusu prawnego zamieszkiwanych przez Indian ziem. Nie mniej-
sze znaczenie odgrywały także kwestie takich strategii rozwoju społeczności indiań-
skich, by wraz z unowocześnianiem się omawianego regionu, Indianie mogli zachować 
własną tożsamość etniczną i kulturową. CIDOB zrzesza obecnie praktycznie wszystkie 
grupy indiańskie z regionu El Oriente Boliviano. Obejmuje swoją działalnością siedem 
z dziewięciu departamentów boliwijskich – Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisa-
ca, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz7. Organizacje na poziomie lokalnym, 
działające z ramienia CIDOB to: CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni), CI-
RABO (Central Indígena de la Región Amazónica), CPESC (Coordinadora de Pueblos 
Étnicos de Santa Cruz), APG (Asamblea del Pueblo Guaraní), ORCAWETA (Organi-
zación de Capitanías Weehnayek), CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), 
CPITCO (Central de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabamba) i CIPOAP (Central 
Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando).  

Obecnym, wybranym w 2006 roku przewodniczącym CIDOB, jest Adolfo 
Chávez Bayuma – Indianin Tacana. Stojąc na czele organizacji o zasięgu ogólnokrajo-
wym koordynuje kilka istotnych, z punktu widzenia społeczności indiańskich, projek-
tów. Do najważniejszych należą między innymi: działalność Centrum Planowania i Za-
rządzania Terytoriami Indiańskimi – El Centro de Planificación y Gestión Territorial 
Indígena (CPTI); program Indiańskie Zarządzanie Terytorialne – Gestión Territorial 
Indígena (GTI)8; działalność Amazońskiej Wieloetnicznej Rady Edukacyjnej - Consejo 
Educativo Amazónico Multiétnico (CEAM). Program działania CIDOB dotyczy także 
innych kwestii, nie mniej ważnych:  

                     
7 Confederacióon de Pueblos Indígenas de Bolivia, http://www.cidob-bo.org/index.php?option-
=com_content&view=article&id=119&Itemid=85 (data dostępu 2.01.2012). 
8 Głównymi zadaniami tej instytucji jest koordynowanie uregulowań związanych z projektem 
TCO (Tierra Comunitaria de Origen), o którym szczegółowo piszę w dalszej części artykułu. 
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1. „(...) konsolidacja działań społeczności indiańskich w celu ochrony tradycyjnej 
kultury i zwyczajów oraz uzyskania adekwatnego wpływu na życie polityczne 
kraju (...)”9;  

2. „(...) promowanie na wszystkich szczeblach edukacji dwujęzycznej i interkul-
turowej, co ma na celu, z jednej strony, zachowanie kulturowej tożsamości, 
z drugiej natomiast, głębszą integrację ze społeczeństwem narodowym10 (...)”;  

3. swobodny przepływ i wymiana informacji między grupami indiańskimi a spo-
łeczeństwem narodowym – cyfryzacja lokalnych organizacji indiańskich, do-
stęp do środków masowego przekazu;  

4. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i tworzenie rezerwa-
tów i parków narodowych11;  

5. rozwój ekonomiczny regionu poprzez realizowanie programów włączających 
ludność indiańską do aktywnego uczestnictwa w projektach promujących pro-
dukcję rodzimych produktów rolnych i rzemiosła.  

Działalność organizacji indiańskich niesie dla społeczności tubylczych bezcen-
ną naukę kreowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypowania w nim. Lokalne 
wybory do organizacji indiańskich są równie ważne jak wybory parlamentarne, 
a z pewnością ich wynik ma większy wpływ na funkcjonowanie niewielkich wiosek in-
diańskich zagubionych w amazońskiej selwie. Organizacje są de facto jedynym środ-
kiem komunikowania się Indian ze społeczeństwem boliwijskim oraz nośnikiem zmian 
płynących z centrów życia społecznego ku peryferiom.  

