
93 .. 1 

Латинска .. Америка 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАТА··АЛТЕРНАТИВА 

К ъдрuнка Къдринова 

„ Лявата 'fълна ", замищ ;земите южно, от Рио Брав(), 
е само повЪрхностен етикет, СЪщинаmа на процеса 

~ - ' i 1 i \ ' 

е в изкристализирането на нов тип регионщта ИЮJ1ерграция, 

подчинеж1 н.а социалнu ангажименти и контрастираща 
·' ';! ·, ' ' <' '-' 

с пазарната ~акханалия из остqналия свят .. 
''') ' ' ' 

„Лявата ~ъш1а1 ~ 11Iатинска Америка" вече ста~а нарицателно. 
и.как не- сЛ.ед като за момента анонсирани ка1'() в една или дру
га сте~енлеви лидери управляват Аржентнна, Боливия, Брази
лия, ВеЙс;щуt;л~, ЕК:Вадор, Куба, Ник~рагуа, Уругщ1~; ~и. Само 
в три 01' Гласувалите за президенти през 2006 г. л~;~тиnоамерикан
ски страни - Колумбия, Мексико и Перу - представителите на 

тази тенденция не у.спяха да се наложат. Просто в К<;шу!\1бия през 
последния. половин вeis левицата .е предпочитала да се доказва 
в планината, а не край урните. В :tvfe':<cикo резултатът от вота бе 
крайно съмнителен с онези 0,57 % р!~злика между кандидатите. 
А в Перу „крайнолевият" претендент загуби от бивш президент, 
вече управлявал с ореола на „умерецо ляв", Същественото раз

минаване между двамата бе Глащю в отношението им към Съе
динените щати И предлаганата от тях Общоам:ериканска зона зц 
свободца търговия, известна с испанската абревиатура ALCA. 
Побед~тещт Алан Гарсия се обяви „за" ALCA. А загубилият 
Олянта Умала декл.арира, че е „против". И подкрепи ALBA -
лансираната от. венщ.{уелския президент Уго. Чавес Боливарска 

алтерНа'}'~а за Америка. I1менно. това противопоставяне - пре
ди всичко между две различни концепции за икономическо и 
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социално развитие - е и кристализиращият елемент в днешния 

латиноамерикански феномен, който дава толкова храна на твър

дението, че един друг свят е възможен. 

Полярните ценностни системи, които се сблъскват, са 

пределно ясно очертани. Едната - североамериканската - до

минира днес В ГОЛЯМа част ОТ ОСТаналЙЯ СВЯ'F, ВIОIК>ЧитеJi'но И В 
България, с вакханалията на свободния от всякакви социални 

скрупули пазар. Другата балансира между радикащюто трио 

Уго Чавес (Венецуела), Фидел Кастро (Куба), Ево Моралес 

(Боливия) и по-предпазливите им колеги Инасир Лула да Сил,.. 

ва (Бразилия), Мичел Бачелет (Чили), Нестор Кирчнер (Ар
жентина), Табаре Васкес (Уругв~й), към чиято компания кло

нят и Дааиел Орт:га (Никарагуа), и Рафаел Корреа (ЕкВадбр )~ 
Колкото и да са различни тези лидери, както и потенциалът на 

страните им, обпi.бто за тях е не повърхностнИЯ:т етикет, че са 
,,леви", а придър:Жа.нето им към ключовия принцип, че регио
налната им интеграция с всичките и икономически плюсове 
трябва да е подчинена на социалните анпwшменти. 

За момента не всичКи изброени лидери са готовн да пбдкре
пятточно Боливарската алтернатива (ALBA) на Чавес, но всИчки 
са съгласни, че алтернативният на безогледНия неолИбераrшзъм 
подход· е абсолютно .необходим за просперитета на д:Ьржавите 
им и на целия регион. И вече се опитват да изработват нужни
те за реализиранеТо н~ тази коНцепци.я механизми - . главно в 
рамките на вече съществуващи регионални струюури, какъв: 

то е, примерно, Меркосур (ЮжноамериканскиЯ:т общ пазар), 
но също и чрез двустранни и многостранНи споразумения. Та

къв е например пактъ/п за сътрудничество в енерiетиката, 
сключен между Венецуела, Бразилия, Аржентина, Боливия, Уруг

вай и Парагвай, който вклюЧва изграЖДанеТо на т. нар. Южен 
тръбопровод, дълъг 6000 км. Част от инфраструюурнот9 му по
критие е и мостът над 'река Ориноко, открит от Лула и Чавес. 

