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Bizim Amerikamız
Değerli okurlarımız, Bizim Amerikamız adlı elektronik bültenimizin yeni sayısını
sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın gözünün Latin Amerika’nın üzerinde

olduğu, içinde bulunduğumuz günlerde tamamı gençlerden oluşan ekibimizle birlikte
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı da öncekiler gibi beğeneceğinizi umuyoruz. Katkı ve önerilerinizi bekliyor, etkinliklerimizde görüşebilmek ümidiyle selam ve saygılarımızı sunuyoruz.
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Bizim Amerikamız

Peru Kongre Seçimlerinde hiçbir parti çoğunluğu
sağlayamadı
Peru Devlet Başkanı Martín Vizcarra tarafından 30 Eylül 2019’da Kongre’nin feshedilmesi sonrasında Kongre’nin
yeni üyelerinin seçilmesi için 26 Ocak pazar günü seçim yapıldı. Resmi sonuçlar hala belli olmazken sandık çıkışı seçim
anketlerine göre hiçbir parti Kongre’de tek başına çoğunluğu elde edemedi.
Peru’da Kongre’nin üyelerini seçmek için 26 Ocak Pazar günü yapılan seçimler sonrasında 9 siyasi parti Kongre’de
temsil edilecek. Resmi sonuçların henüz açıklanmadığı seçimlerde sandık çıkış anketleri ve hızlı sayımlara göre Halk
Hareketi Partisi (Acci
ón Popular) geçerli oyların %10,31’ni alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 25 milletvekili
ile Kongre’de temsil edilecek olan Halk Hareketi Partisi, bir önceki seçimde 5 milletvekilliği kazanabilmişti. Seçimlerin
sürprizi olarak değerlendirilen Kırsal Halk Cephesi (FREPAP) %8,25 oy alarak 15 milletvekilliği kazandı. Seçimlerde
ikinci olan FREPAP, siyaset bilimciler ve Peru’yu takip eden gazeteciler tarafından aşırı muhafazakar bir parti olarak
tanımlanıyor. Evanjelik Hristiyanlığa dayanan FREPAP, uzun yıllar sonra Peru Kongresi’ne giren ilk ideolojik parti
olarak görülüyor. Kongre’ye giren diğer siyasi partiler; yüzde 8,07 oy alan İlerleme için İttifak (Ali
anza para el Progreso), yüzde 8,05 oy alan Podemos Perú, yüzde 7,38 oy alan Mor Parti(Partido Morado), yüzde 7,24 oy alan Halk Gücü
(Fuerza Popular), yüzde 6,91 oy alan Peru için Birlik (Unión por el Perú), yüzde 6,22 oy alan Geniş Cephe (Frente
Amplio) ve yüzde 6,11 oy alan Biz Peru’yuz (Somos Perú) oldu. 2016’de gerçekleştirilen son Kongre seçimlerinde yüzde 36,34 ile 73 milletvekilliği kazanan Fujimorist Halk Gücü Partisi’nin 58 milletvekilliği kaybederek Kongre’deki çoğunluğunu kesin bir şekilde kaybetmesi seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri oldu. Oy verme işlemlerinin bitmesinden sonra Kongre’ye gireceği düşünülen Peru için Hep Beraber hareketi yüzde 4,76 oy almasına rağmen Kongre’ye
giremedi. Kayıtlı seçmenlerin yüzde 5’nin oy vermediği seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklayacak olan Ulusal Seçim
Süreçleri Ofisi’nden (ONPE) yapılan açıklamaya
göre resmi sonuçların Mart başında belli olacağı
ifade edildi.
Seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Devlet
Başkanı Martin Vizcarra, zaman kaybetmeden
Kongre’ye giren siyasi partiler ve milletvekilleriyle toplantılar yapacaklarını belirtti. “Seçim
sonuçlarına bakarsak Kongre’de temsil edilen
siyasi güçlerle diyalog kurmalıyız” diyen Vizcarra, tüm partilerin siyasi ve adli reform süreçlerine
katkı vermelerini beklediğini söyledi.
Seçimlerde Kongre’ye seçilen 130 milletvekili,
2021 yılında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak. 2021 yılında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleriyle birlikte yapılacak
seçimlerle Kongre’nin yeni üyeleri belirlenecek.
