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Streszczenie 

 
 W 2011 roku prezydentem Peru został Ollanta Humala, 

przywódca partii PNP, która łączy w sobie lewicową wizję 

polityki socjalnej ze skrajnie prawicowym nacjonalizmem. 

Jednocześnie Humala kreuje się na reprezentanta tych 

grup, które do tej pory nie posiadały odpowiedniego 

przedstawicielstwa na peruwiańskiej scenie politycznej. 

 

 Jedną z najbardziej niedoreprezentowanych grup w Peru 

są ludy tubylcze. W trakcie kampanii prezydenckiej były 

one szczególnie zainteresowane zapowiadaną przez 

rząd Humali serią programów socjalnych, mających na 

celu poprawę poziomu życia ponad 25% żyjących w bie-

dzie Peruwiańczyków. Obietnice te skłoniły tubylców do 

udzielenia Humali poparcia, które przyczyniło się do jego 

zwycięstwa w wyborach. 

 

 Pomimo zapowiadanych przez Humalę „radykalnych 

zmian”, prezydent ten kontynuuje sprzeczną z interesami 

ludów tubylczych politykę swoich poprzedników. W sa-

mym centrum wstrząsających obecnie Peru wydarzeń 

ponownie znalazł się problem ziemi, koncesji na wydoby-

cie surowców, środowiska naturalnego i szacunku dla 

tradycyjnego sposobu życia rdzennych mieszkańców 

Amazonii. 
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Peru: (anty)tubylcza  
polityka Ollanty Humali 

źródłem politycznego  
kryzysu? 

 

Wybór Ollanty Humali na prezydenta Peru  

w 2011 roku miał stanowić dla tego państwa 

przełom. Humala, którego Nacjonalistyczna 

Partia Peru (Partido Nacionalista Peruano, 

PNP) łączy w sobie lewicową wizję polityki so-

cjalnej ze skrajnie prawicowym nacjonalizmem, 

kreował się na reprezentanta tych grup, które 

do tej pory nie posiadały odpowiedniego 

przedstawicielstwa na peruwiańskiej scenie 

politycznej. Jako syn słynnego prawnika i ke-

czuańskiego działacza, Isaaca Humali (ideolo-

ga tzw. etnokaceryzmu, myśli opierającej się 

na przekonaniu o wyższości „rasy miedzianej”, 

czyli tubylców, nad innymi rasami), chętnie od-

woływał się do haseł sprawiedliwości społecz-

nej i obiecywał przeciwdziałać wykluczeniu 

najbiedniejszych. „To, co zaproponowaliśmy 

zrobić poprzez kulturę dialogu, to rozwiązanie 

tych [społecznych – przyp. aut.] konfliktów, tak 

abyśmy mogli możliwie szybko przywrócić po-

rządek i konstytucyjne prawa”. Budującemu 

wizerunek „kandydata ubogich” Humali popar-

cia udzielili także inni lewicowi przywódcy re-

gionu z Hugo Chávezem na czele.  
 
 
 
Duże nadzieje w wyborze Humali na prezydenta pokła-

dały także peruwiańskie ludy tubylcze. Humala co praw-

da nie wykazywał tak wielkiej fascynacji problematyką 

tubylczą jak jego ojciec, jednak chętnie wykorzystywał 

odziedziczony po nim kapitał zaufania społecznego. 

Jedną z najważniejszych obietnic wyborczych Humali 

było zapoczątkowanie serii programów socjalnych, któ-

rych celem byłaby poprawa poziomu życia ponad 25% 

Peruwiańczyków cierpiących z powodu biedy
1
. Wielu 

                                                                   
1
 La pobreza en América Latina, CEPAL 2014, 

http://www.cepal.org/prensa/noticias/paginas/0/51940/CEPAL

_Pobreza_ene2014.pdf.  

spośród nich ma pochodzenie tubylcze, jako że ludność 

tubylcza w Peru jest 1,5 razy bardziej zagrożona popad-

nięciem w ubóstwo niż ludność nietubylcza
2
. W konse-

kwencji tubylcy, którzy według najnowszych danych 

stanowią ok. 24% (czyli ponad 7 milionów osób) popula-

cji Peru
3
, udzielili Humali znaczącego poparcia. 