Ролята на венецуелския петрол и лично наЧавес несъмнено 
е водеща в тези начинания. Няма как да не се признае на венеЦу
елския водач заслугата за формирането на една нова за Латин'ска 
Америка стратегИя за разюпие - превръщането на внушителна
та мощ на природнитере.сурси и на икономическия .суверенитет 
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в стабилен фундамент за амбициозни социални програми. До

казателство, че този модел може Д\1 работи ефективно, е самата 

Венецуела. Нефтодоларите И . осигуряват пълна независимост 
от инсtlпуции като МВФ и валутен резерв от над' 50 милиарда 
долара на фона на впечатляващи постижения В· осигуряването 

на жилища;, образование, здравни ·грижи за най-онеправда'FIИ

те досега слоеве от населението. Нещо повече - благодаре'Flие 

на стабилните си приходи от петрола Beilt!Zf.Yena е моторът и 
на цяла серия наднационални социал'flи инициатИ:ви, ·каквато· е 

осъществяваната съвместно с Куба Операция ,f!удо". В рамките 

на тази инициатива около 200 000 души с нйскИ>доходИ от wша 
Латинска Америка, страдаiци от офталмоЛ.Ьшчни заболявания, 
вече са преВdзени с венецуелскй средства' до специализирани 

клиниюi' в·известната с високйте си ПостиженШI в здравеопазва
нето Куба, където безплатно са им1 билй извършени очни опера

ции и зрението им е било възстановено, Разбира се, тук се търси 

пропаганден ефект за плюсовете на обществената система, коя

то дав\1 възможност за такава здравна грижа, но и несъмненият 

пряк ефект за подобряване на качеството на живота на толкова 

много хора няма как да бъде отречен -дори И от най-яростните 

критици надруж:бата между Кастро ИliJaвec. 

Най-близо до концепциите на кубинскйяивенецуелския ли

дер безспорно е боливийският президент Ево Моралес, който 

официално се присъедини към подкреrtяната отдвамата Боливар

ска алтернатива на тристранна среща в Хавана на 1 май 2006 Г; 
И на 2 май обяви национализация на природните ресурси на 
Боливия, най-съществено място сред 'Които заема природният 

газ. Стъпката вдигна доста шум по света; но в много малка част 

от коментарите бе отчетен фактът; че във :всИчки останми ла
тиноамерикански страни природните ресурси открай време са 

в ръцете на държавите и единствено бtшивийският случай бе 

изключение, допреди Моралес да изпълни главното си предиз

борно обещание за национализация. Решението улесни по~къс

но и сключването· на регионалния енергиен. пак'Т за изграждане 

на мрежа от тръбопроводи, който ще осигури на участниците 

в него преференциаJiниусловия за ползване и на'венецуелски 

петрол, и на боливийски природен газ. 
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Сам:обитнqто в латиноа.!'уlериканската алтернатива.,е, че тя 

не цретендира за унификация 1ц1. средствата и че всяка отдел„ 

на дърщава тьрси.и намира собств.ен IJЪT към обновлениетd 

си, Д;ржентщщ, прцмrРllо, . се движи 13 доста различна от ве

нецуеш:~~ата) или. ·б.оливийската траекторuя на. развитие, но 

прилагайки, лостове за стимулираце на националния, а не на 

транснационалния капитал, както и П:Qддържайки приемливи 

за актцвната покупателн11„ способност на наседение:rQ. цени; 

uре;з.идецт;ьт Кцрщtер у,спя да постигне ръq.т на аржентин

ската икоНОkf~ЦТ{а, Qщ 8,5%. през последните две години. И тq1щ 
идва <;шед онзи·аржентицсккколацс: от 2001 г., който стресна 

чак братска по валуте.ll борд България . 
• ~концепциите си за обществщ~атас:rруктура Кирчнер, кой

то ецредс:rави:r,ел н:а.Jщ1юто. крило в аржентинс:кия·фен;омен 

-.- перонизма, доста .с:.е разJц-1чащ1 от Ча13ес и Морале(,1,.)i още 
повече, от Кастро •. Но застш:щ·в един отбdр с тях, .. когато ста
ва дума :щ иконqмическа интеr:рация ,със .социални амбиции, 

Име.н:но Кирчнер, катр·дщ.щкин на срещата на върха·на Мер

косур в Кордоба в края на юли 2006г., покани и Куба да се 

прцсъедини към qрганизацщ1щ и даде :~;он .за духа на. изк1131;Jа

нията на форума с призива си ;,да сеiразвее .соли,р:арността като 

знаме'; 8 името н,а: >,,;един ,с,<)циален Меркосур". 

