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Abstract
Nilsson, Martin (2005). Demokratisering i Latinamerika under 1900-talet –
vänstern och demokratins fördjupning. (Democratization in Latin America during the 20th Century – The Role of the Left and the Deepening of Democracy).
Acta Wexionensia No. 76/2005. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-483-6. Written in Swedish with a summary in English.
This study deals with the issue of democratization in Latin America during the
20th century, and in particular the role of the left in this process. The purpose of
this study is to empirically analyze the role of the left as a political actor in the
process of democratization toward the deepening of the democratic rule in Latin
America. The research questions are: what role did the left have in the transitions
to electoral democracies during the 20th century in Latin America? Why did the
left have the role it had in the transitions? How does the left’s view of democracy
affect the transition to electoral democracy, and the further democratization to
deepen democratic rule? What structural constraints affect the left’s ability to
deepen democratic rule?
A comparative qualitative method and different theoretical concepts of democracy, democratization, elite perspective, mobilization and organizations have
been used, and examples from different Latin American cases are given. One
empirical conclusion is that the role of the left in the transitions to electoral democracies varies from participation with active left leaders, collective left actions, to not have any significant role at all. A second empirical conclusion is
that in cases where left wing governments have tried to enforce a model of participatory democracy, the result has been “coup d’état” or rebellions conducted
by military forces and supported by the economic elite and the United States of
America. In other cases when left parties in government instead have remained
within the framework of an elite democracy, the result has rather been stabilization of the liberal democratic rule.
The main theoretical conclusions are as follows: the theoretical discussion
about democratic consolidation and the deepening of democracy have to consider that different actors’ (in this study the left) preferences for various models
of democracy differ; the actors’ view of democracy matter in the game of democratic development and democratic consolidation; and the relations between
the elite actors’ preferences for different models of democracy determine the
outcome of a specific form of democratic model (in this study electoral democracy, liberal democracy or participatory democracy).
Keywords: Latin America, Democratization, Democracy, Electoral Democracy,
Liberal Democracy, Participatory Democracy, Democratic Consolidation, Left
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Förord
Efter att ha arbetat med denna avhandling i cirka sex år i Växjö i Småland, i
Fridlevstad och på Sturkö i Blekinge, i Dorotea och Svanabyn i Västerbotten, i
Berkeley i Kalifornien, USA och i Managua i Nicaragua är det flera personer
som jag vill tacka. Min handledare, docent Stefan Höjelid, har under hela avhandlingstiden varit ett stort stöd, särskilt vid de tidpunkter då arbetet har känts
extra tungt. I slutskedet har Stefan dessutom aktivt bidragit till att göra avhandlingen något mera läsvänlig än vad som tidigare var fallet. Stefan introducerade
mig också in i pedagogikens och administrationens värld, när jag för åtta år sedan började undervisa i Växjö, tack Stefan för allt. Historieprofessor Peter
Aronsson, min andra handledare, kom sent in i bilden men har under det senaste
året framför allt stimulerat mig att utveckla tankarna om deltagardemokrati, tack
Peter. Ett särskilt tack vill jag också rikta till professor Lennart Lundquist, Lunds
universitet. Lennart har under hela min forskarutbildningstid lett ett seminarium
där jag vid flera tillfällen har fått konstruktiv kritik på mina alster, särskilt från
Lennart. Vi har kanske inte alltid har haft samma synsätt (även om vi oftast har
haft det), men samtalen har fört avhandingsarbetet framåt. Ett särskilt tack också
till Anders Sannerstedt, Lunds universitet, som gav väldigt konstruktiva och värdefulla kommentarer på mitt slutseminarium.
I övrigt vill jag rikta ett tack till andra personer inom statsvetenskapen som
särskilt har bidragit till att föra arbetet vidare; Lennart Bergfeldt (som alltsedan
grundnivån har uppmuntrat mig att tro på mig själv och fortsätta att studera frågor som berör Latinamerika), Lena Agevall (som har uppmuntrat mitt intresse
för teoretiska frågeställningar och också gett kommentarer efter slutseminariet),
Conny Johannesson (som tidigt gav konstruktiva metodmässiga kommentarer på
ett helt manus), Karl Loxbo (som jag har haft åtskilliga samtal om bl.a. elitdemokrati kontra deltagardemokrati), Tom Bryder (som gav stöd till tanken att studien skulle bli en heltäckande studie av vänstern i hela Latinamerika istället för
enbart ett fall), Hans Ring (som introducerade mig in i forskarutbildningsvärlden
och som alltid aktivt har stöttat ”avvikande idéer”), Magnus Hagevi (vi har haft
flera diskussioner om komparativ politik och metod, där vi inte alltid har haft
samma åsikt, men likväl har detta bidragit till att utveckla mina tankar kring detta), samt till Daniel Silander (vi har nu kamperat ihop, om än inte alltid tillsammans, i över tio års tid inom revolutions- och demokratiseringsforskningen).
I övrigt vill jag också tacka andra personer på Institutionen för Samhällsvetenskap som som har gjort det dagliga arbetet något roligare än vad som annars
kanske hade varit fallet; Björn Idlinge, Thorbjörn Nilsson, Torgny Klasson, Cesar Villanueva, Anne Morrissey Haglund, Charlotte Wallin, Lena Joelsson
(SVI:s kontaktbibliotikarie), institutionsstyrelsens ledamöter, programgruppens
medlemmar, den administrativa personalen (som bl.a. få mig att inse att livet
inte bara handlar om forskning) samt övriga kollegor på institutionen. Utanför
den statsvetenskapliga miljön vill jag också rikta ett tack till Ruth Berins Collier
(professor vid UC-Berkeley där jag tillbringade hösten 2000), professor Gunnar
Olofsson och Ola Agevall (som stimulerade mig att utveckla mitt komparativa
tänkande under en doktorandkurs ht/vt 2001-2002 på institutionen i Växjö),
Björn Beckman (professor vid Stockholms universitet som höll en intresssant
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kurs om civila samhället och demokratisering under vt 2000) samt deltagare i
ECPR:s Latinamerikanätverk som har bidragit till flera konstruktiva kommentarer på mitt ämnesområde. Ett tack till alla studenter som jag har undervisat och
handlett på temat demokratisering. En del av idéerna har utvecklats efter diskussioner i klassrummet. Ett tack också till institutionen för Samhällsvetenskap och
STINT som finansiellt har möjliggjort avhandlingens genomförande.
Flera av mina vänner, familjemedlemmar och släktingar, som här förbli anonyma, har kanske också undrat vad jag har hållit på med under de senaste åren,
då jag i princip har arbetat sjuttiofem procent som lärare och administratör (ämnesansvar, programansvar, styrelseledamot etc) samtidigt som jag har skrivit på
en avhandling. Jag kan bara säga att jag förhoppningsvis kommer att få mera tid i
framtiden för er. Se det som ett löfte. Ett tack också till Hugo, Roberto och Geovanny Lucero för att ha introducerat mig in i den centralamerikanska kulturen.
Ett tack också till ett stort antal andra personer i Latinamerika, som här förbli
anonyma men som har hjälpt mig på olika vis.
Mina föräldrar – Leif och Kristin Nilsson – har under alla år alltid stöttat och
uppmuntrat mig att läsa vidare och att tro att allt faktiskt är möjligt, bara man vill
och lägger ned kraft på att genomföra det man vill. Ni har alltid ställt upp för mig
– tack! Min älskade Hanna har varit med under hela resans gång. Hon har varit
förstående när jag har suttit uppe på nätterna för att arbeta, när jag har stigit upp
tidigt för att arbeta, när jag har varit tvungen att arbeta på helgerna samt när jag
ibland även varit tvungen att ta med mig jobbet på semestern. Hanna är det bästa
som har hänt i mitt liv, bättre än att bli klar med denna avhandling. Ett tack också till Bonzo som troget har suttit med husse under de tre senaste årens skrivande.
Den här boken är tillägnad min pappa, som fick möjlighet att se hela manuset
– utom förordet.

Martin Nilsson, Växjö 2005-10-14
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Kapitel 1: Introduktion
1.1 Inledning
Vilken typ av demokratiskt styre kan egentligen införas och etableras i Latinamerika, och vilka dominerande samhällsaktörer godkänner detta? När den
”tredje vågens” 1 demokratisering spreds i Latinamerika under 1980-talet ersattes
militärregimerna i de flesta länderna av demokratiska styren med någorlunda fria
och rättvisa val. I den spanskspråkiga delen av Latinamerika var det därför bara,
år 2004, Fidel Castros Kuba som Freedom House betraktade som en diktatur
(Puddington & Piano 2005:107f). Men samtidigt har de senaste decenniernas
demokratiska utveckling i Latinamerika varit motsägelsefull. Å ena sidan har
demokratisering utökat rösträtten till att gälla alla vuxna människor i fria och
rättvisa val. Det här gäller även de grupper som under militärdiktaturerna var helt
uteslutna från politiskt deltagande, exempelvis vänstergrupper. Å andra sidan anses inte de demokratiskt valda regeringarna fungera på det sätt som demokratiska
regeringar i exempelvis västvärlden gör. De politiska institutionerna betraktas
som svaga, militärens inflytande är markant, teknokrater styr den politiska beslutsprocessen, den globala ekonomin sätter ramarna för politiken och stora delar
av befolkningen är marginaliserade på grund av de stora sociala och ekonomiska
skillnaderna som alltjämt finns kvar (PNUD ”La Democracia en América Latina
– Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos” 2004:182ff).
Samhällskritiker och forskarsamhället brukar därför anse att det endast är frågan om en form av elitdemokrati 2 , där regeringarna utses genom den representativa demokratins val och där det folkliga deltagandet främst sker i valen. Efter
valet kan i princip de valda representanterna besluta om vad som helst utan att
förankra politiken hos folket mellan valen. Därför benämns ofta dessa latinamerikanska demokratier som lågintensiva demokratier, beskyddardemokratier, väktardemokratier, eller vad Guillermo O’Donnell (1994, 1998) kallar delegativ demokrati (jfr Gills & Rocamora 1992, Stahler-Sholk 1994, McSherry 1998).
–––––––––
1

Enligt Samuel P. Huntingtons ”The Third Wave” (1991:13ff) är demokratiseringen av världen uppdelad i tre vågor. Den tredje vågen inleddes, den 25 april 1974, då en grupp missnöjda militärer ur
Movientos das Forzas Armadas (MFA) avsatte den sittande portugisiska diktatorn Marcello Caetano och istället infördes ett demokratiskt styrelseskick. Det var den här händelsen som satte igång
en global demokratisk trend som har medfört att den västerländska demokratin har spridits över stora delar av världen, från Portugal, Grekland och Spanien, till Latinamerika, delar av Afrika och
Asien, och som till slut mynnade ut i kommunismens fall i Östeuropa och Sovjetunionen. Den första vågens demokratisering (år 1828-1926) omfattar merparten av västvärldens länder, men också
Argentina, Uruguay och Chile. Demokratiska politiska institutioner etablerades och gravis infördes
allmän rösträtt för män. Men till skillnad från den demokratiska utvecklingen i västvärlden förhindrade mellankrigstidens depression och militärens intåg på den politiska arenan en fortsatt demokratisk utveckling i Sydamerika. Istället infördes ett militärt styre. Den första vågen av demokratisering följdes av en andra våg (år 1943-1962), som inleddes i samband med det andra världskrigets
slut och avkoloniseringen i tredje världen. Den omfattar länder som Tyskland, Italien, Indien, Japan
och Costa Rica, Colombia och Venezuela. Även den andra vågen följdes av en tillbakagång, då
demokratin mötte hårt motstånd i framför allt Turkiet, Indonesien, Libanon och Filippinerna.
2
Innebörden av begreppet elitdemokrati (eller valdemokrati) utvecklas i kapitel två.
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I Latinamerika finns det politiska och ekonomiska aktörer som vill befästa
den här typen av elitdemokrati, där fokus endast är på tävlan om vem som ska
vinna valen (jfr Schumpeter 1947, Sartori 1965, 1987). Dessa återfinns framför
allt inom olika högerpartier, företagargrupper, militären och de amerikanska presidentadministrationerna (jfr Gills & Rocamora 1992, McSherry 1998, Paige
1997, Saxe Fernández 1999). 3 Samtidigt finns det andra krafter, som den liberala
högern och den vänster som anses vara till ”vänster om centern”, som vill fördjupa den nyvunna demokratins politiska fri- och rättigheter, eller utveckla den
till Roberts Dahls (1971) liberala polyarkimodell. 4 Dessutom finns det vänsterpartier som, istället för en elitdemokrati eller en fördjupad liberal demokratimodell, hellre vill utveckla en mera direktdemokratisk demokratimodell,
deltagardemokrati. 5 Till skillnad från den liberala polyarkins krav på fördjupade
politiska procedurer och fri- och rättigheter innebär deltagardemokratin mera direkt folkligt deltagande i beslut som både rör den politiska, ekonomiska och sociala sfären (jfr Pateman 1970).
Det här är en studie om demokratisering och i synnerhet om demokratins konsolidering i Latinamerika (jfr Grugel 2002:3ff). Studien behandlar den demokratiska vänsterns roll i den här utvecklingen. Med den demokratiska vänstern avses
den deltagardemokratiska vänstern eller den reformistiska vänster som stödjer
den liberala demokratins grundpelare. Avhandlingens övergripande syfte är att
analysera den latinamerikanska vänsterns roll under transitionen från diktatur till
demokratiskt styre, samt dess betydelse på vägen mot en fördjupad och konsoliderad demokrati.
I studien diskuterar jag därför först i kapitel två, tre och fyra den befintliga
demokratiseringslitteraturen och i vilken utsträckning den tar hänsyn till att det
finns olika demokratimodeller som kan påverka den fortsatta demokratiseringen.
Den teoretiska diskussionen avslutas med att presentera ett synsätt som tar hänsyn till att det finns olika demokratimodeller och att aktörer har olika uppfattningar om vilken demokrati som ska införas och etableras, samt diskuterar hur
detta kan påverka den fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati.
Slutligen, i en studie av vänsterns roll, under demokratiseringsprocesserna i Latinamerika, diskuteras detta i relation till den empiriska verkligheten. Genom att
föra in normativ demokratiteori 6 inom demokratiseringsforskningen är förhoppningen att det kommer att öka den makroteoretiska förståelsen för demokratiseringsfrågor.

–––––––––
3

Se mera om den här diskussionen i kapitel fyra (avsnitt 4.3).
Innebörden av Dahls polyarkibegrepp beskrivs i kapitel två (avsnitt 2.1).
5
Innebörden av deltagardemokratin utvecklas vidare i kapitel två (avsnitt 2.2).
6
Inom den tradition som benämns som den normativa demokratiteorin diskuteras, explicit eller implicit, hur demokratin normativt bör utformas, hur den konstruktivt bör förändras, vilken demokrati
som aktörerna bör sträva efter, eller vilka olika former av demokratiskt styre som existerar. Se mera
om demokratimodeller i exempelvis David Helds ”Models of Democracy” (1996).
4
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1.2 Det teoretiska forskningsproblemet
Eftersom studien handlar om demokratisering och vänsterns roll i den här processen finns det ett antal tänkbara infallsvinklar på problemet. Den här problematiken, som är en akademisk debatt eller en samhällsdebatt, handlar om vilka
alternativen till den liberala demokratin med marknadsekonomi och ett neoliberalt ekonomiskt system egentligen är i Latinamerika. Det handlar om vilken demokrati det är som kan, och tillåts, utvecklas. Debatten kan fångas in inom ett
antal dimensioner. En är den om vänsterns interna partidebatt eller samhällsdebatt om dess väg efter kommunismens fall och vilken väg man bör ta under demokratiseringens tidevarv i Latinamerika. 7 En annan samhällsdebatt handlar enbart om det ekonomiska alternativet till den globala ekonomin och den neoliberala modellen. 8 En tredje dimension är den som uppmärksammas i den här studien,
den akademiska och teoretiska debatten om demokratisering och i synnerhet den
om demokratins fördjupning. Utgångspunkten är den teoretiska diskussionen om
demokratiska transitioner och demokratins konsolidering, men även de två andra
dimensionerna berörs i diskussionen.
För en majoritet av demokratiseringsforskarna är utgångspunkten för analysen
själva övergången från en diktatur till en valdemokrati, som innebär att de första
fria och rättvisa valen hålls (jfr O’Donnell & Schmitter 1986a, Rueschemeyer,
Stephens & Stephens 1992). När väl de första valen har hållits är det frågan om
hur den nya demokratin kan utvecklas och befästas, eller vad som oftast benämns
som konsolidering av demokratin (jfr Schedler 1998, 2001). Hela den här processen, eller vägen mot mera demokrati, betraktas som en demokratiseringsprocess. 9 Det är olika aspekter av detta som analyseras inom demokratiseringsforskningen. I den teoretiska forskningen, som har berört den andra och den tredje vågens demokratisering och i synnerhet utvecklingen i Latinamerika, har diskussionen i första hand handlat om två saker. Dels hur transitionen har gått till och
vilka orsakerna är, dels hur demokratin i grunden kan konsolideras och bli ”the
only game in town” (jfr Collier 1999, Schedler 1998, 2001).
Inom transitionslitteraturen finns det två huvudinriktningar. De liberala transitionsteoretikerna framhäver elitens strategiska val och ignorerar mer eller
mindre en klassbaserad analys av transitionen. Bäst är den här litteraturen representerad av O’Donnell och Schmitters ”Transitions from Authoritarian Rule”
(1986) som framhäver elitens roll i demokratiseringen. I kontrast mot de liberala
–––––––––
7