 

Wydawać by się mogło, że Peru podąży drogą boliwij-

ską. Prezydent Boliwii Evo Morales oficjalnie prowadzi 

politykę zgodną z interesami ludów tubylczych. Dość 

wspomnieć, że to specyficzne połączenie strategii pro-

socjalnej z protubylczą retoryką jeszcze w październiku 

2014 roku przyniosło Moralesowi trzecie zwycięstwo w 

wyborach prezydenckich. W przeciwieństwie do niego 

Humala, również wyniesiony do władzy przez ubogich i 

tubylców, w ciągu trzech lat utracił prawie połowę popar-

cia
4
. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że najbar-

dziej pogorszyła się jego relacja z ludnością tubylczą. 

 

Pomimo zapowiadanych przez Humalę „radykalnych 

zmian”, przyczyny sporu między jego rządem  

a tubylcami pozostały dokładnie takie same jak za cza-

sów jego poprzedników. W samym centrum wstrząsają-

cych obecnie Peru wydarzeń ponownie znalazł się bo-

wiem problem ziemi, koncesji na wydobycie surowców, 

środowiska naturalnego i szacunku dla tradycyjnego 

sposobu życia rdzennych mieszkańców Amazonii.  

 

Mobilizacja polityczna ludności tubylczej 
Peru u progu XXI wieku 
 
Do tej pory ludy tubylcze w Peru nie dorównywały ak-

tywnością polityczną społecznościom Boliwii czy Ekwa-

doru, czego bezpośrednią konsekwencją było m.in. ich 

poważne niedoreprezentowanie w parlamencie. Ich mo-

bilizacja w czasie wyborów prezydenckich w 2006 roku 

                                                                   
2
 A. D. Cimadamore, R. Eversole, J. A. McNeish (red.), 

Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios, 

CLASCO 2016, s. 20, 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-

crop/20100620065831/pueblos.pdf. 
3
 Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el 

último decenio y retos pendientes para la garantía de sus 

derechos, CEPAL 2014, s. 43, 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/53771/Pueblos_indi

genas_AL_sintesis.pdf. 
4
 W drugiej turze Ollanta Humala otrzymał 51% głosów. 15 

września 2014 roku portal RPP Noticias doniósł, że poparcie 

dla prezydenta wynosi zaledwie 30%. Pulso Perú: La 

aprobación de Ollanta Humala cayó a 30%, RPP Noticias 

2014, http://peru21.pe/politica/pulso-peru-ollanta-humala-

aprobacion-presidente-nadine-heredia-2198532 (data dostępu: 

1 marca 2015). 



 
 

//////////// 4 ///////////////////////////////////////////////////// Peru: (anty)tubylcza polityka Ollanty Humali ////////////////////////////////////////////////////////////// 

nie była wystarczająca i wówczas nie zapewniła Humali 

zwycięstwa. Była jednak przejawem coraz większej kon-

solidacji społeczności tubylczych, głównie  

z południa Peru, gdzie najgłośniej wyrażano swoje nie-

zadowolenie z polityki ówczesnych władz. Kilka lat póź-

niej, w maju 2009 roku, na szczycie w Puno utworzono 

platformę polityczną Perú Plurinacional, która zrzeszała 

peruwiańskie ludy i organizacje tubylcze. Wśród nich 

znalazła się także największa organizacja tego typu 

CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades 

del Perú Afectadas por la Minería, Narodowa Konfede-

racja Peruwiańskich Społeczności Poszkodowanych 

przez Górnictwo). Wszystkie te grupy łączyła przede 

wszystkim antysystemowa, często bardzo radykalna, 

ideologia.  