Hüseyin Sinan Güler
Kaynak: La Republica ve EL Comercio
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ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması, Trump
tarafından imzalandı
1994 yılında imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak olan ABD, Meksika, Kanada Anlaşması (USMCA), ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Ocak’ta imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kanada’nın da anlaşmayı onaylaması gerekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından ABD’nin en kötü anlaşması olarak tanımlanan ve
ABD reel sektöründeki düşüşün nedeni olarak görülen NAFTA’nın yerini alması planlanan ABD Meksika Kanada Anlaşması, Başkan Trump tarafından imzalandı. 30 Kasım 2018’da imzalanan anlaşma, 10 Aralık 2019’da tarafların itirazları üzerine yeniden görüşülüp bazı maddelerinde değişikliğe gidilerek üç ülkenin temsilcileri tarafından imzalanmıştı. Anlaşmayı ilk onaylayan ülke ise Meksika idi. 12 Aralık 2019’da 1’e karşı 107 oy ile Meksika Senatosu anlaşmayı
onaylamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın da anlaşmayı imzalamasının ardından anlaşmanın yürürlüğe girmesinin
önündeki tek engel Kanada’nın anlaşmayı henüz onaylamamış olması.
USMCA’nın pek çok maddesi NAFTA ile benzerlik gösterirken USMCA daha çok otomobil ithalatı, çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergileri ve gıda sektörüne odaklanıyor. Anlaşma, üç ülke arasında yapılan 1 trilyon ABD Doları
tutarındaki ticareti kapsıyor. Anlaşma dahilinde ABD, Meksika’ya 27 milyon ABD Doları hibe yapmayı taahhüt ederken, hibenin tarım sektöründe çalışan çocuk işçiler başta olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesine harcanacağı
da anlaşmayla hükme bağlanmış durumda.
Donald Trump, NAFTA ile
ilgili olumsuz görüşlerini kamuoyu önünde defalarca dile
getirirken, Meksika hükümetleri de geçmişte anlaşmanın
imzalandığı 1994 yılından beri
NAFTA’nın ulusal çıkarları
lehinde olmadığını beyan etmişlerdi. Yeni ticaret anlaşması ile ABD’nin daha koruyucu
ticaret tedbirleri alması beklenmesine rağmen, USMCA ile Meksika hükümeti iş güvenliği ile ilgili reformları yapmasını kolaylaştıracak dış yardımlar elde edebilecek. NAFTA ile kıyaslandığında çalışma koşuları ve çevre düzenlemeleri konusunda daha net yaptırımlar içeren USMCA ile birlikte otomotiv endüstrisi başta olmak üzere ulusal üretimleri arttırması ve bölgesel ticaretin
ABD lehine değişmesi bekleniyor.
Hüseyin Sinan Güler
Kaynak: BBC
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Terörizmle Mücadele Konferansı’nda Venezuela hedef
alındı
Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlendi. Konferansta konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela’nın terör örgütlerine destek verdiğini öne sürerek
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için “diktatör” yakıştırmasını yaptı. Konferansta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve kendini geçici Venezuela devlet başkanı ilan eden Juan Guaido bir araya geldi.
Terörizmle mücadelede ülkeler arası iş birliğinin görüşüldüğü Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlendi. 17
Ocak 2019’da silahlı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun
(Ejército de Liberación Nacional ) bombalı saldırı düzenlediği General Santander Polis Okulu, konferansa ev sahipliği
yaptı. 2019’da hayatını kaybeden 23 kişinin anılmasının
ardından etkinlik başladı. Terörizmle Mücadele Konferansı’nda; ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik
Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil
edildi. Amerika Kıtası’ndaki terörizmin tartışıldığı konferansın ardından ortak bir bildiri açıklandı. Konferansa katılan
ülkelerin terörist gruplara ve terör eylemlerine finansman sağlayanlara karşı birlikte hareket edeceği vurgulandı.