Se till exempel Barry Carr & Steve Ellner (red.) (1993): “The Latin American Left – From the Fall
of Allende to Perestroika”, Menno Vellinga (red.) (1993): “Democracia y Política en América
Latina”, Jorge G. Castañeda (1993): “Utopia Unarmed: the Latin American Left After the Cold
War”, Kenneth M. Roberts (1998): “Deepening Democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru”, Nayar López (2001): “Izquierda y Neoliberalismo de Mexico a Brasil”,
eller Rodrigo Carazo (red.) (2000): “La Tercera Vía – Es Possible en Nuestra América?”.
8
Se till exempel Ed Brown (1996): ”Articulating Opposition in Latin America: the Consolidation of
Neoliberalism and the Search for Radical Alternatives”, Geraldine Lievesley (1999): ”Democracy
in Latin America – Mobilization, Power and the Search for a New Politics” eller James Petras
(1999): “The Left Strikes Back – Class Conflict in Latin America in the Age of Neoliberalism”.
9
Demokratisering ses som en process mot mera demokrati, medan demokrati mera är ett tillstånd om
hur demokratin är vid en viss tidpunkt (se avsnitt 3.3), jfr Karvonen (1997:11).
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transitionsteoretikerna står de marxistiskt influerade. Therborn (1977, 1979) och
Rueschemeyer, Stephens & Stephens (1992) framhäver istället klassperspektivet
och arbetarklassens roll i demokratiseringen.
De liberala och marxistiska perspektiven har två saker gemensamt. För det
första är det i princip alltid eliten som är i fokus, och det är ofta frågan om hur
elitgrupper inom den styrande regimen och inom oppositionen förhandlar sig
fram till en övergång till ett demokratiskt styre. För det andra, och som en följd
av det föregående resonemanget, undviker transitionsteoretikerna att systematiskt diskutera andra aktörers roll. Marxisterna tar upp arbetarna och klassperspektivet, men inte vänstern eller högern som ideologiska aktörer och dess demokratisyn. Det kan exempelvis röra sig om olika ideologiska gruppers roll i
transitionen, hur betedde sig exempelvis den katolska kyrkan, den parlamentariska eller den icke-parlamentariska högern, den styrande ekonomiska eliten eller
hur förhöll sig vänstern under den demokratiska transitionen? Därför tar vare sig
de liberala eller marxistiska teoretikerna explicit hänsyn till att det kan finnas
både individuella och kollektiva ideologiska aktörer som kan spela en aktiv roll
under demokratiseringen.
Den andra stora frågan inom demokratiseringslitteraturen är utvecklingen av
begreppet om demokratins konsolidering. Debatten startade i samband med att
Giuseppe Di Palma (1990:141) började diskutera frågan ”At what point… can
democrats relax?” och med att Juan Linz (1990b:158) etablerade uttrycket “the
only game in town”. Med det menas när en majoritet av folket anser att det demokratiska styret är det enda legitima sättet att styra ett land på. Diskussionen
fortsatte med Juan Linz och Alfred Stepans (1996) utveckling av fem samverkande arenor; politiska, ekonomiska, juridiska, civila och förvaltningsarenan. I
en annan studie har Samuel P. Huntington (1991) diskuterat så kallade transitions- och kontextuella problem som påverkar demokratins utveckling. Huntington (1991) menar att en varaktig lösning för att förhindra legitimitetskriser är
att utveckla en demokratisk politisk kultur och ett politisk deltagande. Det är alltså frågan om att skapa en demokrati som både fungerar och som alla accepterar.
Men i praktiken har det inneburit att det är den liberala demokratin som ska konsolideras.
Trots att begreppet demokratins konsolidering har utvecklats till att bli det
dominerande bidraget i förståelsen av demokratisk utveckling har det sina begränsningar. Huvudkritiken är att begreppet är alldeles för vagt och ofullständigt
och att det nästan kan handla om allt som har med demokrati, politik eller samhället att göra (jfr Schedler 1998, 2001, O’Donnell 1996a-b). Dessutom diskuterar det inte vilken form av demokrati det är som ska konsolideras. Underförstått
är det den liberala demokratin som ska konsolideras, men man skulle lika gärna
kunna ställa frågor som; är det frågan om Castros “demokrati” på Kuba, den socialdemokratiska välfärdsdemokratin i Norden, Salvador Allendes deltagardemokrati, eller är det enbart den liberala demokratin i västvärlden som kan konsolideras?
Med utgångspunkt från diskussionen om demokratins transition och demokratins konsolidering har den här studien en annan ansats som värderar aktörerna
och deras relation till demokratins fördjupning. Det finns ett antal andra studier
som, utifrån olika akademiska traditioner och subdiscipliner, behandlar snarlika
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problem men med andra utgångspunkter, som exempelvis teorier om det civila
samhället, politiska partier, fackföreningar, vänsterns utveckling, normativ demokratiteori, neoliberalism eller andra aspekter om politik eller ekonomi. 10
Samtidigt måste vi ha klart för oss att även om de här studierna på ett eller annat vis belyser demokrati och politik efter demokratins återinförande i Latinamerika fokuserar de inte på demokratiseringsprocesser i den tradition som benämns
som ”demokratiseringsteorier” eller ”demokratiseringsstudier”. Alltså är dessa
studier inte några demokratiseringsstudier. Den här studien är däremot en sådan,
främst för att det är demokratiseringen av regimerna eller styrelseskicket som är i
fokus. 11 Till skillnad från den normativa demokratiteorin försöker inte den här
traditionen att explicit diskutera hur demokratin normativt bör utformas, hur den
konstruktivt bör förändras eller vilken demokrati som aktörerna bör sträva efter
(jfr Dahl 1971, 1989, Held 1996). Men det innebär inte att jag utesluter den normativa demokratiteorin. Det är bara det att jag inte har den som utgångspunkt.
Däremot vill jag studera vilken demokratiform aktörerna vill införa och vad de
anser vara den ideala. För att göra det här tar jag hjälp av de demokratidoktriner
som finns inom den normativa demokratiteorin.
Det som gör det särskilt intressant att studera vänstern är att en del av de demokratiska partierna vill utveckla en annan form av demokrati än enbart den liberala demokratin. Exempelvis förespråkar vänstern i en del länder deltagardemokrati. Det finns ett antal sätt att se på vad deltagardemokrati egentligen innebär. I den här studien innebär idealet i en deltagardemokrati att folket ska delta i
hela den nationella och lokala beslutsprocessen, i initieringen, beslutsfattandet
och implementeringen av politiska, ekonomiska och sociala frågor (Pateman
1970, Barber 1984, Warren 1992). Teoretiskt innebär det att deltagardemokrati
skapar ett jämlikt samhälle, där det är processen i besluten snarare än beslutet
som är betydelsefullt. Tanken omfattar både nationella och lokala politiska samhällsbeslut och andra samhällsinstitutioner som exempelvis arbetsplatser, skolan
och bostadsområdet. Alltså utmanar deltagardemokratin den representativa de–––––––––
10

En studie med den här inriktningen har bland annat gjorts av Kenneth M. Roberts (1998). Utifrån
parti- och organisationsteorier diskuterar Roberts den interna splittringen mellan den radikala vänstern och den reformistiska vänstern, och dess koplling till demokratiutveckling i Peru och Chile.
Även Susan Stokes (1999) studie av latinamerikansk politik, utifrån två idealtyper; effektivitetsoch säkerhetsorienterad politik visar oss den nya latinamerikanska politiken i den neoliberala eran.
Det finns också en trend att relatera diskussionen till alternativa demokratiformer i Latinamerika
under slutet av 1990-talet. Exempel på det här är Leonardo Avritzers (2002) diskussion om demokratin och “Public Space” och Philip D. Oxhorn & Graciela Ducatenzeilers (1998) studie om vilken
demokrati som är alternativet i neoliberalismens era i Latinamerika. Det finns några svenska avhandlingar som handlar om demokratisering. Anders Uhlin (1995) studerar i sin avhandling bland
annat hur olika idéer om demokratins spridning påverkar prodemokratiska aktörer i 1990-talets Indonesien. Fredrik Ugglas (2000) handlar om relationen mellan staten, de politiska partierna och
fackföreningsrörelsen i 1990-talets postdemokratiska utveckling i Chile och Uruguay. I en annan
avhandling diskuterar Caroline Boussard (2003) det civila samhällets roll under demokratiseringsprocessen i Honduras.
11
I ett transitionstänkande är det regimskiftet från diktatur till demokrati och olika demokratiska regimer som är i fokus. Det utesluter inte en demokratisering underifrån, men det är regimen som analytiskt ska ”demokratiseras”.
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mokratins primära fokus på att det endast är valen som är av betydelse för den
demokratiska utvecklingen. Det utmanar också marknadsekonomins hegemoni.
Teoretiskt handlar problemet om i vilken utsträckning olika demokratimodeller och aktörers syn på demokrati har beaktats inom demokratiseringsforskningen. Det berör dels själva transitionen till att de första valen hålls och i vilken utsträckning olika aktörer har möjlighet att delta i förhandlingarna som leder fram
till dessa val. Dels berör det hur transitionen i sig och den demokrati som etableras tillåts att utvecklas bortom de första fria valen. Inom forskningen handlar det
om i vilken utsträckning som det har beaktats vilken typ av demokrati, liberal
demokrati eller deltagardemokrati, som egentligen kan införas, etableras och
konsolideras. Teoretiskt blir frågan om hur miljön eller de rådande samhällsstrukturerna, eller aktörerna bakom dessa, förhåller sig till en tanke om exempelvis etablering av deltagardemokrati i Latinamerika (jfr Pateman 1970). För att
empiriskt kunna undersöka detta är det också intressant att analysera aktörerna
bakom de rådande principiella politiska och ekonomiska samhällsstrukturerna,
som oligarkin, företagare, militären och USA (jfr Giddens 1984). Som helhet är
ambitionen att studiens frågor ska kombinera tidigare ansatser, där det främsta
bidraget är att föra in ett normativt demokratibegrepp inom ramen för demokratiseringsforskningen. Det här kräver en omfattande teoretisk diskussion och det
kräver flera olika empiriska fall för att täcka de generella mönster som eftersträvas. Jag ska återkomma till den här diskussionen (se avsnitt 1.8).

1.3 Vänstern och demokratisering i Latinamerika
De senaste decennierna har varit en omtumlande period för den latinamerikanska
vänstern. Enligt Martz (1989:135ff) och Gilberg (1989:25ff) var i princip alla
vänsterpartier, gerillarörelser, intellektuella ledare och andra vänsterorganisationer i Latinamerika historiskt marxister (jfr Chilcote 1993). Men de var inspirerade av olika idéer och strategier för att uppnå socialism. Socialdemokratiska partier har knappt existerat i Latinamerika. Undantag är socialdemokraterna, Partido
Liberación Nacional (PLN) i Costa Rica och Acción Democrática (AD) i Venezuela, som har varit starka politiska krafter och som under hela det kalla kriget
har varit med och utvecklat den liberala demokratin i respektive land (Yashar
1995, Kornblith & Levine 1995, jfr Vellinga 1993:33f, Calcano 1993).
Efter kommunismens kollaps och under 1980- och 1990-talens övergång från
militärdiktaturer till demokratier menar Steve Ellner (1993) att den latinamerikanska vänstern blev ideologiskt utmattad. 12 Successivt började marxismleninismen som ideologi och tanken med marxismen som utopi försvagas, kampen för antikapitalism ifrågasättas och hela tanken bakom den socialistiska revo–––––––––
12

Kommunismens fall i Östeuropa och i Sovjetunionen och dess konsekvenser för vänstern i Latinamerika har diskuterats i en mängd litteratur, bland annat i Richard L. Harris (1992): ”Marxism,
Socialism and Democracy in Latin America”, Barry Carr & Steve Ellner (red.) (1993): ”The
American Left – From the Fall of Allende to Perestroika” och Jorge G. Castañeda (1993): “Utopia
Unarmed: the Latin American Left After the Cold War”, samt i ett antal artiklar som bland annat
José L. Rénique (1995): “The Latin American Left: Epitaph or New Beginning?”
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lutionens idéer ifrågasattes på djupet inom vänstern. Den latinamerikanska vänsterns nya idéer blev istället acceptans av den formella valdemokratin och marknadsekonomin, ökad grad av pragmatism och mera fokus på det civila samhällets
organisationer. Men samtidigt etablerades en splittring inom vänstern om hur
man skulle förhålla sig i den nya tiden i Latinamerika, präglad av demokrati och
en neoliberal ekonomisk modell. Splittringen mellan förnyarna och de ortodoxa
ledarna, som fortfarande ville behålla sina starka band till idén om en våldsam
social revolution, blev uppenbar (Brown 1996:176ff, Petras 1999:116f). Men
även inom förnyarna fanns det motsättningar mellan dem som accepterade den
liberala demokratin och dem som istället ville utveckla en radikal deltagardemokrati (Chilcote 1993:177, Lievesley 1999:73f, Roberts 1998:19, jfr Barros 1986).
Fastän den latinamerikanska vänstern under det militära styrets era (1930-talet
och framåt) i vissa länder och i vissa enskilda val har kunnat ställa upp i någorlunda demokratiska val finns det några betydande skillnader mellan då och nu.
Då såg den dominerande revolutionära vänstern valdemokratin som en fasad för
”borgarklassens samhälle” (Roberts 1998:18). Därför betraktades det sporadiska
deltagandet i valen som ett medel för att sprida medvetandet om den väpnade revolutionen. Egentligen sågs inte heller deltagandet i den liberala demokratins val
som förenligt med den socialistiska tanken om en väpnad revolution med massmobilisering. Istället proklamerade den revolutionära vänstern “folkdemokrati”,
som bland annat innebar att mobiliseringen av massan skulle transformera samhället till socialism. Men efter att Latinamerikas regeringar numera väljs i demokratiska val har den gamla vänsterns dominerande idé om en väpnad revolutionär
kamp istället ersatts med att nå regeringsmakten genom valurnorna. Inom vänstern tycks det idag i alla fall existerar någon form av gemensam tanke om att acceptera värdet av fria och rättvisa val (Lievesley 1999:83, Ellner 1993:2).
Samtidigt finns det inom vänstern skillnader i förhållningssättet till hur demokratin ska utvecklas och fördjupas. En del av den tidigare traditionella och revolutionära vänstern vill fördjupa demokratin till att även omfatta den sociala och
ekonomiska sfären genom att införa deltagardemokrati. En annan del av vänstern
är den mera moderata vänstern som har accepterat att demokrati är synonymt
med liberal demokrati och att det snarare handlar om att konsolidera den här typen av demokratimodell (jfr Roberts 1998:18ff, Petras 1999:116f). Det som gör
det särskilt intressant att studera vänstern i Latinamerika är att det finns både historiska och nutida empiriska fall då den demokratiska vänstern endera har försökt att införa deltagardemokrati eller liberal demokrati. Dessutom har vänstern
under 1990-talet blivit den största ideologiska utmanaren mot de högerdominerade demokratiska regeringarna i den neoliberala latinamerikanska eran (Middlebrook 2000:287, jfr Petras 1999). Även om det också finns deltagardemokratiska tankar inom högern är det främst den demokratiska latinamerikanska vänstern som i nationella val har förespråkat den deltagardemokratiska modellen.
Under 1990-talet etablerades det deltagardemokratiska vänsterpartier som har
haft stora valframgångar i till exempel Mexiko, El Salvador, Nicaragua, Venezuela och i Brasilien (López 2001:18). Av dessa har Chávez (1999-) i Venezuela
och Lula i Brasilien (2003-) nått regeringsmakten. Historiskt finns det exempel
på när vänstern i regeringsställning har försökt att fördjupa demokratin mot en
radikal deltagardemokrati med omfattande ekonomiska och sociala åtgärder för
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att bekämpa fattigdom och inkomstskillnader. I dessa historiska fall; Chile under
Salvador Allende (1970-1973) och Guatemala under vänsterregeringarna (19441954) slutade det med att regeringarna blev avsatta i militära statskupper eller
militära uppror. Dessa militära aktioner hade direkt eller indirekt stöd av militären, oligarkin, företagarna och de sittande amerikanska presidentadministrationerna (Keen 1992:344ff, 444ff, jfr Castañeda 1993:334).
I andra historiska fall, där den demokratiska vänstern i regeringsställning snarare har befunnit sig inom den elitistiska demokratins ramar, har däremot den liberala demokratins styre införts och etablerats. Två exempel är det socialdemokratiska styret under PLN (1953-) i Costa Rica samt Socialistpartiets medverkan
i vänster-centerregeringen i Chile (1990-). I andra fall där olika regeringar har
varit under stort inflytande från den moderata vänstern och centerpartier har dessa regeringar befunnit sig inom den liberala demokratins styre med en kapitalistisk eller neoliberal ekonomi. Exempel på det här är Venezuela under centervänsterpartiet, AD (1958-) och i Brasilien (1994-2002) under den före detta
marxisten Cardosas center-högerregeringar. I alla dessa nutida fall, förutom
Chávez i Venezuela och möjligen under Lulas presidentämbete i Brasilien, har
alltså vänstern eller vänster-centerregeringar styrt sina länder inom ramen för
den liberala demokratin med ett marknadsekonomiskt eller neoliberalt ekonomiskt system. I fallen Venezuela och Brasilien under Lula är det för tidigt att slå
fast huruvida en trend existerar eller inte.
Empiriskt är det därför intressant att dels analysera vad det är för form av demokrati som kan utvecklas och fördjupas i Latinamerika, dels se vilka strukturella förutsättningar det finns för vänstern att utveckla demokratin i Latinamerika
bortom den elitistiska valdemokratin. Låt oss nu övergå till några mera precisa
frågeställningar.

1.4 Studiens ansats och frågeställningar
Avhandlingen handlar om politisk och demokratisk utveckling mot en fördjupad
demokrati. Ytterst handlar det om de möjligheter och begränsningar en aktör, i
det här fallet den demokratiska latinamerikanska vänstern, har för att påverka utvecklingen mot en fördjupad demokrati. Givetvis består vänstern av flera olika
aktörer, men i en större demokratiseringsprocess behandlas de i princip som en
aktör som endera vill etablera och utveckla deltagardemokrati eller representativ
liberal demokrati (jfr Chilcote 1993:177, Roberts 1998:18ff, Petras 1999:116f).
Det innebär att den auktoritära eller icke-demokratiska vänstern, som gerillagrupper, inte behandlas i studien. I fokus är dels vänsterns roll under själva transitionen från en diktatur till ett demokratiskt styre, dels dess roll efter att valdemokrati införts och vägen mot en fördjupad demokrati.
I studien utgår jag från ett antal grundläggande antaganden. För det första utgår jag från ett analytiskt transitionstänkande (jfr Schmitter 1995, Munck 2001).
Den första transitionen innebär att diktaturen ersätts med en valdemokrati
(O’Donnell 1992:18). Med valdemokrati avses att den verkställande och lagstiftande makten utses genom fria och rättvisa val, att en opposition tillåts att vinna
och att valresultatet respekteras till nästa mandatperiod. Dessutom ska de valda
politiska företrädarna ha någorlunda politisk kontroll, och inga andra icke poli-
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tiska aktörer som exempelvis militären får ha ett avgörande inflytande över politiken (Mainwaring, Brinks & Pérez-Liñán 2001, jfr Lipset 1960, 1983, Przeworski et al. 1996, Elklit & Svensson 1997). Den andra transitionen innebär att
den elitistiska demokratiformen ska ersättas med ett fungerande demokratiskt
styre, även om det som händer ofta blir som O’Donnell och Schmitter (1986a)
har uttryckt det:
What specific form democracy will take in a given country is a contingent
matter, although given the existence of certain prominent ”models” and international diffusion, there is likely to be a sort of “procedural minimum”
which contemporary actors would agree upon as necessary element of political democracy. (O’Donnell och Schmitter 1986a:8)
I praktiken överlappar de två transitionerna varandra. De ska därför endast betraktas som rent analytiska kategorier. Det är framför allt i den andra fasen som
den latinamerikanska vänsterns möjligheter och begränsningar att påverka utvecklingen mot en fördjupad demokrati blir intressant. Därför ses den fördjupade
demokratin som olika demokratiformer som omfattar mera demokrati än den
formella valdemokratins procedurer. Förutom val och politiska fri- och rättigheter kan det här exempelvis innebära ökat folkligt deltagande över den socioekonomiska sfären (jfr Pateman 1970, Laclau & Mouffe 1985). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte är ett deterministiskt synsätt (jfr Fukuyama 1991,
1992, 1995), eftersom en inledd demokratiseringsprocess mycket väl kan stanna
av och diktatur snabbt kan införas igen (jfr Carothers 2002a:5f). De grundläggande principerna för samhällsstrukturerna kan förändras och är inte förutsägbara (Giddens 1984).
För det andra utgår jag från att det är regimskiftet som är i fokus (jfr Munck
2001). För att en demokratisering ska kunna definieras måste därför skiftet av
regimer analyseras, exempelvis från diktatur till demokrati, eller från en minimal
demokrati till en utvecklad liberal demokrati eller till en deltagardemokrati. Det
här innebär inte att demokratiseringsprocessen inte kan ske underifrån, utan endast att fokus är på regimskiftet som ett analytiskt och mätbart synsätt.
För det tredje utgår jag från antagandet att alla aktörer i grunden har någon
latent eller manifesterad uppfattning om hur demokratin som idé ska utvecklas
(jfr O’Donnell & Schmitter 1986a). Det kan både vara frågan om att behålla valdemokratin eller att införa en radikal deltagardemokrati med ökat folkligt deltagande (jfr Held 1996). För det fjärde utgår jag från ett aktör-strukturperspektiv,
där frågan egentligen handlar om aktörers möjligheter och hinder för att utveckla, ändra eller etablera grundläggande samhällsprinciper, som exempelvis
västerländsk liberal demokrati, deltagardemokrati med antikapitalism eller olika
typer av diktaturer (jfr Giddens 1984). De aktörer som analyseras är framför allt
de som har stått bakom principerna i västerlandets samhällsstruktur, baserat på
representativ demokrati med en global marknadsekonomi eller som under stora
delar av 1900-talet försvarade den dominerande latinamerikanska samhällsstrukturen, militärdiktatur med en statsinterventionistisk marknadsekonomi. Dessa är den nationella oligarkin, militären och USA:s externa roll. Vad det här mera
konkret innebär återkommer jag till senare i studien (exempelvis i avsnitt 4.3.2).
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Det här ”spelet mellan olika aktörer” och vilken demokrati det är som ska fördjupas är just det som studien handlar om.
För det femte utgår jag från att vänsterns roll avsevärt varierar i demokratiseringsprocessen. Det kan innebära allt från en betydande roll till en helt marginaliserad roll, där vänstern vare sig kan sägas ha lyckats eller misslyckats. Som
en konsekvens av detta används olika empiriska fall som täcker hela egenskapsrymden i analysen av vänsterns roll i demokratiseringsprocessen (jfr Ragin
1987). Detta betyder inte att vänstern är den enda faktorn som är värd att beakta,
utan det är endast en av många betydelsefulla aktörer och faktorer i en demokratiseringsprocess. Jag återkommer senare till dessa antaganden i studiens teoretiska del, kapitel två till fyra.
Studiens primära syfte är att empiriskt visa vilken roll vänstern som politisk
aktör har under en demokratiseringsprocess mot en fördjupad demokrati. Ur ett
makroteoretiskt perspektiv handlar därför den generella frågan om att dels analsera vänsterns roll under transitionen, dels att analysera dess roll i den fortsatta
demokratiseringsprocessen mot demokratins fördjupning. För att behandla ämnet
ges exempel från olika latinamerikanska länders demokratiseringsprocess. Urvalet av de fall som används diskuteras senare i kapitlet, likaså andra avgränsningar och begränsningar. De frågor som behandlas är:
x Vilka roller hade vänstern under övergången till valdemokrati i Latinamerika
under 1900-talet?
x Varför fick vänstern den roll den fick under transitionerna?
x Hur påverkar vänsterns demokratisyn dels vänsterns roll i transitionen, dels
vänsterns roll i den fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati?
x Vad är det som påverkar vänsterns möjligheter att verkligen försöka fördjupa
demokratin?

