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I denne tidslinje kan du læse om Bolivias historie

Jægerne og samlerne
1 jan 10000 BC - 31 dec 10000 BC

For mere end 10.000 år siden boede mange oprindelige folk der, hvor Bolivia
ligger i dag. De gik på jagt og samlede planter. De oprindelige folk tæmmede
dyr som Lamaen. Senere begyndte de at dyrke quínoa og kartofler. Omkring
500 år før vores tidsregning opstod tiwanaku kulturen oppe på den bolivianske
højslette. Det var et højtudviklet samfund, som fremstillede redskaber af metal.
Tiwanaku-riget gik i opløsning omkring år 1200.

Inka-kulturen
1 jan 1400

Inka-kulturen udbredes i Andesområdet. Det strækkede sig fra det nuværende
Ecuador i nord til det nuværende Bolivia i syd. Mange mener, at inkariget er en
udvikling af tiawanaku-kulturen. Det er en del af forklaring på, at aymará og
quichua folkene har så meget til fælles.

Bolivia - en spansk koloni
1 jan 1538 - 1 jan 1809

Spanierne opbyggede et system, hvor de opdelte jorden i haciendaer (godser).
Spanierne brugte de oprindelig folk som arbejdskraft. I 1545 opdagede
spanierne inkaernes. Gennem mange år blev der sendt mængder af sølv til
Europa. Millioner af folk døde af det hårde arbejdet i minerne. Den katolske tro
blev mere udbredt i Bolivia. Kristne tekster blev oversat til de oprindelige folks
sprog. Den katolske tro og de oprindelige folks traditioner blev blandet
sammen. Det er de stadig i dag.

Bolivias første grundlov
1 jan 1825

Her begynder fortællingen om et boliviansk folk og et selvstændigt land.
Grundloven i Bolivia gav flere rettigheder til almindelige mennesker. Men det
var stadig de rige, kirken og militæret, der havde magt. De fortsatte med at
udnytte de oprindelige folk på samme måde, som spanierne gjorde.

Arbejdere og bønder gør oprør
1 jan 1952

Det politiske parti MNR med det danske navn Den Revolutionære
Nationalistiske Bevægelse kommer til magten. De store haciendaer fratages
deres jord. Jorden bliver givet til bønderne. Og minerne tager Bolivia tilbage fra
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udlændingene. Nu skulle landet og folket have glæde af ressourcerne.

Flere militærkup
1 jan 1970 - 1 jan 1980

I flere år havde Bolivia flere militærkup. Det gjorde landet meget usikkert.

Mere demokrati
1 jan 1980

I starten af 1980’erne oplever Bolivia for første gang, at en regering skifter ved
et demokratisk valg. Men efter mange års uro er Bolivias økonomi dårlig.
Bolivia er på det her tidspunkt et af de fattigste lande i Sydamerika.

Verdens første præsident fra et oprindeligt folk
1 jan 2005

Præsident Evo Morales tilhører selv aymará-folket. Det var hans mål at
kæmpe for de oprindelige folks rettigheder. Han fik gennemført en lov om, at
op mod 1/5 del af jorden i Bolivia skulle gives til de fattigste. I 2009 fik han
gennemstemt en ny grundlov. Den skulle give mere selvstyre, uafhængighed
og endnu flere rettigheder, til de oprindelige folk.

Endnu et statskup
1 jan 2019

Efter 14 år som præsident vandt Evo Morales endnu et valg. Men han fik ikke
lige så mange stemmer som tidligere år. Dem der tabte, talte om valgsvindel.
Det endte med, at militæret ikke længere ville beskytte Evo Morales. Han var
nødt til at flygte fra Bolivia. Nu blev Jeanine Áñes indsat som præsident og
diktator.

Igen en folkevalgt præsident
1 jan 2020

I 2020 blev Luis Arce valgt som præsident. Han kommer fra samme parti som
Evo Morales. Luis Arce blev valgt med 55.1% af stemmerne. Han har lavet
mange af de samme aftaler, med andre lande som Evo Morales. De aftaler var
nemlig blevet droppet af Diktatoren Jeanine Áñes.
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