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Abstract. In this article we intent to give a very short image of what was
the evolution of the Latin American states in the last century. Our
approach is based on the general patterns and not on the case studies in
order to sketch the most important characteristics of the politics and
society of Latin American states. In the second part the article presents
some of the most important patterns of the actual Latin America and the
importance of the Latin American studies and comparative studies for the
Romanian scholars and academic environment.

Când vorbim despreAmerica Latinã, majoritatea dintre noi avem o serie de pre-
judecãþi ºi de idei preconcepute, cele mai multe alimentate din plin de industria
cinematograficã sau de literaturã. Astfel, prima imagine care îþi vine în minte
când te gândeºti la America Latinã este aceea a unei zone caracterizate prin vio-
lenþã permanentã, lovituri de stat, guverne instabile, trafic de droguri, sãrãcie,
analfabetism, înapoiere, subdezvoltare, crizã economicã, formaþiuni de gherilã ºi
orice alte cliºee de acest tip. Când începi sã studiezi ºi sã cunoºti în profunzime
aceastã lume, descoperi cu surprindere cã realitatea este departe de imaginaþia
scenariºtilor ºi scriitorilor ºi cã ai de a face cu o lume fascinantã, încântãtoare,
care îþi oferã în permanenþã surprize ºi noutãþi.
Nu avem pretenþia de a realiza aici o analizã exhaustivã a Americii Latine,

aceasta necesitã un spaþiu mult mai amplu ºi o abordare multi ºi interdisciplinarã
(sunt istorii generale ale acestei regiuni care ocupã zeci de tomuri, nu mai vor-
bim de istoria fiecãreia dintre þãrile latino-americane, de istoria economicã a re-
giunii, de analizele politice etc., lista putând continua la nesfârºit). Acest articol
îºi propune sã fie o schiþã care sã realizeze o scurtã introducere în istoria politicã
a Americii Latine. Dat fiind acest caracter de introducere, nu vom indica o bi-
bliografie exhaustivã, dupã cum spuneam, ea ocupând biblioteci întregi, iar cei
care doresc sã aprofundeze aceste fenomene au la îndemânã cantitãþi uriaºe de
material (din pãcate, foarte puþine cãrþi în limba românã sau chiar în alte limbi
sunt prezente în bibliotecile româneºti; în societatea româneascã a secolului XXI
America Latinã exceleazã prin absenþã, indiferent de nivelul sau domeniul de
interes).
Vom pleca iniþial de la o serie de consideraþii generale comune tuturor aces-

tor state, pentru ca apoi sã urmãm extrem de succint evoluþia politicã a statelor
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dinAmerica Latinã în ultimul secol. Vom insista pe o serie de tendinþe ºi evoluþii
actuale în politica latino-americanã, pentru a încheia cu o pledoarie— îi spunem
noi — pentru studiul ºi analiza acestei regiuni, precum ºi pentru descoperirea
acelor aspecte comune cu situaþia României ºi care, abordate într-o manierã
comparativã, ne pot aduce niºte elemente noi ºi extrem de interesante.
Analiza istoriei politice ºi a evoluþiei statelor din America Latinã este una di-

ficilã deoarece în acest spaþiu avem de a face cu realitate foarte diferitã ºi deo-
sebit de eterogenã. În primul rând trebuie sã plecãm de la definirea noþiunii de
America Latinã ca atare. Este un termen extrem de vag ºi care lasã loc de nu-
meroase interpretãri. Termenul acesta este unul pus în circulaþie în istoriografia
francezã de la jumãtatea secolului al XIX-lea, când influenþa spaniolã în regiune
aproape dispãruse (cu excepþia Cubei), iar cea a Statelor Unite, aflate în perioada
Rãzboiului Civil, nu începuse sã se manifeste, drept care Napoleon al III-lea în-
cearcã sã extindã sfera de influenþã a Franþei în aceastã regiune (cea mai cunos-
cutã acþiune fiind sprijinirea lui Maximilian de Habsburg ca împãrat al Mexicu-
lui, care va sfârºi însã executat de cãtre armata lui Benito Juarez). Franþa va cãu-
ta o justificare a acþiunilor ei în aceastã zonã, justificare pe care o gãseºte în si-
militudinile culturale, astfel se considerã cã deoarece cultura francezã era, ca ºi
cele spaniolã ºi portughezã, una latinã, ea putea sã îºi asume supremaþia ºi
leadership-ul pe acest continent care, la rândul sãu, era considerat latin, dat fiind
trecutul sãu colonial.
Ulterior, aceastã clasificare compactã a început sã fi contestatã, tot mai mulþi

