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Morales zat fout 

Bijna een maand geleden in de vroege ochtend van 16 april 3.30 locale tijd bestormden een dertigtal tot 

de tanden bewapende commando’s van de Boliviaanse politie het Las Americas Hotel in Santa Cruz. De 

actie was gericht tegen vijf mannen die in aparte kamers in het hotel verbleven. Drie van hen vonden bij 

deze actie de dood. Twee van hen overleefden de commando-aanval en werden door de Boliviaanse 

politie gearresteerd en naar de hoofdstad La Paz  overgebracht. De vijf mannen om wie het gaat, hadden 

een Europese nationaliteit: Eduardo Rozsa Flores, Boliviaans-Hongaars-Kroatisch; Michael Dwyer Iers; 

Arpad Magyarosi Roemeens; Mario Tadic Boliviaans-Kroatisch en Elod Toaso een dubbele Hongaars-

Roemeense nationaliteit. De commandant van de Boliviaanse politie Victor Hugo Escobar verklaarde daags 

na de actie op een persconferentie dat er in het hotel een vuurgevecht had plaats gevonden tussen zijn 

commando’s en de groep van vijf die door hem als terroristen werden bestempeld en dat de Boliviaanse 

commando’s het vuur hadden geopend, nadat een van de terroristen op de commando’s hadden 

geschoten. Escobar moest een aantal dagen later deze verklaring herroepen. Er had helemaal geen 

vuurgevecht plaatsgevonden. De macabere foto’s die de Boliviaanse autoriteiten hebben vrijgegeven van 

de drie lijken in hun hotelkamers laten de mannen in onderbroek en met vastgebonden handen zien. Uit 

lijkschouwing is gebleken dat Rozsa Flores met zes kogels is omgebracht die van 30 centimeter werden 

afgevuurd. De Ier Michael Dywer werd van achteren neergeschoten. Het lijkt er meer op dat Rozsa Flores, 

Magyarosi en Dywer in hun slaap verrast werden en dat er eerder sprake is van een regelrechte executie.  

 

Om het optreden van de Boliviaanse commando’s te rechtvaardigen, kwam de president van Bolivia, Evo 

Morales eveneens met een verrassende verklaring na de gebeurtenissen. De groep van vijf mannen die in 

Santa Cruz verbleven, zouden het op zijn leven gemunt hebben. Morales gaf toe dat de actie tegen de vijf 

“huurlingen” onder zijn bevel had plaatsgevonden. Bijna een maand later is ook deze verklaring herroepen 

en worden de vijf mannen beschuldigd van “samenzwering tegen het omverwerpen van de Boliviaanse 

staat”.  

Het heeft er alle schijn van dat de vijf mannen op de gewraakte ochtend in april het slachtoffer zijn 

geworden van een politieke machtsstrijd op zijn Latijns-Amerikaans. Morales die zijn fortuin heeft verdiend 
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met de teelt van de cocaïneplant is de eerste president van het land die behoort tot de Indiaanse 

bevolking. Hij is gecharmeerd van het communistisch geïnspireerde bewind van zijn vriend Hugo Chavez 

van Venezuela. Ook Morales zet in op de nationalisering van de energiesector in zijn land en wil de 

bezittingen van grootgrondbezitters die afstammen van de voormalige koloniale overheersers en nieuwe 

emigranten uit vooral Oost-Europa herverdelen onder zijn Indianen. Ook wil Morales zichzelf net als 

Chavez bijzondere volmachten toekennen die hem in staat stellen zijn presidentsmandaat onbeperkt te 

verlengen. Dit beleid van Morales heeft de reactie opgeroepen van de rijke provincies in de laagvlakte van 

het land waarvan Santa Cruz de belangrijkste is. Om het antidemocratische centralisme tegenwicht te 

bieden, hebben de vier provincies in de loop van 2008 een autonomiebeweging gevormd die onder het juk 

van de hoofdstad die door de socialistische Morales en de zijnen wordt beheerst, probeert uit te komen. 

In democratische referenda is aangetoond dat de overgrote meerderheid van de bevolking in de 

opstandige provincies overduidelijk voor meer autonomie is. Inmiddels heeft dit politieke conflict in Bolivia 

de interesse gewekt van de internationale politiek. De ambassadeur van de VS, Philip Goldberg die de 

leiders van de beweging voor meer autonomie in Santa Cruz ontmoet heeft, is door Morales uitgewezen 

omdat hij zou “samenzweren tegen de Boliviaanse staat”. 

 

Vooralsnog is de smoking gun door de Boliviaanse autoriteiten ter legitimering van de commandoactie niet 

geleverd. Het land gonst van geruchten en tegen de twee nog in leven zijnde verdachten, Toaso en Tadic 

wordt een schijnproces voorbereid dat doet denken aan de zwartste dagen van het Stalinisme in Oost-

Europa compleet met spionnen en informanten, valse betekenissen, de fabricatie van bewijsmateriaal en 

een wanhopige officier van justitie die de advocaten onder druk probeert te zetten om in te stemmen met 

strafvermindering voor hun cliënten waardoor de “daad van terrorisme” impliciet wordt toegegeven. Enig 

licht op wat de vijf mannen in Santa Cruz aan het doen waren, komt vooralsnog uit een video-interview 

die de omstreden wereldrevolutionair en veteraan uit de Joegoslavische burgeroorlog aan Kroatische kant, 

Eduado Rozsa Flores aan de Hongaarse journalist Andras Kepes heeft gegeven voor zijn vertrek naar 

Bolivia in september 2008. Dit video-interview is op de Hongaarse satellietzender vertoond. Hierin beweert 

Rozsa Flores dat hij naar Bolivia zal afreizen om de autonomie van Santa Cruz te ondersteunen, desnoods 

gewapenderhand. Uit de video blijkt niet met wie Rozsa Flores samenwerkt, ook worden de andere 
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mannen die in het hotel verbleven niet genoemd. Pikant detail is dat Rozsa Flores die zichzelf als een 

volgeling van Che Guavara zag, in het interview profetiseert over een eventuele heldendood á la zijn grote 

inspirator in Bolivia. Het kan niet ontkend worden dat de foto’s van de gedode Che Guevara en die van 

Rozsa Flores inderdaad treffende gelijkenis vertonen.  

 

Het heeft er alle schijn van dat Morales fout zat en dat er sprake is van executies in koele bloede. Morales 

heeft al aangegeven dat hij geen internationaal inderzoek in deze zaak zal dulden. Hij is verbaasd dat de 

internationale publieke opinie zijn versie niet op voorhand gelooft. Er is echter alle reden voor dat de 

Europese Unie het voortouw neemt om de waarheid in deze zaak boven water te krijgen. In de eerste 

plaats gaat het hier om EU-burgers of burgers van kandidaat-lidstaten. Verder heeft Morales veel 

sympathisanten in de EU. Een onafhankelijk onderzoek door de EU kan door de president die een 

paranoia indruk maakt niet naar de prullenbak verwezen worden als onderdeel van een “internationaal 

complot” tegen zijn Bolivia. Ten slotte wordt het bewind van Morales met subsidies en 

ontwikkelingsgelden uit Europa gesteund. Voorwaarden hiervoor moet zijn dat ook landen als Bolivia de 

internationale rechtsorde en de mensenrechten respecteren.  

 

László Marácz 

13 Mei 2009 

 

 

 


