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Bolivianerne er splittede i deres forhold til 
præsident Evo Morales, der netop har erklæret 
sin sejr i et omdiskuteret valg. Han har forbedret 
deres levestandard mærkbart, men bag støtten 
lurer bekymringen: »Ja, måske ender vi som 
Venezuela, for det er Evo, som styrer det hele«

Af Josefi ne Aude Raas, La Paz

V irginia Mercedes Rodriguez 
smiler lidt af spørgsmålet. 
Om hun stadig støtter Boli-

vias præsident Evo Morales? Hun 
holder en pause, hænderne ligger 
fl adt på bordet foran, og ryggen er 
rank, inden hun svarer.

»Jo, jeg har stemt på ham. For 
jeg har ikke noget at tabe, jeg har 
det godt. Unge i dag, deres gene-
ration har ikke oplevet, hvordan 
tingene var før Evo Morales. Det 
er en ny generation, og de ser ham 
kun, som han er nu. Vi er vendt 
tilbage til status quo. Racismen 
er den samme, og Evo lytter ikke 
lige så meget til folket længere,« 
fortæller den 54-årige Virginia M. 

Rodriguez, som til daglig arbejder 
med kvalitetskontrol af alpakauld 
i en butik i La Paz.

Evo Morales var en håbets mand 
i Bolivia. 

Hans indtræden som præsident 
i 2006 som den første nogensinde 
af Bolivias oprindelige folk vars-
lede fornyelse, lighed og økono-
misk vækst. 

Og gennem hans nu tre præ-
sidentperioder har Bolivia også 
oplevet fremgang og øget lighed.

Men i dag er gaderne fyldt med 
demonstranter imod ham. Efter 
forrige uges præsidentvalg har Evo 
Morales erklæret sig som vinder i 
første valgrunde med 47,08 pct. af 
stemmerne. Det sikrer ham akku-
rat den føring på 10 procentpoint 
til nummer to, Carlos Mesa, som 

betyder, at kandidaterne ikke skal 
ud i en anden valgrunde.

Som den 66-årige musiklærer 
Roberto Borda forklarer, begik valg-
kommissionen den fejl at afb ryde 
transmissionen af stemmeoptæl-
lingen om aftenen efter valget, så 
nu er der ikke lige så stor tillid til 
resultatet:

»Jeg tror, at valget er forløbet 80 
procent godt,« siger Roberto Borda.

Senest har Morales udtalt på na-
tionalt tv, at han vil have stemmer-
ne genoptalt, og hvis resultatet ikke 
stemmer overens med den første 
optælling, er han klar til at møde 
Carlos Mesa i en ny valgrunde. 

Også Organisationen af Ame-
rikanske Stater, OAS, er inviteret 
til at gennemgå resultatet. Under-
søgelsen vil vare to uger, lyder det 
fra OAS.

Entusiasmen er faldet
Den politiske splittelse i Bolivia 
fi ndes ikke kun mellem to grupper. 

Som Virginia M. Rodriguez er 
mange bolivianere også selv split-
tede i forholdet til Morales i dag. 
Hendes liv har forbedret sig, siden 
han kom til magten, så selv om 

Morales står svækket i dag, er det 
svært at droppe støtten til ham.

»I dag tjener jeg 2.100 bolivianos 
om måneden. Før tjente jeg om-
kring 500. Ingen anden regering 
har formået at ændre mit liv i så 
høj grad. I dag kan jeg hjælpe min 
familie. Jeg er alenemor, men i dag 
har jeg min egen lejlighed. Derud-
over har jeg også fl ere rettigheder 
på arbejdsmarkedet. Eksempelvis 
til at tage sygedage. Førhen var det 
kun for dem, som havde penge. Der 
var også kun to klasser i samfun-
det, der var ingen middelklasse 
som mig, men det er der i dag,« 
fortæller Virginia M. Rodriguez.

Da han først blev valgt i 2006, 
var Morales den første bolivianske 
præsident siden 1982 til at vinde 
størstedelen af alle stemmer (54 
procent.). Han nationaliserede Bo-
livias gasfelter og olieindustri, og i 
2009 fi k han ændret forfatningen. 
Samtidig blev 36 oprindelige sprog 
erklæret for offi  cielle.