Същата ,социалн_а чувс'{'1щтелност. беJ}ежи и действщта на 

бразилския .президент. Щнасио Дула да .(:ил_щ1, който ·спечели 

още първия си мщrщ1т през 29,02, г. с обещацието да осцгури 

на всеки .бразилец възможнчс:гта да .зщ<ус13а, обядва и вечеря. 
Въпрекц многqбройн:щrе вътрешнодолитич;ески изципцшя 

...... включително болезнещ,1 скандали за корупция 8 блцзJ(dто му 

обкръжение ...... на ,49 октQмври 2006 г., _Лула сиечели втори .ман-,, 
дат. с внущителшю:<· 61 <уо от. тасовете .. · Макар и да не успя да 
промени храцителния .. режим чак на всичщ бразилци, той все 
паклости.гна значдгелни успехи в икономическото стабилизи

ране на страната си, забележимо подобри живота на най-бедни~ 

те с:лоеве, снIЩ<и безработицата и даде основание за прогнози
рания за 2007 п петпроцентен стопански растеж. Лула тепърва 
ще им,а възможност.да доразвие виждация.та сии щ1 регионал

но, и на ме:ждународно ниво,.JЪЙ като Бразилия в момецха е 
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ротационен председател. на Меркосур и: вече се е ангажирала 

да реактивизира преговорите, за·. политическо и икономическо 

асоцииране· на организацията с Европейския съюз _::·прьект; за

мислен още през 1999 r.; но cJlaбo разви:г досега. 
Малко по-особен е' случаят с Чили. Въпреки че след побе

дата на социалистката М,ичел:Бачелет в·повечето коментари 
страната се слага в обща .група с ,;левите" В'Ла,тинска Амери~ 

ка, реалната картина сюима своите доста нееднозначни спе

цифики.• Нещата, естествено, са СВ':\>рзани с все още тягостно 

осезае,11,юто,наследство от диктатурата на Пиночети мЪчитеJ1~ 

но бавното отваряне на чилийското общество юъм плурали

з~а- било в политическите, било в икономичесf('ИТе модели. 

Прословутото ,,щюномичеСl\О чудо'\ което бе приписвано на 
диктатурата и чийто пряк резултат· е доминирането на: без-' 

огледната пазарна експанзия в чилийската икономика, кул

тивира недосегаеми постуJlати 'в държавната конструкция. 
И те се разчупват дори по-трудно от обществените нагласи, 

които едва сега започват дадопускат съдебно преследване на 

приближените ца Циночет {когото вече само вечността ще 

съди) за финансови злоупотреби, но .0ще са парализирани 

в търсене'ю на възмездие за чудовищните престъпления на 

диктатурата срещу човешките Права. Етозащо·за Бачелет, въ

преки нееднозначнодемонстрираната И и доказана социаJlна 

ангажираност,· е практически невъзможно да предприема рез

ки ~леви обрати .. Като излъчена от широката кьалиция, която 
управлява Чили през последните 1 7 години след падането на 
диктатурата и която обединява в едно както леви социалисти, 

така и десни христИ:яндемократи, президентката е обвързана 
с продъJlжаването на една повече от умерена линия на по

литическо поведение, както е принудена да се съобразява и 

със сключеното още преди идването И на власт споразумение 

за свободна riрговия със САЩ - стъпка,· която предопреде

ля дислоцирането .на Чили в лагера на привържениците на 

ALCA, а не на ALBA. Въпреки всички тези нюанси, или по
скара точно заради тях,· достойни за уважение са усилията 

на Бачелещ все пак да не липсва от нито един регионаJJ:ен 

форум на ;,левите~' президенти в ЛатинскаАмерика, да търси 
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акгивен диалог с .тях и да подписва общите документи,.заре

дщцt;,с дух на солидарност и социална ангажираност. 