Marsze indiańskie 

Konkwista hiszpańska XVI w., a w późniejszym okresie kolonizacja oraz for-
mowanie się niezależnego państwa boliwijskiego, postawiły społeczności indiańskie 
przed nowymi, nieznanymi wcześniej na podobną skalę problemami. Do początkowych 
trudności związanych z zawłaszczaniem ziem indiańskich i koniecznością poszukiwania 
schronienia w głębi Amazonii, dołączyły w krótkim czasie szerzące się choroby pocho-
dzenia europejskiego oraz rozrastająca się w błyskawicznym tempie administracja ko-
lonialna. Działalność misjonarzy, zarówno katolickich, jak i protestanckich wiązała się 
ze zmianami dotychczasowego trybu życia Indian. Próbowano – z różnym skutkiem – 
przekształcić grupy koczownicze w społeczności osiadłe, co niejednokrotnie prowadziło 
do eskalacji konfliktów międzyetnicznych, a także do modyfikacji całych systemów 
kulturowych.  

                     
9 Ziółkowska-Kuflińska Magdalena; Michał Kufliński, (2003), „Organizacje indiańskie w północ-
no-wschodniej Boliwii, ich zadania i przywódcy”, w: LUD, tom LXXXVII, s. 244. 
10 W odniesieniu do projektu rządowego Desarrollo con Identidad, opisanego w dalszej części ar-
tykułu. 
11 Zagadnienie szczególnie istotne z punktu widzenia wprowadzania w życie koncepcji Buen 
vivir. 
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Obszar El Oriente Boliviano był w owym okresie traktowany w zasadzie jako 
zaplecze żywnościowe dla reszty kraju. Zamieszkujący tam Indianie, liczący w porów-
naniu z Indianami andyjskimi niewielki procent, nie stanowili dla władz państwowych 
partnera do współpracy. Sytuacja zaczęła zmieniać się zdecydowanie dopiero w drugiej 
połowie XX w., kiedy to z inicjatywy samych Indian powołano do życia wspomnianą 
wcześniej organizację CIDOB. Jednym z najbardziej znaczących i jednocześnie unikal-
nych działań tej instytucji było organizowanie marszów protestacyjnych. Poczynając od 
roku 1990 do tej pory zorganizowano osiem głównych marszów indiańskich. W każdym 
proteście udział brali Indianie reprezentujący społeczności zamieszkujące El Oriente 
Boliviano, głosząc hasła i postulaty odnoszące się do respektowania praw obywatel-
skich i włączenia Indian do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Boliwii. Każ-
dy marsz przechodził do historii jako specyficzny głos społeczności indiańskiej. W za-
sadzie można powiedzieć, że taka forma protestu, a zarazem sposób na zwrócenie uwagi 
opinii publicznej (niekoniecznie indiańskiej) okazywał się optymalnym rozwiązaniem. 
Przyczyn skuteczności marszów nie należy jednak upatrywać wyłącznie w trafności po-
stulatów niesionych na sztandarach, ale także, a może przede wszystkim, w uciążliwości 
tej formy protestu. Słaba infrastruktura drogowa Boliwii sprawia, że blokada drogi po-
między Santa Cruz de la Sierra i stolicą – La Paz, paraliżuje życie gospodarcze, prze-
pływ towarów i usług w połowie kraju. Skoordynowana akcja protestacyjna niewielkiej 
grupy, jaką są społeczności El Oriente jest porównywalna w skutkach do protestów ko-
lejarzy i blokad dróg przez rolników w Polsce. Z tej też przyczyny postulaty indiańskie 
są przez władze traktowane z dużą powagą, mimo to podczas marszów niejednokrotnie 
dochodziło do starć Indian z wojskiem i policją oraz rozlewu krwi. Poniżej przedsta-
wiam najważniejsze założenia poszczególnych marszów, ich przebieg oraz rezultaty. 