For Roberto Borda er det Mora-
les’ betydning for de oprindelige 
folk, der har gjort størst indtryk 
på ham:

»En af de vigtigste succeser med 

Morales er, at selvagtelsen blandt 
hele den oprindelige befolkning 
er steget. Det er det, som har gjort 
størst indtryk på mig. Nu forsvarer 
jeg måske lidt Evos politik, men det 
er for at forklare, at han er en mand, 
som ikke har afsluttet folkeskolen 
og aldrig har gået på universitet, 
så han er begrænset i sin viden, 
men han formår at lede og samle.«

Men det er blevet sværere med 
tiden at støtte Morales:

»Der går mange generationer, 
før de forandringer, Morales har 
sat i gang, for alvor bærer frugt. 
Jeg har venner, som stadig tæn-
ker, at oprindelige folk er dovne, 
stjæler og er beskidte,« siger Ro-
berto Borda, der i dag har sin egen 
musikskole.

»Landet er mere desorganiseret 
i dag. Ingen går til retsvæsenet, 
for man ved, at det ikke fungerer. 
Hvis du har penge, er det intet pro-
blem. Magten og pengene er det, 
som styrer i dag,« fortsætter Ro-
berto Borda.

I Morales’ sidste regeringspe-
riode er den ellers positive økono-
miske vækst fra hans første tid i 
præsidentpaladset begyndt at af-

Evo Morales gav dem et bedre liv. 
Nu håber de på at beholde det
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54-årige Virginia M. Rodriguez 
stemte igen på Evo Morales – men 
hun er bekymret over udviklingen: 
’Vi er vendt tilbage til status quo. 
Racismen er den samme, og Evo 
lytter ikke lige så meget til folket 
længere,’ siger hun. Foto: Josefi ne 
Aude Raas

En uniformeret oberstløjtnant ansat 
i Det Hvide Hus mener, at præsidenten 
»undergravede USA’s nationale sikkerhed« 
ved at presse Ukraines præsident til at gå 
efter Biden-familien. Torsdag stemmer 
Repræsentanternes Hus om resolutioner, der 
fastlægger det videre forløb i rigsretsprocessen

ANALYSE
Af Martin Burcharth

USA-korrespondent, Boston

D et er én ting, når forhen-
værende og nuværende 
diplomater og medarbej-

dere i Det Hvide Hus optræder 
som vidner i rigsretsprocessen 
mod præsident Donald Trump.

Ligesom den anonyme whistle-
blower, kilden til den verserende 
Ukraine-aff ære, kan de let stemp-
les af Trump og hans republikan-
ske allierede som konspirations-
teoretikere fra »the deep state«.

Noget helt andet er det, når en 
oberstløjtnant i hæruniform med 
krigsmedaljer på brystet stiller op 
til en lukket høring i Repræsen-
tanternes Hus og beskylder USA’s 
præsident for at have »undergravet 
den nationale sikkerhed«.

Det er præcis, hvad oberstløjt-
nant af hæren, Alexander Vind-
man, gjorde i efterretningsud-
valget tirsdag. Vindman er en af 
de medarbejdere i det nationale 
sikkerhedsråd, der lyttede med 
på Trumps telefonsamtale med 
Ukraines nyvalgte præsident Vo-
lodimir Zelenskij 25. juli.

Præsident Trump beskrev 
straks Vindman i et tweet som 
en »NeverTrumper«. En vært på 
Fox News kaldte oberstløjtnanten 
en »spion« for Ukraine. Trumps 
personlig advokat Rudy Giuliani 
hævdede i et tweet, at Vindman 
»arbejder for to regeringer«.

Vindmann emigrerede til USA, 
da han var tre år gammel og er en 
dekoreret veteran fra Irakkrigen, 
hvor han blev såret af en vejside-
bombe.

For republikanske lovgivere var 
spionbeskyldningen et skridt for 
langt. Flere senatorer forsvarede 
ukrainsk-amerikanerens patrio-
tisme, om end de tog forbehold 
over for hans udsagn om Trump.

Liz Cheney, datter af tidligere 

vicepræsident Richard Cheney 
og førende republikansk kon-
gresmedlem, kaldte det »skam-
løst for republikanere at så tvivl 
om dekorerede krigsveteraners 
patriotisme«.

Flere senatorer sagde onsdag 
uden for citat til The Washington 
Post, at hæroffi  cerens vidnesbyrd 
er kompromitterende for Trump.

En »illegitim« proces
Hvis det kommer til en rigsretssag 
i Senatet, kræver frifi ndelse støtte 
fra mindst 34 senatorer ud af 100. 
Der sidder 53 republikanere og 47 
demokrater i Senatet. Trump skal 
altså for alt i verden sørge for at 
holde styr på sine tropper.

