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Roland Benedikter

ErQnek erejével 
Képes-e Michelle Bachelet elnöknQ  

megmenteni Chilét?

2015. november 10-én egy 6,9-es erQsség_ föld-
rengés rázta meg Chilét. Két hónap se telt el egy 
még nagyobb, 8,4-es erej_ földrengés óta, mely 
az ország középsQ részén pusztított. Tekintettel az 
elsQ rengés utáni cunamiriadóra, Michele Bachelet 
chilei elnök elrendelte, hogy egymillió embert 
evakuáljanak az északon levQ Arica várostól a 
délen fekvQ Puerto Aysénig húzódó partvidékrQl, 
és hivatalosan is katasztrófa sújtotta területnek 
nyilvánította azt. A földrengés összesen 13 em-
beréletet követelt. A kormány becslései szerint 
legalább 3000 otthon ment tönkre. Szomorú tény, 
hogy Chilét a földrengések rég nem tapasztalt 
politikai, gazdasági és társadalmi megrázkódtatá-
sok közepette érték. Michelle Bachelet elnöksége 
legnehezebb pillanatait éli: korrupciós vádakkal 
kell szembenéznie, népszer_ségi rátája történelmi 
mélyponton van, továbbá képtelen a tervezett 
ütemben végrehajtani a kulcsfontosságú reformo-
kat. Néhányan már elvesztegetett lehetQségként 
emlegetik elnöksége idejét. Kevesebb mint két 
éve maradt, hogy megpróbáljon rácáfolni kritiku-
sainak véleményére.

GAZDASÁGI PROBLÉMÁK
2013 decemberében a mélyreható reformokat 
ígérQ Bachelet a szavazatok 62%-ával nyerte 
meg a választásokat. Az elnöki bársonyszékben 
töltött csaknem két év után azonban erQsen 
csökkent a támogatottsága. A Gfk Adimark 
chilei közvélemény-kutató intézet adatai sze-
rint 2015 augusztusában Bachelet népszer_ségi 
mutatója 24%-kal történelmi mélypontot ért el. 
Ugyanabban a hónapban balközép koalíciós 
kormánya mindössze 16%-ot kapott. Ennél már 
csak a jobbközép ellenzék, az Allianza járt rosz-
szabbul 15%-kal. Mély politikai válságról árul-
kodik az a tény, hogy az ország két, nemzeti po-
litikát jelenleg uraló pártszövetsége közösen is 
csak 31%-ot tudott elérni a népszer_ségi listán. 
A probléma egyrészt a pangó gazdaságból ered, 
melyet Bachelet az elQdjétQl örökölt. Némely 

politikus várt volna még a szükséges reformok 
bevezetésével, míg a gazdaság kissé talpra áll, 
de Bachelet nem így tett. Reformprogramjának 
célja egy olyan progresszív adórendszer beveze-
tése volt, amely nem részesítené többé elQnyben 
a vállalatokat az egyénnel szemben (mint ahogy 
ezt a fennálló rendszer tette), több pénzt terem-
tene elQ az oktatási reform finanszírozásához 
(akár a GDP 3%-át is), és ingyenes iskoláztatást 
biztosítana mindenki számára. Ezek az intéz-
kedések viszont azt szolgálnák, hogy hosszú 
távon biztosabb lábakon álljon a gazdaság. Úgy 
tervezték, hogy az ingyenes oktatás csökkenti 
majd a feszültségeket, a képzettebb szakem-
berek pedig növelnék chilei gazdaság termelé-
kenységét. Mindez több külföldi beruházáshoz 
vezetne. A reformokat megszavazták, és már 
csak végre kellett hajtani Qket.