Konferansta konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Lübnan Hizbullah’ının Venezuela’da varlık gösterdiğini
öne sürdü. Nicolas Maduro ve yönetiminin Hizbullah hücrelerine göz yumduğunu söyleyen Duque, Ulusal Kurtuluş
Ordusu (Ejército de Liberación Nacional) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) unsurlarının Venezuela’yı üs olarak kullandıklarının bir sır olmadığını söyledi.
Terörizmle Mücadele Konferansı’nda Honduras ve Kolombiya; Arjantin, Paraguay, Brezilya ve Peru’nun ardından Hizbullah’ı terör örgütü olarak kabul etti. Kolombiya, Hizbullah’la birlikte ABD’nin terörist olarak kabul ettiği, içinde İran
Devrim Muhafızları ve Hamas’ın da bulunduğu listeyi olduğu gibi tanıdı.
Yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen konferansa katılan Juan Guaido ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ilk
kez bir araya geldi. Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Pompeo, ABD’nin iyi bir gelecek isteyen Venezuela
halkını ve Guaido’yu desteklemekten gurur duyduğunu ifade etti. Venezuela’ya karşı yeni yaptırımlar hakkında açıklamada bulunmayan Pompeo, ABD’nin yapacaklarının bitmediğini vurguladı. Mike Pompeo, Kolombiya Devlet Başkanı
Ivan Duque’nin yaptığı gibi Nicolas Maduro’yu hedef aldı ve ABD’nin Guaido’ya daha fazla destek vereceğini söyledi.
Pompeo, “Dünya, Venezuela halkının demokrasiye dönme çabalarını desteklemeli ve bölgede etkisi olan Maduro'nun
zulmünü sona erdirmelidir.” dedi.
Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Juan Guaido, Venezuela hükümetinin FARC ve ELN gibi terörist
grupları finanse ettiğini öne sürdü. Guaido, Maduro’nun Hizbullah’a göz yumduğunu ifade ederek “diktatör” söylemlerini sürdürdü. Ülkesinden izinsiz ayrılan Guaido, Venezuela’ya nasıl döneceği hakkında açıklama yapmadı. Guaido’nun
Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na katılması bekleniyor.
Barış Göksel
Kaynak: AA, Sputnik Mundo , Voz de América , CNN , The Jerusalem Post
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Ekvador, Japonya’dan dış yardım alacak
Ekvador Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki sığınmacıların gıda gereksinimlerinin giderilmesi için Japonya Hükümetinden
3.200.000 $’lık gıda yardımı alınacağını duyurdu. Yardımın Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı aracılığıyla verileceği de bildirildi.
27 Kasım tarihinde, Japonya, Ekvador ve Dünya Gıda Programı tarafından bağışın tamamlanabilmesi için gereken evraklar imzalandı. Diplomatik evrakların imzalanması
sırasında Ekvador Dışişleri Bakanı José Valencia,
yapılan yardımlar için Japonya’ya şükranlarını sundu ve bu yardımların Venezuelalı sığınmacıların
ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemli olduğunu
bir kez daha vurguladı. Ekvador’daki Japon Büyükelçisi de zor durumda olan Venezuelalılara yardım
etmekten büyük mutluluk duyduklarını ve bu para
yardımının sığınmacılara buğday, mısır, pirinç ve
sebze olarak ulaştırılacağını bildirdi.
Venezuela’da 2013 yılının ilk aylarında baş gösteren
ekonomik ve politik kriz nedeniyle birçok Venezuelalı Ekvador’a iltica etmişti. Günümüzde Ekvador’da
400.000 Venezuelalı sığınmacı olduğu biliniyor. 12. Dünya Göç ve Kalkınma Zirvesi de 20-24 Ocak tarihleri arasında
Quito kentinde yeapıldı. Akademik isimlerin, hükümet temsilcilerinin, göç uzmanlarının ve belediye başkanlarının katıldığı zirvede; göç politikaları ve göç hareketlerinin kontrol altında tutulabilmesi için uygulanabilecek yenilikçi faaliyetler
tartışıldı. Ekvador Göç Hareketleri Bakan Yardımcısı Carlos Alberto Velástegui “2020 yılında 274.000 Venezuelalı
göçmenin Ekvador'a göç edeceği düşünülüyor, bu 274.000 kişiden 109.000'i Ekvador’da kalacaktır” dedi. Velástegui
göç hareketlerinin Ekvador'a getirdiği mali yükü de belirterek 2018-2019 yıllarında ülkenin, göç meselesine
190.000.000 $ harcadığını vurguladı.