Pierwszy marsz został zorganizowany przez CIDOB w sierpniu 1990 r. i prze-
szedł do historii pod nazwą La Marcha por el Territorio y la Dignidad. Indianie wyru-
szyli z miasta Trinidad w departamencie Beni, by dotrzeć do La Paz – stolicy kraju. 
Głównymi postulatami tej pierwszej w historii masowej manifestacji indiańskiej 
w nowoczesnym wydaniu było żądanie zwrócenia uwagi państwa boliwijskiego na 
przestrzeganie praw Indian z El Oriente Boliviano, uznanie tych społeczności za grupy 
tubylcze z przysługującymi im z tego tytułu prawami do zamieszkiwanych terytoriów 
i zachowania tożsamości etnicznej. Z dzisiejszego punktu widzenia wydawać by się 
mogło, że prawa, jakich domagali się wówczas Indianie były oczywiste, jednak rzeczy-
wistość tamtego okresu oraz specyfika regionu nie były dla Indian łaskawe. Ich hasła 
przeciwko nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego, stały się dużo później przy-
czynkami do wnioskowania o pojawienie się w zapisach nowej konstytucji odniesień do 
koncepcji Buen vivir („dobrego życia”, w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi). 
Sam marsz z 1990 r. skutkował, oprócz ustanowienia wstępnych warunków przyszłych 
rozmów dotyczących przyznawania własności terytorialnej, także tym, że spo-
łeczeństwo boliwijskie uświadomiło sobie obecność „zapomnianych” dotąd grup in-
diańskich. Podczas marszu protestujący spotykali się z życzliwością i zrozumieniem 
mieszkańców Boliwii, przejawiającą się np. dostarczaniem żywności i wody.  
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27 sierpnia 1996 roku doszło do zorganizowania drugiego marszu. Nosił on 
nazwę La Marcha por Territorio, Tierra, Derechos Políticos y Desarrollo Económico. 
Był echem poprzedniego protestu, który nie przyniósł zadowalających rozwiązań. Mi-
mo deklarowanego zrozumienia ze strony rządowej, kilka lat po pierwszej manifestacji, 
Indianie nadal borykali się z problemami wynikającymi z niepełnego uregulowania 
kwestii terytorialnych. Najwięcej zastrzeżeń budziła obecność sąsiadujących z ziemiami 
indiańskimi wielkich posiadłości ziemskich, których właściciele nie respektowali 
wstępnych ustaleń między rządem a Indianami. Konflikty zaogniały się niejednokrotnie 
w wyniku braku porozumienia dotyczącego przebiegu granic między terytoriami oraz 
wkraczaniu na tereny indiańskie osób nieuprawnionych. Tym razem marsz rozpoczął 
się w Santa Cruz de la Sierra, a po dwóch miesiącach burzliwych negocjacji między 
stroną indiańską, społecznościami chłopskimi oraz rządem wypracowano porozumienie. 
Mocą decyzji INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) powołano do życia projekt 
Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Było to bez wątpienia jedno z najważniejszych 
osiągnięć społeczności indiańskich obszaru El Oriente Boliviano. Ustalono w ogólnych 
postanowieniach, że uznaje się istnienie terytoriów indiańskich i jednocześnie przyznaje 
się społecznościom je zamieszkującym prawo własności.  

Z podobnymi hasłami w 2000 roku zorganizowano kolejny marsz, zwany La 
Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales. Domagano się znoweli-
zowania wcześniejszych ustaw dotyczących kwestii terytorialnych oraz ochrony zaso-
bów naturalnych regionu. Tym razem początek demonstracji miał miejsce w Riberalcie. 
Mimo podjętych negocjacji z rządem nie od razu doszło do porozumienia. W pewnym 
momencie rozmowy zostały nawet zerwane przez stronę indiańską, która nie doczekała 
się realizacji wcześniej obiecanych postanowień: przyspieszenia prac nad przyznawa-
niem tytułów prawnych do zamieszkiwanych ziem oraz anulowania niektórych koncesji 
eksploatacyjnych przyznanych prywatnym inwestorom na północy kraju. Ostatecznie 
po kilkunastu dniach, podczas których marsz był kontynuowany, powrócono do nego-
cjacji zakończonych konsensusem. Ustalono, że część gospodarstw mniejszych niż 500 
hektarów zostanie zwolniona ze świadczeń ekonomiczno-socjalnych; stronie rządowej 
przyznano prawo do działań w ramach pozyskiwania surowców naturalnych, natomiast 
części społeczności indiańskich przyznano prawo do ubiegania się o odszkodowania z 
tytułu utraty ziem na część inwestycji. 