Az idQk során azonban az emberek kiáb-
rándultak a reformokból. Ez nem jelenti azt, 
hogy a chileiek nem értenek egyet a végsQ 
cél tekintetében – a társadalmi egyenlQtlenség 
csökkentésének és az oktatási rendszer fejlesz-
tésének szerintük is a kormány kiemelt feladatai 
közé kellene tartoznia –, de már nem hisznek a 
reformok m_ködQképességében. FQ akadálynak 
a gazdaság lassú növekedését látják, másfelQl 
a kritikus hangú jobboldali médiakampány is 
megtette a hatását. A tavalyi év eleje óta napi-
renden levQ munkaügyi reformok terén is vala-
mi hasonló történt. 2015 januárjában Bachelet 
olyan törvényjavaslattal állt elQ, mely tovább 
erQsítette volna a szakszervezeteket, védte vol-
na a béreket és a munkanélküli segélyeket. 
Közvélemény-kutatások szerint a chileiek 53%-
a egyetértett a tervezettel. Fél évvel késQbb, 
augusztusra, mindössze 31%-uk. Itt megint 
kulcsfontosságú az idQzítés. Bachelet az óvatos 
megközelítés mellett érvelt egy 2015. május 28-
án egy interjúban, amit az egyik legnépszer_bb 
spanyol napilap, az El Pais készített vele: „Néha 
olyan politikát kell folytatni, amely változásokat 
hoz a kultúrákban és a fennálló helyzetekben. 
Itt nem arról van szó, hogy minden maradjon 
a régiben, hiszen akkor nem lenne a fejlQdés. 
Ha viszont már megtörtént a változás, idQt 
kell hagyni neki, vagy pedig a fokozatosság 
elvét alkalmazni, nehogy túl gyors legyen a 
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folyamat.” Ezzel az a probléma, hogy legjobb 
esetben is csak 2016 második felében lesznek 
láthatók a reformok eredményei a chileiek szá-
mára, és a közvélemény ennyire nem türelmes. 
Összességében Bachelet-nek nagyratörQ tervei 
vannak, de áll annyira a valóság talaján, hogy ne 
számítson rövid lefolyású folyamatra és gyors 
eredményekre. Az új adótörvény fontos lépés 
lehetne a társadalmi különbségek csökkenté-
sében a világ egyik legtöbb egyenlQtlenséggel 
küszködQ nemzete számára. S az oktatás ingye-
nessé tétele áldásos lenne egy olyan országban, 
ahol a jövedelmekhez képest világviszonylatban 
az egyik legmagasabb a tandíj; különösen nagy 
segítség lenne a szegények számára, akik jelen-
leg nem tudják megfizetni az oktatás költségeit. 
Mivel kampánya idején Bachelet reformokat 
ígért ezeken a területeken, most mindenképpen 
fel kellene mutatnia valamilyen eredményt, ha 
nem akar elbúcsúzni politikai karrierjérQl és 
évekre sutba dobni reformtörekvéseit.

A SZEMBEN ÁLLÓ ERPK
Bachelet a kormány ballépéseiért igyekezett má-
sokat okolni. Koalíciójának több tagjával együtt 
gyakran utalt egy úgynevezett „terrorkampányra”, 
mely a reformok, különösen az oktatásügyi reform 
ellen folyt. 2014 októberében egy nemzetközi 
befektetQknek szóló chilei konferencián például 
azt mondta: „az oktatási reformot ellenzQ hirde-
tésekkel találkozunk az újságokban, a rádióban és 
az utcai plakátokon. Ezek nem ingyenes, hanem 
fizetett hirdetések.” Majd így folytatta: „arról 
szólnak, hogy a kormány iskolákat fog bezárni, 
ami egyáltalán nem igaz; azt állítják, hogy a jövQ-
ben a szülQk nem választhatnak szabadon iskolát 
gyermekeiknek, ami szintén teljesen valótlan”. El 
kell azonban ismerni, hogy nem kevés vita volt az 
oktatási törvényjavaslatokról a jelentQsebb média-
csatornákon, melyeket többnyire a leggazdagabb 
családi konglomerátumok irányítanak. 2014 elején 
a jobboldali ellenzéki párt, a Független Demokrata 
Unió (Unión Demócrata Independiente, UDI) 
kampányt indított „Mondjuk ki az igazságot” 
címmel, melynek az volt a célja, hogy a reformok 
elleni érveket hangoztassa. A hirdetések többek 
között sötét színekkel ecsetelték, hogy a jövQ-
ben búcsút lehet mondani a magániskoláknak és 

a szabad iskolaválasztás jogának. A közoktatás 
alacsony színvonalával kapcsolatban is megfogal-
mazták kifogásaikat. Az UDI pártemberei szerint 
a kormányellenes röpiratok mögött Felipe Ward, 
korábbi pártvezetQ és Rodrigo Pinochet (Augusto 
Pinochet volt diktátor unokája), a „Mondjuk ki az 
igazságot” projekt koordinátora állt.