Мно~. съществен елеме1щ·.от колективния портрет на ,,лява~ 

та" президентска компания наконтинента е факгът, че всички 

тези нес.ъмнено ярки щ-1чности са: от едно поколение - поколе

цието, ч.иято младост бе озарена от възторга от хуманния заряд 

на кубинската.революция, нопреминапод ботуша на брутал

ните диктатури, ·върлували из .тези .страни през 70-те и 80-те 

години. Кирчнер е бил ·арестуван от аржещ::инската военна 

хунrа .. Бачелет,чийто баща е убит от режима на Пиночет, също 
е бил;а хвърлена зад решетките и подложена .на изтезания; а 

след това е трябвало да емигрира. Лула е израснал като проф

съюзен вожд по барикадите. на протестите срещу бразилската 

военна диктатура и многократно е попадал зад решетките. Мо~ 

ралес е кален в битките за защита на правата на селяните ииrР 

дианците.в:,Боливия F-- страната с най-много военни преврати в 

исторцята на Латинска Америк~. Чавес, израснал в беднотия,· е 

избрал кариера в армията, но с амбицията да употреби силата 

в защита. на слабите и· именно това го кара да вдигне военен 

метеж през 1992 г., а през 1998 г. ~да се кандидатира за прези
дент, да спечели и да поведе своята Боливарска революция„ 

.Всички те са нещо като идейни .деца на Фидел Кастро - не
съмнения патриарх на латиноамериканската левица. Болестга 

му днес го е извадила от действения строй, но наполитическия 

му късмет наuстина може.да се завижда. Няма друг съвреме

нен световен лидер, който да е в състояние да се похвали, че е 

видял реализирано делото на живот.а си, А на Фидел се случи 

точно това. Защото оглавената or него кубинска революция в 
оригиналния си вид.Не е бида:обвързана с комунистичес1щта 

доктрина. Това става по-късно; когато в онзи двуполюсен свят 

Куба е била принудена да избира - или отказ от революцията 

и връщане в лоното на САЩ, или съюз със СССР. Същинските 

корени на кубинската революция, а и на виждаыиятана Фидел, 

са в идеите на кубинския Апостол на свободата Хосе Марти 

за „нашата Америка'', т.е. за континентално единение на лати

ноамериканските народи в духа на солидарността, .взаимната 

подкрепа и защитата. на най-онеправданите в противовес на 
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задушаващата хегемония на всякакви външни сили - бипо на 
испанската метропощrn в периода на войните за независимост, 

било на заместилия я империализъм на САЩ. 

Непоносимостта на латиноамериканците към диктата на 

големия северен· съсед, причинил им толкова военни интер

венции, преврати ·и ·диктатури, бележи всички значими ре

волюционни движения за социална справедливост южно от 

Рио Браво - и мексиканските селски войни на flанчо Виля 

и Емилиано Сапата; и битките на „малката луда армия" на 

никарагуанския „генерал на свободните· хора'' Аугусто Се

сар Сандино, и похода на колоната на Луис Карлос Престес в 

Бразилия, и много други, по-слабо известни. В същиярегис

тър е и Движението „26 юли"·на Фидел, което извършва ре
волюцията в Куба. То е „свое" по дух за всички латиноамери

канци, които търсят алтернатива на мизерното и унизително 

съществуване в сянката на Съединените щати,• под властта на 

поредния сложе.н от тях диктатор. Именно затова кубинската 

революция е с толкова мощно влияние в Латинска Америка и 

то не секва десетилец~я наред. Тя просто е съставi~а част от 
тази действителност, не е донесена с ничии чужди танкове, 

произлязла е от самите недра· на латиноамериканската тради

ция, култура, светоглед. Вдъхновилите я идеали несъмнено 

са общи и за всички сегашни „леви" президенти и подкрепя

щи ги избиратели.на континента, колкото и1да се рааличават 

конкретните ситуации в страните им или техните собствени 

ыолитически ·биографии. Изчистени от вече девалвирали

те, привнесени от други географски ширини Идеологеми и 
предразсъдъци, днес тези нагласи са имеино онази питателна 

среда, направила възможна „лявата вълна в Латинска АмерИ:

