
La Coordinadora d’ONG Solidàries s’adhereix al manifest que impulsa, 
entre d’altres entitats, el col·lectiu de les terres gironines AMIGUES DE 
L’ALBA, conscient de la gravetat dels fets que està patint la República de 
Bolivia representada pel President Evo Morales, recentment revalidat per 
un 67’41% del vot popular.  

Solidaritat amb el poble de Bolívia i el seu govern 

Les organitzacions, col·lectius i xarxes de la societat civil internacional volem 
expressar el nostre més ferm suport al poble bolivarià i el seu govern en els 
difícils moments que li toca viure, en la defensa i la consolidació del procés de 
canvi: 

• L’oligarquia boliviana, la mateixa que va donar suport als cops d’estat i a les 
dictadures militars, es disfressa ara d’autonomista i «democràtica» per seguir 
enriquint-se a costa de la pobresa de la població i perquè vol evitar, a qualsevol 
preu, l’avanç del procés de canvi que està en marxa. Compta per això, amb els 
grups racistes i facistoides de la « Unión Juvenil Cruceñista », i amb el suport 
de Washington. Els atacs armats que han costat la vida a diverses desenes de 
bolivians els últims dies tenen com a objectiu tornar ingovernable el país davant 
de la realització del referèndum que ha de ratificar la nova Constitució d’Estat 
de Bolívia i redefinir els límits de la propietat de la terra, dos de les demandes 
més sentides per la majoria dels bolivians. 

• El govern del president Evo Morales ha denunciat en repetides ocasions la 
política d’injerència de l’ambaixador dels Estats Units a Bolívia. La seva 
participació personal en diverses reunions organitzades pels prefectes dels 
departaments de la « Media Luna » (Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Pando i 
Beni) per fer un complot contra els interessos de la majoria del poble bolivià 
està demostrada. La seva expulsió va ser més que merescuda. 

• La millor defensa dels canvis realitzats fins ara a Bolívia passa per la 
mobilització generalitzada, dins i fora d’aquell país, de tots aquells que se 
senten compromesos amb la recuperació de la Sobirania, la Independència i la 
Dignitat del poble bolivià, i per l’actitud ferma del govern davant els atacs de la 
dreta i els grups facistoides que alimenta, amb els que no pot haver-hi cap 
pacte possible.  

Des de l’elecció d’Evo Morales a la Presidència de la República de Bolívia hem 
pogut constatar que les  polítiques implementades pel nou govern s’articulen 
estretament amb un número important de reinvindicacions que defensem des 
de fa anys : 

• Las denúncies sobre els impactes socials, econòmics i ambientals de les 
empreses transnacionals a Amèrica Llatina que hem denunciat davant espais 
com el Tribunal Permanente de los Pueblos. Vam celebrar en el seu moment la 
retirada de Bolívia del Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones (CIADI), que va obrir finalment una escletxa en aquest poderós i 
il·legítim braç del Banc Mundial.  

• La política de recuperació de la Sobirania sobre els sectors estratègics de la 
economia boliviana (gas, aigua, reserves naturals…), entregats en la seva 



majoria, amb la complicitat de les elits locals, al poder transnacional. Aquest 
procés de recuperació és un resultat concret de la valuosa lluita dels 
moviments socials bolivians. El que s’ha avançat a Bolívia al respecte, 
constitueix  un pas molt important, és un exemple  per a totes les nostres 
Nacions i Pobles. Són aquests avenços que l’oligarquia boliviana i 
l’imperialisme estadounidenc volen revertir. 

• El govern de Bolívia ha mantingut una política de principis pel que fa als 
tractats de lliure comerç, que sotmeten en marcs  supranacionals tots els 
àmbits de la vida als interessos econòmics. El seu rebuig a la firma del Tractat 
de Lliure Comerç amb els Estats Units i a les negociacions entre la Comunidad 
Andina de Naciones i l’ Unió Europea  és una política justa. 

¡ SOLIDARITAT AMB EL POBLE I EL GOVERN DE BOLÍVIA ! 

¡ATUREM LA DRETA I ELS SEUS GRUPS  FASCISTOIDES ! 

¡CÀSTIG PELS RESPONSABLES DELS CRIMS EN EL DEPARTAMENT DE   
PANDO ! 

¡SUPORT AL REFERÈNDUM PER APROVAR LA NOVA CONSTITUCIÓ 
BOLIVIANA ! 

¡PROU A LA INJERÈNCIA DELS ESTATS UNITS A  BOLÍVIA ! 



 