Kolejne marsze organizowano jeszcze w latach: 2002 – La Marcha por la So-
beranía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales; 2006 – La Marcha por la Tier-
ra y el Territorio; 2007 – La Marcha por la Autonomía Indígena y la Protección Terri-
torial; 2010 – La Marcha Indígena por el Territorio, las Autonomías y los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.  

Ostatni marsz został zorganizowany w roku 2011. Hasłem przewodnim był 
protest przeciwko budowie autostrady mającej przebiegać przez sam środek indiańskie-
go terytorium, na którym istnieje także park narodowy. Marsz w obronie TIPNIS (Terri-
toro Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure) wywołał wielkie zamieszanie społecz-
ne, szczególnie, że budowa drogi dla niektórych grup społecznych mogłaby stanowić 
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szansę rozwoju. Na pewnym etapie protestu doszło nawet do pojawienia się kontrde-
monstracji. Obecność policji, której zadaniem było nie tyle ochranianie protestujących, 
co raczej doprowadzenie do zaniechania kontynuacji marszu, jedynie zaogniły konflikt. 
Warto wspomnieć, że żądania Indian spotkały się z ogromnym poparciem społecznym. 
W oficjalnych przekazach medialnych solidaryzowały się z maszerującymi zarówno bo-
liwijskie organizacje indiańskie z innych regionów, jak również przedstawiciele organi-
zacji międzynarodowych, głównie z Argentyny i Brazylii. Ostatecznie, po niełatwych 
dla obu stron negocjacjach realizację budowy autostrady zawieszono. 

W ciągu ponaddwudziestoletniej historii marszów indiańskich, większość palą-
cych problemów została w znacznej mierze rozwiązana. Okazuje się, patrząc z perspek-
tywy czasu, że marsz – jako publiczna forma protestu i afirmacja własnego światopo-
glądu – jest jak na razie, jedną z najskuteczniejszych strategii przystosowawczych In-
dian z El Oriente Boliviano. Oczywiście, nie wszystkie postulaty spotkały się ze zrozu-
mieniem po stronie rządowej. Niektóre problemy, związane głównie z odszkodowania-
mi terytorialnymi nadal stanowią pierwsze punkty w roszczeniach kierowanych do 
władz. Należy jednak przyznać, że Indianie dość powściągliwie korzystają z rozwiąza-
nia, jakim jest marsz protestacyjny. Ich demonstracje mają raczej od lat ten sam rdzeń – 
potrzebę bycia dostrzeżonym przez resztę społeczeństwa.  

Tierra Comunitaria de Origen (TCO) 

Jednym z głównych osiągnięć marszu protestacyjnego z 2006 roku było otwar-
cie projektu Tierra Comunitaria de Origen (TCO)12. Projekt ten składa się z dwóch 
głównych aspektów: pierwszy dotyczy zdefiniowania i określenia przestrzennego granic 
ziem należących do Indian; drugi natomiast jest bezpośrednio związany z realizacją 
procesu nabywania przez grupy indiańskie praw własności do zamieszkiwanych teryto-
riów. W opracowaniach przygotowywanych przez stronę rządową z przeznaczeniem dla 
społeczności indiańskich TCO definiuje się jako:  

(...) ziemie, lasy, jeziora, gdzie od zawsze żyli wasi rodzice i dziadkowie. Na tych zie-
miach budowali oni dzień po dniu swoją przyszłość, dbając o środowisko naturalne, ko-
rzystając z zasobów naturalnych tak, by żyć godnie jako istoty ludzkie (...)13.  