1.5 Studiens uppläggning
Studien har en disposition enligt följande. I det här första kapitlet introduceras
forskningsproblemet och de teoretiska utgångspunkterna. Syftet med det första
kapitlet har varit att introducera demokratiseringsämnet, studiens motiv, syfte
och frågeställningar. Efter den här dispositionen fortsätter kapitlet med en redogörelse för relevanta material- och metodfrågor. I avhandlingens del I diskuteras
de teoretiska utgångspunkterna. I kapitel två diskuterar jag hur den elitistiska
valdemokratin används som ett analytiskt instrument för att analysera demokratiseringen. Därefter redogör jag för hur Latinamerikas politiska regimer kan klassificeras. Kapitel tre fortsätter med en diskussion av de liberala och marxistiska
transitionsperspektiven, som har använts för att analysera transitionen från diktatur till demokratiskt styre. Kapitlet avslutas med att jag argumenterar för behovet av att inkludera ideologiska aktörer i den demokratiska transitionen, i det här
fallet vänstern, och hur dess ledare och kollektiva aktörer kan påverka förloppet.
Det är dels frågan om varför vänsterns ledare lyckas eller misslyckas att delta i
förhandlingarna och därmed påverka övergången till valdemokrati, dels varför
vänsterns kollektiva aktioner lyckas eller misslyckas. I kapitel fyra behandlas
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demokratins fördjupning och konsolidering. Det inleds med en kritisk granskning av det dominerande liberala konsolideringskonceptet. Därefter framhäver
jag en ansats som kombinerar aktörernas demokratisyn med de strukturella hinder eller möjligheter som existerar för att utveckla olika demokratimodeller. Den
huvudsakliga distinktionen är den mellan den representativa liberala demokratin
och den direktdemokratiska deltagarmodellen.
Del II behandlar vänsterns roll under demokratiseringsprocessen, det vill säga
under transitionerna och demokratins fördjupning i Latinamerika. För att ge en
bakgrund till demokratiseringen och vänsterns utveckling i Latinamerika behandlas först den latinamerikanska vänsterns utveckling under 1900-talet. I kapitel sex behandlas vänsterns agerande under övergången från diktatur till demokrati i Latinamerika under 1900-talet. Fyra fall illustrerar problematiken. Fallen
är både sådana där vänstern aktivt har varit med och påverkat en demokratisering
med individuella eller kollektiva aktörer, fall med både individuella och kollektiva aktörer samt fall där vänstern inte alls aktivt har påverkat övergången till
demokrati. I kapitel sju och åtta fortsätter studien med historiska och nutida latinamerikanska fall som belyser demokratins fördjupning i Latinamerika. Dessa
består av fall där vänstern genom demokratiska val har kommit till regeringsmakten, och där vänstern endera har försökt att genomföra en radikal demokratisk agenda och sådana där man har befunnit sig inom den liberala och demokratiska agendan. Två fall illustrerar den första aspekten. I dessa fall (Guatemala
1944-1954, Chile 1970-1973) blev resultatet militära statskupper eller uppror
med stöd av de amerikanska administrationerna. I de andra fallen (Costa Rica
1953-, Chile 1990-), då vänstern i regeringsställning har fortsatt arbetet inom
ramen för en elitdemokratisk och kapitalistisk agenda, har snarare den liberala
demokratin stabiliserats. Dessutom undersöks två fall då vänstern i opposition
har fört en deltagardemokratisk och antikapitalisk agenda. Dessa är Brasilien och
El Salvador under 1990-talet. 13
Del III behandlar hur förutsättningarna för den principiella samhällsstrukturen, som exempelvis liberal demokrati med neoliberal marknadsekonomi, påverkar vänsterns möjligheter att fördjupa demokratin. I kapitel nio och tio behandlas
tre viktiga aktörer: oligarkin, militären, samt USA:s utrikespolitik mot Latinamerika. Dessa aktörer relateras till diskussionen om vänsterns försök att fördjupa
demokratin, att endera införa och etablera liberal demokrati eller deltagardemokrati. Slutligen, i kapitel elva, summeras studiens övergripande slutsatser.

1.6 Metateoretiska utgångspunkter
Den syn på vänsterns roll för demokratiutvecklingen i Latinamerika och ytterst
den operativa teori som jag utgår ifrån har sitt ursprung i ett metateoretiskt resonemang. Därför redogör jag för studiens huvudsakliga epistemologiska och ontologiska utgångspunkter.
–––––––––
13

En fjärde möjlighet kunde ha varit att undersöka fall då vänstern i opposition för en pro-kapitalistisk eller pro-neoliberal agenda. Den här diskussionen saknar emellertid relevans för studiens syfte.
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Alla forskare måste förr eller senare ta ställning till grundläggande vetenskapliga frågor. På ena sidan finner man objektivisterna eller positivisterna som har
ambitionen att förklara fenomenet. Dessa anser att det finns en fast och objektiv
punkt att utgå från i all forskning. På den andra finner man relativisterna eller
hermeneutikerna med ambitionen att förstå objektet. Tvärtom anser dessa att det
inte finns någon objektiv punkt att utgå ifrån (jfr Hollis & Smith 1990, Lundquist
2004:307ff). Dessutom kan åtminstone relativisterna indelas i två olika typer, nihilister och intersubjektivister. Nihilisterna anser att det inte går att skapa någon
fast objektiv eller subjektiv ordning, och därför får man accepterar detta faktum.
Till denna kategori av forskare hör exempelvis postmaterialister eller socialkonstruktivister hemma. Intersubjektivisterna anser på samma sätt att det inte finns
en objektiv utgångspunkt i forskningen, men att det istället går att skapa en sådan
genom att synliggöra det metodologiska tänkandet i forskningen. Förvaltningsprofessorn Lennart Lundquist (2004) menar att det är omöjligt att förena objektivismen med både den relativistiska nihilismen eller med den intersubjektiva kunskapssynen. Denna studie utgår från den senare kunskapssynen. Den fasta punkt
som jag utgår från redovisas genom att tydliggöra för läsaren om aktörstrukturansatsen, hur jag tolkar verkligheten samt hur jag förhåller mig till existerande teoribildningar inom forskningsfältet.
Även om vissa av teoribildningarna är av normativ och konstruktiv karaktär
använder jag teorierna som empiriska teorier. Studiens syfte är inte heller att se
hur vänstern borde agera eller att analysera hur vänstern konstruktivt skulle kunna agera för att fördjupa demokratin. Istället är det frågan om att utifrån empirisk
teori analysera vänsterns roll under demokratiseringen.
I huvudsak utgår min studie från en metateoretisk aktör-strukturansats. Inom
statsvetenskapen och i synnerhet inom IR-forskningen har debatten om huruvida
det är aktörer eller strukturer som kan förklara något varit särskilt aktuell. 14 Colin Hay (1995) menar att det finns fyra positioner i debatten. Inom strukturalismen är det de autonoma strukturerna som har den huvudsakliga förklaringskraften i den fråga som ställs, och det är primärt dessa som kan förklara aktörernas
agerande. Aktörerna kan inte uppfatta de autonoma strukturerna, som styr aktörernas handlingsutrymme. I motsats till den strukturella ansatsen finns intentionalismen, som enbart framhäver hur aktörerna agerar, att aktörerna kan påverka
en konkret situation och att det därmed inte finns några strukturella hinder för
aktörernas rationella handlingar. Slutligen finns det två ansatser som försöker
kombinera en aktör-strukturansats. Den ena brukar benämnas som struktureringsteorin. Här återfinns Giddens (1984) tankar om att aktörer och strukturer är
”två sidor av samma mynt”, som är beroende av varandra. Den huvudsakliga poängen är att agenternas (eller aktörernas) sociala handlingar producerar eller reproducerar samhället och dess strukturer. Det andra synsättet som kombinerar
–––––––––
14

Exempel på den här diskussionen inom internationella relationer (IR) är Martin Hollis & Steve
Smith (1990): ”Explaining and Understanding International Relations”, Alexander Wendt (1991):
”Bridging the Theory/meta-theory Gap in International Relations” i Review of International Studies
17:4, och Walter Carlsnaes (1994) i ”In Lieu of of a Conclusion-compatibility and the Agencystructure Issues in Foreign Policy Analysis” i Carlsnaes & Smith (1994) European Foreign Policy
Analysis.
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aktörer och strukturer är den kritiska realismen, som både ser strukturerna som
en konsekvens av aktörernas sociala handlingar (som Giddens) och som materiella och fysiska begränsningar.
Inom demokratiseringsforskningen har frågan om aktörer och strukturer mestadels varit aktuell i frågan om orsakerna till att ett demokratiskt styre införs. Det
har endera förklarats med strukturella ansatser som exempelvis Lipsets moderniseringsteori, marxistiska teorier eller med det aktörsrelaterade transitionsperspektivet (jfr O’Donnell & Schmitter 1986a, Collier 1999). När det gäller den
andra diskussionen om demokratins konsolidering menar Schedler (2001) att det
inom forskningen hittills finns tre olika ansatser: ett beteende-, ett attityd- och ett
strukturellt perspektiv. Ofta överlappar dessa koncept dessutom varandra. Juan
Linz (1990b, 1996), Samuel P. Huntington (1991), Alfred Stepan (1996) och J.
Samuel Valenzuela (1992) med flera har vanligtvis behandlat frågan om demokratins konsolidering utifrån politiska, ekonomiska och sociala samhällsstrukturer med en beteende- och attityddimension hos elitaktörerna (jfr Schedler 2001).
Inom statsvetenskapen generellt, inom IR-forskningen och i synnerhet inom
demokratiseringsforskningen ligger en utmaning i hur perspektiven med endera
aktörer eller strukturer kan förenas och relateras till varandra. Den här studien
har en sådan ambition. För att vi ska kunna förstå vänsterns roll i en demokratiseringsprocess mot en fördjupad demokrati är det därför nödvändigt att använda
ett analysinstrument som fångar upp hela den här breda och djupa diskussionen.
Anthony Giddens (1984) och Lennart Lundquist (1987, 1997) anser att en holistisk aktör-strukturmodell omfattar stora delar av den helhet som krävs för att
analysera komplexa problem. Med utgångspunkt från tidigare demokratiseringsteorier utgår jag därför från att det är aktörerna som är drivkraften i hur en demokrati kan etableras och utvecklas, även om det finns vissa samhällsstrukturer
och aktörer bakom dessa som kan förhindra och påskynda en sådan process (jfr
Giddens 1984). Jag argumenterar också för att det är intressant att studera vilken
slags demokrati aktörerna vill ha. Det är därför frågan om vilken grundläggande
värdegrund demokratisynerna vilar på. Både dessa diskussioner om aktör-strukturperspektivet och om olika demokratimodeller har ignorerats inom demokratiseringsforskningen. Lundquist (1997:240ff, jfr 1987) menar att poängen med
synsättet är att det finns aktörer som verkar i olika samhällsstrukturer och att
människorna givetvis kan förändra de här samhällsstrukturerna. I mitt fall innebär det exempelvis att den deltagardemokratiska vänstern i grunden vill förändra
den rådande politiska och ekonomiska samhällsstrukturen och ersätta den med en
ny demokratisyn, en ny samhällsmodell, präglad av deltagardemokrati. Likaså är
det med den reformistiska vänstern som vill etablera och utveckla liberal demokrati.
Anthony Giddens (1984) ”Constitution of Society” ger oss en grundläggande
strukturell ansats som är användbar för att förstå problematiken. I Giddens tankar
om samhället är agenternas (eller aktörernas) sociala handlingar både strukturerade av samhället och de som strukturerar, producerar och reproducerar samhället över tid och rum. Utgångspunkten är aktörens agerande och motiven bakom
dessa, som både kan vara diskursivt medvetna, praktiskt medvetna eller omedvetna. Huvuddistinktionen är den mellan medvetna och omedvetna handlingar.
Aktörernas handlande ses som tidlösa och ändlösa praktiska aktiviteter, som till-
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sammans utgör samhällets struktureringsprocess. Giddens menar att det är väldigt få konkreta händelser som en aktör kan genomföra isolerade från strukturen.
Därför är inte heller den historiska utvecklingen eller samhället deterministiskt
och kan därför inte heller förklaras med rationella val. Aktörerna agerar oftast
medvetet, menar Giddens, men aktörerna kan inte veta hur konsekvenserna för
agerandet blir. Giddens (1984) anser att det framför allt är tre element som karaktäriserar aktörernas aktioner: reflexiva och medvetna aktioner, rationalisering
av aktionerna och motivet bakom aktionerna. De flesta av aktörernas handlingar
har inget motiv, utan det sker mera rutinmässigt. För att aktörerna ska lyckas är
makt ett central begrepp. Giddens ser makt som ett uttryck för aktörernas kapabilitet, mobilisering och interaktion för att försäkra sig om en viss typ av utgång.
Samtidigt finns det osynliga strukturer, som enbart finns i människornas minne när aktörerna agerar. Aktörernas handlingar formar tillsammans sociala system, som i grunden tillsammans kan uppfattas som föränderliga strukturer. Giddens (1984) framhäver tre strukturella koncept: grundläggande och principiella
strukturer, strukturer som påverkas av det sociala systemets regler och resurser
samt institutioner som reproduceras av det sociala systemet. De strukturella principerna, som kan förändras över tid och rum, bestämmer vilket samhälle som
finns. I det kapitalistiska samhället, som växte fram under 1800- och 1900-talet,
är den representativa demokratin och marknadsekonomin (kapitalismen) de två
huvudsakliga principerna för samhällsstrukturen. Den här samhällsstrukturen består av regler och resurser som artikuleras inom det sociala systemet och som reproduceras i olika politiska, ekonomiska och sociala institutioner.
I likhet med Giddens ser Lundquist (1997:240ff, jfr 1987) aktörerna som individer och ett kollektiv som både har handlingsfrihet och förmåga att påverka utvecklingen. Med andra ord kan aktörerna påverka strukturerna, samtidigt som
aktörerna kan vara fångade i den rådande strukturen. Ibland kan det därför vara
svårt för aktörerna att påverka cementerade strukturer som har funnits över flera
generationer. Ytterst handlar därför den här studien om hur aktörernas demokratisyn rekonstrueras utifrån teoretiska idealtyper för att sedan analysera hur dessa
förhåller sig till diskussionen om hur demokratin verkligen kan fördjupas. Teorierna används därför för att förstå tillvaron – hur vänstern ser på demokrati, de
hinder och möjligheter som finns för att förverkliga demokratin och hur den här
diskussionen förhåller sig till det makroteoretiska resonemanget om demokratins
fördjupning.
Frågan är då hur aktör-strukturmodellen kan användas för att förstå en aktörs
möjligheter att påverka en valdemokrati i riktning mot en fördjupad demokrati.
Bland aktörerna finns det både individuella och kollektiva aktörer som ingår i en
partifraktion, en partigrupp eller i vänstern som helhet. Det är med andra ord frågan om hur individerna eller kollektiva grupper verkar i olika nätverk. Även
strukturerna kan vara nätverk eller organisationer och ju längre ned i strukturernas hierarki vi kommer, desto svårare är det att ändra strukturerna. Således är det
som är en struktur på en nivå en aktör på en annan nivå. Längst ned finns därför
hela samhällsstrukturen. Lundquist (1997:241, jfr 1987) menar att varje aktör i
sin tur påverkas av de rådande strukturerna. Exempelvis är individen fångad i
den rådande strukturen av de mindre kollektiva grupperna (Nätverksnivå I).
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Samtidigt är dessa små kollektiva grupper i sin tur påverkade av en större organisation och dess relation till andra organisationer (Nätverksnivå II). En aktör som
är aktör i ett läge är därför en struktur i ett annat läge. Ytterst är det dock samhällets grundläggande strukturer (Grundstrukturen) som sätter ramarna för hur de
olika individerna, de kollektiva grupperna och organisationerna förhåller sig. Det
är dessa som studeras i den här studien – vilka strukturella förutsättningar det
finns för att till exempel införa och konsolidera en radikal deltagardemokrati eller en liberal demokrati.
I den här studien om demokratins konsolidering diskuteras vilka individuella
och kollektiva aktörer som kan vara ett hinder för att införa vänsterns deltagardemokratiska modell, som eftersträvas av både individuella och kollektiva vänsteraktörer som FMLN i El Salvador, PRD i Mexiko, sandinisterna i Nicaragua,
eller Lulas arbetarparti i Brasilien. De aktörer som tillsammans kan vara ett
strukturellt hinder och som behandlas är: oligarkin och företagarna, militären
samt USA:s externa påverkan. Det som kännetecknar alla dessa aktörer är att de
uppträder sammanhållet, gruppmedvetet och konspiratoriskt med en vilja att
handla för att bevara eller skapa något, eller för att förhindra att något sker som
man inte vill ska hända (jfr Lundquist 1997:242, Parry 1970:31). Samtidigt som
dessa aktörer tillsammans kan vara en struktur som också kan försvåra möjligheterna till en viss demokratimodell är de i ett annat sammanhang aktörer som
vill etablera och utveckla en elitdemokratisk modell som en grundläggande politisk samhällsstruktur. Dessutom är dessa aktörer ofta också de som historiskt har
stått bakom och konstruerat den grundläggande samhällsstrukturen i Latinamerika (jfr Giddens 1984). Samma spelregler gäller för vänstern som aktör, men då
eftersträvas andra mål. En begränsning när det gäller studien är att den inte diskuterar hur vänsterns ledare eller andra politiska aktörer internt hanterar demokratifrågan inom partierna och närstående organisationer. Likaså är inte fokus på
hur vänstern via parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete med andra aktörer verkligen försöker införa en viss demokratisyn och vad som kan försvåra en
sådan politisk process.
Sammanfattningsvis utgår den här studien från ett ontologiskt aktör-strukturperspektiv. Min ansats om demokratins fördjupning utgår i första hand från Giddens (1984) abstrakta tankar om samhället och innebär följande:
x Principer bakom den grundläggande samhällsstrukturen: demokratins fördjupning handlar i första hand om att konsolidera idealtyperna: ”valdemokrati” (elitdemokrati), ”liberal demokrati” eller ”deltagardemokrati”.
x Det sociala systemets interaktion mellan olika betydande aktörer avgör vilken
demokratimodell det är som kan etableras, utvecklas och konsolideras.
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1.7 Kvalitativ metod med en positivistisk utgångspunkt
Det finns flera angreppssätt att studera politisk utveckling. Åtskilliga kvantitativa
studier har gjorts av demokratisering i världen och där Latinamerika ingår som
en region. 15 Dessutom finns det ett stort antal kvalitativa studier som endera tar
upp hela demokratiseringsprocessen eller delar av den i olika latinamerikanska
länder. 16 Merparten av dessa demokratiseringsstudier syftar till att skapa en helhetsbild av demokratiseringen, öka förståelsen för de politiska processerna samt
skapa nya referensramar och vidareutveckla teoribildningar.
En kvantitativ analys anses lämpa sig väl, bland annat när det gäller att skapa
korsnationella definitioner av politisk utveckling och politisk stabilitet och instabilitet, påvisa statistiska indikationer samt utreda samband mellan olika orsaksvariabler. De kvantitativa studierna med en positivistisk vetenskapssyn fokuserar
just på orsaksvariabler och på förutsättningar för demokrati som kan påvisas statistiskt. Det finns också ett antal kvantitativa studier som mäter hur demokratiska
de latinamerikanska länderna är. De kvalitativa studierna fokuserar mera på transitions- och konsolideringsproblematiken och försöker utifrån en mera hermeneutisk utgångspunkt analysera demokratiseringsprocessen. Även här förekommer
det en diskussion om demokratiska tillstånd, men länderna rangordnas inte med
siffror som exempelvis Freedom House eller Axel Hadenius gör. Däremot klassificeras länderna efter olika demokratidefinitioner. Givetvis har det också gjorts
en mängd kvalitativa studier av enskilda länders transitioner till demokratier.
Både de kvantitativa och de kvalitativa metoderna kan kritiseras. Om de kvantitativa skriver Andriole & Hopple (1984):
The problem with most quantitative analyses as we see them is, first, their
lack of substance. Many quantitative descriptive, explanatory, and predictive
analyses are not uninformed by theoretical insight but they are sadly lacking
in the ”stuff”of the intranational politics they are trying to describe, explain,
and predict. Secondly, quantitative analysts have yet to get their methodological house in the order. There is still angry debate about even the most basic
methodological issue...An even more serious methodological question problem is the variance that can be produced in one’s quantitative results by
varying even the smallest methodological components of one’s analyses…Related to this problem is the statistical model that performs perfectly,
but because of theoretical and substantive anaemia, says very little… (Andriole & Hopple 1984:162)
–––––––––
15