afirmând cã aceastã zonã nu poate fi tratatã ca un tot unitar datã fiind extrema sa
diversitate din toate punctele de vedere. Au apãrut voci care susþin fie o împãrþire
pe regiuni (America Centralã, Caraibe,America de Sud— care la rândul ei poate
fi împãrþitã în Conul Sudic ºi Þãrile Andine), fie altele, care susþin cã putem vor-
bi de tot atâtea Americi Latine câte state existã, adicã 20 (Mexic, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Republica Dominicanã,
Haiti, Cuba, Brazilia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador,
Peru, Columbia ºi Venezuela). Cert este cã discutãm despre niºte state care diferã
enorm din foarte multe puncte de vedere (în termeni: de teritoriu, cu Brazilia la
o extremã ºi Haiti sau Republica Dominicanã la cealaltã; populaþionali — Bra-
zilia cu aproape 200 de milioane de locuitori ºi Panama cu puþin peste 3 milioa-
ne; de urbanizare — Uruguay cu peste 92% populaþie urbanã ºi Haiti cu nici
39%; de indicatori ai dezvoltãrii umane sau de indicatori economici) ºi o abor-
dare holistã ne face sã pierdem din nuanþele ºi diferenþele existente.
Existã autori care vorbesc chiar de existenþa unor diferenþe enorme în inte-

riorul propriilor state latino-americane, care pot duce la abordãri potrivit cãrora
discutãm despre societãþi care, deºi trãiesc într-un acelaºi spaþiu geografic, în in-
teriorul aceloraºi graniþe, aparþin unor timpuri istorice diferite sau chiar unor
lumi diferite. Vom da doar douã exemple pentru a ilustra aceastã idee: diferenþele
existente între statele din nordul Mexicului (cu oraºele Ciudad Juarez,
Monterrey etc. în care industriamaquilladora—utilizarea mâinii de lucru locale
ieftine, materiile prime fiind importate, iar produsul finit fiind exportat înapoi —
a dus la o dezvoltare economicã masivã, chiar dacã nu sustenabilã sau care sã re-
ducã sãrãcia ºi inegalitãþile) ºi statele din sud, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, slab
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dezvoltate ºi sãrace; un alt exemplu este cel al Braziliei, unde se manifestã un
fenomen extrem de interesant denumit în literatura de specialitate fenomenul
BelIndia (existenþa unor zone aflate în maximã proximitate geograficã, dar una
având nivelul de trai, venitul, gradul de dezvoltare etc. egale cu cele din Belgia,
în timp ce cealaltã se poate compara cu cele mai sãrace regiuni din India).
Aceastã lume este una a contrastelor ºi a inegalitãþilor, de altfel istoric vorbind

regiunea Americii Latine a fost una în care a existat o inegalitate enormã, care s-a
menþinut pânã în zilele noastre în ciuda diverselor programe de eradicare a sãrãciei
ºi de dezvoltare economicã ºi socialã. Dacã Africa este cel mai sãrac continent,
astãzi America Latinã este consideratã cea mai inegalã regiune din lume.
Perioada precolumbianã a fost caracterizatã de încercãrile permanente ale

