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 Бивши председник Боливије Ево Моралес изјавио је данас за Ројтерс да би желео да се
врати у Боливију из Мексика, где се налази у азилу, али би нови избори могли бити
одржани и без њега.

  

  Моралес је поднео оставку под притиском у недељу, након недеља протеста и насиља
после избора 20. октобра који су му донели победу помрачену оптужбама за превару.   

Он је такође рекао да није организовао демонстрације у Боливији из Мексика.

  

Привремена самопроглашена председница Боливије Ђанин Ањез изјавила је да је
свргнути бивши председник Ево Моралес слободан да се врати, али да ће морати да
одговори на наводе о изборној превари и да неће имати имунитет.

  

Анез је рекла да је разговарала са законодавцима из Моралесове странке у настојању
да разреши кризу у земљи и нагласила да су нови избори вероватни, мада је навела
мало детаља.

  

Рекла је, међутим, да Моралес неће бити добродошао ни на једним новим изборима.

  

Моралес, први боливијски председник који припада староседелачком народу, земљом је
управљао од 2006. године, а непуних месец дана након што је по четврти пут изабран за
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председника, био је принуђен да поднесе оставку.

  

САД су ми понудиле авион "за Гвантанамо"

  

Бивши председник Боливије рекао је у интервјуу за Ројтерс у Мексико Ситију да су му
Сједињене Државе понудиле авион за бекство из Боливије.

  

"Сједињене Државе позвале су министра спољних послова (Боливије) да нам понуди
авион да нас одведе тамо где смо желели. Био сам сигуран да ће то бити Гвантанамо",
рекао је Моралес, осмехујући се.

  

(Танјуг)
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