Exempel på det här är; Seymour Martin Lipsets (1960) studie av Västeuropa och Latinamerika, ”The
Political Man”, Tatu Vanhanens (1997): ”The Prospects of Democracy – A Study of 172 countries”, samt Axel Hadenius (1992) studie av 132 länder, ”Democracy and Development” .
16
Exempel på dessa är; ”Transitions from Authoritarian Rule – Latin America” (1986) av Guillermo
O’Donnell, Philippe C. Schmitter och Laurence Whitehead (red.), ”Democracy in Developing
Countries: Latin America” (1989, 1999 andra upplagan) av Larry Diamond, Jonathan Hartlyn, Juan
J. Linz och Seymour Martin Lipset (red.), ”Latin America – the Transition to Democracy” (1989)
av Ronaldo Munck, ”Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe”
(1992) av John Higley och Richard Gunter (red.) samt ”Democratic Transitions in Central America” (1997) av Jorge I. Domíngues och Marc Lindenberg (red.).
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Förvisso har kvantitativa metoder givit en teoretisk insikt, samtidigt som de statistiska mätmetoderna ofta saknar den djupare förklaringskraft som krävs för att
förklara processer som exempelvis politisk utveckling, hur själva transitionerna
till demokratiskt styre går till och de problem som finns för att konsolidera demokratin. I den här studien hade det exempelvis varit svårt att ”mäta” hur aktörer
ser på demokrati. Dels för att händelserna ligger något eller några decennier bakåt i tiden, dels för att det krävs stora kunskaper hos aktörerna om olika demokratimodeller för att kunna få tillförlitliga resultat från en sådan attitydundersökning. Likaså gäller det om man ska mäta folkets attityder till olika demokratimodeller som valdemokrati, fördjupad liberal demokrati eller en radikal deltagardemokrati (dessa modeller diskuteras i kapitel 2).
I 2002 års Latinobarometer finns det exempelvis olika frågor som berör attityder till demokrati. Latinobarometern, som påminner om Eurostats Eurobarometer, har publicerats sedan 1995 och består av ett flertal frågor till medborgarna
som handlar om politik, ekonomi och demokrati. Problemet är att dessa endast
mäter attityder till demokrati i relation till ett auktoritärt styre. Framför allt tas
frågor upp om människors attityder till demokratiskt eller auktoritärt styre, till
olika institutioner och attityder till politik i största allmänhet. Dessa aspekter fyller en viktig funktion. Men samtidigt finns det inga frågor som behandlar vilken
form av demokrati som människor skulle vilja utveckla – om det är en fördjupad
form av liberal demokrati eller deltagardemokrati? Inte heller finns det frågor om
vilken typ av diktatur de föredrar om de inte vill ha ett demokratiskt styre. Hur
många skulle exempelvis föredra en repressiv totalitär regim, som både kontrollerar politiken, ekonomin och folkets medvetande, framför en väl fungerande
demokrati? Således har dessa enkätstudier en rad begränsningar. Dessa begränsningar skulle förmodligen finnas kvar även om en enkät innehöll frågor om olika
typer av diktaturer och demokratiska styren, eftersom det skulle ställa stora krav
på respondenternas kunskaper för att kunna särskilja på alternativen.
Genom att använda historiska och nutida material med bland annat tidigare
publicerade studier och intervjuer, tal och manifest lämpar sig därför en kvalitativ tolkning av vänsterns roll i demokratiseringen bättre. För mig förefaller därför en förklarande och teoretisk kvalitativ studie av vänsterns roll under demokratiseringsprocesserna i 1900-talets Latinamerika, med väl utvalda empiriska
fall, vara lämplig. Studien ska därför inte bedömas som någon absolut sann eller
falsk sanning, utan utifrån fruktbarheten när det gäller den latinamerikanska
vänsterns roll i demokratiseringen (jfr Esping 1994:14). Andriole & Hopple
(1984) instämmer i det här grundläggande metodvalet och de föredrar de kvalitativa metoderna framför de kvantitativa när det gäller studier av politisk utveckling och politisk instabilitet:
Generally speaking, and given the structure and organization of the intelligence community, qualitative analyses which concentrate upon individual
countries, regions, political parties, religious organizations, and the like, are
much more likely to be integrated into the intelligence production process
than crossnational aggregate data analyses…Qualitative analyses and find-
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ings are also more likely to be influential because they use methods that are
the most widely used and understood in the intelligence community. We would
also argue that qualitative political instability research findings and analyses
have been more accurate than quantitative ones, as long as ”accuracy” is
understood as consistency and relative clarity. (Andriole & Hopple
1984:161f)
Emellertid har kvalitativa metoder likväl som andra metoder en del svagheter. En
är den flexibilitet som forskningsprocessen präglas av, då frågeställningar, syften, formuleringar etc. förändras under arbetets gång. Det här arbetssättet uppfattas av många som alltför utlämnat till forskarens godtycke, där den subjektiva
tolkningen kan tyckas få ett alldeles för stort utrymme. Det finns också en risk att
förändringar under studiens gång medför att tolkningen av olika enheter inte alltid blir entydiga (Holme & Solvang 1991:88f).
Under mitt arbete har det här inneburit att studiens nuvarande ansats först låstes under år 2003. Före det här prövades ett antal andra ansatser, men med tiden
utvecklades två analytiska delar av studien; en om vänsterns roll i transitionen,
och en om vänstern och demokratins konsolidering. Genom att jag läste in mig
på demokratiseringsstudier och vidgade det till demokratistudier och litteratur
om till exempel globalisering och neoliberalism har det fått konsekvenser för
studiens inriktning och upplägg, främst för diskussionen om liberal demokrati
och deltagardemokrati, och vänsterns roll under den demokratiska och neoliberala eran under 1980- och 1990-talen. Framför allt är det mina resor till Latinamerika som har gett inspiration till det som senare blev studiens inriktning.
Samtidigt har fokus hela tiden varit att försöka att analysera demokratiseringsprocesser utifrån ett demokratiseringsperspektiv och med vänstern som en aktör
av flera i den här processen. Som Andriole & Hopple (1984) skriver bör man
också tänka på följande:
Many qualitative analysts are also overtly normative. This is particularly true
of the analyses conducted by qualitative philosophers, social engineering
theorists, and ideologues of one persuasion or another. Intelligence analysts
should thus be careful to distinguish between objective and normative qualitative analyses. (Andriole & Hopple 1984:163)
Begränsningarna med ett kvalitativt angreppssätt är att det är helt beroende av
hur forskaren tolkar materialet. Ytterst är det frågan om en annan forskare kommer till exakt samma resultat med samma material eller med andra ord om studien är tillförlitlig? (jfr Merriam 1994:180). Genom att öppet redovisa de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna framgår det också att studien, trots
att den är kvalitativ i grunden, utgår från en vetenskapssyn som är mera positivistisk än hermeneutisk. Detta framgår än mera tydligt i de kommande avsnitten
där jag redovisar urvalet för de komparativa fallen.
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1.8 Tidsperspektiv, urval av situationer och ”fallet”
I Samuel P. Huntingtons ”The Third Wave” (1991) framgår det att den västerländska demokratin efter 1974 har spridits till Öst- och Centraleuropa, delar av
Asien och Afrika samt i princip till hela Latinamerika. I den här vågen av demokratisering kan orsakerna förklaras både utifrån parallella och enskilda orsaker.
För den forskare som är intresserad av aktörer och vänsterns roll i dessa demokratiseringsprocesser finns det ett antal tänkbara tillvägagångssätt. Ett är att forskaren hämtar studiens empiriska belägg från olika tillstånd, situationer och händelser från den befintliga världshistorien. I en begreppsstruktur ges exempel från
olika länder där vänstern på något sätt har agerat under 1900-talets demokratiseringsprocesser.
Men om man som jag är intresserad av en region, i det här fallet Latinamerika,
begränsas urvalet. Precis som Gabriel Almond (1990,1996) hävdar är det ofta
lämpligt att välja länder eller situationer från samma region med likartad historia,
kultur och politisk utveckling. Enligt Dogan & Pélassy (1990:134) är fördelen att
det ger en viss kontroll över de bakomliggande variablerna och större möjligheter att applicera det teoretiska resonemanget. Likt en studie av olikartade länder
kommer resultatet från en regional studie att påvisa såväl likheter som olikheter,
om än relativa sådana. En fördel med en regional studie är att variablerna i större
utsträckning kan konstanthållas. Nackdelen är att man kan fastna i en regional
kontext, och att därmed det universella perspektivet förloras. Å andra sidan menar Dogan & Pelassy (1990:133) att ett globalt perspektiv kan bli för abstrakt.
Detta kan även de regionala studierna beskyllas för (Landman 2000:53).
Latinamerika är utmärkt för regionala studier, speciellt för att många av staterna har präglats av likartad politisk utveckling med militärt inflytande, stark
jordägarklass, statskupper, gerillagrupper och avsaknad av en demokratisk utveckling, men där regionen sedan slutet av 1970-talet har demokratiserats. Huntington (1996:46ff) anser att Latinamerika skiljer sig från västvärlden för att regionen har kännetecknats av korporativism och en auktoritär kultur. Andra karaktärsdrag är gemensamt kolonialt arv, katolicismen, avsaknad av en protestantisk reformation samt att ursprungsbefolkningen lever kvar i exempelvis Mexiko,
Centralamerika och delar av Sydamerika. Samtidigt osynliggörs dessa faktorer
genom att de konstanthålls, vilket i sig kan vara en nackdel. I Latinamerika har
de empiriska fallen till analysen av vänsterns roll för demokratiseringen geografiskt begränsats till spansk- och portugisspråkiga länder i Central- och Sydamerika. Detta innebär exempelvis att engelskspråkiga länder i Centralamerika som
Belize eller Jamaica i Karibien inte har varit en del av urvalet. Likaså utesluter
det franskspråkiga länder som Franska Guyana i Sydamerika och Haiti i Karibien. Även det spanskspråkiga Dominikanska republiken i Karibien utesluts eftersom det ligger utanför studiens geografiska avgränsning.
I Latinamerika har vänstern till stora delar accepterat att den politiska kampen
under 2000-talet bör ske genom deltagande i de demokratiska valen och inte som
under tidigare decennier genom väpnat våld och revolutionsförsök. Även om en
studie av vänstern i ett land hade varit teoretiskt intressant att genomföra har det
inte varit aktuellt. Det här beror på en rad saker. För det första kräver en demokratiseringsstudie som har ambitionen att vara övergripande flera olika empiriska
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fall. Därför har jag undvikit att göra en djupgående fallstudie av ett fall där vänsterns relateras till en demokratiseringsprocess. En sådan studie hade i och för sig
varit intressant och krävt djupintervjuer och annan insamling av primärmaterial.
Samtidigt hade det varit svårt att analysera generella demokratiseringsmönster
enbart utifrån ett eller två unika fall. För det andra har vänsterns roll under transitionen varierat, från att ha påverkat med kollektiv kraft, och respektive vänsterledares förhandlingar med regimen, till att helt sakna betydelse. En tredje synpunkt är att även om det inom vänstern råder någorlunda koncensus om miniattributen för den politiska demokratin råder det delade meningar om hur demokratin ska fortsätta att utvecklas och fördjupas. Vänstern inom och mellan olika länder skiljer sig avsevärt åt i den här frågan. För det fjärde har vänstern under
1980- och 1990-talen haft en rad valframgångar i olika länder. En studie med
ambitionen att analysera generella trender kräver samtidigt att flera empiriska
fall används. Således har vänsterns valframgångar och vad man har genomfört i
regeringsställning avsevärt varierat från fall till fall. För mig förefaller därför en
studie av vänsterns roll i en regional kontext, Latinamerika, vara det mest lämpliga. Det är endast på det här sättet som studiens syfte kan uppnås, att empiriskt
belysa och teoretiskt diskutera vilken roll vänstern som politisk aktör har haft
under demokratiseringsprocessen mot en fördjupad demokrati.
Under forskningsprocessens gång har både ett deduktivt och ett induktivt synsätt använts. Därför har en från början allmän uppfattning av ämnets teoretiska
utgångspunkter satts i kontrast med de från början specifika empiriska fallen som
därefter har konfronterats med ständiga revideringar av den teoretiska utgångspunkten. I grunden handlar det om vad Ragin (1992b:217ff) menar är ”casing”.
Med utgångspunkt från att det egentligen inte spelar någon roll om det är teoretiska eller empiriska enheter menar Ragin att det under forskningsprocessen
ständigt handlar om att konfrontera idéerna med bevisen och teorin med empirin.
Därför är ”casing” hela forskningsprocessen, från idéstadiet till att fallet verkligen har blivit ett fall av något. Ytterst handlar studien om det teoretiska fallet –
vänsterns roll under demokratiseringsprocesserna och de strukturella begränsningar och möjligheter som den moderna vänstern har att förverkliga idén om en
fördjupad demokrati i Latinamerika under den neoliberala eran (jfr Walton 1992,
Wieviorka 1992, Lieberson 1992). Det är alltså inte frågan om några specifika
empiriska fall som, enligt Harper (1992), bäst skapas genom en induktiv och etnografisk metod. Det är inte heller frågan om en fallstudie enligt Robert K. Yins
(1989) definition. Då hade det förutom intervjuer och primärdokument krävts
både kvantitativa insamlingar och exempelvis kvalitativa observationer. Eftersom syftet inte är att djupare studera något enskilt fall, utan att analysera generella trender, har inte fallstudien som metod använts. Däremot har jag använt ett
antal empiriska fall i den politiska sociologins tradition (jfr Ragin 1987).
Den komparativa ansats som jag har använt grundar sig på John Stuart Mills
(1842) ”method of difference” eller ”most similiar system design” (MSSD) som
den idag kallas för (jfr Lijphart 1977, Ragin 1987, 1991, 1992a, jfr Landman
2000). Den jämför likartade politiska situationer med gemensamma nämnare,
men där exempelvis utgången kan skilja sig åt. I mitt fall varierar utgången beroende på vilken frågeställning som avses. De empiriska fallen som tillsammans
utgör grunden för de teoretiska fallen i respektive fråga har valts mot bakgrunden
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att de ska matcha de generella mönster som förekommer. Inom den komparativa
metoden finns det ett antal olika motiv för att jämföra. Dessa kan vara att; beskriva länder för att få nya empiriska kunskaper, hypotespröva faktorer som påverkar ett fenomen, förutspå framtiden genom att göra historiska paralleller, eller
kan det handla om att kategorisera ett fenomen för att förenkla verkligheten. Den
här studien har en ambition att skapa begrepp och klassificeringar för att kunna
förstå demokratiseringsprocesser i Latinamerika och särskilt vänsterns roll i denna process. Ytterst handlar det om att analysera både likheter och skillnader och
att påvisa generella trender när det gäller demokratiutvecklingen och vänsterns
roll i processen. Detta är teoriutvecklande.
I den regionala studien av Latinamerika har urvalet av de empiriska fallen varierat beroende på vilken fråga det gäller, tid och resurser och att de ska ha ett
generellt syfte snarare än ett kontextuellt syfte (jfr Landman 2000:4ff). När det
exempelvis gäller frågan om vänsterns roll under transitionen har fallen valts
med utgångspunkt att de ska omfatta alla logiska kombinationer utifrån aspekterna om närvaro eller frånvaro av vänstern som kollektiv aktör eller dess individuella ledare. Fallen är därför sådana där vänstern aktivt har påverkat med individuella eller kollektiva aktörer, fall med både individuella och kollektiva aktörer
och fall där vänstern inte alls aktivt har påverkat övergången till demokrati.
När det gäller demokratins fördjupning baseras de på följande kriterier; om
vänstern i regeringsställning har försökt införa en deltagardemokrati med antikapitalistisk agenda, om vänstern har stannat kvar inom ramen för den liberala demokratin med kapitalism eller fall där vänstern i opposition har kämpat för deltagardemokrati med antikapitalistisk eller antineoliberal agenda. Alla dessa empiriska fall används för att illustrera studiens analytiska koncept. Samtidigt ska
inte studien betraktas som en studie av vänstern som helhet eller ens som enskilda studier av vänstern i de olika empiriska fallen. Istället är det en demokratiseringsstudie av vänsterns roll i Latinamerika, dels under övergången till valdemokrati, dels på vägen mot en fördjupad demokrati. Låt oss avsluta med en redogörelse för det material som har använts i studien.