marilor imperii, incaº, aztec sau mayaº de a cuceri toate triburile indigene. La
venirea lor pe acest continent europenii au gãsit 3 civilizaþii puternice: mayaºii
(în peninsula Yucatan, sudul Mexicului ºi Guatemala); aztecii (în valea centralã
a Mexicului); incaºii (în zona andinã pe 3.000 de mile din nordul Ecuadorului
pânã în sudul Chile). Prãbuºirea acestor imperii ºi cucerirea lor atât de facilã de
cãtre spanioli s-a datorat lipsei de unitate ºi faptului cã o parte a triburilor supuse
s-au alãturat conquistadorilor. Însã acesta nu au dispãrut fãrã a lãsa niºte urme
puternice, o primã categorie fiind cele materiale (celebrele ruine mayaºe, tem-
plele aztece sau cele incaºe de la Cuzco ºi Macchu Picchu), dar ºi unele la ni-
velul mentalitãþilor ºi al societãþilor.
În acele zone în care au existat vechile culturi precolumbiene colonizarea s-a

fãcut mai greu ºi cu efecte mai puþine ca în zonele aproape pustii din Argentina
sau Brazilia, de exemplu. ªi astãzi efectele acestui trecut se pot observa la ni-
velul evoluþiilor politice, economice ºi sociale (cele mai evidente sunt existenþa
în aceste zone a miºcãrilor care militeazã pentru recunoaºterea drepturilor de
proprietate ale indigenilor asupra pãmânturilor, pentru o serie de drepturi cultu-
rale, pentru respectarea identitãþii ºi tradiþiilor lor etc., unele dintre ele formând
chiar partide politice de succes, exemplul cel mai elocvent fiind situaþia din
Bolivia unde în 2005 pentru prima oarã a fost ales un indigen ca preºedinte, în
persoana lui Evo Morales, un indian aymara).
O altã caracteristicã a acestor state a fost extraordinara omogenitate din punct

de vedere rasial ºi etnic. Cu excepþia Braziliei ºi a unor zone din Guyana în care
s-au instalat coloniºti francezi, englezi sau olandezi, toatã America Latinã este
locuitã de o populaþie metisã care s-a format prin mixarea conquistadorilor ibe-
rici cu indigenii ºi care a dat naºtere unei noi culturi. Aproape trei secole unicii
coloniºti au fost cei de origine spaniolã care s-au aliat cu indienii ºi au dat naº-
tere unei populaþii noi. În evoluþia politicã a Americii Latine un rol deosebit l-a
avut fenomenul metisajului ºi apariþia unor importante grupuri etnice ºi rasiale
noi (metiºii, mulatrii, creolii, zambo).
Apariþia acestei noi rase s-a datorat ºi faptului cã dupã 1500 legile regale spa-

niole au stabilit principiul egalitãþii juridice între colonist ºi indian, astfel încât
uniunile mixte au fost încurajate (cel mai celebru caz fiind cel a lui Hernando
Cortéz ºi al amantei sale indiene, Malinche). Fãrã îndoialã cã prejudecãþile ra-
siale nu au putut sã disparã aºa de uºor, dar treptat diferenþele acestea se vor es-
tompa, lipsa unui rasism spaniol sprijinind acest metisaj. A luat astfel naºtere
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acea rasã cosmicã despre care vorbea Vasconcelos, vãzutã ca o chintesenþã a tu-
turor raselor ºi populaþiilor lumii.
Un alt element de unitate a naþiunilor latino-americane îl constituie identi-

tatea ºi omogenitatea lor religioasã. La ora actualã, cea mai mare parte a Ame-
ricii Latine este catolicã, de altfel aproape jumãtate din catolicii din lume trãiesc
aici, catolicismul acþionând ca un element de legãturã ºi de unitate încã din mo-
mentul cuceririi, religiosul nefiind aici un motiv de rãzboaie ºi conflicte ca în
Europa. Este interesant de observat cã populaþiile indigene au preluat aproape
imediat simbolurile creºtine, în spatele lor ascunzându-se însã zeitãþi indigene.
Rezultatul acestui sincretism este vizibil pretutindeni: Christul latino-american
are figura unei persoane care se sacrificã voluntar pentru salvarea oamenilor, la
fel cum o face ºi Quetzalcóatl, adevãrat Prometeu indian, liberator al oamenilor
cãrora le-a adus cunoaºterea. Fecioara Maria apare strãlucitoare, fiind asimilatã
fie lui Malinche, fie unei zeitãþi aztece, Tonatzin. Zeul rãzboiului Xango devine
Sfântul Gheorghe, iar Notre Dame de la Regla, protectoare a marinarilor ºi pa-
troana Havanei, disimuleazã imaginea zeiþei africane a mãrii, Yemaya.
Dupã aceastã scurtã prezentare a unor caracteristici generale ale regiunii vom