Proces przyznawania praw własności Indianom dotyczy każdej wspólnoty za-
mieszkującej El Oriente Boliviano, a jego przebieg jest uzależniony od kilku czynni-
ków. Istotne dla zakończenia procedury jest właściwe przygotowanie dokumentacji ze 
strony indiańskiej, w czym najbardziej pomocne okazują się organizacje indiańskie. Po-
nadto bierze się pod uwagę aktualną sytuację prawną terytoriów, które są zamieszkiwa-
ne przez Indian oraz ziemie, których Indianie nie zamieszkują, ale z rezultatów prze-

                     
12 Indiańska Ziemia Wspólnotowa – obszar pozostający własnością wspólnoty, nie podlagający 
prawom własności prywatnej. 
13 Las tierras comunitarias de origen, folder informacyjny Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Planificación, Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, La Paz 1998, s. 15. 
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prowadzanych badań etnohistorycznych wynika, że można je uznać za tereny tubylcze. 
W takich sytuacjach konieczne jest albo przeprowadzenie procedury odzyskania tych 
ziem przez Indian albo, co zdarza się częściej, wszczęcie postępowania odszkodowaw-
czego za utracone bezpowrotnie terytoria. W rezultacie negocjacji ustalono, że ziemie 
indiańskie nie mogą być sprzedane ani podzielone na prywatne, indywidualne gospo-
darstwa. Tereny indiańskie z definicji przynależą do całej wspólnoty i stanowią swoisty 
spadek, dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie całej wspólnocie. W świe-
tle przyjętych założeń prawowitym właścicielem ziem indiańskich jest wspólnota, a nie 
pojedynczy człowiek. Każdy Indianin ma takie same prawa w stosunku do ziemi, na 
której żyje w ramach swojej wspólnoty. Jest jasno określone, że ziemia ma być zwraca-
na Indianom bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz państwa14. TCO 
jest traktowana preferencyjnie, to znaczy najpierw brane są pod uwagę roszczenia i na-
leżności Indian, w następnej kolejności kolonistów innego pochodzenia oraz przedsię-
biorców. Według założeń projektu niemożliwym jest usuwanie Indian z zamieszkiwa-
nych przez nich ziem. Ten sam przepis nie gwarantuje jednocześnie podobnej nietykal-
ności przedsiębiorcom.  

Prawo każdego członka wspólnoty indiańskiej do TCO wynika wyłącznie z je-
go przynależności etnicznej, nie zaś z faktycznego miejsca zamieszkania w danej chwi-
li. Dotyczy to sytuacji, w których członkowie wspólnoty opuszczają czasowo teryto-
rium, na przykład w poszukiwaniu pracy w mieście lub w celach edukacyjnych.  

W wyjątkowych sytuacjach projekt dopuszcza możliwość usunięcia Indian 
z zamieszkiwanych przez nich ziem. Dotyczy to wyłącznie sytuacji uwarunkowanych 
interesem publicznym: droga, park narodowy, szkoła, wydobycie surowców natural-
nych, itp.15. 

Największym osiągnięciem TCO jest fakt, że Indianie na zamieszkiwanych 
przez siebie terytoriach mają prawo żyć w zgodzie z własnymi tradycjami. Mają możli-
wość korzystania z fauny i flory na własny użytek z zachowaniem ogólnie przyjętego 
prawa w kraju – nie mogą zatem prowadzić działalności stojącej w sprzeczności z inte-
resem państwa, ani też łamać przepisów. Wspólnoty indiańskie – właściciele TCO – 
sami podejmują autonomiczne decyzje dotyczące przeznaczenia poszczególnych części 
terytorium: na rolnictwo, na pastwiska, budownictwo oraz tereny chronione. Państwo 
pełni w tym przypadku zarówno rolę doradczą, jak i regulacyjną. Każda społeczność 
jest zobligowana do przedstawienia tzw. planu zagospodarowania swojej ziemi. Plan 
ten, aby wejść w życie, musi zostać zatwierdzony przez stronę rządową. 