1.9 Materialfrågor
För att kunna uppnå transparens är det viktigt att ge läsaren en översikt av materialet. Materialet som används i denna studie är av två olika slag. Den ena är olika former av teoretiska studier som har gjorts, den andra är det empiriska materialet. Det empiriska materialet består av en kombination av böcker, tidskriftsartiklar, offentliga dokument och andra källor. Materialet har samlats in både i
Sverige, USA (Berkeley och Miami), Nicaragua, El Salvador, Costa Rica och
Chile under mer än sex års tid. Det är både engelsk- och spanskspråkigt material.
Den teoretiska utgångspunkten är dels den som berör makroperspektivet om
demokratisering, dels den litteratur som berör teoretiska aspekter av elitteorier,
sociala rörelser och kollektiva aktioner, civila samhället, parti- och organisationsteorier samt globaliseringslitteratur. Utgångspunkten för demokratiseringslitteraturen är verk om transitioner och konsolideringen av demokratin. Mycket
av den här litteraturen presenteras och diskuteras i kapitel två, tre och fyra. Demokratiseringslitteraturen kan indelas i teorier om transitionen, konsolidering
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och litteratur om enstaka faktorer eller fenomen under demokratiseringsprocessen. Den generella litteraturen om den demokratiska transitionen har oftast sitt
ursprung i O’Donnell, Schmitter och senare Whiteheads forskningsprojekt om
transitioner i Sydamerika och Sydeuropa. Projektet avslutades med fyra volymer
med slutsatserna i “Transitions from Authoritarian Rule – Tentative Conclusion
About Uncertain Democracies” (1986a). Inom den liberala traditionen har forskare som Terry Lynn Karl, Juan J. Linz, Samuel P. Huntington, Malloy & Seligson, Di Palma, Gunter & Higley och andra fortsatt att befästa och utveckla
elitperspektivet av transitionerna till demokrati. Det existerar även marxistisk litteratur om demokratisering. Med ursprung i Barrington Moore (1966) har marxistiska forskare som Therborn (1977, 1979) och Rueschemeyer, Stephens &
Stephens (1992) framhävt arbetarklassens roll i demokratiseringen. Till dessa två
transitionsperspektiv kan också tilläggas en ansats som har varit en av mina huvudinspiratörer, nämligen Ruth Berin Colliers (1999) “Path Toward Democracy
– the Working Class and the Elites in Western Europe and South America”. I den
studien kombineras elitens och arbetarklassens roll för transitionen.
När det gäller litteraturen om demokratins konsolidering utgår den från liberala forskare som Linz & Stepan (1996), Huntington (1991), Gunter, Diamandouros & Puhle (1995), O’Donnell samt Diamond med flera. Dessa forskare har
i olika sammanhang publicerat åtskilliga böcker och artiklar i ämnet. Den tredje
typen av mera teoretisk litteratur är den som tar upp olika faktorers relation till
demokratiseringen. Exempel på det här är materialet om militären eller USA:s
roll för demokratiseringen i Latinamerika. Sedan finns det material som diskuterar andra teoretiska fenomen, som sociala rörelsers roll och demokratimodeller. 17
Den andra kategorin av material är de empiriska studierna som dels består av
generella verk över den demokratiska utvecklingen i Latinamerika, dels av särskilda aspekter som exempelvis den globala ekonomin eller militärens roll. Den
består också av material som behandlar enskilda länders samhällsutveckling,
demokratiutveckling eller hur vänstern har utvecklats. Dessutom finns det en del
studier som behandlar vänstern utveckling i Latinamerika under 1900-talet, även
om de inte primärt fokuserar på dess roll i demokratiseringsprocessen. Studierna
omfattas både av inhemsk latinamerikansk och av internationell forskning. Både
generell litteratur om demokratisering och Latinamerika 18 har använts, liksom
litteratur som generellt handlar om vänstern i Latinamerika. 19 Det finns också ett
–––––––––
17

Här bör särskilt nämnas Charles Tillys (1978): “From Mobilization to Revolution”, Sidney Powers
(1998): “Power in Movement – Social Movements and Contentious Politics” och David Helds
(1996): “Models of Democracy”.
18
Särskilt bör nämnas; Larry Diamond, Seymour M. Lipset & Juan Linz (1989):”Democracy in Developing Countries: Latin America”, Robert N. Gwynne & Cristóbal Kay (red.) (1989):”Latin
America Transformed – Globalization and Modernity”, Ronaldo Munck, (1989):”Latin America –
the Transition to Democracy”, Geraldine Lievesley (1999), “Democracy in Latin America – Mobilization, Power and the Search for a New Politics”, John Higley & Richard Gunter (red.) (1992):
“Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe” samt Mitchell A.
Seligson, & John A. Booth (red.) (1995): ”Elections and Democracy in Central America”.
19
Exempel på det här är; Barry Carr & Steve Ellner (red.) (1993): “The American Left – From the
Fall of Allende to Perestroika”, Menno Vellinga (red.) (1993): “Democracia y Política en América
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fåtal böcker som tar upp vänstern i Latinamerika. När det gäller vänsterns syn på
demokrati och samhället har jag använt partiprogram och annat partimaterial
samt olika publicerade intervjuer med betydelsefulla vänsterledare. Det här gäller framför allt vänstern i Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Brasilien
och Venezuela.
Litteratur som inte anses uppfylla de normalt förekommande källkritiska principerna (jfr Thurén 1990, Holme & Solvang 1991) är endera ofta marxistiska
tendentiösa källor som aktivt tar ställning för vänsterns revolutionära rörelser, eller konservativa källor som ofta har försvarat den konservativa ordningen med
ett starkt militärt politiskt inflytande och med en härskande ekonomisk elit (oligarkin) som har styrt den ekonomiska utvecklingen.20 Ambitionen har därför varit att undvika sådant material, och istället använda material som enligt Thurén
(1990:70ff) i vart fall inte kan betraktas som ”medvetna propagandalögner”.
Självklart gäller inte det här när jag exempelvis har analyserat vänsterns demokratisyn, då min tolkning ofta baseras på offentligt partimaterial och publicerade
intervjuer med vänsterledare. Exempel på en sådan källa är Régis Debrays
(1971) intervjuer med Salvador Allende i ”Samtal med Allende”.
Den interna validiteten i studien har också beaktats genom att olika ursprungskällor har ställts mot varandra, genom att materialet har samlats in under
en lång tidsperiod (1998-2005), genom att studiens olika delmoment vid ett antal
tillfällen genom seminarier i Sverige och utomlands har utsatts för kritisk
granskning från forskarsamhället samt genom att studiens metodologiska utgångspunkter öppet redovisas för läsaren. Idén till själva avhandlingen har diskuterats i Växjö och i Berkeley (Kalifornien, USA). Introduktionskapitlet, teorikapitlen om demokrati och demokratins konsolidering, de teoretiska och empiriska kapitlen om demokratins transitioner i Latinamerika, tankar om huruvida
det skulle blir en djupbaserad fältstudie eller en mera generell studie samt diskussionen om värdet att inkludera en diskussion om valdemokrati kontra deltagardemokrati har diskuterats på forskarseminariet i Växjö under ledning av professor Lennart Lundquist, Lunds universitet. Delar av de teoretiska kapitlen har
också presenterats på doktorandkurser i Stockholm och i Lund. På ECPR-konferensens workshop ”Political Parties and Latin America” i Edinburgh, i april
2002, presenterade jag ett ”paper” som behandlade studiens del två och tre om
vänstern och demokratins konsolidering. Under hösten 2004 var jag också refereegranskare till en artikel i en Cambridgetidskrift som diskuterar vänstern i Latinamerika under den neoliberala eran. Hela manuset har också behandlats på ett
slutseminarium med en extern opponent, som inte tidigare hade läst manuset.
Låt oss nu fortsätta med att diskutera studiens teoretiska utgångspunkter - om
demokrati, transitioner och demokratins konsolidering.

Latina”, Richard L. Harris (1992): ”Marxism, Socialism and Democracy in Latin America” samt
Jorge G. Castañeda (1993): “Utopia Unarmed: the Latin American Left After the Cold War”.
20
Exempel är bland annat Jorgen Skaastrups ”El Salvador, baggrunden för freden” (1981). Liknande
källor är präglade av en tendens som är medvetet partisk.
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Del I:Teoretiska
utgångspunkter
Den här delen av studien, kapitel två till fyra, behandlar tre teoretiska diskussioner om demokratisering. I kapitel två diskuteras först studiens utgångspunkt när
det gäller valet av grundläggande demokratidefinition. Det första antagandet är
att hela studien utgår från en minimal definition av demokrati, där den elitistiska
demokratiformen förr eller senare kan ersättas med ett fungerande demokratiskt
styre. En andra utgångspunkt är att fokus är på vilken regim som existerar i ett
land vid en viss tidpunkt. I första hand är det därför regimen som ska demokratiseras, från en typ av diktatur till en typ av demokratisk regim, eller från en demokratisk regim till en annan. I de följande kapitlen tre och fyra diskuteras både
olika transitions- och konsolideringsteorier, och ett synsätt som framhäver aktörernas demokratisyn presenteras. Därmed diskuteras studiens tredje grundläggande antagande, att alla aktörer i grunden har någon latent eller manifesterad
uppfattning om hur demokratin som idé ska utvecklas, som exempelvis den elitdemokratiska valdemokratin eller en radikal deltagardemokrati med ökat folkligt
demokratiskt deltagande. Det fjärde antagandet, att aktörernas syn på vilken
demokrati det är som ska etableras har betydelse, utvecklas vidare i kapitel fyra.
Genom att medvetet välja att analysera fall som täcker hela den empiriska egenskapsrymden utgår sedan studien från ett femte antagande att vänsterns roll avsevärt har varierat i olika länder under demokratiseringsprocessen. Detta framgår
av kapitel fem till åtta, som behandlar vänsterns roll under 1900-talets demokratisering i Latinamerika. Låt oss först börja med studiens demokratidefinition.
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Kapitel 2: Demokratidefinitioner och klassificering av politiska regimer
Låt oss nu fortsätta med hur begreppet demokrati har diskuterats inom forskningen. För en demokratiforskare, som exempelvis Robert Dahl (1971, 1989) eller David Held (1996), har frågan främst handlat om en liberal minidefinition eller en maximalistisk definition av demokrati är mest lämplig att använda, om
demokrati bör ses utifrån ett procedur- eller ett substansperspektiv, eller om hur
den ideala demokratin bör fungera och hur den kan uppnås? Även för en demokratiseringsforskare är diskussionen om demokratins innebörd central, eftersom
det förutsätter en typ av definitioner för att kunna avgöra om det verkligen har
ägt rum en demokratisering eller inte. Till skillnad från en demokratiforskare,
som främst är intresserad av vilken typ av demokrati som existerar i ett land vid
en viss tidpunkt, är det snarare processen mot ”mera demokrati” eller demokratiseringen, som är intressant för en demokratiseringsforskare (jfr Karvonen
1997:11, O’Donnell & Schmitter 1986a:7ff, Grugel 2002:3ff). Därför handlar
frågan för en demokratiseringsforskare som Guillermo O’Donnell, Samuel P.
Huntington eller Juan Linz ytterst om när ett lands regim per definition har blivit
en demokrati och om orsakerna till att demokrati infördes samt hur demokratin
kan utvecklas och konsolideras.
Av de åtskilliga arbeten som har gjorts över existerande demokratimodeller är
det framför allt demokratiforskarna, David Helds ”Models of Democracy”
(1996), Barry Holdens (1988) ”Understanding Liberal Democracies” och Richard S. Katz ”Democracy and Elections” (1997) som översiktligt behandlar de
mest relevanta demokratimodellerna (jfr Grugel 2002:12ff, Macpherson 1968).
Medan Held och Holden i princip delar in demokratimodellerna i huvudkategorierna: den klassiska demokratin 21 , den republikanska demokratin 22 , den liberala
–––––––––
21

Den klassiska demokratin utvecklades i Antikens grekiska statstater (Sartori 1965:252ff). Den här
demokratimodellen har inte existerat i västvärlden under modern tid, och är inte relevant för vänsterns demokratisyn i Latinamerika. I Aristoteles ”Politiken” (version 1995) ses demokratierna som
fria statsstater med medborgerligt styre. Samtidigt sågs demokrati som ett korrupt folkväldestyre.
Likaså sågs oligarkin (några få styrande) och tyranniet (envälde) som korrupta styren. Däremot ansågs de goda stadsstaterna vara de som styrdes av en enväldig monarki, en aristokrati (några få styrande) och i de stadsstater där en ”Polity” styrdes av de lärda filosoferna. I stadsstaten Aten tillämpades direktdemokratin mellan 461 och 322 f.kr. Efter de grekiska stadsstaternas uppgång och fall
återkom den klassiska demokratin i Medeltidens italienska stadsstater, men den förfäktades sedan
under 1800-talet av tänkare som Rousseau och Marx.
22
Den republikanska demokratin utvecklades i Medeltidens italienska statsstater med inspiration från
Machiavelli och senare med Rousseau med flera i 1700- och 1800-talens Frankrike och USA. I
grunden betonas att politiskt deltagande är viktigt för att undvika att någon annan bestämmer över
individen. I fokus är civila och politiska rättigheter och att samhället ska grundas på lag och rätt.
Tidstypiska karaktärsdrag är att det ska råda maktbalans mellan monarkin, aristokratin och folket,
att små församlingar är den bästa enheten och att kvinnan ska exkluderas från det demokratiska inflytandet. Den republikanska demokratimodellen har försvunnit i dess ursprungliga form, däremot
har den inspirerat dagens nyliberala och nykonservativa legala demokratimodell (jfr Held 1996:5).
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demokratin och direktdemokratin använder Katz huvudmodellerna: den klassiska
demokratin, den västerländska liberala demokratin, demokrati som folkstyre, deltagardemokratin och den kommunitära demokratin. I princip är det samma kategorier som diskuteras, men jag väljer i studien att utgå från Helds klassificering,
som skiljer de representativa och liberala demokratidoktrinerna från de direktdemokratiska modellerna (jfr Grugel 2002:13).
I det här kapitlet diskuteras studiens grundläggande utgångspunkt när det gäller demokrati och demokratisering. För att kunna föra en sådan diskussion måste
vi först reda ut vad vi menar med de grundläggande demokratidoktrinerna, liberal demokrati respektive deltagardemokrati. Därefter återkommer vi till en diskussion om vilka demokratidefinitioner som är lämpliga att använda i en demokratiseringsstudie. Låt oss börja med den liberala demokratin.

2.1 Den liberala demokratin: valdemokrati och polyarki
Den tredje av Helds (1996:70ff) huvudkategorier är den liberala demokratin som
gradvis har utvecklats sedan 1700-talet. I den här västerländska demokratisynen
anser Katz (1997:46ff) att demokrati ses som ett medel, eller som ett institutionellt arrangemang för att försvara värdet av frihet. I första hand är därför den liberala demokratin ett demokratiskt försök att implementera liberalism. Därför
kan inte heller den liberala demokratins utformning förstås utan att den dels ses
som nära förbunden med marknadsekonomi, dels att de liberala demokratierna
var liberala långt före de blev demokratier (jfr Macpherson 1968:12ff). Under
den tid som i princip hela vänstern förordade folkdemokratin förkastades både
den liberala demokratin och det kapitalistiska systemet. Under det kalla krigets
dagar gällde det här i princip hela den latinamerikanska vänstern med undantag
från socialdemokraterna eller socialisterna i Costa Rica, Venezuela och Chile.
Katz (1997:46f) menar att den liberala demokratin har infört mycket av den
marknadsideologi som gäller i det marknadsekonomiska systemet (jfr Macpherson 1968:15f). Men det finns en viktig skillnad. Det måste finnas en regering
med makt att garantera människors liv, rättigheter och egendom. Samtidigt måste
en avvägning göras så att regeringens maktbefogenheter inte inkräktar på individens rättigheter. Det här fundamentala dilemmat, att ge staten tillräckligt med
makt för att kunna skydda individen, samtidigt som makten inte får bli för stor,
är en av den liberala demokratins paradoxer (jfr Dahl 1971). Även om staten ska
garantera individens politiska fri- och rättigheter, som yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet och rätten till alternativa informationskällor, får inte friheten bli absolut. För att kunna garantera övriga individers rättigheter måste därför staten kunna inskränka på individens friheter vid exempelvis kriminella
handlingar. Likaså måste staten ha rätt att beskatta individerna i syfte att skapa
ett samhälle där alla kan överleva. Ytterst hävdar Katz (1997:47) att den liberala
demokratin syftar till att förhindra tyranni, det vill säga att staten orättvist inskränker allas rätt till de liberala friheterna. Den liberala demokratin kännetecknas därför av att den kombinerar det kapitalistiska marknadssystemet med representativa politiska och demokratiska institutioner. Samtidigt är den här demokratisynen relativt snäv och omfattar endast formella procedurer som politiska
institutioner, beslutsprocesser, förvaltningar, politiska partier och ett folkligt po-
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litiskt deltagande som ofta blir indirekt och sporadiskt (Dahl 1971, Held
1996:214ff).
Det finns olika typer av västerländska demokratimodeller, som den Schumpeterianska (1947) elitdemokratin, Dahls (1971) polyarki, Lijpharts (1968, 1977)
konsensusdemokrati 23 , den klassiska västeuropeiska socialdemokratin 24 och den
legala nyliberala eller nykonservativa demokratiformen (jfr Held 1996, Katz
1997). Var och en har sina specifika kännetecken, men för att förenkla resonemanget ska vi utgå från två liberala demokratimodeller; valdemokratin och polyarkin, där den senare ses som en fördjupad liberal demokratiform.
Valdemokratins främsta syfte är att en majoritet i fria och rättvisa val väljer en
regering som kan förhindra att tyranni uppstår. Därför innebär valdemokratin en
majoritetsdemokrati, eller en elitdemokrati, där den folkliga majoriteten utser
den verkställande och lagstiftande makten i fria och rättvisa val. Det innebär
också att alla medborgare ska ha rätt att rösta och att ställa upp som kandidater,
att valresultatet måste respekteras och att inga icke-konstitutionella aktioner får
genomföras under mandatperioden (jfr Schumpeter 1947, Sartori 1965, 1987,
Lipset 1960, Elklit & Svensson 1997). Den här Schumpeterianska demokratisynen fokuserar därför på att alla har rätten att välja de politiska ledarna, även om
det i praktiken innebär att en elit styr samhället. Katz (1997:52) menar att detta
har två indirekta implikationer. Den första är att folket inte direkt klarar av att
styra och att därmed folket endast genom valen bestämmer vem som bäst kan
styra. Den andra är att valdemokratin i princip kräver att de politiska ledarna rekryteras via politiska organisationer, eftersom det är den enda vägen att nå makten. De som framhäver en minimal demokratiform hävdar samtidigt att det är en
realistisk bild av verkligheten. I dagens moderna samhälle har inte folket någon
reell möjlighet att sätta sig in i alla frågor och delta i den dagliga demokratiska
processen. Istället har de politiska partiernas ledare tilldelats dessa uppgifter. Poängen är därför inte att hela folket alltid ska delta i den politiska processen. Ge–––––––––
23