prezenta foarte schematic evoluþia politicã a acestei societãþi, din momentul
Conquistei ºi pânã în zilele noastre.
Dupã o perioadã de dominaþie politicã spaniolã ºi portughezã, care a fost

omogenã pentru tot acest teritoriu pe durata a trei secole ºi a lãsat o amprentã
deosebitã, în special în ceea ce priveºte efectele instituþiilor spaniole, a urmat la
începutul secolului al XIX-lea obþinerea independenþei. Aceasta s-a produs de o
formã rapidã ºi omogenã, între 1808 ºi 1824, excepþie fãcând statele din Caraibe,
care vor întârzia pânã la sfârºitul secolului. Statele rezultate în urma procesului
de independenþã se pãstreazã pânã astãzi (doar Panama a apãrut în 1903 prin des-
prindere din Columbia în urma Rãzboiului de 1000 de zile ºi datoritã unor
interese economice legate de construcþia Canalului Panama).
Dupã obþinerea independenþei aceste state vor adopta constituþionalismul li-

beral scris dupã modelul Constituþiei Americane, care va lãsa urme adânci în
mentalitatea acestor societãþi, dovadã fiind preluarea de cãtre multe dintre aceste
state a modelului federal ºi a denumirii de Statele Unite, precum ºi instituþia pre-
zidenþialismului, care rãmâne o constantã pânã astãzi în sistemele juridice ºi po-
litice latino-americane, în ciuda diverselor dezbateri ºi discuþii.
Secolul al XIX-lea a fost o perioadã de evoluþii diverse atât politic, cât ºi din

punct de vedere economic sau social, evoluþii care au pus bazele societãþilor lati-
no-americane moderne de la începutul secolului al XX-lea.
O problemã fundamentalã a acestei regiuni la momentul începerii moderni-

zãrii a fost aceea a state-building ºi nation-building, pentru cã la începutul
secolului aceste þãri nu sunt state, trebuie creatã o monedã, o armatã, universi-
tatea etc. Se dorea crearea unui stat pe baza dispariþiei statului spaniol, dar cu o
bazã rãmasã, rezultând astfel 20 de ani de probleme. Unii specialiºti afirmã cã
aceasta este încã de realizat în America Latinã (de exemplu ºi astãzi în Columbia
50% din teritoriu e controlat de FARC, apar probleme de guvernabilitate ºi în
alte zone, o tot mai mare presiune pentru obþinerea unei autonomii sporite de cã-
tre grupuri ºi populaþii indigene etc.). De altfel, problemele indigenismului, re-
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cunoaºterii drepturilor acestora asupra pãmânturilor, respectãrii identitãþilor lor
sunt ºi ele teme care aºteaptã încã rezolvarea.
Secolul XX în istoria Americii Latine este un secol scurt, ca sã folosim con-

ceptul introdus de Hobsbawm. Este cert cã el reprezintã modernitatea pentru
America Latinã, ºi momentul începerii sale este diferit în funcþie de elementul
care este considerat definitoriu pentru debutul modernitãþii în aceastã parte a lumii.
Pentru unii începe în 1910 odatã cu Revoluþia Mexicanã, care reprezintã o vi-