 

Punktem kulminacyjnym rosnącego sprzeciwu ludności 

tubylczej Peru wobec panującego status quo były mani-

festacje ludności tubylczej w prowincji Bagua w czerwcu 

2009 roku (określane mianem el baguazo). Zakończyły 

się one krwawym starciem protestujących z miejscową 

policją. Przyczyną protestów było uchwalenie przez ad-

ministrację prezydenta Alana Garcíi nowego prawa, 

które pozwalało przedsiębiorstwom naftowym  

i wydobywczym na wkraczanie na terytoria tubylcze bez 

uzyskania uprzedniej zgody ludności na realizację pla-

nowanych inwestycji. Protestujący dowodzili, że narazi 

to na eksploatację nawet 70% obszaru peruwiańskiej 

Amazonii, zagrażając zarówno środowisku naturalnemu, 

jak i bezpieczeństwu miejscowych. Usprawiedliwieniem 

dla tej polityki miały być plany ustanowienia między Peru 

a Stanami Zjednoczonymi strefy wolnego handlu, do 

czego niezbędna była liberalizacja peruwiańskiego pra-

wa w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych. Po 

trwającej dwa miesiące blokadzie dróg, rząd ogłosił w 

prowincji Bagua stan wyjątkowy i polecił policji przerwać 

blokadę. W konsekwencji starć, które trwały aż do lipca, 

śmierć poniosły, według oficjalnych danych rządowych, 

33 osoby – 10 mieszkańców prowincji (5 tubylców i 5 

mieszkańców miasta) i 23 policjantów. Ponadto 200 

osób zostało rannych, a 83 osoby zatrzymano
5
. W rze-

czywistości jednak liczba ofiar śmiertelnych była praw-

dopodobnie dużo wyższa – policjantów oskarżono bo-

wiem o wrzucenie wielu ciał do rzeki w celu ukrycia 

przed opinią publiczną prawdziwej skali przemocy. 

Wydarzenia te wymusiły na administracji Alana Garcíi 

odpowiednią reakcję. Jednak pomimo powołania grupy 

konsultacyjnej, której celem było wyjaśnienie przyczyn 
                                                                   
5
 Informe de adjuntía N

o
 006-2009-DP/ADHPD, Defensoría 

del Perú 2009, 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/v

arios/2009/informe-adjuntia-006-2009-DP-DHPD.pdf. 

tragedii, i postawienia na jej czele reprezentanta spo-

łeczności tubylczej, stosunki Garcíi z peruwiańskimi 

ludami tubylczymi uległy dramatycznemu pogorszeniu. 

Konflikt baguański pokazał również istotną różnicę po-

między poziomem mobilizacji ruchu tubylczego w po-

szczególnych regionach. Okazało się, że ruch tubylczy z 

obszaru Amazonii jest o wiele lepiej zorganizowany niż 

ten działający na wyżynie andyjskiej, gdzie niegdyś 

prężnie działające Świetlisty Szlak czy Ruch Rewolucyj-

ny im. Tupaca Amaru (Movimiento Revolucionario Tupac 

Amaru, MRTA) nie odgrywają już żadnej istotnej roli. 

 
Nowy prezydent, nowa nadzieja 

 
Zwycięstwo Humali w wyborach prezydenckich w 2011 

roku byłoby zapewne niemożliwe, gdyby nie znaczne 

„złagodzenie” jego wizerunku. Jeszcze w trakcie kampa-

nii prezydenckiej Humala wyparł się jakichkolwiek po-

wiązań z prezydentem Wenezueli, Hugo Chavezem, za 

wzór stawiając sobie mniej radykalnego i kończącego 

właśnie swoją ostatnią kadencję na tym stanowisku 

przywódcę Brazylii, Inacio Lulę da Silvę. Jednocześnie, 

w ramach nowoutworzonej koalicji partii lewicowych 

Gana Perú (Peru wygrywa), Humala promował swój plan 

„radykalnej transformacji” kraju. Za nadrzędny cel sta-

wiał sobie zerwanie z „neoliberalną tradycją” rządów 

prezydentów Fujimoriego, Toledo i Garcíi. Propozycja 

Humali miała więc charakter przede wszystkim antysys-

temowy, a sam Humala deklarował, że staje w opozycji 

do swoich poprzedników. Nieodmiennie podkreślał zna-

czenie słowa „narodowy”, przypominając, że odnosi się 

ono do całego narodu, nie tylko klas uprzywilejowanych. 