                     
14 Podobnie wspólnoty indiańskie zwolnione są z konieczności opłacania podatku od nieruchomo-
ści za zamieszkiwane tereny wspólnotowe.  
15 W takich sytuacjach Indianie nie stają się właścicielami surowców. Państwo ma prawo przy-
znania koncesji wydobywczych albo Indianom albo prywatnym przedsiębiorcom, jednak w takich 
wypadkach Indianie, jako właściciele terenów mogą partycypować w ewentualnych zyskach. 
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Desarrollo con Identidad 

Innym programem, który doskonale wpisuje się w wachlarz strategii adapta-
cyjnych jest Desarrollo con Identidad (DcI). Koncepcja rozwoju zrównoważonego oraz 
rozwoju społeczności indiańskich z zachowaniem ich tożsamości kulturowej i etnicznej 
jest z powodzeniem realizowana w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Boliwijski pro-
jekt DcI wiąże się z pojęciem transformacji polegającej na zintegrowaniu Indian ze spo-
łeczeństwem narodowym w oparciu o współpracę z działaczami indiańskimi (organiza-
cjami) w zakresie samostanowienia wspólnot indiańskich16. Program w założeniu ma 
obejmować obszary szeroko rozumianego funkcjonowania społecznego oraz kondycję 
ekonomiczną, polityczną i kulturową grup indiańskich w Boliwii17. Jednym z bardzo 
istotnych założeń programu jest dążenie do integracji kulturowej (nie unifikacji kultu-
rowej) grup indiańskich między sobą, ze społeczeństwem narodowym oraz ze środowi-
skiem naturalnym. Wynika z tego wyraźnie, że „wchodzenie” społeczności indiańskich 
do aktywnego życia społecznego Boliwii powinno mieć charakter kompleksowy. Wa-
runkiem niezbędnym do pełnej realizacji projektu jest konieczność zagwarantowania 
przez stronę rządową prawa Indian do zachowania własnej odrębności kulturowej: kul-
tywowania własnych tradycji i zwyczajów, ochrony języka tubylczego oraz rozwijania 
w społeczeństwie narodowym właściwego stosunku do społeczności indiańskich. Doty-
czy to przede wszystkim traktowania Indian z poszanowaniem ich godności, elimino-
wania nierówności społecznych wynikających z przynależności do określonej grupy et-
nicznej, stwarzanie instytucjonalnych możliwości zrównoważonego rozwoju18. 

Gwarancja zachowania prawa do własnej kultury, definiuje ją jako przenikają-
cą i nadającą sens rzeczywistości społecznej. To kultura reguluje sferę życia ekono-
micznego, politycznego, religijnego, itp. Na straży tych praw należnych Indianom mają 
stać rozwiązania instytucjonalne wypracowywane w dialogu pomiędzy stroną rządową 
a organizacjami indiańskimi. Najbardziej namacalnym przykładem w tym zakresie jest 
między innymi dwujęzyczna edukacja indiańska. W sytuacji, kiedy w danej wspólnocie 
wciąż jeszcze mówi się językiem tubylczym, są inicjowane prace mające na celu rewita-
lizację języka rodzimego. Część lekcji w szkołach wspólnotowych odbywa się wówczas 
w języku tubylczym. Warto też wspomnieć o reprezentacji politycznej Indian na szcze-
blach samorządów lokalnych. W ostatnim czasie społeczności indiańskie z omawianego 
regionu zostały także włączone w rozmowy dotyczące ewentualnego ogłoszenia auto-