ziune diferitã, aceea a implicãrii þãranilor indigeni în politicã. Alþi autori consi-
derã cã momentul de început al modernitãþii îl reprezintã reforma universitarã
din Cordoba din 1917, care a schimbat viziunea asupra rolului ºi locului univer-
sitãþii în societatea latino-americanã. Pentru alþii, modernitatea începe odatã cu
marea crizã economicã care va duce la prãbuºirea vechilor modele economice
bazate pe import-export, care vor fi înlocuite de modelul industrializãrii prin
substituirea importurilor, care în plan politic a dus la apariþia „matricei sta-
tocentrice“ ce va rezista pânã în anii ’80, caracterizatã de rolul crescut al statului
în viaþa socialã, dezvoltarea diverselor modele de populism (dus chiar la extrem
în cazul sultanismului). Începerea Rãzboiului Rece va duce la apariþia unei logici
noi, bazatã pe dualismul amic-inamic, amplificatã de revoluþia cubanezã din
1959, ºi ca atare momentul de sfârºit al acestei epoci este considerat fie anul
1989, cel în care se încheie majoritatea proceselor de tranziþie de la dictaturã, fie
anul 1991, cel în care se prãbuºeºte Uniunea Sovieticã ºi dispare astfel princi-
palul referent ºi model al stângii latino-americane.
Perioada 1930–1960 este cunoscutã sub denumirea de industrializare prin

substituirea importurilor. Criza economicã ºi cãderea preþurilor la materia primã
a fãcut ca problema industrializãrii sã se punã foarte acut. Soluþia gãsitã a fost
aceea a obþinerii unei sporite independenþe economice prin construirea propriei
industrii. Astfel, economiile Americii Latine deveneau mai puþin dependente ºi
ca atare mai puþin vulnerabile la ºocuri ºi crize economice. Principalii promotori
ai acestui model au fost teoreticienii ªcolii economice din jurul Comisiei Econo-
mice pentru America Latinã ºi Caraibe, precum Raul Prebisch, Celso Furtado,
Enzo Faletto, Fernando Henrique Cardoso, Osvaldo Sunkel etc. Mulþi dintre
aceºtia au fost influenþaþi în gândirea lor economicã de scrierile economice ale
lui Mihail Manoilescu, care au fost traduse rapid dupã publicare în America La-
tinã, cunoscând o puternicã rãspândire ºi constituind cel mai important aport al
unui cercetãtor român la evoluþia acestei regiuni.
Industrializarea prin substituþia importurilor a fost relativ de succes. Acest

proces a avut ºi consecinþe sociale puternice, ducând la modificarea structurilor
sociale. Astfel, proprietarii de pãmânturi îºi pierd poziþia dominantã, ei fiind
înlocuiþi de o burghezie industrialã. Se dezvoltã totodatã proletariatul urban care
creºte în numãr ºi importanþã. Aceste procese sociale au influenþã ºi în politicã,
apar astfel alianþe între întreprinzãtori, clasa de mijloc ºi forþele armate, dar ºi
„fronturi populare“ care grupeazã pãrþi ale societãþii apropiate cercurilor de stânga.
Douã evenimente au fost fundamentale pentru partidele ºi miºcãrile de stânga

din aceastã perioadã, fiecare dintre ele oferind un model pe care ulterior vor în-
cerca sã-l copieze sau sã îl adopte majoritatea statelor latino-americane. Este
vorba pe de o parte, de Revoluþia Cubanezã, iar pe de alta de alegerea ca pre-
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ºedinte în Chile a lui Salvador Allende, fiecare dintre ele oferind o cale, un mo-
del de urmat ºi având un puternic caracter simbolic.
Revoluþia Cubanezã, victorioasã în 1959, demonstra cã o insurecþie armatã ºi

o luptã de gherilã, cãreia i se alãturã mari segmente ale societãþii, poate fi victo-
rioasã împotriva unui sistem dictatorial care nu putea fi înlãturat altfel. Modelul
sãu, teoretizat de Ernesto Che Guevara în Rãzboiul de gherilã ºi în teoria „fo-
cului revoluþionar“ ºi a cãrui punere în practicã în Bolivia o va plãti cu viaþa, va
fi preluat de o serie de miºcãri de gherilã din America Latinã, care vor încerca
sã ajungã la putere pe cale armatã (singura experienþã de succes în acest sens va
fi Revoluþia Sandinistã, dar care, paradoxal, va fi înfrântã 10 ani mai târziu la urne).
Al doilea model a fost cel oferit de Chile în 1970 când, sprijinindu-se pe tac-