ка''. Лепнатият И етикет обаче е·прекалено примитивен, за да 

характеризира явлението в цялата му дълбочина. Защото ду

М]iiчката „лява" в повечето случаи се опитва да обобщи един

ствено яркия социален елемент в него. ·· 
Струва си обаче да се открои и още една съществена със

тавка - християнският морал. Не бива да се забравя клю

човатароля на католическата църква в латиноамерикан

ските общества - и то именно в култивирането у тях на дух 
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на сы;rричастност, подпомагане на бедния и онеправдания, 

заклеймяване на бруталния. В Чили примерно под властта 

на Пиночет единстВ'ената действена сила, която открито 

акумулираше съпрртива ,срещу диктатурата, беше т .. нар. 
„Ви1<ариат, ·на соли:дарността" ·'с- организация за :гражданска 

мобилизация· и защи:та щ1: жерцште,. действаща под· лична

та опека на кардинала; на Сантяго P/:llyл Силва Енрикес. ·И 

така бе В; повечето страни с воещш режими. Не е.случайно 

и че най-емблематичната жертва на „ескадроните. на смър

тта" .в Салвадор с·гаыа•архиепископ Оскар Арнулфо Ромеро, 

застрелян по време на църковна служба. Сред сандинИски

те партизани в Никарагуа беше пълно с метежни свещени~ 

ци, някотт, ,от които дори станаха. министри след ·овалянето 

на Сомоса .~ като Ернесто Карденал или: Мигел д'Еското. 

Истински: символ на движението „Нова латиноамерш~анска 

църк:ва", което през 60„те .и: 70„те години защитаваще права„ 

то на народа на самозащита и дори прякото участие в нея на 

свещещ)служители с оръж,uе в ръка, стана .колумб:и:йският 

свещеник Камила :Соре9, убит като партизанин. 

Ако трябва да се очертае .примерен портрет на днешния 

,,ляв" латиноамерикански презид<:(НТ или лидер, то това ще е 

и портретът 11.а. съзр,щите ·вече младежи от 70-те и 80-те, 
мечтали из студенrски митинги. и площадни концерти с китари 

за един по-добър възможен свят. Това се представители пре

димно на дребната буржоазия, която в Латинска Америка по 

традиция е „лява". ДотоJiкова; доколкото в такива .семейства 

обтткновено ·бащата. цзхра~ща, семейството с някакъв. дребен 
бизнес или като наемен служтттел в някоя голяма фирма, JJO 

обича да се. пали в политически. спорове и да клейми големи

те акули,,които мачкатобикновените хора. Майката пък внася 

във фамилията. католическия пиетет К1!М състраданието и 1';,fИ

лосърдието, не пропуска милостиня за просяк, събира,:стари 

детски дрешки за приюти. Дете, . израсло в. :такава среда и из
пратено прсле с маса семейни лишения да учи в университет, 

попада с вече тренирани социални рецептори в най-благодат

ната в Латинска Америка за доизкласяването му като борец 



101 1 

за социална справедлиiюст · студентска среда ...:.<ЮiасическИят 
„развъдник" на повечето,. м:ея,тни рев0люционери. 

Пословичната по-lfзострен~чувст~итеJщост ll ~моционал
ност на хората от този континенf е допълнителна „екстра" 
за популярността на „левите" нагласи. И съвсем неслучайно 

тъкмо Латинска Америка е родината както на фор51мите на 

алтерглобалистите в бразилския град Порто Алегре, така и 

на алтерглобалисткия гуру от Интернет - мексиканеца „суб

коман,i:(анте Марко с". 

HoвIUl't еJ1емент е съЧетаването на всичкИ типични За;мест
ната среда с:оЦиални, културни, ПсихолоrИчески и исторически 

фаКrори с преосмисriянеrо на ролята на регионалнотО'единенИе, 
и· то·. специално През прИзмага на :ИкоlIОмиЧеската интеrрация, 
nодчиненана социалните Преобразования -нещо,·което досега 

виНаги' е липсвало Или не е бИлd реаhизИран6 в ид,еалистиЧните 

проекти залатИноамерИканска алтернатива. Този riЪт има·голе~ 

ми изгледи· мечтите да получатсвdето реаЛис:тИчно и ефекrивнd 
покритие. Или поне така ни се иска на всички, който съЗИраме 

в' .днешна Латинска Америка аnтиТеза на Пазарното вцеnенение, 

rtодчи'Нило почти целия dстанал свят; 

,';._, 