Az egyik UDI-röpirat azt kérdezi a chilei pol-
gároktól, hogy vajon hajlandóak-e „fizetni mi-
niszterek, nagyvállalkozók, bírók, menedzserek 
vagy más, a felsQ tízezerbe tartozók gyerekeinek 
oktatásáért?” Vajon tudják-e, „miért támogatják a 
nagyvállalkozók az adóemelést? A nagyvállalkozók 
egyfolytában profitot termelnek. Az adóemelést 
az önök pénztárcája fogja megérezni, kedves kö-
zéposztálybeli chileiek.” Ha figyelembe vesszük 
Bachelet eredeti (és hivatalos) adóreform-terveze-
tét, mely az egyéni adóterhek csökkentésére irá-
nyult, fQként a szegényebbek és a középosztály-
beliek esetében, illetve a vállalatok és a leggazda-
gabbak nagyobb mérték_ megadóztatását célozta 
meg, úgy t_nik, hogy ez az ellenkampány kiforgatta 
a tényeket. Ward nyilvánosan is elismerte, hogy 
céljuk a provokáció volt. Ami a médiában elhangzó 
többi kritikát illeti, meg kell jegyezni, hogy a meg-
határozó médiatársaságok tulajdonosai, valamint a 
chilei közvélemény-kutató intézetek és tanácsadó 
testületek vezetQ alakjai sok esetben nagyvállala-
tok társtulajdonosai vagy részvényesei (például a 
bányászatban, a mezQgazdaságban, az oktatásban 
és a bankszektorban). Így nem csoda, hogy ellenzik 
Bachelet reformjait, melyek jelentQsen növelnék 
adóterheiket. Bár a reformok gyorsasága, átlátha-
tósága és egyértelm_sége jogosan kritizálható (ami 
kellQképpen tükrözi a közvéleményt is), a reform-
ellenes kampány több szempontból pusztán csak a 
felsQbb osztályok érdekeit védi.

A KOMMUNIKÁCIÓ HIÁNYA
Ám Bachelet-t is közrejátszott abban, hogy a 
közvélemény elbizonytalanodott. Egyrészt túl-
zás lehet terrorista-kampányként emlegetni egy 
reklámkampányt. Másrészt kormánya kezdettQl 
fogva úgy tálalta a reformokat, mint amelyek 
megkerülhetetlenek és szükségességük vitán felül 
áll. A parlamenti többség birtokában Bachelet 
meggyorsította a reformok elfogadtatását, anél-
kül, hogy tárgyalt volna róluk az ellenzékkel, és 
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– ami még fontosabb –, arra sem szánt elég idQt, 
hogy kellQképpen informálja a lakosság széle-
sebb rétegeit. Még Bachelet balszélsQ Új Többség 
(Nueva Mayoría) nev_ koalíciójának pártjai is 
többször panaszkodtak a párbeszéd hiányára és a 
tájékoztatás elégtelenségére a törvényjavaslattal 
kapcsolatban, mielQtt azt a Kongresszus plénuma 
elé felterjesztették volna. Ez fontos különbség 
Bachelet elsQ elnöki ciklusához (2006–2010) ké-
pest, mikor is a konszenzusteremtés lehetQségét 
kereste a koalíciós párton belül és a különbözQ 
pártok képviselQi között. Akkoriban a törvényal-
kotásról folyó végtelenre nyúlt egyeztetésekért 
érte kritika; most azért, mert teljességgel mel-
lQzte Qket. Néhány vállalkozó szerint a beru-
házási kedv hiánya és az alacsony növekedési 
ráta okai épp abban keresendQk, hogy elmaradt 
a részletes, napi szinten történQ kommunikáció 
és ez bizonytalanságot szült a reformok várható 
hatásait illetQen. Bár ez a magyarázat sem tel-
jeséggel kielégítQ. Chile exportgazdasága más 
országokéhoz hasonlóan nehéz idQszakot él át 
mind külsQ, mind belsQ problémák miatt. Chile 
gazdasága ugyanis túlzott mértékben függ az 
ásványkincsek, különösen a réz kitermelésé-
tQl. IdQközben meggyengült a kínai gazdaság 
(Kína Chile elsQdleges kereskedelmi partnere 
és a chilei réz legnagyobb felhasználója), és a 
világpiacon csökkentek a nyersanyagok árai. Ez 
belföldön azt eredményezte, hogy visszaesett a 
foglalkoztatottság és a fogyasztás, illetve meg-
emelkedett a tervezett infláció. 2014 szeptem-
berében Chile 2015–16-ra prognosztizált GDP-
növekedését 3,6%-ra becsülték, 2015 nyarára 
ez a szám 2,5%-ra csökkent. Ezek a problémák 
nem Bachelet reformtörekvéseibQl erednek, vi-
szont megnehezítik azok végrehajtását.

