Bevëlkerungsdicht:
9,7 Awunner pro km²

Awunnerzuel:
10.907.778

Fläch:
1.098.581 km²

Staatsform:
Präsidialrepublik
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Regierungschef:
Präsident Evo Morales

Sucre

Haaptstad:

Regierungssëtz: La Paz

Quechua, Aimara, Guaraní, Spuenesch
an 33 weider indigen Sproochen

Amtssprooch:

Bolivien am Iwwerblëck

...........

Viva la vida!
Vistas de Boli.v.ia
................

D'Kleedung an d'Liewensweis vun der Bevëlkerung
hält virun allem um Land un den Traditioune vun de
virkoloniale Virfahre fest. D'Kleeder si faarweg an de
Liewenskonditiounen ugepasst. Och an de Stied
gesäit ee weiderhi vill Fraen an der traditioneller
Chollita, enger Jupe déi aus ville Schichte besteet.

Well d'Land aus méi wie 30 verschiddenen indigene
Volleksgruppe besteet, ass all gudden Dach iergendee Fest, wat gefeiert gëtt. Musik an Danz spillen
eng grouss Roll am Liewe vun de Bolivianer. Als
Museksinstrumenter sinn d'Quena, eng Flütt aus
Bambusrouer an den Charango, déi typesch
Andeguitar, immens beléift.

Bolivien verfügt iwwert eng grouss
a villfälteg Kultur, di op Schratt an Tratt ze beobachten ass.

Kultur

!

!
2005 ass mam Evo Morales den éischten indigene President
gewielt ginn. Heen ass bis haut amgaang, d'Wonne vun der
Vergaangenheet ze pléischteren. Nei Hoffnunge bréngt d’
Lithiumvierkommen ënnert dem Salzséi vun Uyuni.

Dat bekannteste Beispill heifir ass dat risegt Sëlwervirkommen
an der Géigend vu Potosi, dat zënter dem 16. Jh. an d’ganz
Welt ausgefouert gouf. Mä och am 21. Jh. sinn di natierlech
Ressourcë weiderhin an d'Ausland verkaaft ginn. Dat bekannteste Beispill heifir ass d'Privatiséierung vum Äerdgas, déi am
Joer 2003 Bolivien fir e puer Wochen an den
Ausnamezoustand gedriwwen huet. 3 Joer virdrun hat
d'Regierung d'Rechter um Waasser un e multinationale
Konzern verkaaft an doduerch d'Land un de Rand vun engem
Biergerkrich bruecht.

Bolivien gehéiert zu deenen
äermste Länner a Latäinamerika, obwuel et räich un enger villsäiteger Kultur ass an iwwert enorm Buedemschätz verfügt.
Zënter Joerhonnerten gëtt Bolivien ausgebeut, an de Räichtum
ass net am Land bliwwen, mä ass duerch Intrigen a
Fehlwirtschaft an d'Ausland exportéiert ginn.

Wirtschaft
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Eng vun den Affergaben ass de Coca, déi ëmstridde
Planz, déi an den Dschungelgebidder vu Cochabamba a
La Paz wiisst. Coca knaen ass säit Joerhonnerten déif an
der Kultur vun de Bolivianer verwuerzelt a fir sie en
Allheelmëttel. Déi Stoffer, déi a klengen Dosen aus dem
Saaft vun de Blieder geléist ginn, hëllefe géint
d'Heichtekränkt, huelen engem den Honger a hëllefe verdauen. Leider gëtt aus deene selwechte Stoffer de
Kokain gewonnen an zitt déi rituell Planz an e schlecht
Liicht.

D'Pachamama, d'Mutter Erde, ass d’Göttin vun den
Aymara a vun de Quechua; sie kritt regelméisseg Affer
gemaach a begleed de Bolivianer duerch d'ganz Liewen.

Iwwer 90% vun de Bolivianer gehéieren der réimeschkathoulescher Kierch un, wat awer net verhënnert, dass
derniewent nach déi traditionell Naturrelioune veréiert
ginn.
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Vill Kanner iwwerliewen eng eigentlech “einfach”
Krankheet net, wëll de Kierper duerch de Mangel un
Oofwierkräfte geschwächt ass. D'Entwécklung vum
Gehir verleeft am Alter vum klenge Kand esou séier
wei a kenger anerer Period vum Liewen, an hei gëtt de
Grondstee geluecht fir d'Ausbildung vun der Sprooch,
de de sozialen a kognitive Fäegkeeten. E Kand, dat
Honger leide muss, erlieft hei Defiziter, déi et och spéider net méi ganz ausgläiche kann.

Laut dem Welthonger-Index
aus dem Joer 2011 leiden
ëmmer nach 27% vun der bolivianescher Bevëlkerung
un Honger. Dovu si 4,5% vun de Kanner ënner 5 Joer
betraff. Dëst ass eng liicht Verbesserung am Verglach
zu de Joere virdru, mä ëmmer nach stierwe méi wie 5
% vun de Kanner ënner 5 Joer - ënner anerem wéinst
Ennerernährung.

Ernährung

!
Bolivien schafft mat Erfolleg un enger landeswäiter
Waasserversuergung an huet am Joer 2011 eent vun
de Milleniumsziler vun der UNO, nämlech d’Zuel vun
de Mënschen ouni Zougang zu propperem Waasser
ze halbéieren, erreecht. National laafen ganz vill
staatlech Investitiounsprogrammer, déi d’Waasserinfrastruktur an Bewässerungssystemer verbesseren.
Duerch proppert Waasser kënne vill Krankheeten verhënnert, an d’Kannerstierflechkeet erofgesaat ginn.

Den Zougang zu propperem
Waasser ass e Grondrecht
fir jiddereen. Eleng d’Installatioun vun enger
Spulltoilett erhéicht d’Iwwerliewenschance vu
Neigebuerenen a Latäinamerika em 60 %. Daat
heescht, méi wéi d’Halschent vun de Kanner, déi am
éischte Liewensjoer stierwen, kéinten duerch eng
propper Toilett gerett ginn.

Waasser

!

D'Grondausbildung ass ganz “basic”, an d'Kanner verloossen d'Schoulen dacks, ier si en Ofschloss gemaach hunn, fir
doheem ze hëllefen oder schaffen ze goen.

Et bleift awer schwéier, all d'Kanner aus dem Land ze erreechen. Di besonnesch Geographie bréngt et mat sech, dass
vill Kanner a klenge Schoulen héich an de Bierger oder am
déiwen Dschungel ënnerriicht ginn. D'Konditiounen hei sin
net gutt, well wéineg Léierpersonal bereet ass, op esou
extreme Platzen ze schaffen. An de Stied sinn d'Schoulen
oft hoffnungslos mat Schüler iwwerbesat, esou dass di eng
moies, an di aaner mëttes an d'Schoul ginn.

Am Joer 2012 gi méi wie 98 % vun de
schoulpflichtege Kanner an d'Schoul.
Dëst ass, nom Präsident Evo Morales op e Schoulbonus, de
"Juancito pinto" zréck ze féieren, deen zënter 2011 eemol
d’Joer un all schoulpflichtegt Kand bezuelt gëtt. Di 20 Euro
op de Kapp gi mat de staatleche Steieren aus de natierleche Ressourcen, wéi zum Beispill Kuelewaasserstoff,
finanzéiert.
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