Till skillnad från valdemokratins princip om majoritetsstyre, och polyarkins garantier för individuella politiska rättigheter garanterar även konsensusdemokratin minoriteters rättigheter i större samhällsfrågor (Lijphart 1968, 1977, 1984). Lijphart menar att den styrande regeringen blir ett resultat
av dels majoritetsprincipen och polyarkins rättigheter, men också av att den är karaktäriseras av att
en koaltionsregering styr som har stöd av alla segment och viktiga grupper i samhället (Lijphart
1968:200).
24
Medan till exempel en deltagardemokrat intresserar sig för hur den demokratiska processen går till
utgår den socialdemokratiska doktrinen om den ”folkliga suveräniteten” från vad som kommer ur
den demokratiska processen och i vilken utsträckning det överensstämmer med folkets vilja (jfr
Katz 1997). I den socialdemokratiska välfärdsmodellen tror den kollektiva demokraten att individen under rätt omständigheter alltid tänker på det gemensamma bästa. Folkets vilja kan därför bara
tillgodoses i ett jämlikt samhälle. Samtidigt är samhället inte alltid jämlikt, eftersom individerna har
olika idéer om samhällets utveckling. Vare sig individens långsiktiga eller kortsiktiga mål överensstämmer med varandra. Den kollektiva demokraten har dock en tilltro till att individen i till slut alltid ser till det allmännas bästa. Den socialdemokratiska välfärdsdemokratin kännetecknas i huvudsak av en demokratisk reglering av den privata sfären och marknadsekonomin, införandet av sociala och ekonomiska rättigheter, att staten genom intervention och välfärdsstaten utjämnar sociala
och ekonomiska skillnader, samt att fackföreningsrörelsen har ett inflytande över ekonomin och arbetsplatserna (Giddens 1994:51ff, 1998, Przeworski & Sprague 1986).
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nom fria och rättvisa val ska snarare folket avgöra vem som bör styra landet. Det
är den här kampen om makten som är kärnan i den Schumpeterianska demokratisynen (jfr Sartori 1987).
Den här demokratisynen har också stora likheter med den legala demokratin,
som med inspiration från Nozick (1974) och Hayek (1960, 1976) är den nya högerns nyliberala eller nykonservativa demokratiform. Den grundas på den västerländska traditionens konstitutionella styre och betonar lag och ordning. Ett
elitdominerat majoritetsstyre eftersträvas i alla demokratiska församlingar, men
staten bör vara minimal och bör verka under fria ekonomiska marknadsförhållanden. Även det civila samhällets rätt att existera utan statlig intervention framhävs. Ytterst ska det möjliggöra individens frihet och rätt att bestämma över sitt
egna liv. Den legala demokratisynen har inspirerats både av den liberala demokratin och den traditionella republikanska demokratisynen (jfr Held 1996:261).
Förutom valdemokratin som i första hand fokuserar på att en majoritet av folket avgör vem som ska styra samhället under en mandatperiod menar Robert
Dahl (1971, 1989) att samhällets grupper och individer också måste garanteras
politiska fri- och rättigheter. I Dahls (1971:235f) polyarki ska det genom fria och
rättvisa val råda medverkan och konkurrens i medborgarens val av politiker till
de representativa politiska organen. Valen förutsätter också existensen av en fri
opposition, pressfrihet, rätten till intresseartikulering, ett valsystem och ett pluralistiskt partisystem. Ett annat grundläggande krav är yttrandefrihet som innebär
rättigheten att kritisera regeringens beteende och den rådande politiska, ekonomiska och sociala ordningen. Rätten till alternativa informationskällor innebär att
en opposition tillåts, att pressfrihet råder och att det finns möjlighet till alternativa informationskällor som inte är monopoliserade. Slutligen är rätten och möjligheten att bilda och gå med i organisationer, som partier och intressegrupper,
en rättighet som stärker den politiska processen. En polyarki förutsätter också en
levande opposition mot regeringen (jfr Dahl 1989:237).
I de senaste utgåvorna har Dahls (1989) kriterier om behov av medborgarnas
preferenser gentemot regeringen och de politiska institutionerna utgått. Dahls polyarki möjliggör existensen av politisk jämlikhet, effektiv delaktighet, upplyst
förståelse, kontroll över dagordningen och till slut även folkets slutliga kontroll
över den politiska dagordningen. Dahl (1971:8, 1989:218ff) undviker medvetet
att använda termen demokrati, eftersom det anses vara ett normativt ideal som
knappast kan uppnås i den empiriska verkligheten. Larry Diamond (1996:23f) är
en av dem som hävdar att den liberala demokratin dessutom ska innebära frånvaro av reserverade domäner, vertikalt och horisontellt ansvar och betoning av
individuell och kollektiv frihet och pluralism. Diamonds viktigaste kriterier är att
den reella politiska makten ska finnas hos den valda lagstiftande och verkställande makten. Det innebär att andra aktörer som militären eller utländska makter
inte ska delta i det formella beslutsfattandet.
Sammanfattningsvis blir det mest relevant för den latinamerikanska demokratiska utvecklingen att diskutera huruvida de liberala demokratimodellerna är en
typ av legala valdemokratier eller om de uppfyller Dahls krav på en fördjupad
liberal demokrati, en polyarki. Valdemokratin är utgångspunkten, medan polyarkin ses som en fördjupad liberal demokratimodell, som vissa aktörer vill eta-
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blera, utveckla och konsolidera. Andra vill inte se en sådan utveckling. Låt oss
nu därför fortsätta med en av de moderna och mest betydelsefulla demokratidoktrinerna, direktdemokratin. Direktdemokratin har både en ursprunglig marxistisk form och en modern form av deltagardemokrati, med ursprung från både
den liberala demokratin och den marxistiska direktdemokratin.

2.2 Direktdemokrati: deltagardemokrati
De flesta av de kommunitära demokraterna anser att deltagande är betydelsefullt.
Det här gäller både vänstern och högern. Men till skillnad från de utpräglade liberaldemokraterna och de så kallade deltagardemokraterna är det viktigaste för
människan att bli integrerad i det lokala samfundet (jfr Katz 1997:67ff,
Macpherson 1968:24ff). Det är bara samhörighetskänsla med andra som kan
skapa en aktiv och levande miljö. Samhörighetskänslan skapas inte av att ett antal personer lever på samma geografiska plats, utan av att ideologiska, religiösa
och etniska krav ställs på deltagaren som har tillgivenhet mot det lokala samfundet.
Den kommunitära tanken om en aktiv lokal demokrati och ett aktivt civilt
samhälle med en begränsad statlig makt finns både inom den politiska högerns
krav på en legal demokrati med ett starkt civilt samhälle och i en anarkistisk höger, som vill att människor ska organisera sitt samhälle själva utan någon större
statlig involvering. Inom den kommunitära tanken placerar David Held
(1996:121ff) också in den tidiga marxismen, som den framkom i Marx och Lenins version, som en direktdemokratisk doktrin (jfr Katz 1997). Den marxistiska
folkdemokratin omfattar inte bara folkligt deltagande och självstyre, utan också
åtgärder som ökar inflytandet inom den ekonomiska sfären och på arbetsplatserna samt som utjämnar de socioekonomiska skillnaderna. I dess yttersta form
utökas den demokratiska kontrollen till att gälla den ekonomiska sfärens äganderätt, produktion och beslutsfattande.
I den ursprungliga marxismen menar Blaug & Schwarzmantel (2000:232) att
erfarenheter från Pariskommunen (1871) lyfts fram som ett alternativ till den liberala demokratin. Marx (1871) själv lovordade Pariskommunen i artikeln ”The
Civil War in France”. Detta eftersom den höll på att införa ett politiskt deltagande underifrån. Pariskommunen kännetecknades inte av att de förtryckta proletärerna enbart skulle gå och rösta på representanter från den härskande klassen
som skulle styra tills nästa val, utan snarare av delegater, radikal decentralisering
och ett folkligt deltagande skiljt från staten. Marx (1871) menar också att Pariskommunen hade avsikten att eliminera det kapitalistiska samhällets klasskillnader, ta bort den statliga armén och införa mera av lokalt självstyre, Ett annat exempel på den här problematiken är Marx (1843) tankar i artikeln ”On the Jewish
Question”. Slutsatsen är därför att det är deltagandet, snarare än de demokratiska
rättigheterna, som betonas i den ursprungliga marxistiska demokratisynen (jfr
Sartori 1965:416ff, Harris 1992:25ff). Det är först när det bara finns en klass och
människor organiserar sig själva utan någon stat, som Marx & Engels menar att
den riktiga demokratin har införts. Marx var inte särskilt konkret i hur den nya
styrelseformen skulle bli, däremot öppnade Engels i sina sista skrifter i viss mån
upp för en tolkning av marxismen som kunde tänkas acceptera fredlig reformism
för att nå målet. Likväl blir aldrig Marx och Engels konkreta i hur det kommu-
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nistiska samhället ska organiseras eller gällande vilken demokratisyn som ska
råda (jfr Harris 1992).
Ur den marxistiska idétraditionen och med inspiration från den liberala demokratin har deltagardemokratin och vänsterns radikaldemokrati utvecklats. Den
socialistiska folkdemokratin är den marxistiska typen av demokrati som anses
vara en idealbild, som ännu inte har existerats i den empiriska verkligheten. Oavsett hur vi väljer att tolka Marx finns det demokratiska inslag som de flesta av
demokratiteoretikerna kan acceptera i Marx och Engels skrifter. 25 Däremot kan
Lenins demokratisyn avfärdas, eftersom den helt teoretiskt och även empiriskt
står i kontrast till demokratins grundläggande procedurkrav (jfr Macpherson
1968:29ff). 26 Under hela 1900-talet i Latinamerika har den odemokratiska marxist-leninistiska demokratisynen dominerat den latinamerikanska vänstern. Fram
till det kalla krigets slut företräddes den i princip av samtliga kommunistpartier
och gerillagrupper i såväl Centralamerika som i Sydamerika (jfr Radu & Tismaneanu 1990). Det här gäller oavsett om vänstern har styrt som i Kuba (1959-) och
Nicaragua (1979-1990) eller om man har varit i opposition som i de flesta fall.
Undantag från den marxist-leninistiska hegemonin under det kalla kriget var
bland annat vänster-centerpartiet, AD (Acción Democrática), i Venezuela under
1960- till 1980-talet, Salvador Allendes vänsterregering i Chile (1970-1973)
samt socialdemokraterna, PLN (Partido Liberación Nacional), i Costa Rica under
efterkrigstidens demokratiska utveckling. Men frågan är vad vänsterns deltagardemokrati egentligen innebär?
En modell av direktdemokratin är deltagardemokratin. Om demokratisynen
inom den liberala demokratin och socialdemokratin utgår från hur beslut fattas
och procedurerna kring dessa fokuserar de utpräglade deltagardemokraterna på
–––––––––
25

Problemet med att kategorisera marxismen som direktdemokratisk har egentligen att göra med ett
metodproblem. De flesta demokratidoktriner är något som forskare har konstruerat och de finns
därför inte i reell mening. Istället består de av en rad värden som i vissa fall bara är en teoretisk
konstruktion. I andra fall är de en politisk idémässig konstruktion, och ibland har vissa i varierande
grad existerat i den empiriska verkligheten. Därför blir det särskilt svårt att bedöma marxismen. En
rad forskare menar samtidigt att den ursprungliga marxismen som Marx och Engels talade om är
förenlig med demokrati. Richard S. Hunt (1974:Xiii) anser exempelvis att Marx och Engels förutsåg en form av deltagardemokrati som skulle organiseras utan några ledare eller politiska institutioner. För att förstå det här i dagens samhälle krävs samtidigt en del fantasi och förståelse, menar
Hunt (jfr Harris 1992:25ff, Sartori 1965:416ff, Macpherson 1968:29ff).
26
I ”Vad bör göras?” (1903) framkommer Lenins elitistiska demokratisyn. I grunden hos Lenins demokratisyn finns den demokratiska centralismen som innebär att alla proletärer inte har den medvetenhet som krävs för att kunna resa sig och göra revolution mot det borgerliga samhället. Därför
behöver de ledas av ett avantgardparti. Det här betyder att det endast är de som har möjligheten att
arbeta för det gemensamma bästa som har rätten att organisera den stora massan. I ”Imperialismen kapitalismens högsta stadium” (1917) betonar Lenin att kampen mot det kapitalistiska systemet
också borde föras mot de imperialistiska koloniala staterna i den koloniserade världen. I ”Staten
och revolutionen” (1917) menar Lenin att en riktig demokrati inte är möjlig under kapitalismen. För
Lenin är demokrati lika med staten. Därför har alltid mänskligheten varit indelad i två klasser, dels i
en förtryckarklass som alltid har kontrollerat produktionsmedlen och staten, dels i en proletär underklass som alltid har stått under överklassens kontroll. Exempelvis skriver Lenin att den borgerliga demokratin bara är till för slavägarna.
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hur den stora befolkningen som helhet är involverade i beslutsprocessen och under implementeringen av besluten. Till skillnad från de demokratisyner som accepterar att en elit styr politiken försöker de utpräglade deltagardemokraterna att
maximera det folkliga deltagandet (jfr Katz 1997). Deltagardemokraterna riktar
sin kritik mot de realistiska demokratiteoretikerna som Schumpeter och Sartori.
Schumpeter (1947) och Sartori (1965, 1987) betonar politiskt deltagande, i meningen att politiskt deltagande innebär att delta i fria och rättvisa val (jfr Parry &
Moyser 1994). Sartori (1987:152) menar att demokrati innebär tävlan i valen och
att valen är en mekanism för att utse ledarna. Schumpeter (1947) går till och med
ett steg längre, och hävdar att deltagandet enbart bör omfatta folkligt deltagande i
valen, och däremellan ska ledarna fatta beslut vad som är bäst för folket (jfr
O’Donnell 1994, 1998). I motsats till denna elitdemokratiska syn tror deltagardemokrater att människors deltagande i samhällsfrågor på lång sikt ökar det politiska deltagandet. Carol Pateman, en av förgrundsgestalterna inom den deltagardemokratiska forskningen, har utryckt det så här:
Once the participatory system is established, and this is a point of major importance, it becomes self-sustaining because the very qualities that are required of individual citizens if the system is to work successfully are those that
the process of participation itself develops and fosters; the more individual
citizen participate the better able he is to do so. (Pateman 1970:25)
Alltså är förhoppningen att ett ökat deltagande även ska medföra att det politiska
deltagande inom den representativa demokratin ska öka (jfr Macpherson 1977,
Barber 1984). Detta är också ett av Patemans grundläggande antagande, men
idén har tidigare framförts av John Stuart Mill. Mill menade att det inte är någon
större mening om folk deltar och exempelvis röstar i nationella församlingar om
man först inte har tränat sig i och utvecklat det lokala deltagandet. Frågan är då
vad det är som i deltagardemokratin kan stärka demokratin? Benjamin Barber
(1984) talar om vikten av att etablera en ”stark demokrati” som innebär:
Strong democracy in the participatory mode resolves conflict in the absence
of an independent ground through a participatory process of ongoing, proximate self-legislation and the creation of a political community capable of
transforming dependent private individuals into free citizens and partial and
private interests into public goods. (Barber 1984:150)
Katz (1997:68ff) har sammanfattat diskussionen med att deltagardemokraterna
på flera sätt stärker demokratin. För det första anses deltagardemokratiska beslut
bli legitima och accepterade av den stora massan. Genom deltagande kommer
folket underfund med vad de själva vill uppnå och ett brett deltagande garanterar
att allas intresse tas tillvara. Det här leder till att folket accepterar beslut, även
om dessa inte alltid överensstämmer med den egna åsikten. Därför skapar deltagardemokrati ett samhälle, där det är processen i besluten snarare än beslutet som
är betydelsefullt. För det andra vill deltagardemokraterna utveckla ett jämlikt
samhälle. Därför kritiserar de både den liberala demokratin och den socialdemokratiska demokratin för att vara elitfokuserade. Istället betonas folkets möjlighe-
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ter att själva införskaffa kunskaper för att delta i den politiska processen. I motsats till exempelvis Sartoris (1987) eller Schumpeters (1947) elitdemokratiska
tanke innebär deltagardemokratin att alla sociala relationer måste demokratiseras, det vill säga äga rum under jämlika förhållanden. Först då har vi en fulländad deltagardemokrati. För det tredje är idealet för det folkliga deltagandet både
fullt deltagande i alla nationella och lokala politiska samhällsbeslut och i andra
betydande samhällsinstitutioner, som exempelvis arbetsplatser, skolan och bostadsområdet (Warren 1992:9, jfr Pateman 1970, Macpherson 1977, Barber
1984). Det innebär att demokratin ska spridas till ekonomiska, sociala och kulturella områden som normalt inte omfattas av den representativa demokratin. För
det fjärde är utgångspunkten inte enskilda individers deltagande, utan snarare det
allmänna kollektiva deltagandet (jfr Gould 1988:85).
För en riktig deltagardemokrat är det alltså inte bara frågan om vad Parry &
Moyser (1994:44ff) benämner som deltagande aktiviteter. Exempel på detta är
kontakter (med parlamentsledamöter, förvaltningstjänstemän, kommunhuset eller
media), gruppkontakter (organiserade, informella, och intressegrupper), protester
(deltagande i möte, organisera eller delta i skriftlig protest, trafikblockad, strejk
och politisk bojkott), partideltagande (samla in kampanjbidrag, partiarbete, gå på
partimöte) eller att rösta i valen (lokala, nationella och överstatliga val). Dessa
frågor berör främst den politiska sfären och innebär endast ett ökat politiskt deltagande (jfr Pitkin 1967). En deltagardemokrat vill se mera deltagande, både på
nationell och lokal nivå, och helst inom alla samhällssfärer.
Enligt Pateman (1970:67ff) har deltagandet tre dimensioner (jfr Macpherson
1977). Den första innebär fullt deltagande, då människor på lika villkor deltar på
nationell och lokal nivå. Den här ideala formen innebär en direkt kritik mot elitdemokraterna som enbart fokuserar på det politiska deltagandet i den representativa demokratins val. Istället anser deltagandedemokraterna att det behövs ett
frekvent och aktivt deltagande i alla politiska, ekonomiska och sociala beslutsprocesser. I kontrast till tanken om fullt deltagande finns pseudodeltagandet. Det
innebär en slags skendemokrati där människor förvisso har möjlighet att delta,
men där de ledare som har den formella makten helt dikterar villkoren i ett ojämlikt samhälle. Alltså tror de deltagande att de verkligen kan påverka, men i själva
verket har de ingen möjlighet till ett reellt inflytande. Mittennivån är det partiella
deltagandet som innebär att folket har reell möjlighet att påverka beslut, men att
de viktigaste besluten fattas av de formella ledarna. Det folkliga deltagandet är
ofta något mera omfattande i själva implementeringen av besluten. I både den liberala demokratin och i andra elitdominerade demokratier förekommer frekvent
det partiella deltagandet. Slutsatsen är att Pateman (1970) och andra deltagarteoretiker hävdar att det är genom fullt demokratiskt deltagande som den deltagardemokratiska modellen kan utvecklas. Samtidigt anser Pateman att vissa empiriska studier även kan skönja ett ökat deltagande i de två lägre dimensionerna av
deltagande.
Utifrån den etablerade deltagardemokratiska litteraturen har vänsterns deltagardemokratiska tanke teoretiskt utvecklats i form av radikaldemokrati. Radikaldemokratin etablerades i samband med vänsterns kris under kommunismens fall
och fokuserar på hur politisk liberalism kan förenas med jämlikhet. Tanken är att
olika nya politiska rörelser ska ersätta vänsterns gamla klasstänkande och att
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därmed de valda politiska företrädarna och förvaltningens folkliga suveränitet
ska förankras djupare. En annan idé är att radikaldemokraterna gör en strikt
skillnad mellan den politiska och den socioekonomiska sfären. Därför är utgångspunkten att man accepterar de gemensamma politiska institutionernas roll i
den västerländska pluralistiska demokratin, samtidigt som man vill framhäva individen och gruppers rättigheter.
Det finns en rad idéströmningar som har influerat den latinamerikanska vänsterns under slutet av 1900-talet. Några av dem som har företrätt postmoderna
marxistiska idéer är Antonio Gramsci, Noberto Bobbio, Chantal Mouffe och Ernesto Laclau. Noberto Bobbio (1987, 1990) intar ett liberalt synsätt på marxismen, eftersom han i utgångsläget accepterar den liberala demokratins krav på politiska rättigheter och det institutionella arrangemanget. Det nya är istället att
vänsterns demokratinsyn ska präglas av deltagardemokrati. Formerna för hur
tanken om deltagardemokratin bör utformas varierar. Det är framför allt Ernesto
Laclau & Chantal Mouffe som har drivit tanken om vänsterns radikaldemokrati
längst. I ”Hegemony & Socialist Stragety – Towards a Radical Democratic Politics” (1985) utgår de från att det inte längre är frågan om en klasskamp mellan
över- och underklass. Istället är det frågan om flera mekanismer och sociala aktörer som intar olika positioner i samhället. För att skapa demokratisk kontroll
över vardagen behövs det exempelvis nya sociala rörelser som tar till vara på
frågor som berör minoriteter, kvinnor, sexuellt diskriminerade grupper och miljön. Laclau & Mouffe (1985) menar att vänstern inte längre bara kan bekämpa
den liberala demokratin, utan att det gäller att skapa en ny pluralistisk och radikal demokrati. Klass, staten och kapitalismen blir inte längre honnörsord, utan
istället gäller det att bekämpa anti-demokratiska grupper och kämpa för en demokrati präglad av direktdemokrati.
Även Cohen och Arato (1996) har framlagt en färdkurs för hur nya sociala rörelser ska vara drivkraften i radikaldemokraternas nya samhälle. I motsats till
högerns civila samhälle anser inte Cohen och Arato att det krävs en minimal stat
för att få till stånd ett levande civilt samhälle. Det civila samhällets nya feministiska, ekologiska och solidaritetsrörelser ska istället lyfta in nya frågor till den offentliga debatten, som därmed också får konsekvenser för de politiska partierna
och institutionerna. Konsekvensen blir att förutsättningarna för att kanalisera
folkets vilja ökar markant. Därmed fördjupas även demokratin. Det är främst den
här typen av radikala deltagardemokratiska tankar som diskuteras inom vänstern.
Frågan är då vad som krävs för att kunna genomföra deltagardemokrati. Pateman (1970) anser att en av de viktigaste aspekterna är en deltagarvänlig miljö.
Ett fullt deltagande förutsätter att de formella strukturerna och att ledare på alla
nivåer har en positiv syn på att folket verkligen ska delta. Annars riskerar det enbart att blir ett psuedodeltagande, då folket får vara med och delta, men då de i
realiteten inte kan påverka utvecklingen. När det gäller min studie är det frågan
om vilka strukturella förutsättningar det finns för att genomföra deltagardemokrati inom ramen för den representativa demokratin i Latinamerika. Här kan jag
förhoppningsvis bidra med ökad teoretisk förståelse, men på en makronivå. Studien är en demokratiseringsstudie och inte en studie som tar upp demokrati eller
demokratiskt deltagande på lokal nivå. Alltså är en av utgångspunkterna att analysera en aktör, i mitt fall vänstern, och dess försök att införa en deltagardemo-
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kratisk modell i Latinamerika, som ett komplement till den representativa demokratin (jfr Barber 1984). Det är frågan om att skapa en stark demokrati, som enligt Barber (1984) innebär en effektiv regering och en förändring av hela det politiska samhället. Som Pateman skriver påverkar miljön eller som i mitt fall de
politiska och ekonomiska samhällsstrukturerna huruvida det här är möjligt eller
inte (jfr Giddens 1984). I den här studien innebär det att elitaktörerna och deras
förhållande till demokrati analyseras.
Ett problem är att deltagardemokrati som demokratimodell aldrig fullt ut har
etablerats och utvecklats i något enskilt land. Däremot finns det exempel från Latinamerika där regeringar har haft ett uttalat mål att införa mera deltagardemokrati i samhället. Exempel på detta är vänsterregeringarna i Chile (1970-1973)
och i Guatemala (1944-1954). I båda fallen fanns en uttalad ambition att gradvis
införa den deltagardemokratiska modellen byggt på ett jämlikt samhälle. I båda
fallen slutade försöken med att militären tog makten och att militärregimer infördes. Frågan är då vad det här säger oss om möjligheterna att införa deltagardemokrati. När det gäller empiriska studier som undersöker hur miljön påverkar
möjligheterna till deltagardemokrati finns det några lokala studier som berör relationen mellan skolan och kommunens ledare på lokal nivå. Kristensen (1998)
menar att det finns en risk för att deltagarna i lokala demokratiförsök i enskilda
skolor tenderar att isolera sig från den komplexa verkligheten som finns i kommunen och att kontakterna mellan det som kallas brukarna (deltagarna) och de
formella ledarna inte blir tillfredsställande. Därför blir det ingen effekt på det generella politiska deltagandet. I en annan studie konstaterar Jarl (2004) att det
också finns en risk att en positiv miljö för deltagardemokrati inte nödvändigtvis
leder till att det verkligen blir ett fullt deltagande som är effektivt och meningsfullt. Likaså har deltagardemokratin kritiserats för att vara alltför orealistisk och
för att inte kunna konkretisera vad deltagandet egentligen innebär.
Det här är rena empiriska frågor. Men eftersom det i den här studien är frågan
om möjligheterna att införa deltagardemokrati på nationell och lokal nivå finns
det inga empiriska studier gjorda på om det har lyckats eller inte. Detta gäller
oavsett om det är en deltagardemokratisk studie eller en demokratiseringsstudie.
Anledningen till detta är att det inte finns några empiriska fall där deltagardemokrati som demokratimodell har införts i världen eller i Latinamerika. Men det är
inte heller den här studiens syfte – att analysera effekterna av deltagandet. Snarare är det att analysera vilka strukturella möjligheter eller hinder (förutsättningar) som finns för att exempelvis genomföra en deltagardemokratisk modell
(eller en liberal demokratimodell) samt analysera vilken roll vänstern har i den
här utvecklingen.
När det gäller den empiriska verkligheten inom vänstern i Latinamerika finns
det idag vänsterpartier i till exempel Mexiko, El Salvador, Nicaragua, Venezuela
och i Brasilien som har varit relativt framgångsrika i valen under 2000-talet och
som har deltagardemokrati på agendan. Historiskt är vänsterregeringarna i Guatemala (1944-1954) och i Chile (1970-1973) exempel där en deltagardemokratisk
modell försökte etableras. Det finns också dominerande vänstergrupper, som i
Chile och i Costa Rica, som betraktar den liberala demokratin som den demokratimodell man vill utveckla. Den vänster som tidigare förordade till exempel
marxism-leninism för däremot en tynande tillvaro. Det är endast marginaliserade
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och mindre vänstergrupper som vill utveckla den här samhällssynen. Således är
det aktörernas syn på huruvida det är valdemokratin, en fördjupad liberal demokrati (polyarki) eller en deltagardemokrati, som ska etableras, utvecklas och konsolideras, som är relevant i en demokratiseringsstudie. Vi ska återkomma till
denna diskussion i kapitel fyra. Låt oss nu fortsätta med att diskutera vilket demokratibegrepp som är utgångspunkten i den här studien.