KORRUPCIÓ
A korrupció is szálka Bachelet szemében. A 
Transparency International független szak-
mai szervezet Korrupció Érzékelési Indexe 
(Corruption Perception Index, CPI) szerint Chile 
Dél-Amerika legkevésbé korrupt országa. SQt, a 
2014-es rangsorban a 174 ország közötti 24. he-
lyével elQkelQbb helyet foglalt el, mint némely 
európai ország (Ausztria a 23., Franciaország 
a 26., Portugália a 31., Lengyelország a 35. és 

Spanyolország a 37. volt.) Azonban a 2015 feb-
ruárjában napvilágra kerülQ, a jobb- és baloldalt 
egyaránt érintQ botrányok híre megváltoztatta a 
kérdésrQl kialakult közvéleményt.

Az egyik különösen kínos történet sze-
rint Bachelet fia, Sebastián Dávalos, aki a 
Társadalmi–Kulturális Ügyek Elnöki 
Hivatalának igazgatója, állítólag segítséget 
nyújtott a Caval Limitada export- és alapke-
zelQ társaságnak, melynek felesége, Natalia 
Compagnon a társtulajdonosa, hogy több mint 
10 millió dolláros hitelt kapjon a Banco de 
Chile-tQl. A tervek szerint Machali városa kör-
nyékén felvásárolt területeket akartak felfejlesz-
teni, hogy értékük megsokszorozódjon. Mint 
Juan de Onis megfigyelQ (a New York Times 
volt tudósítója) egy, az ügyrQl szóló korábbi cik-
kében írta a Foreign Affairs hasábjain, az alku 
nyilvánosságra kerülése „sokat ártott Bachelet 
imázsának, melyben magát a szegények jóte-
vQjeként tünteti fel, aki távol áll a gazdag chilei 
üzeli köröktQl.”

Bár Bachelet személyesen nem volt érintett 
a botrányban, sok chilei továbbra se hiszi el, 
hogy nem tudott a dologról. Az ügy napvilágra 
kerülése után az elnöknQ népszer_ségi rátája 
folyamatosan csökkent. Míg 2015 februárjá-
ban a chileieknek még 56%-a tartotta „hiteles 
személynek”, augusztusra ez az érték 36%-ra 
esett vissza.

A chilei politikai élet még két további bot-
ránytól volt hangos 2015-ben. Az elsQ Julio 
Ponce Lerou-t, Augusto Pinochet volt diktátor 
vejét leplezte le, aki a Soquimich multinaci-
onális vegyipari vállalat vezetQjeként 2010 
óta különbözQ színekben induló politikai pár-
tok számos jelöltjét pénzelte. Közöttük vol-
tak az Allianzához tartozó jobboldali pártok, 
nemkülönben a balos Új Többség (Nueva 
Mayoría) koalíciót alkotó Szocialista Párt, 
Demokratikus Néppárt, Radikális Párt és 
Kereszténydemokrata Párt.

Pontosan nem lehetett tudni, hogy a diktátor 
veje mit akart elérni ezzel a válogatás nélküli 
finanszírozással, mindenesetre néhányan úgy 
vélik, hogy a let_nt diktatúra hatását akarta né-
miképp megQrizni, bár Lerou ezt nem erQsítette 
meg. A másik kérdQjel ismét Bachelet-nek az 
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ügyben játszott szerepe volt. Ezúttal sem vádol-
ták személyét korrupcióval vagy a SoquimichtQl 
származó törvénytelen pénzek elfogadásával, vi-
szont koalíciójának hozzá közel álló tagjait igen. 
Egy másik botrány 2014. október 14-re nyúlik 
vissza, de még mindig közbeszéd tárgya. Szintén 
a katonai rezsim korábbi támogatóihoz kötQdik, 
akik ma a befektetési bankot és a Penta holding-
társaságot tarják kézben. Állítólag a Penta négy 
ügyvezetQ igazgatója pénzügyileg támogatta a 
jobboldali Független Demokrata Uniót (Union 
Democrata Independiente), a korábbi elnök, 
Sebastián Piñera ellenzéki koalíciójának tagját. 
Bár ebben az esetben az ellenzék volt érintve, a 
két vesztegetési ügy hatására a közvélemény még 
inkább fenntartással kezelte a politikát.