Szczególnie mu bliska wydawała się problematyka bo-

gatych zasobów naturalnych Peru, które od lat podda-

wane są bezwzględnej eksploatacji przez międzynaro-

dowe koncerny. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej 

sam występował przeciwko projektowi Conga
6
, który –  

jak wiele innych mu podobnych – stanowił zagrożenie 

dla mieszkańców okolic Cajamarki w północno-

zachodnim Peru. „Co jest ważniejsze” – pytał w czasie 

jednego z wieców wyborczych – „woda czy złoto? Prze-

cież nie pijecie, nie jecie złota! Obiecuję, że uszanuję 

wolę Bambamarki i Hualgayoc
7
 w sprawie kopalni, usza-

                                                                   
6
 Projekt Conga zakłada utworzenie osuszenie dwóch najważ-

niejszych jezior w departamencie Cajamarca na północy Peru 

w celu utworzenia odkrywkowej kopalni złota i miedzi. Osu-

szenie jezior jest ogromnym zagrożeniem dla miejscowej 

ludności, która utraci jedno z najważniejszych źródeł wody 

pitnej. Projekt realizowany jest przez koncern Minas Yanaco-

chca, którego największym udziałowcem jest amerykańska 

firma Newmont, a wspiera go m.in. Bank Światowy. 
7
 Mowa o regionach bezpośrednio zagrożonych projektem 
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nujemy rolnictwo, hodowlę. Woda dla Peruwiańczy-

ków!”
8
. Humala obiecywał więc konsultacje i politykę 

dialogu  

z tubylcami, dzięki którym już nigdy nie powtórzy się 

tragedia z Baguy. 

 

Sam początek kadencji Humali zapowiadał się dla lud-

ności tubylczej Peru obiecująco. We wrześniu 2011 roku 

prezydent spełnił jedną ze swoich najważniejszych 

obietnic wyborczych – doprowadził do uchwalenia usta-

wy o obowiązku przeprowadzania uprzednich konsultacji 

z ludami tubylczymi w zakresie projektów rozwojowych 

realizowanych na zamieszkiwanych przez nie terytoriach 

(Ley de Consulta Previa). Nowe prawo miało wprowa-

dzić w życie przepisy Konwencji MOP  

nr 169, w której prawo do uprzedniej konsultacji jest 

jednym z najważniejszych elementów gwarantujących 

ludom tubylczym realizację prawa do ziemi. Jednak do 

dzisiaj na podstawie tej ustawy przeprowadzono mniej 

niż 10 konsultacji. Żadna z nich nie została doprowa-

dzona do końca. 

 

Stanowisko Humali w sprawie projektu Conga uległo 

zmianie zaledwie w ciągu kilku miesięcy. Niedługo po 

uchwaleniu Ley de Consulta Previa nowy rząd Peru 

obciążył przedsiębiorstwa wydobywcze rocznym podat-

kiem w wysokości 3 milionów soli. Lecz już na początku 

września 2011 roku, zaledwie miesiąc po wejściu nowe-

go prawa w życie, Humala w jednym ze swoich wystą-

pień dotyczących Conga oświadczył, że „rząd nie przyj-

muje ultimatum od nikogo”. „Projekt Conga jest ważny 

dla Peru, ponieważ pozwoli nam na wielką transformację 

kraju. (…) Odrzucamy stanowisko radykalne: albo woda, 

albo złoto. Przedstawiamy stanowisko roztropne: i woda, 

i złoto” – przekonywał
9
. 

 

Jednocześnie rosło napięcie między rządem a ludnością 

tubylczą. W 2013 roku Humala podjął próbę usankcjo-

nowania całkowitego nieprzestrzegania postanowień Ley 

de Consulta Previa, ograniczając jej zakres podmiotowy 

tylko do wybranych społeczności. W praktyce miało to 

oznaczać, że prawo do uprzedniej konsultacji nie będzie 

przysługiwać szerokiej rzeszy ludności wiejskiej (campe-

sinos), która – chociaż posługuje się tubylczym językiem 

keczua – ma pochodzenie „mieszane” (tubylczo-

                                                                                                                    

Conga. 
8
 Wystąpienie z 2011 roku, 

https://www.youtube.com/watch?v=LqRlp1jJuP8. 
9
 Cyt. za: Ollanta Humala sobre Conga: Queremos el agua y 

el oro, La República 2011, http://www.larepublica.pe/16-11-

2011/ollanta-humala-sobre-conga-queremos-el-agua-y-el-oro 

(data dostępu: 1 marca 2015). 

hiszpańskie), więc formalnie nie posiada tubylczego 

statusu. Dzięki temu posunięciu od konieczności prze-

prowadzania konsultacji „uwolniono” aż 14 projektów 

wydobywczych. 