Republikanerne har beskyldt 
demokraterne for at føre en »ille-
gitim« rigsretsproces, der endda 
skulle være i strid med forfat-
ningen. Et af kritikpunkterne er 
afh øringen af vidner i lukkede 
høringer uden mulighed for, at 
præsidentens advokater delta-
ger og krydsforhører. Det skulle 

ifølge Det Hvide Hus undergrave 
Trumps retssikkerhed.

Hertil svarer formand Adam 
Schiff , at republikanske medlem-
mer af efterretningsudvalget har 
haft mulighed for at stille spørgs-
mål til vidner. Demokraterne til-
føjer, at udvalgets opgave er den 
samme som de særlige anklageres 
i rigsretsprocesserne mod Richard 
Nixon i 1973 og Bill Clinton i 1998.

Dengang stævnede de særlige 
anklagere vidner, herunder for ek-
sempel præsident Clinton, og ind-
hentede følsomme dokumenter 
– alt sammen bag lukkede døre. 
Resultatet blev først off entliggjort, 
efter at de særlige anklageres rap-
port blev sendt til retsudvalget i 
Repræsentanternes Hus. Det er 
dette udvalg, der formulerer an-
klagepunkterne og som sender 
dem til afstemning i Repræsen-
tanternes Hus.

I den sidste fase fungerer kon-
gresmedlemmer som anklagere i 
Senatet, der sidder som nævnin-
geting.

Vil Trump samarbejde?
I dag, torsdag, vil Nancy Pelosi 
fremsætte en buket resolutio-
ner til afstemning i Repræsen-
tanternes Hus, der har til formål 
at fastlægge retningslinjerne for 
det videre forløb. En resolution 
vil imødekomme et republikansk 
krav om at vinde opbakning til 
rigsretsprocessen.

Andre resolutioner pålægger 
efterretningsudvalget at holde of-
fentlige og tv-transmitterede hø-
ringer, formentlig med start 11. 
november. Her vil udvalgsformand 
Schiff  og republikanske mindre-
talsleder Devin Nunes sammen 
med de to partiers juridiske råd-
givere stille spørgsmål til vidner.

Efter den fase udarbejder efter-
retningsudvalget en rapport, der 
tilgår retsudvalget. Dette udvalg 
vil også afh olde høringer, hvor det 
republikanske mindretal har ret 
til at indkalde vidner, og præsi-
dentens advokater kan krydsfor-
høre dem.

Det springende punkt i dette 
forløb er, hvorvidt præsidenten vil 
samarbejde og lade nuværende el-
ler forhenværende medlemmer af 
hans regering vidne og gå med til 
at udlevere relevante dokumenter. 
Det har Trump afvist indtil nu.

En vedtagelse af resolutionerne 
torsdag kan svække hans argu-
ment om, at rigsretsprocessen er 
»illegitim«.

Men demokraterne stoler ikke 
på præsidentens samarbejdsvilje. 

Derfor har de i en resolution gi-
vet retsudvalget myndighed til at 
fratage præsidentens advokater 
retten til at krydsforhøre vidner, 
hvis Det Hvide Hus fortsat skulle 
afvise at samarbejde i rigsretspro-
cessen.

Til sidst vil retsudvalget og ple-
num stemme om anklagepunk-
terne. Det forventes at ske inden 
jul. Rigsretssagen i Senatet kan 
så starte efter nytår. De første de-
mokratiske primærvalg ligger i 
februar.

Næste vidner
For indeværende vil retsudvalget 
fortsætte med at afh øre vidner. 
Torsdag vil oberstløjtnant Vind-
mans overordnede Tim Morrison, 
der er præsidentens rådgiver i rus-
siske anliggender, stille op til en 
høring. Morrison har deltaget i 
alle møder i Det Hvide Hus om 
USA’s Ukraine-politik.

Vigtigst af alt kan Morrison 
bekræfte en påstand fremsat af 
et tidligere vidne, USA’s ambas-
sadør i Ukraine William Taylor, 
at præsident Trump indstillede 
militær bistand på 391 mio. dol-
lar for at lægge pres på præsident 
Zelenskij.