15 Ocak tarihinde Amerika İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan incelemenin ardından yayımlanan raporda,
Ekvador'da ekim ayında gerçekleşen protestolar sırasında halka orantısız şiddet uygulandığı ve sorumluların acilen adalet karşısına çıkarılması gerektiği vurgulandı. Aynı gün hükümet tarafından yapılan bir açıklamada ise rapor kesin bir
dille reddedildi ve abartılmış olarak nitelendi. Yaşanan olaylar sırasında yakınları hayatını kaybeden bir grup insan bu
durumu uluslararası mahkemelere taşıyacağını bildirdi. Bu konuda adaletin hala sağlanamadığını bildiren mağdurlar;
Ekvador, tarihinde daha önce bu büyüklükte bir polis şiddeti görülmemişti dediler.
Çağdaş Sina Çörekli
Kaynak: EFE
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Kolombiya’da müzakereler sürüyor
Latin Amerika’da 2019’un sonlarına gelirken Venezuela, Şili ve Ekvador’da başlayan kitlesel protestolar silsilesinin bir
ucuna da Kasım ayında başlayan gösterilerle Kolombiya eklendi. Protestolar yaklaşık 200 bin insanın sokaklara inmesiyle başladı. Gösterileri yürüten sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle hükümet arasındaki müzakereler 2020 yılına da
taşındı.
ABD ile iyi ilişkileriyle bilinen Ivan Duque hükümetinin Kasım 2019 başlarında gerilla kamplarına yaptığı saldırı sonucu kazara sekiz çocuğun hayatını kaybettiği olayın ardından, aynı ayın ortalarında sosyal politikalarda yapılan olumsuz değişiklikler kitlesel
gösterilere neden oldu. 19 Kasım 2019’da başlayan genel grev Duque hükümetini bir dizi acil
önlem almaya itti ve Kolombiya’nın kara ve su
sınırlarının 22 Kasım’a kadar kapatıldığı duyuruldu. Aynı gün pek çok sendika ve STK da, çalışan
hakları ve emeklilik reformlarını protesto için 21
Kasım’da sokağa çıkma çağrısı yaptı.
21 Kasım’da, başta başkent Bogota olmak üzere, Cartagena, Cali, Medellin ve Bucaramanga gibi şehirlerde başlayan
kitlesel gösterilerin temel sebebi ekonomik kaygılar ve mevcut reform paketi olarak görülmekte. Öte yandan, Kolombiya’nın siyasi tarihinde derinleşmiş bir biçimde yer alan bazı sorunların izlerini bulabilmek de mümkün. FARC ile yaklaşık 50 yıllık tarihi olan çatışmaların 2016’da varılan barış ile sona ermesi toplumsal bir rahatlamayı da beraberinde getirmişti. 2018’de Miguel Santos yerine seçilen Duque bu barışı sürdürmeyi başaramadı.
Uyuşturucu trafiğinde kayda değer bir azalma gerçekleşmemesi, ekonomik eşitsizliğin etkilerini derinleştirdi ve güvensizlik ortamı sürmeye devam etti.
22 Kasım’da Duque, Bogota’da sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ve bir takım güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.
Herkesi ulusal müzakere için diyaloğa davet etti. Aynı gün muhalefet genel grevi sürdürme çağırısı yaptı.
Gösterilerde, kasım ayı biterken ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olaylar yaşandı ki bunlar arasında bombalı araçla
yapılan bir saldırı sonucu 3 polis memurunun öldüğü olay da vardı. Barış görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması, Ulusal
Kalkınma Planı (NDP)’nın toplumda yarattığı huzursuzluk ayrışmaları güçlendirdi.
Sputniknews’te görüşlerine yer verilen Kolombiyalı ekonomist Manuel Martinez’e göre, 1990’lardan bu yana Kolombiya’nın içine girdiği liberalleşme süreci ve bu doğrultuda yapılan ekonomik reformların 2000’lerde artarak uygulanması,
bugün gelinen noktayı anlamamız için önemli. Kolombiya’daki neoliberal politikalar IMF, Dünya Bankası ve OECD
gibi kuruluşların desteğini aldı. Ekonomik göstergelerdeki büyüme, halkın yaşam kalitesine yansımadı.