                     
16 W pewnym sensie można tu znaleźć odniesienie do koncepcji Bartolomé de Las Casasa, który 
głosił pogląd, że każda jednostka, z natury, ma prawo decydowania o swoim miejscu 
w społeczeństwie, uwzględniając możliwości rozwoju.  
17 Warto zaznaczyć, że programy Desarrollo con Identidad są skierowanie nie tylko do ludności 
z El Oriente Boliviano, ale także z terenów andyjskich. 
18 Desarrollo con Identidad: Política Nacional, Indígena y Originaria, folder informacyjny Mi-
nisterio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos 
Originarios, La Paz 1998, s. 15. 
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nomii regionalnej El Oriente Boliviano19. Jednak na razie nie zanosi się na rychłe roz-
wiązanie tego problemu. Desarrollo con Identidad wiąże się również z afirmacją wła-
snej kultury poprzez regionalne festiwale połączone z reguły z targami rzemiosła tubyl-
czego, podczas których Indianie z El Oriente Boliviano oferują turystom oraz Boliwij-
czykom swoje wytwory rękodzielnicze.  

Podsumowanie 

Społeczności indiańskie z El Oriente Boliviano od ponad pół wieku mają stały 
kontakt ze społeczeństwem boliwijskim. W tym czasie zdołały wypracować unikalny 
sposób adaptacji do szybko zmieniających się warunków społecznych i politycznych. 
Wiele prostych grup etnicznych na świecie w obliczu kontaktu z kulturą dominującą po 
prostu wyginęło lub uległo daleko idącemu rozkładowi. Izolacja terytorialna i swoiste 
dozowanie kontaktu ze społeczeństwem pozwoliły uniknąć szoku kulturowego i wypra-
cować skuteczne strategie adaptacji. Z własnego doświadczenia zdobytego podczas ba-
dań w Boliwii wiem, że żadna z grup etnicznych nie chce pozostawać w izolacji od 
zdobyczy cywilizacji. Niektórzy antropolodzy mają tendencję do rozciągania parasola 
ochronnego nad społecznościami tubylczymi, ale w mojej opinii takie działanie jest no-
woczesną formą instytucji patrones. Grupy indiańskie chcą zmian, ale chcą także, by 
odbywały się one na ich warunkach i uwzględniały lokalne potrzeby. Wyrazem tych dą-
żeń było powołanie do życia organizacji indiańskich, które pomimo ich oczywistych 
przypadłości, np. podatności na korupcję i nepotyzm, stanowią forpocztę Indian w kon-
taktach w ze społeczeństwem boliwijskim, a zwłaszcza z władzami lokalnymi. To wła-
śnie organizacje indiańskie umożliwiły zaistnienie marszom indiańskim, najbardziej 
skutecznym środkom nacisku na ośrodki władzy. Zaangażowanie organizacji pozarzą-
dowych ze Stanów Zjednoczonych i Europy pobudziło lokalne grupy indiańskie do tro-
ski o zachowanie własnej tożsamości kulturowej. Przejawem owej troski jest program 
Desarollo con Identidad, w ramach którego w szkołach prowadzona jest nauka języków 
tubylczych, czy tradycyjnego rzemiosła. Ważne jest, że Indianie z El Oriente Boliviano 
w porę dostrzegli wartość własnej kultury i byli w stanie podjąć działania wspierające 
jej rozwój lub zabezpieczające ją przed zapomnieniem. Właściwe umocowanie prawne 
do zamieszkiwanych ziem, realizowane w ramach projektu TCO, w znacznej mierze 
zabezpiecza interesy ekonomiczne Indian i umożliwia harmonijny rozwój. Grupy tubyl-
cze z El Oriente Boliviano są w chwili obecnej beneficjentem rozsądnych decyzji podję-
tych w początkowej fazie kontaktu ze społeczeństwem boliwijskim oraz stabilizacji po-
litycznej w Boliwii w ostatnich latach. Nie oznacza to oczywiście, że społeczności in-
diańskie nie borykają się z wieloma problemami, jednak posiadają wykształcone me-
chanizmy do ich rozwiązywania.  

                     
19 International Cultural Studies, Aalborg University, http://www.hum.aau.dk/~proj-forsk/-
SyD14/SyD14_chihuailaf.pdf (data dostępu, 2.01.2012). 
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