tica Frontului Popular, Salvador Allende va câºtiga alegerile ºi va deveni primul
preºedinte socialist din lume ales în alegeri libere ºi democratice. Se oferea astfel
un model tuturor celor care respingeau calea armatã ºi miºcãrile insurecþionale.
Preºedenþia sa a avut un puternic caracter simbolic atât prin alegerea sa, prin mã-
surile luate (naþionalizarea cuprului etc.) ºi mai ales datoritã sfârºitului sãu ºi pe-
rioadei dictatoriale care i-a urmat.
În anii ’70 în America Latinã erau mai multe tipuri de regimuri autoritare (di-

ferite de cele totalitare), dar ºi unele democratice:
State birocratic-autoritare (Gugliermo O’Donnell) caracterizate prin: (1) pre-

zenþa forþelor armate la putere (regimuri militare). Anterior militarii aflaþi în
funcþii politice nu reprezentau armata, acum forþele armate se încorporeazã poli-
ticii, devin un fel de partid politic; (2) doctrina securitãþii naþionale, care se con-
stituia într-o ideologie clarã, este predatã ºi învãþatã în ºcoli strãine, de obicei în
Panama, de cãtre nord-americani. Nu era strict de origine americanã, ci era influ-
enþatã de gândirea militarã francezã împotriva decolonizãrii, nu se lupta contra
unui inamic extern ci împotriva subversiunii interne, în special contra comuniº-
tilor ºi a gherilei. Toate mijloacele erau permise pentru cã se considerau într-un
rãzboi; (3) etatismul exacerbat, în tradiþia populismului, în care statul vrea sã
controleze tot, sã reglementeze ºi sã conducã tot;
State în care era predominant un autoritarism-militar care dorea dezvoltarea: (1)

se aseamãnã cu modelul anterior prin faptul cã armata era la putere, are un puternic
caracter etatist, dar are în plus ideea construcþiei statului naþional; (2) au fost mai
reþinute în încãlcarea drepturilor omului (nu au existat masacre, torturi, în special lipsa
drepturilor politice); (3) doresc dezvoltarea unor state naþionale pentru dezvoltarea
þãrii, un program de dezvoltare; (4) au apãrut în special în þãrile andine, pentru cã aici
forþele armate aveau un caracter diferit faþã de celelalte zone (mai amestecate, caracter
popular, ºi nu caracter aristocratic); (5) Panama, unde se revendicã Canalul, se con-
struieºte ca þarã în acelaºi timp cu canalul. Le-a revenit în 1999.
State sultanistice: (1) statul este guvernat ca o întreprindere privatã; (2) arma-

ta este importantã ca element de control, dar este subordonatã direct liderului;
(3) Nicaragua, Republica Dominicanã, Paraguay.

Situaþie hibridã: (1) situaþie hibridã între stat birocratic ºi sultanistic, armata are
un rol sporit, dar apare ºi rolul liderului; (2) Haiti, Guatemala, Honduras, Salvador.

Mexic: caz aparte, are elemente ale tuturor acestor regimuri, fãrã a fi un regim care
sã se poatã încadra în tipare. Mario Vargas Llosa îl numeºte „dictatura perfectã“.
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State democratice: au fost dictaturi în anii ’40, dar au fãcut ulterior tranziþia
spre democraþie. Costa Rica, Venezuela, Columbia.
Tranziþiile în America Latinã au fost unele de duratã, ele începând în 1977 ºi

durând pânã în 1989. În acelaºi timp aceste fenomene au fost extrem de diverse,
dar au avut ºi o serie de elemente comune. Astfel procesele tranziþionale au fost
în general paºnice, fãrã confruntãri violente sau lupte armate. Spre deosebire de
Europa de Est, aici întâi s-au democratizat ºi apoi s-au liberalizat.
O altã caracteristicã este caracterul lor pactat, dupã modelul spaniol, care a fãcut