Aralık ayında kısa süreliğine duraklayan gösteriler, Başkan Duque’nin emeklilik reformunu duyurmasıyla yeniden başladı ve Bogota üçüncü kez ulusal greve gitti. Göstericileri temsilen bir komite 13 maddelik taleplerini Duque’ye sunmuştu. Bu komitede FARC ile 2016’da imzalanan barış görüşmelerinde yer alan bazı isimler ve eski aktivistler de yer
almakta. Göstericilerin talepleri ücret artışı, istihdam olanakları ve ücretsiz eğitim gibi konuları içermekteydi.
Bugün gelinen noktada, 22 Ocak 2020 itibarıyla, gösterilerde en az 4 kişinin öldüğü, 500’e yakın insanın yaralandığı ve
200’ü aşkın göstericinin tutuklandığı belirtilmektedir. Hükümetin ekonomik politikalarında tam aksi istikamette bir değişim olmadığı sürece gösteriler devam etme eğilimi göstermektedir.
Tanju Zilifdar
Kaynak: Sputnik ve Euronews
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Guatemala hükümeti, gıda güvenliği için fon
oluşturuyor
2.3 milyon insanın gıda güvenliği açısından risk altında olduğu Guatemala’da hükümet yetersiz beslenmeyle mücadele
etmek ve gıda güvenliği sağlamak için önlem paketi oluşturma kararı aldı.

Alejandro Giammattei hükümeti, yetersiz beslenme ve gıda güvenliği zafiyeti ile karşı karşıya olan 2.3 milyon Guatemalalı için harekete geçti. Hükümet daha önce “Beslenme için Ulusal Seferberlik” adı altında bir program başlatmıştı.
Fakat söz konusu program kronik yetersiz beslenmeyi azaltmayı amaçlarken risk altında olan ve mevsimsel yetersiz
beslenmeyle karşı karşıya olan 2.3 milyon vatandaş için herhangi bir yardımı içermiyordu. 4 Ocak günü Ulusal Kültür
Sarayı’nda Başkan Yardımcısı Guillermo Castillo ve sivil toplum örgütleri arasında yapılan toplantıyla hükümetin hazırladığı planın detayları ortaya çıktı. Castillo, “Gıda güvenliği ve mevsimsel yetersiz açlıkla ilgili her şey bizi son derece kaygılandırıyor” dedi. Her yıl Nisan ve Ağustos aylarında gerçekleşen ve mevsimsel açlık/yetersiz beslenme olarak
tanımlanan durum, 2019 yılı Mart ayında başlamıştı. Dönemin Başkan Yardımcısı Jafeth Cabrera, 900 milyon Guatemala Quetzalı tutarında bir yardım paketi ile mevsimsel geçişten etkilenen çiftçi ailelerine destek olacaklarını belirtmişti.
Fakat acil durum yardımlarının seçim dönemi nedeniyle yeterli oranda dağıtılamadığı basına yansımıştı.
Giammattei hükümetinin hazırladığı önlem paketi, Guatemalalı tüm yasal otoriteler ile özel girişimlerin ortaklaşa çalışmasını içeriyor. Ayrıca plana göre, uluslararası bağışçılardan da yardım paketi kabul edilebilecek. Plan kapsamında
Tayvan’ın bin ton pirinci Guatemala’ya hibe edeceği de Castillo tarafından toplantıda dile getirildi. Önlem paketinin
bütçesinin açıklandığı toplantıda Devlet Başkanlığının pakete 200 –300 milyon Guatemala Quetzalı tutarında bir meblağ ayıracağı ifade edilirken Kongre’den de 25 milyon Guatemala Quetzalı bütçe istenecek. Önlem paketine uluslararası
kamuoyu tarafından verilecek desteğin miktarı belli olmamasına rağmen uluslararası bağışlarla birlikte paketin maddi
büyüklüğünün iki katına çıkması bekleniyor.