2.3 Maximalistisk eller minimalistisk demokratidefinition inom
demokratiseringsforskningen?
Den första principiella diskussionen i studien handlar om hur begreppet demokrati används inom demokratiseringsforskningen och hur det bör relateras till
andra närstående begrepp. Som påpekats tidigare i kapitlet är det procedurerna i
den liberala demokratin som dominerar föreställningen om demokratins innehåll.
Procedurerna innebär att de formella institutionerna ska se till att allmänna val
hålls, att medborgarna i möjligaste mån kan delta i den politiska processen, att
medborgarna ska ha insyn i verksamheten samt att politiska fri- och rättigheter
som yttrande-, medie- och organisationsfrihet garanteras. Förutom procedurkraven kan också substansen i politiken värderas. Dessa substanskrav är svårare att
precisera och handlar i huvudsak om i vilken utsträckning de tillgodoser lagens
krav och politikernas vilja samt folkets val och vilja (jfr Lundquist 1998:80ff,
Hadenius 2001:10ff). Ytterst handlar det om vilka sociala och ekonomiska rättigheter som bör finnas i ett demokratiskt styre.
Även om olika traditioner inom demokratiforskningen dels diskuterar relationen mellan procedurer och substanskrav, dels diskuterar vad substanskraven i realiteten bör innehålla är en majoritet av forskarna överens om att procedurkraven
måste uppfyllas innan det är relevant att diskutera substanskraven (jfr Hadenius
2001:14). Därför är demokratiforskarna intresserade av allt från minimala till
maximalistiska definitioner. De flesta av dessa definitioner ligger inom ramen
för det liberala demokratibegreppet (Held 1996:6, Katz 1997:40ff). Däremot är
en demokratiseringsforskare mera intresserad av processen, eller vägen mot mera
demokrati, demokratiseringen. Den teoretiska debatten om vilken demokratidefinition som är mest lämplig inom demokratiseringsforskningen tar mestadels
ställning för en minidefinition, valdemokratin (Hydén 1998:2ff).
Den maximalistiska ansatsen utgår från ett vidare omfång av vad demokratin
bör omfatta, där olika aspekter av samhället, hela mänskligheten och allt från individuella och kollektiva politiska rättigheter till vidare socio-ekonomiska rättigheter och folkligt deltagande kan ingå. Vanligtvis brukar exempelvis olika deltagardemokratiska, feministiska eller multikulturella modeller betraktas som mera
maximalistiska (Held 1996:6ff, jfr Grugel 2002). I den mest extrema formen av
en maximalistisk ansats kan därför demokrati omfatta allt av värde i ett samhälle.
Således är fördelen med en sådan modell att den just omfattar alla aspekter av
folkligt deltagande i samhällets olika sfärer. Samtidigt är en nackdel uppenbar.
Det vida omfånget av demokratins innebörd gör det svårt för en demokratiseringsforskare att särskilja på när en regim inte längre kan betraktas som en diktatur. Med andra ord blir det svårt att veta när en regim verkligen kan betraktas
som en demokrati, och inte som en diktatur. Följaktligen måste en regim betrak-
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tas som en diktatur om den inte fullt ut uppfyller de kriterier som krävs för en
maximalistisk definition. Det här är det främsta skälet till att demokratiseringsforskare nästan alltid acceptera en minimal form av demokrati, som den främsta
skillnaden mellan en diktatur och en demokrati. Jag delar den här grundläggande
ståndpunkten.
En av minidefinitionens främste företrädare, Seymour Martin Lipset, menar
att demokrati kan definieras som ”a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social
mechanism which permits the largest possible part of the population to influence
major decisions by choosing among contenders for political office” (Lipset
1983:27). Lipsets definition härstammar emellertid från minidefinitionens fader,
Joseph Schumpeters klassiska ”Capitalism, Socialism and Democracy” (1947).
Schumpeter ser demokrati som ett system ”for arriving at political decisions in
which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for people’s vote” (Schumpeter 1947:269). Hydén (1998:11) menar att den
här definitionen är minimal, eftersom den fokuserar på procedurerna hur de politiska ledarna i allmänna val tävlar om att bli utsedda till folkets representanter i
legitima politiska institutioner. Om man accepterar användningen av en minimalistisk valdemokrati, i enlighet med Samuel P. Huntington, blir demokrati ett
system när “its most powerful collective decision makers are selected through
fair, honest, and periodic elections in which candidates freely compete for votes
and in which virtually all the adult populations is eligible to vote” (Huntington
1991:7). Framför allt innebär den här demokratiformen att en valdemokrati existerar, som innebär konkurrens och folkligt deltagande i val under minimala
former av civila och politiska rättigheter (jfr Diamond 1996:21 och Freedom
House definition i Karatnucky 2000:187f).
Frågan är samtidigt vad fria och rättvisa val egentligen innebär? Hur kan vi
veta att kandidaterna och partierna verkligen har haft någorlunda rättvisa möjlighet att valkampanja utan risk för repressalier? Och hur vet vi att de personer som
verkligen väljs för att fatta politiska beslut verkligen är de som har makten att
bestämma, eller att det fortfarande inte finns uppenbara reserverade domäner för
militären eller oligarkin i Latinamerika? (jfr Diamond 2002:22). För att en demokratiseringsteoretiker ska kunna hantera detta måste någorlunda precisa kriterier för en definition presenteras. Dessa innebär att den verkställande och lagstiftande makten utses genom fria och rättvisa val, att en opposition tillåts att
vinna samt att valresultatet åtminstone respekteras till nästa mandatperiod (jfr
Schumpeter 1947:269, Lipset 1983:27, Huntington 1991:7, Elklit & Svensson
1997:35, Przeworski et al. 1996:50ff). Vanligtvis brukar olika internationella organisationer som FN, EU, OAS, OSSE, Sekretariatet för samväldet och olika
INGO:s agera som valövervakare i den tredje vågens nyetablerade demokratier. I
enlighet med minikriterierna har de flesta av den tredje vågens val betraktats som
fria och rättvisa, även om dessa inte alltid har varit fulländade val (jfr Diamond
1996:25ff).
En valdemokrati förutsätter fria val, som innebär rätten och möjligheten att
välja något framför något annat. I det här fallet innebär det rätten och möjligheten för alla vuxna medborgare att rösta och ställa upp som kandidater utan några
restriktioner. Grundläggande är också att en opposition tillåts att vinna, att ett
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fredligt regimskifte äger rum och att valresultatet respekteras. Slutligen är ett
krav att det under mandatperioden inte genomförs några icke-konstitutionella aktioner (jfr Przeworski et al. 1996:50ff). Exempel på icke-konstitutionella aktioner
kan vara statskupper eller autogolpes 27 som i 1990-talets Peru och Guatemala
(Cameron 1998, McCleary 1997). Rättvisa val innebär att det finns en utförlig
vallag med en granskande valmyndighet, som övervakar att valprocedurerna
före, under och efter valen genomförs på ett korrekt sätt och att alla verkligen har
möjlighet att delta på någorlunda villkor (jfr Diamond 2002:29). 28 För att ett val
ska vara någorlunda rättvist anser också Elklit och Svensson (1997:34ff) att alla
deltagare bör ha tillgång till kampanjresurser och medier. Trots detta behöver
inte valet nödvändigtvis ske på fullt lika villkor. Slutligen är ett annat krav att
den politiska friheten åtminstone måste accepteras under valkampanjen, under
valet, och strax efter valet. Därför behöver inte tekniska problem under själva
valdagen underminerar valens status, utan allt måste ses i ett större sammanhang.

2.4 Kritik mot valdemokratin
Ett problem med den minimala utgångspunkten är att avgöra hur mycket våld
och störningar som kan förekomma under valprocessen innan valen ska räknas
som icke-fria och icke-rättvisa. Eller som Diamond (2002:28) frågar sig: hur
många oppositionskandidater och supporters måste arresteras eller till och med
dödas innan ett val förklaras som odemokratiskt? Ett tydligt tecken på att ett
odemokratiskt val har ägt rum, enligt Diamond, är om det är uppenbart att de illegala aktiviteterna organiserades av staten eller av den före detta diktaturens
dominerande parti. I det läget menar Levitsky och Way (2002) att regimen övergår till en valdiktatur, eftersom minikriterierna mot valdemokratin frekvent
kränks i en omfattning som är så allvarliga att det skapas “an uneven playing field between government and opposition” (Levitsky & Way 2002:53).
–––––––––
27

En Autogolpe inträffar när en demokratiskt vald ledare tar till icke-demokratiska medel för att i
princip utöka maktbefogenheterna utöver de som konstitutionen medger (Cameron 1998, McCleary 1997). Det mest slående exemplet är Perus president Fujimori som först kom till maken genom
demokratiska val, men som i april 1992 genomförde en autogolpe. Det innebar att 1979 års konstitution suspenderades, att kongressen upplöstes och att en ny konstitutionell församling ratificerade
en ny författning i oktober 1993. Exempel på en misslyckad autogolpe är Guatemalas president
Jorge Serrano, som i maj 1993 försökte upplösa kongressen och den högsta domstolen. Upplösningen blev att Serrano själv tvingades avgå, och att kongressen utsåg en ny temporär president.
28
Det här innebär exempelvis att valmyndigheten måste ha resurser och viljan att motverka störningar av valprocessen från bland annat polisen eller militären. Det innebär också att alla deltagarna
måste ha tillgång till massmedia, att valdistrikten behandlar alla lika, och att oppositionen inte diskrimineras. Särskilt viktigt är att själva valförfarandet är hemligt. I samband med rösträkningen får
inte något valfusk förekomma. Resultatet ska också meddelas så snabbt som möjligt efter valet och
eventuella klagomål på valprocedurerna måste behandlas omedelbart. Bäst är det om själva valförfarandet kan hanteras av en oberoende valmyndighet (jfr Diamond 2002:29). I Latinamerika har det
införts mer eller mindre oberoende valmyndigheter som övervakar valen. Oftast deltar dessutom latinamerikanska och internationella valobservatörer som en garant för att ingen diskriminering sker.
Därmed har möjligheterna till valfusk och andra oegentligheter kraftigt reducerats under 1980- och
1990-talets demokratisering i regionen.
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Det finns självklart också val som faller in under en typ av gråzon, där exempelvis viss manipulation av valresultatet misstänks förekomma. Bedömningen är
inte alltid så lätt att göra. Samtidigt är det viktigt att beakta att ett val kan vara
fritt och rättvist, även om det inte har genomförts på ett idealiskt sett. Exempelvis kan en del val vara fria i praktiken, eller i alla fall till viss del fria, samtidigt
som de inte alltid i realiteten behöver vara rättvisa (Elklit och Svensson
1997:40f). I Latinamerika finna det åtskilliga val som har varit tveksamma. Två
exempel är El Salvador och Nicaragua under mitten av 1980-talet. Dessa ägde
rum under en tid då regeringarna bekämpade gerillagrupper; i Nicaragua bekämpade sandinistregeringen en högergerilla (CONTRAS) och i El Salvador bekämpade högerregeringen en vänstergerilla (FMLN). Även om inga större oegentligheter ägde rum under själva valprocedurerna inskränktes yttrande-, medie-, och
organisationsfriheterna kraftigt mellan valen. Därför kan dessa regimers demokratiska status under 1980-talet ifrågasättas (Anderson 1995:86ff, Valenta & Valenta 1987:25f, Baloyra-Herp 1995:45ff, Acevedo 1991:19ff, Stahler-Sholk
1994, jfr Karl 1990:8ff, 1995).
Ett annat omdiskuterat fall är valen i Colombia, som har ägt rum regelbundet
sedan 1958 (Keen 1992:511ff, jfr Hartlyn & Dugas 1999:251f, Dugas 2000:87).
Bakgrunden är landets demokratiska transition 1958, som innebar att endast liberala och konservativa partigrupper fick delta i valen fram till 1974, men därefter
har alla haft rätt att ställa upp i valen. I praktiken menar forskare att det har varit
svårt för andra partier att ställa upp och vinna val i Colombia, exempelvis vänsterpartier (jfr Henderson 2001). Detta beror främst på att inbördeskriget, som har
pågått sedan 1960-talet mellan vänstergerillorna och regeringen med stöd av högerparamilitära grupper medför att den demokratiska vänsterns kandidater och i
viss mån högerns kandidater alltid utsätts för hot och kidnappningar. Istället har
de liberala och konservativa partierna fortsatt att dominera den partipolitiska
arenan. Likväl betraktas Colombia som en någorlunda fungerande valdemokrati,
som förvisso har problem med att utveckla demokratin, men som ändå anses
uppfylla minikriterierna för en demokrati. Således är Colombia ett fall som befinner sig på rätt sida om minidefinitionens kriterier för en demokrati.
I liknande gråzonsfall väljer istället en del forskare inom demokratiseringslitteraturen att betrakta dessa regimer som lågintensiva demokratier29 , hybriddemokratier 30 , semidemokratier 31 , väktardemokratier 32 , psuedodemokratier 33 , auktoritära valregimer 34 , eller till vad Diamond (2002) benämner som kvasidemokratier
eller kvasidiktaturer (kvasiauktoritära regimer). Diamond (2002:25) anser å ena
–––––––––
29