ca ele sã fie de duratã ºi sã se realizeze gradual (de exemplu tranziþia brazilianã a
durat aproape 10 ani ºi s-a realizat în mai multe etape: o primã deschidere a siste-
mului ºi posibilitatea partidelor de a participa la viaþa politicã, alegerea indirectã a
primului preºedinte civil, alegerea unei Adunãri Constituante, aprobarea unei noi
constituþii, alegerea directã a unui preºedinte civil pe baza noii Constituþii).
Fiind realizate ca urmare a unui pact, în general între forþele armate ºi cele

politice, ele s-au caracterizat prin impunitatea acordatã militarilor care sãvâr-
ºiserã asasinate sau încãlcãri grave ale drepturilor omului. Militarii ºi-au asigurat
aceastã impunitate prin diverse mijloace: de la dispoziþii legale precum cele din
Argentina sau Uruguay (puse în discuþie abia recent în timpul mandatului lui
Nestor Kirchner), pânã la controlul asupra unor structuri ale statului, adevãrate
„insuliþe de autoritarism“ care împiedicau judecarea sau dezbaterea acestor cri-
me (pe care Augusto Pinochet ºi l-a asigurat în Chile prin prevederile constitu-
þionale, ºi care va fi demantelat abia odatã cu mandatul lui Ricardo Lagos).
Dacã tranziþia la regimuri democratice putem spune cã s-a încheiat în 1989,

procesul de consolidare democraticã nu este încheiatã, rãmânând o serie de teme
ºi de aspecte (problema pedepsirii încãlcãrii drepturilor omului ºi a crimelor, re-
miniscenþe autoritare, crize economice etc.) care îºi cautã încã rezolvarea.
Dacã deceniul ’80 a fost considerat „decada pierdutã“ în economia latino-

americanã ºi în viaþa politicã, se pãrea cã în anii ’90 se ajunsese la acel „sfârºit
al istoriei“ teoretizat de Fukuyama: majoritatea statelor aveau regimuri demo-
cratice, sistemele de partide începeau sã se consolideze, mecanismele electorale
funcþionau mai mult sau mai puþin, se înregistrau creºteri economice spectacu-
loase, politicile Consensului de la Washington erau aplicate á la carte (privati-
zãri masive ºi totale ale economiei, mãsuri monetare de reducere a deficitului ºi
a inflaþiei, reducerea cheltuielilor publice, reforme structurale etc.).
Însã America Latinã mai are multe surprize de oferit. Vom prezenta pe scurt

câteva dintre actualele tendinþe în politica latino-americanã cu precizarea cã
multe fac obiectul unui volum apãrut sub egida Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale al Academiei Române. O primã tendinþã ar fi aceea de
creºtere a importanþei ºi puterii politice a miºcãrilor de stânga. Astfel, dacã la
începutul anilor ’90 modelul socialist pãrea depãºit, iar stânga se afla într-o crizã
puternicã, actualmente majoritatea statelor latino-americane au un guvern de
orientare socialistã. Acest trend a început în 1998 când Hugo Chavez a câºtigat
alegerile în Venezuela, el menþinându-se la putere pânã astãzi, când încearcã
crearea aºa-numitului „socialism al secolului XXI“. Lui i-au urmat mulþi alþi li-
deri de stânga: Ricardo Lagos ºi Michelle Bachelet în Chile, Luis Ignacio da Silva
în Brazilia, Tabare Vasquez în Uruguay, Evo Morales în Bolivia, Daniel Ortega
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(liderul Revoluþiei Sandiniste) în Nicaragua, Rafael Correa în Ecuador etc.
Putem spune cã în prezent, cu anumite excepþii (Columbia, unde nu existã un
partid de stânga, dar în acelaºi timp aproape jumãtate din teritoriu este controlat
de o gherilã marxistã, ºi Mexic, unde reprezentantul stângii a pierdut preºedinþia
la câteva zecimi de procent), majoritatea Americii Latine este dominatã de gu-
verne de stânga ºi ca atare de un nou model politic.
O altã tendinþã este aceea de creºtere ºi dezvoltare a miºcãrilor indigene care