NEM TÚL BIZTATÓ KILÁTÁSOK
Ennyi probléma láttán Bachelet nemrégiben 
újrafogalmazta reformprogramját „meghátrálás 
nélküli realizmus” (realismo sin renuncia) cím-
mel, mellyel rögtön újabb heves vitát robbantott 
ki. Bachelet számára a szlogen pusztán arra utal, 
hogy a reformokat az országban kialakult új 
realitásokhoz kell igazítani. „A gazdasági meg-
szorítások idQszakát éljük. Kétségtelenül igen 
megváltoztak az elQrejelzések kormányprog-
ramunk kezdeti idejéhez képest. 32 hónapunk 
maradt. Még egyszer vegyük számba mindazt, 
amit el akarunk érni: Mit lehet elvégezni ilyen 
rövid idQ alatt? Mik a legfontosabb feladatok? 
Mi az, ami nem t_r halasztást? Fontossági sor-
rendet kell felállítanunk.” Egy sokak, leginkább 
saját szavazói által bírált kompromisszumos 
megoldással élve Bachelet most csak a diákok 
egy részének akarja biztosítani az ingyenes ok-
tatást. Csökkentette a költségvetés reformokra 
szánt részét, mivel a réz árának visszaesése és 
a stagnáló gazdaságból befolyó kevesebb adó 
miatt nem volt elég a pénz. A jobboldali ellen-
zék számára Bachelet új mottója nem más, mint 
egy önbeteljesítQ jóslat hangoztatása: rövid idQ 
alatt mélyreható és átfogó társadalmi változá-
sok nem történnek. Hasonlóképpen az elnöknQ 
egyik-másik saját koalíciós partnere szerint ez 
a kudarc beismerését jelenti. Ez nem jó hír a 
Bachelet-nek, hiszen talán épp a saját koalíci-
óján belüli és a két nagy pártszövetség közti 

konszenzus hiánya az, ami igazából megnehe-
zíti reformjait, nem annyira a félretájékoztató 
kampányok és a világgazdasági helyzet.

Nem túl jók a kilátások Bachelet hátralevQ hi-
vatali idejére (a következQ általános választások 
és elnökválasztás 2017 novemberében lesznek). 
Mindent egybevetve, Chile nehéz idQket él át, 
amikor a természeti katasztrófák csak a kisebbik 
bajt jelentik az ország megpróbáltatásai közepet-
te. A chilei hatóságok pár hónapra becsülik azt az 
idQt, amit a legutóbbi földrengések nyomainak 
eltakarításához kell – nem szokatlan egy nemzet 
életében, mely rég megtanult ilyesfajta csapások-
kal együtt élni. Bachelet-nek azonban a politikai 
katasztrófák után kell rendet teremtenie, ami 
elQször is azt jelenti, hogy vissza kell nyernie az 
andoki országban az egyetértést reformprogram-
jával kapcsolatban, és ehhez újra kell formálnia 
saját és politikai imázsát. Politikai napirendjét jó 
ütemben és célirányosan kell megvalósítania, és 
több idQt kell szentelnie arra, hogy terveit ismer-
tesse a parlamenti képviselQkkel, az ellenzékkel 
és legfQképpen a szavazókkal.

Mivel Chilében az elkövetkezQ évtized leg-
fontosabb kérdése továbbra is a gazdagok és 
a szegények, illetve a hatalmon lévQk és az al-
sóbb társadalmi rétegek közti különbség marad, 
ennek növelése vagy mérséklése szolgál majd 
Bachelet teljesítményének mércéjéül is.

És mit tartogat a jövQ? Chilében minden 
bizonnyal továbbra is fennmaradnak a világvi-
szonylatban is kiugró társadalmi különbségek, 
miközben a politikai vezetés nyilván próbál ezen 
változtatni, ahogy néhány más hasonlóan bátor 
OECD-tagállam tette. Ez modern korunkban a 
társadalmi-politikai átalakulás legérdekesebb, 
majdnem hogy példaérték_ esettanulmányává 
emeli Chilét. Bachelet inkább kétségek, mint 
biztos pontok között halad elQre az úton. Csak 
egy dolog bizonyos: második elnöki ciklusa 
után távozik a politika színpadáról; az elnöknQ 
maga jelentette be, hogy többé nem vállal ve-
zetQ szerepet. RemélhetQleg ez a döntése segíti 
abban, hogy a 2017-es elnökválasztásig fenn-
maradó idQben még nagyobb elkötelezettséggel, 
eltökéltséggel és a két párt kiegyensúlyozottabb 
bevonásával cselekedjen országa javára.

(Foreign Affairs)