 

Taka polityka prezydenta spotkała się z gwałtownym 

sprzeciwem ludności tubylczej i wiejskiej. W 2014 roku 

szacowano, że od początku rządów Humali w protestach 

przeciwko przemysłowi wydobywczemu w Peru zginęło 

już 35 osób. Ta stosunkowo wysoka liczba ofiar śmier-

telnych była prawdopodobnie jedną z przyczyn uchwale-

nia w styczniu 2014 roku nowej ustawy, którą jej prze-

ciwnicy określili mianem „licencji na zabijanie”. Ustawa 

ta zakładała, że każdy z członków peruwiańskiej policji, 

który, będąc na służbie użył służbowej broni lub innych 

dozwolonych środków w celu wykonywania swoich obo-

wiązków, nie będzie ścigany przez prawo. Przepisy te 

ochronią m.in. policjantów, którzy w lutym 2015 roku 

zastrzelili działacza tubylczego, a 22 jego towarzyszy 

ranili. Grupa ta w ramach protestu obrzuciła kamieniami 

posterunek policji w Pichanaki w stanie Junin. Ich sprze-

ciw wywołała szkodliwa dla środowiska naturalnego 

eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na te-

renie peruwiańskiej Amazonii. 

 

Od początku lutego 2015 roku peruwiańskie społeczno-

ści Kiczua i Aszuar blokują River Tigre, jeden z dopły-

wów Amazonki. Za pomocą kabli ludy te próbują unie-

możliwić łodziom swobodny przepływ i w ten sposób 

wpłynąć na politykę środowiskową rządu. Domagają się 

m.in. większej dbałości o środowisko naturalne  

i pociągania międzynarodowych koncernów do odpo-

wiedzialności za spowodowane przez nie zanieczysz-

czenia. Protestujący deklarują jednak, że nie są całkowi-

cie przeciwni wydobywaniu surowców. „Społeczności 

[tubylcze i wiejskie – przyp. aut.] nie mówią, żeby zakoń-

czyć eksploatację ropy naftowej w ogóle” – komentuje 

antropolog Alberto Chirif – „a jedynie twierdzą, że istnie-

ją pewne problemy, które należy rozwiązać, szczególnie 

jeśli chodzi o zanieczyszczenie i konieczność rozwoju 

ekonomicznego”. Protest trwa, ale jego wynik można 

niestety z łatwością przewidzieć. 

 

Podsumowanie 
 

Od 2011 roku w Peru zamordowano 35 działaczy, prote-

stujących przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. 

Większość z nich miała pochodzenie tubylcze. Prezy-

dentura Ollanty Humali, która miała przynieść polepsze-

nie tragicznej sytuacji peruwiańskich tubylców, okazała 

się niczym innym, jak kontynuacją polityki wcześniej-

szych rządów. Humala nie tylko pozwala międzynaro-



 
 

//////////// 6 ///////////////////////////////////////////////////// Peru: (anty)tubylcza polityka Ollanty Humali ////////////////////////////////////////////////////////////// 

dowym koncernom wydobywczym na działalność o cha-

rakterze rabunkowym – więcej, pomimo uchwalenia Ley 

de Consulta Previa (przełomowego, jak się wówczas 

wydawało, prawa), poprzez kolejne ustawy próbuje tak 

ograniczyć znaczenie obowiązku konsultacji, aby  

w praktyce wyeliminować przypadki, w których rzeczywi-

ście należy je zastosować. Protubylczość Humali istnieje 

więc niestety tylko w sferze politycznych deklaracji. 
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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