Hüseyin Sinan Güler
Kaynak: Prensa Libre
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Bolivya Krizinde son gelişmeler
12 Kasım 2019 tarihinde Evo Morales’in ülkeden ayrılmasının ardından MAS(Movimiento al Socialismo) Partisi mensubu olan Senato ve Temsilciler Meclisi başkanları da istifa ettiler. Yine aynı tarihte Senato Başkan Yardımcısı Jeanine
Áñez, Anayasaya uygun olmamasına rağmen, kurulacak geçici yönetimin başkanı olmaya en yakın kişi olduğunu beyan
ederek başkanlığını ilan etti. Göreve geldikten sonra Bakanlar Kurulu’nda köklü bir değişikliğe giden Áñez, geçici yönetim süresince görev yapacak bakanları atamaya başladı. Geçici yönetimi kabul etmeyen Evo Morales yanlısı halk
sokaklara indi, ülke geneline yayılmış olan gergin atmosfer yerini polis ve halk arasında yaşanan çatışmalara bıraktı.
15 Kasım 2019’a gelindiğinde MAS Partisi mecliste kontrolü tekrar ele aldı. Meclisteki koltukların neredeyse %70'ine
sahip olan MAS yeni Meclis Başkanı’nın seçilmesine öncülük etti ve Meclis Başkanı Sergio Choque oldu. Anayasaya
göre legal oylamayla seçilen yeni Meclis Başkanı’nın, Geçici
Başkan Áñez'in yerine geçmesi gerekse de böyle bir görev değişimi yapılmadı. İlerleyen günlerde, eylemci sayısının artmasının
ardından Jeanine Áñez, askerlerin, darbe karşıtı eylemleri bastırırken kullandıkları yöntemler nedeniyle ceza almalarını engelleyecek bir kararname imzaladı. Áñez ''Bu kararı almamın nedeni
ülke güvenliğinin tehlikede olmasıdır'' dedi. Darbe karşıtı protestolar sırasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkede ölü ve yaralı
sayısı gün geçtikçe artıyordu.
18 Kasım 2019 tarihinde; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve geçici hükümet temsilcileri arasında bir uzlaşma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı; Bolivya
Piskoposlar Birliği, Amerika Devletler Birliği ve Avrupa Birliği'nin çağrısıyla gerçekleşti. Toplantıya gözlemci olarak
katılan Piskopos Eugenio Scarpellini, bu diyalog sürecini barışın başlangıcı olarak değerlendirdi.
21 Kasım’da Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Bolivya'daki yüksek rütbeli askerlerin Evo Morales'e karşı
yasal olmayan faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, Venezuela'daki Bolivya Askeri Ateşesi ve ona bağlı olarak çalışan
personelin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini bildirdi.
23 Kasım 2019 tarihinde geçici yönetimin başkanı Áñez, Bolivya İşçi Birliği ve çiftçi birlikleriyle bir araya geldi. Toplantıda ülkedeki şiddetin önlenmesi ve barışın devamlılığının sağlanması için görüşmeler yapıldı. Bolivya Senatosu'nda
yeni yapılacak seçimin kurallarının neler olması gerektiği konusunda oy birliği sağlandı. En kısa zamanda yeni bir Yüksek Seçim Kurulu kurulmasına ve önceki seçimlerden çıkan sonuçların hiçbir hükmünün olmamasına karar verildi ve 26
Kasım tarihine gelindiğinde atanan ilk YSK üyesi Siyaset Bilimci Salvador Romero oldu. Seçimlerin en geç 2020 Nisan'da yapılması planlanıyor.
Evo Morales 7 Aralık 2019 tarihinde tedavi için Meksika'dan Küba'ya gitti. Ertesi gün ise MAS Partisi Morales'in, Bolivya'da birkaç ay içinde olacak olan seçim kampanyasını yöneteceğini açıkladı.
12 Aralık tarihinde Küba'dan Arjantin'e geçen Morales, Arjantin'de politik sığınmacı olarak kalabilmek için başvuruda
bulunacağını duyurduktan sonra vatanın bütünlüğünü sağlayabilmek için mücadeleye Arjantin'den devam edeceğini
duyurdu. Bu duyurunun ardından geçici Añez yönetimi, Arjantin hükümetinin bu duruma izin vermemesini istediğini
belirterek, Evo Moralesin bu faaliyetinin Bolivya'nın iç işlerine karışılması anlamına geleceği yönünde bir açıklamada
bulundu. 13 Aralık tarihinde Arjantin yönetimi Morales'in politik sığınmacı olma talebini kabul etti.