I telefonsamtalen i juli blev mi-
litærhjælp ikke nævnt. Det var ved 
denne lejlighed, Trump bad Zelen-
skij om en tjeneste – at genoptage 
en politimæssig undersøgelse af 
korruption i energiselskabet Bu-
risma, i hvis bestyrelse Joe Bidens 
søn sad indtil december 2018.

Anmodningen blev fremsat i 
en situation, hvor Zelenskij i fi re 
måneder forgæves havde søgt om 
et møde med Trump for bl.a. at 
sikre fortsat militær bistand til 
krigen i Østukraine. En bistand, 
som Trump havde fastfrosset.

Efter at have lyttet til samtalen 
var Vindman rystet.

»Jeg mente ikke, det var søm-
meligt at forlange af en uden-
landsk regering at starte en po-
litimæssig undersøgelse af en 
amerikansk statsborger, og jeg var 
bekymret over, hvordan det ville 
påvirke USA’s støtte til Ukraine,« 
sagde han i efterretningsudvalget.

»Det var min opfattelse, at en 
undersøgelse af Biden-familien 
og Burisma formentlig ville blive 
tolket som et partipolitisk initia-
tiv. Det ville utvivlsomt betyde, 
at Ukraine mistede tværpolitisk 
støtte (i Kongressen, red.). Og det 
ville undergrave USA’s nationale 
sikkerhed.«

mabu@information.dk

Republikanerne trængt 
op i et hjørne af dekoreret 
krigsveterans vidnesbyrd 
mod Trump

tage. Især en faldende eksport af 
naturgas og et stadigt mere an-
strengt eksportforhold til USA har 
bremset udviklingen. Samme af-
matning ses også, når det gælder 
den økonomiske ulighed i landet. 
Fattigdomsraten faldt fra 59 pct. 
i 2004 til 39 pct. i 2014, men er si-
den kun faldet med yderligere fi re 
procentpoint. Derudover har Gini-
koeffi  cienten, som måler ulighed, 
stået stille siden 2011.

»Vi befi nder os i en mere ustadig 
tid, og på nogle punkter er tingene 
vendt tilbage, som de var før. Der, 
hvor jeg har arbejdet, er det blevet 
sværere at eksportere til udlandet, 
og afgifterne er steget meget, så det 
påvirker os,« fortæller Virginia M. 
Rodriguez.

Belastet af skovbrande
Op til valget har de mange skov-
brande i Amazonas også skadet 
entusiasmen omkring Morales. 
Flere har kritiseret præsidentens 
langsomme reaktionstid og hans 
oprindelige støtte til de lokale bøn-
der, der ofte står bag brandene.

Roberto Borda tror, at præsi-
denten måske ikke havde forstå-
et alvoren af brandene. Morales 
har udviklet så stort et ego, at det 
er svært at modsige ham. Angive-
ligt skulle Morales have fj ernet alle 
kritiske stemmer i sin inderkreds. 
Der er ikke plads til andre menin-
ger, han gør, hvad der passer ham, 
siger Borda.

Et udtryk for hans ego så man 
i 2017, da Morales fi k bygget et 
enormt museum i sin hjemby 
Orinoca til omkring 50 millioner 
kroner. Han døbte det Museet for 
Kulturel og Demokratisk Revolu-
tion, men det handler i høj grad 
om Morales’ eget liv. I folkemunde 
kaldes det bare ’Evo-museet’.

Demonstranterne på gaden 
frygter af samme årsag for en ny 
diktaturstat og et samfund på vej 
i samme retning som det destabi-
liserede Venezuela.

Bolivias fremtid ser nu mere 
usikker ud efter et kontroversielt 
valg, som stadig ikke er endeligt 
afgjort. Morales erklærede sig som 
vinder, allerede inden de sidste 
stemmer var optalt.

»At Morales erklærede sig som 
vinder så hurtigt, er hovmod,« me-
ner Virginia M. Rodriguez og fort-
sætter, »Ja, måske ender vi som Ve-
nezuela, for det er Evo, som styrer 
det hele. Jeg ønsker, at min dat-
ter rejser til udlandet og bor for 
at sikre sig en bedre fremtid. Der 
kommer til at ske noget de næste 
år her, men det er usikkert.«

udland@information.dk

 ”Det springende 
punkt i dette 
forløb er, hvorvidt 
præsidenten 
vil samarbejde 
og lade 
nuværende eller 
forhenværende 
medlemmer af 
hans regering 
vidne og gå med 
til at udlevere 
relevante 
dokumenter. Det 
har Trump afvist 
indtil nu