militeazã pentru acordarea de drepturi acestora, atât economice (stãpânirea asu-
pra terenurilor comunale, utilizarea acestora etc), dar mai ales culturale ºi so-
ciale. Expresia cea mai importantã a creºterii importanþei indigenilor este câºti-
garea alegerilor în Bolivia de cãtre Evo Morales, care, într-un gest simbolic, va
depune jurãmântul prezidenþial pe înãlþimile de la Machu Picchu, simbolul civi-
lizaþiilor precolumbiene.
Modelul neoliberal al anilor ’90 ºi-a dovedit limitele, cea mai clarã dovadã

fiind criza economicã din Argentina din 2001–2002. Creºterea economicã nu a
însemnat scãderea nivelului sãrãciei, ci a accentuat inegalitãþile istorice din so-
cietãþile latino-americane. Ca atare se cautã înlocuirea acestui model cu unul
care sã producã mai puþinã inegalitate, care sã rezolve problemele sociale ale
unei mari pãrþi a populaþiei prin creºterea accesului la serviciile ºi produsele de
bazã ºi care sã reducã inegalitãþile flagrante. O dovadã a noilor politici econo-
mice sunt naþionalizãrile sectorului energetic care au avut loc în Venezuela ºi
Bolivia ºi care aveau drept scop pãstrarea ºi exploatarea resurselor de petrol ºi
gaze naturale în beneficiul statelor respective ºi nu al unor mari companii
multinaþionale.
Noi tendinþe s-au manifestat ºi în ceea ce priveºte evoluþia relaþiilor interna-

þionale. Asistãm astfel la o creºtere a puterii ºi influenþei regionale a Braziliei
(una dintre primele 10 economii din lume, aflatã în plinã expansiune) ºi a
Venezuelei (care a utilizat foarte bine diplomaþia petrolului în favoarea sa). Apar
noi proiecte de integrare regionalã (Alternativa Bolivarianã pentru Americi,
PetroSur, PetroCaribe etc.) sau se întãresc vechile modele (Mercosur, CARICOM
etc). America Latinã începe sã devinã un actor important pe scena politicã mon-
dialã, atât din punct de vedere politic, cât ºi economic.
Vom încheia aceastã schiþã de istorie politicã modernã a Americii Latine

printr-o pledoarie pentru cunoaºterea, studiul ºi analiza acestei zone, mai ales
într-o abordare comparativã cu România. Dincolo de aspectele legate de „exotis-
mul“ acestei regiuni care o face extrem de interesantã ºi de agreabilã pentru oricine
doreºte sã o cerceteze, existã ºi niºte considerente mult mai practice, mult mai
„academice“ pentru studiul sãu. Indiferent de zona de interes a fiecãruia, o abor-
dare comparativã care sã includã America Latinã nu poate decât sã ne îmbogã-
þeascã punctele de vedere ºi sã ne deschidã noi orizonturi. Sã nu uitãm cã în ter-
menii modelului „sistemului internaþional“, atât Europa de Est, cât ºi America
Latinã sunt considerate niºte periferii care graviteazã în jurul unui „centru“ bine
dezvoltat, pentru care sunt doar furnizoare de resurse ºi materii prime.
Voi prezenta o listã, extrem de concisã ºi cu evidente lipsuri, a unor teme de

cercetare care îºi pot gãsi în America Latinã un teren extrem de fecund: fenome-
nele de tranziþie ºi consolidare democraticã, natura regimurilor autoritare, evo-
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luþii constituþionale, sisteme de partide, ideologii ºi doctrine, apariþia a noi miº-
cãri sociale ºi a noi forme de organizare politicã, evoluþii economice, efecte ale
diverselor sisteme ºi mãsuri economice, crizele economice ºi cauzele lor, relaþia
stat-bisericã, gestionarea memoriei istorice ºi a încãlcãrilor drepturilor omului,
modele de integrare ºi cooperare regionalã, culturã politicã ºi capital social etc.,
lista putând continua astfel la nesfârºit. Suntem siguri cã treptat cercetãtorii ro-
mâni vor descoperi aceastã zonã ºi o vor utiliza în studiile lor pentru a îmbogãþi
ºi extinde cunoaºterea despre noi înºine în primul rând.
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