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Morales, politik mücadelesine Arjantin’den devam ederek, Añez yönetiminin ülkenin mal varlıklarını özelleştireceği yönünde bir açıklama yaptıktan sonra bu durumun ülkeyi iflasın eşiğine getireceğini düşündüğünü de
sözlerine ekledi. Morales'in Arjantinden ülke siyasetini
yönlendirme çabası Añez yönetimi tarafından büyük bir
tepkiyle karşılandı; geçici yönetim, bu duruma izin verdiği için Arjantin'in uluslararası yargı kurumlarına şikayet edileceği yönünde bir açıklamada bulundu.
Süreç devam ederken geçici yönetimin ülkeyi yeniden
dizayn etme faaliyetleri de devam ediyordu, 18 Aralık 2019 tarihinde Bolivya Merkez Bankası Başkanı Pablo Ramos
görevinden alınarak yerine Guillermo Aponte getirildi.
19 Aralık 2019 tarihinde Evo Morales, kendisinin hala ülkenin anayasal yöneticisi olduğu yönünde bir açıklamada bulundu. 23 Aralık 2019 tarihinde Meksika Hükümeti, Viyana Konvansiyonu'na uyulmayarak La Paz kentinde bulunan
Meksika Büyükelçiliği'nin Bolivyalı yetkililer tarafından düzenli olarak takip edildiği yönünde bir açıklamada bulundu.
Meksika Başkanı Andrés Manuel López Obrador, ülkesinin karşı istihbari faaliyette bulunmayarak Bolivya'nın Ciudad
de México'da bulunan Büyükelçiliğine karşı saygılı tavrını sürdüreceğini de sözlerine ekledi. İki ülke arasında yaşanan
gerginliğin artmasının ardından Añez, Meksika Büyükelçisi María Teresa Mercado'yu, İspanyol Maslahatgüzar Cristina
Borreguero'yu ve birkaç İspanyol diplomatı ''persona non grata''
ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istedi. İspanya'nın da bu harekete karşılık vererek üç Bolivyalı diplomatı ''persona non grata''
ilan edip ülkeden ayrılmalarını talep etmesi yaşanan diplomatik
krizi gözler önüne serdi.
31 Aralık tarihinde Bolivya Meclisi, Evo Morales'in henüz resmi
olarak karara bağlanmamış olan görevden alınma işlemlerini
uygulamak için faaliyetlerine hız verdi.
3 Ocak 2020 tarihinde Bolivya geçici hükümeti, Avrupa Birliği
yetkilileri ile iletişime geçerek İspanya ile yaşanan diplomatik
krize bir son verilmesinin istendiğini bildirdi. Yine 3 Ocak tarihinde Meksika hükümeti ise Bolivya'da diplomatik faaliyetlerin yürütülmesi için sınır dışı edilen Büyükelçi yerine bir
Maslahatgüzar atayarak tepkisini ortaya koydu. 4 Ocak tarihinde Añez, geçici yönetimin 22 Ocaktan sonraki bir tarihe
kadar görevde kalacağını belirten bir açıklama yaptı, yine aynı tarihte, genel seçimlerin 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağı da duyuruldu. 6 Ocak tarihine gelindiğinde, ülkedeki partilerin başkan adaylarını açıklamak için bir ay süreleri kalmıştı. 10 Ocak tarihinde Añez, Meksika ve İspanya ile ilişkilerin normalleştirilmesinin istendiği yönündeki açıklamasını
yineleyerek dostluk ve karşılıklı saygıya dayanan geleneksel ilişkilerimizi korumak istiyoruz dedi. 20 Ocak 2020 tarihine gelindiğinde MAS Partisi, adaylarını eski Ekonomi Bakanı Luis Arce Catacora ve eski Dışişleri Bakanı David
Choquehuanca olarak açıkladı. Açıklanan iki güçlü adayın parti içinde bir ayrılık yaratması da ihtimaller dahilinde görülüyor.
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