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Modsætningen imellem den rige, hvide overklasse og den store fattige gruppe af indianere og mestizer er stor 
i Bolivia. Nu, hvor Evo Morales er blevet præsident, frygter den hvide overklasse at miste sin rigdom og sin 
jord til den fattigere del af befolkningen. Det er især fire provinser i det østlige lavland, der på grund af deres 
geografiske placering kaldes for halvmånen (la media luna der udgøres af provinserne Beni, Pando, Santa 
Cruz og Tarija) der er bekymrede. Her bor mange rige storbønder og forretningsmænd, og de ønsker regional 
autonomi for at frigøre sig fra Evo Morales’ regering. Det er netop i disse provinser at Bolivias store reserver 
af gas og olie findes. Deres ønske om autonomi har fået Evo Morales til at true med at sætte militæret ind. 
Modsætningen er måske Bolivias mest sprængfarlige konflikt. 

I filmen møder du kokabonden Leonilda Zurita der blevet valgt til parlamentet for partiet MAS. Hun 
repræsenterer en del af den majoritet af Bolivias befolkning, som har bragt Evo Morales til magten. Hun vil 
bevise, at de oprindelige folk godt kan regere Bolivia. Du møder også Carlos Rojas der er landmand, 
forretningsmand og politiker i Santa Cruz. Han ønsker at halvmåneprovinserne skal løsrive sig fra resten af 
Bolivia, så de kan slippe for Evo Morales’ venstreorienterede og pro-indianske politik.  

 

Efter at have set filmen… 

 

• Beskriv de to Bolivia’er. Brug alt det du ved fra arbejdet med Boliviatemaet til at skrive så meget 
som muligt. 

• Sammenlign Bolivia med Danmark: Kan Danmark på nogen måde sige at være delt i to på samme 
måde som Bolivia? 

• Brug det du ved om Bolivias historie til at forklare, hvorfor der er to så forskellige grupper i landet.  
• Skriv en kort diskussion på spansk, hvor du redegør for de to grupper og deres ønsker og tager 

stilling til, hvem du synes har mest ret til at bestemme og hvorfor. 