Gills och Rocamoras (1992) benämning av Latinamerikas regimer under 1980-talet. Se också Richard Stahler-Sholks (1994) benämning av El Salvadors regim (1982-1994).
30
Terry Lynn Karls (1990, 1995) benämning av Centralamerikas regimer under 1980-talet.
31
Se Diamond, Linz & Lipset (1989:xvii).
32
McSherrys (1998) benämning av de latinamerikanska demokratierna, som en benämning på övergången från militärt styrd med kontrollerad ekonomi till elitdemokrati med marknadsanpassad neoliberal ekonomi.
33
Diamonds (2002:25) benämning på den tredje vågens regimer, som är i gråzonen mellan diktaturer
och valdemokratier.
34
Levitsky & Ways (2002:52) term för en regim som har någorlunda formella demokratiska institutioner med val, men där man inte når upp till de demokratiska kriterierna för en demokrati.
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sidan att det är fruktbart att göra en distinktion mellan en valdemokrati och en
fördjupad liberal demokrati, och å andra sidan att det är en poäng att särskilja på
de icke-demokratiska regimerna som har val mot de som är ”politiskt stängda”
och mera totalitära. Dessutom gör Diamond en skillnad mellan de auktoritära regimerna som har ”val med flera kandidater” och de som har mera ”hegemoniska
val utan någon egentlig konkurrens”. Förutom dessa regimer menar Diamond att
det finns så kallade ambitiösa regimer, som befinner sig mitt emellan en valdemokrati och en auktoritär regim som har val med konkurrerande kandidater (Diamond 2002:26).
Skillnaden mellan en valdemokrati och alla former av icke-demokratiska regimer eller vad vi kan benämna som valdiktaturer har just att göra med avsaknaden av fria och rättvisa val och just själva meningen med valets betydelse för
möjligheten att påverka landets utveckling. Samtidigt är det viktigt att komma
ihåg att merparten av regeringarna före den tredje vågens demokratisering inte
utsågs efter fria och rättvisa val. I Latinamerika var det bara Costa Rica (1949-),
Colombia (1958-) och Venezuela (1958-) som hade regelbundna fria och rättvisa
val. Distinktionen mellan en demokratiskt vald regering och en icke-demokratiskt vald regering är tydlig. Chile, fram till att Allende med demokratiska
medel kom till makten 1970, ansågs exempelvis av Dahl (1971:248) vara en fungerande polyarki med vissa ”valrestriktioner”. Men efter statskuppen 1973 mot
Allende infördes en militärdiktatur som varade fram till 1989-1990 års val. Efter
att en vänster-centerkoalition segrade återgick Chile till ett demokratiskt styre, då
general Augusto Pinochet överlämnade regeringsmakten till den demokratiskt
valda presidenten. För en demokratiseringsforskare var Chile en demokrati fram
till 1973, en diktatur mellan 1973 och 1990, och därefter återigen en demokrati.
Det är dessa transitioner mellan ett styre till ett annat, från en regim till en annan,
eller framför allt från en diktatur till en demokrati, från en demokrati till en diktatur, eller från en typ av demokrati till en fördjupad form av demokrati, som är
intressant att analysera. Jag återkommer senare till den här diskussionen (kapitel
fyra).
Förutom diskussionen om ”gråzonsval” och andra typer av problem i samband
med valens genomförande samt andra tänkbara definitioner finns det en del andra kritiska ståndpunkter mot att använda valdemokratin som utgångspunkt i en
demokratiseringsstudie. En kritisk ståndpunkt är att den saknar den normativa föreställningen om att valen även bör omfatta fördjupade krav på politiska fri- och
rättigheter. Exempelvis kritiserar Diamond (1996:22) minidefinitionen för att valen privilegieras alltför mycket och för att den bortser från andra viktiga dimensioner av demokratin. Ett exempel är att vissa samhällsgruppers möjligheter att
nå makten och försvara sitt egenintresse missgynnas. En annan nackdel är att den
i särskilt stor utsträckning inte framhäver de liberala fri- och rättigheterna. Som
exempel kan nämnas att en stat mycket väl kan vara en demokrati med allmänna
val som respekteras enligt minidefinitionen, samtidigt som väldigt grova brott
mot yttrande- och pressfriheten kan förekomma mellan valen. En del av den här
problematiken undviks om Przeworski et al. (1996) resonemang tillförs minidefinitionen. Przeworski (1996:50ff) anser att en auktoritär regim (en diktatur) existerar eller återupprättas, då någon mellan två val med icke konstitutionella medel åsidosätter den lagstiftande makten och upprättar en ny konstitution för att
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gynna eget intresse, eller om den verkställande eller lagstiftande makten inte
väljs genom fria och rättvisa val. En auktoritär regim existerar också om enbart
ett parti är tillåtet. Per definition existerar det därför inte ett demokratiskt styre
om något av Przeworskis kriterier upphävs. Det mest slående exemplet är Perus
president Fujimori som först kom till maken genom demokratiska val, men som i
april 1992 genomförde en autogolpe. 35 Autogolpen innebar att 1979 års konstitution suspenderades, att kongressen upplöstes och att en ny konstitutionell församling ratificerade en ny författning i oktober 1993, som i praktiken återinförde
diktatur i landet. 36
Ytterligare en aspekt som brukar diskuteras är att de valda myndigheterna
måste ha reella möjligheter att verkligen styra länderna utan att andra maktfulla
organ, som militären eller externa aktörer, fullt ut dikterar villkoren för utvecklingen (jfr Karl 1995:79, McSherry 1998:6). Genom att tillföra Przeworskis resonemang och aspekten om någorlunda reella möjligheter att styra landet innebär
det här en viss vidgning av minidefinitionen. Samtidigt befinner sig en sådan
demokratidefinition fortfarande inom ramen för en elitistisk minidefinition. Givetvis skulle valdemokratins brist på fördjupade procedurer för val och medborgerliga fri- och rättigheter undvikas om man istället använder Robert Dahls
(1971) polyarkibegrepp eller en utvecklad deltagardemokratisk demokratimodell.
En del forskare som exempelvis O’Donnell (1994, 1998) hävdar dessutom att ytterligare kriterier måste tillföras Dahls polyarki. Ett sådant är kravet på att ledarna måste följa de konstitutionella spelreglerna under mandatperioden. Det tidigare nämnda fallet med president Fujimori är ett omtalat exempel där det konstitutionella tillvägagångssättet kan ifrågasättas. Ett annat är att de valda företrädarna inte exkluderas från policydomäner som den militära sektorn. Exempel
som då brukar diskuteras är det militära inflytandet under 1990-talet i framför
allt El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Paraguay och Peru (jfr Fitch 1998:40ff). Trots all den problematik som finns med
valdemokratin som begrepp använder jag den som utgångspunkt.

2.5 Ansats I: varför är valdemokratin användbar inom demokratiseringsforskningen?
Även om minimidefinitionen av demokrati medför en hel del problem får vi inte
glömma bort att det finns fördelar med den här utgångspunkten. En del av de
–––––––––
35
36

För en diskussion om Autogolpes, se Cameron 1998 och McCleary 1997.
Fallet Peru visar oss att innebörden av de fria och rättvisa valen starkt bör ifrågasättas i de fall då
valresultatet och konstitutionen inte respekteras under hela mandatperioden. Likaså faller därmed
den sandinistiska regeringen i Nicaragua som vann president- och parlamentsvalet 1984 och som
sedan förlorade valet 1990. Anledningen till att Nicaragua inte kan klassificeras som en valdemokrati under perioden 1984-1990 är att den sandinistiska regeringen, efter valet 1984, kraftigt inskränkte flera av de grundläggande politiska fri- och rättigheterna, som yttrande-, organisationsoch mediefriheten.
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problem som diskuteras har endera att göra med misslyckande att införa valdemokrati, eller att de snarare belyser skillnaden mellan en valdemokrati och liberal demokrati, som då egentligen handlar om en fortsatt demokratisering från en
valdemokrati till skapandet av en etablerad liberal demokrati. Eller som Diamond (2002) har uttryckt det, likheten mellan en valdemokrati och en liberal
demokrati är att båda kräver fria och rättvisa val. Men utöver detta lyckas inte
valdemokratin att utveckla demokratin till att bli mera än att enbart hålla fria och
rättvisa val, eftersom den ännu inte har lyckats att institutionalisera den liberala
demokratins institutioner och andra vitala delar som lag och ordning. Den här
diskussionen är viktig, men den fyller ingen funktion för att enkelt kunna särskilja på diktaturer från valdemokratier.
Problemet med liknande resonemang och alltför vida definitioner är att ett
alltför utvidgat demokratibegrepp medför att definitionen inte blir det som den
avser, det vill säga, precis och kvalitativ, men framför allt att den inte längre är
minimalistisk. Med en definition där exempelvis en hög grad av rättsstat ingår,
eller ett stort folkligt deltagande inom den politiska och socioekonomiska sfären
måste existera, närmar vi oss istället en definition som är närmre den utopiska
demokratins innebörd. Då blir det främsta syftet att studera hur demokratiskt något är, snarare än att urskilja tredje världens diktaturer från demokratier. Frågan
är då vad vi vinner på att utvidga minidefinitionen av demokrati i en demokratiseringsstudie. Frågan är också hur vi i en nyligen etablerad valdemokrati avgör
huruvida en rättsstat finns eller inte. Förvisso är det fullt möjligt att som inom
den normativa demokratitraditionen diskutera problemen eller graden av exempelvis en rättsstat, men definitionen blir ohållbar för att särskilja ett demokratiskt
styre från en diktatur. Problemet är inte att demokratiproblem som har att göra
med rättssamhället, militära institutioner, mänskliga rättigheter, förvaltningen eller det folkliga deltagandet inte är viktiga, utan snarare att dessa istället bör beaktas i den fortsatta demokratiseringen i syfte att skapa en varaktig demokrati, en
fördjupad och konsoliderad demokrati.
Även om valdemokratin inte heller nämnvärt tar hänsyn till några djupare
former av politiskt deltagande eller några socioekonomiska aspekter anser jag
ändå att den fyller sin funktion. Anledningen är att dess fokus på politiska institutioner, valprocedurer och valdeltagande medför att den är ett effektivt och analytiskt medel för att särskilja demokratier från diktaturer. Eftersom definitionen
endast omfattar fria och rättvisa val innebär dessutom distinktionen mellan politiska procedurer och den socioekonomiska sfären att det är möjligt att analysera
förhållandet mellan de demokratiska valen och den sociala och ekonomiska jämlikheten (jfr Burton, Gunter & Higley 1992:2). Således är det här en pragmatisk
ståndpunkt. Om däremot andra politiska fri- och rättigheter fullt ut måste existera
blir det svårare att bedöma huruvida en regim i en stat har uppnått kriterierna av
demokrati eller inte. Det här bör undvikas i alla former av demokratiseringsstudier. Till och med marxistiska teoretiker som Dietrich Rueschemeyer,
Evelyne Huber Stephens och John D. Stephens (1992) i “Capitalism, Development and Democracy“ använder den formella definitionen av demokrati. Fastän
de inte anser att valdemokratin är den mest eftersträvade demokratiformen hävdar de:
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We care about formal democracy because it tends to be more than merely
formal. It tends to be real to some extent. Giving the many a real voice in the
formal collective decision making of a country is the most promising basic for
further progress in the distribution of power and other forms of substantive
equality. (Rueschemeyer, Stephens & Stephens 1992:10)
I enlighet med Scott Mainwaring, Daniel Brinks och Aníbal Pérez-Liñán
(2001:39-41), Schmitter & Karl (1993), Elklit & Svensson (1997) och Przeworski et al. (1996) argumenterar jag därför för en demokratisyn som utgår från
följande fyra aspekter av demokratin. 37 För det första innebär det fria och rättvisa val (Elklit & Svensson 1997:35, jfr Schmitter & Karl 1993). Konkret innebär det att regeringschefen och det nationella parlamentet ska utses genom fria
val. Alltså måste valresultatet respekteras och ett maktskifte måste äga rum om
oppositionen skulle vinna ett val mot den sittande regeringen. För det andra
måste i princip alla vuxna medborgare ha rätt att delta och ställa upp som kandidater i dessa val (jfr Elklit & Svensson 1997). Den tredje aspekten omfattar kravet på civila och politiska fri- och rättigheter. Det här innebär rättigheter som yttrande-, åsikts-, medie- och organisationsfrihet. Slutligen innebär den fjärde
aspekten att de valda myndigheterna måste ha reella möjligheter att verkligen
styra länderna utan att andra maktfulla organ som militären eller externa aktörer
fullt ut dikterar villkoren för utvecklingen (jfr Karl 1995:79, McSherry 1998:6).
Samtidigt vill jag redan här klargöra att detta inte innebär att de fördjupande
aspekterna av demokrati ska ignoreras i demokratiseringsstudierna. Tvärtom, det
är bara det att hur demokratin ska utvecklas mot en fördjupad demokrati blir av
betydelse först efter att diktaturen har ersatts med en valdemokrati. Det är i den
fasen som aktörernas demokratisyn (demokratimodeller) och vad som påverkar
den fortsatta demokratiseringen blir särskilt betydelsefull. Ytterst kan det här
handla om huruvida det enbart är den elitistiska valdemokratin som ska konsolideras. Men det kan också innebära att demokratin exempelvis ska utvecklas mot
en mera deltagande form av demokrati eller mot en fördjupad liberal demokrati.
Sist men inte minst kan det också innebära en återgång till diktatur. Vi ska utveckla detta resonemang i kapitel fyra. Diamond (2002) menar att det under den
tredje vågens demokratisering har blivit uppenbart att transitionen från olika diktaturer praktiskt taget kan leda vart som helst. Ett stort antal av dessa har lett till
skapandet av valdemokratier, som i Latinamerika. Men i flera andra fall ute i
världen har det lett till att olika regimer har etablerats som tillåter val, en viss
form av pluralism och som accepterar en kontrollerad form av konkurrensen
mellan partier och kandidater. Dessa så kallade valdiktaturer är varken valdemokratier eller traditionella diktaturer som militärdiktaturer eller enpartistater. Genom att ha regelbundna val försöker de uppnå en viss demokratisk legitimitet
–––––––––
37

Den här definitionen utgår från den etablerade minidefinitionen av demokrati, etablerad av Schumpeter (1947) och som senare har använts av forskare som Lipset (1960, 1983) och Huntington
(1991). Den har också likheter med Elklit & Svenssons (1997) diskussion om vad som kännetecknar fria och rättvisa val, samt av andra definitioner framförda av O’Donnell & Schmitter
(1986a), Diamond, Linz & Stepan (1989) och av Collier & Levitsky (1997).
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och därmed blir en del externa och interna aktörer någorlunda nöjda med utvecklingen. I Afrika är Kenya och Tanzania under 1990-talet sådana exempel (jfr
Elklit & Svensson 1997).
Sammanfattningsvis har jag i den här första begreppsdiskussionen tagit ställning för den minimala demokratidefinitionens valdemokrati som ett effektivt och
analytiskt medel för att kunna särskilja en demokrati från en diktatur. Med utgångspunkt från den minimala demokratidefinitionen diskuterar jag i de följande
avsnitten Latinamerikas politiska regimer.

2.6 Vilken typ av demokratiskt styre har funnits i Latinamerika?
I det föregående avsnittet om demokratidefinitioner tog jag ställning för den minimala valdemokratin som utgångspunkt i en demokratiseringsstudie. Samtidigt
finns det olika tillvägagångssätt att komma till ståndpunkten vad en demokrati är
och vad en diktatur är. En är att utgå från ett antal olika definitioner för att kvalitativt bedöma den demokratiska statusen. En annan utgångspunkt är att helt enkelt använda olika kvantitativa demokratindex 38 likt Kenneth Bollens (1993)
”Cross-National Indicators of Liberal Democracy, 1950-1990” eller Freedom
House index för civila och politiska rättigheter 39 gör (jfr Hadenius 1992, Vanhanen 1997). Således behövs det någon form av kriterier för att kunna särskilja på
politiska regimer i exempelvis Latinamerika.

Hur kan vi klassificera politiska regimer?
Scott Mainwaring, Daniel Brinks och Aníbal Pérez-Liñán (2001:37) använder tre
regimer för att klassificera Latinamerikas länder under perioden 1945-1999: demokratisk, auktoritär och semidemokratisk regim. Det här är också utgångspunkten för min klassificering. Motivet till att endast ha tre kategorier och inte
fler beror på flera saker. Ett skäl är att det inom demokratiseringsforskningen
finns ett behov av att enkelt kunna analysera processerna som leder fram till
transitionen till en valdemokrati. Det här gäller även när man ska analysera vägen mot en fördjupad demokrati, eller en konsoliderad demokrati. Således, desto
färre kategorier det finns av ett fenomen, i det här fallet politiska regimer, desto
tydligare blir det att analysera demokratiseringsprocessen. Desto fler kategorier
som används, desto svårare blir det att kunna särskilja på de olika definitionerna.
–––––––––
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Två översiktsartiklar på temat är Gerardo Munck & Jay Verkuilen (2000):”Measuring Democracy:
Evaluating Alternative Indices” och Svante Erssons (2001): ”Democracy and Development: A Survey of the Research Literature in the Social Sciences with some Empirical Illustrations”.
39
Freedom House etablerades i New York 1941 och har sedan 1973 gjort regelbundna värderingar
(skala 1-7) av politiska och civila rättigheter i världens olika regioner och länder. De politiska rättigheterna värderar möjligheten att bilda partier, ställa upp i val och hur valen går till. De civila rättigheterna värderar medborgarnas rättigheter och skydd gällande religion, etnicitet, individuell frihet samt yttrande-, media- och organisationsfrihet (http://www.freedomhouse.org).
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Därför använder jag endast ett fåtal idealtyper, för att enkelt kunna särskilja på
demokratiska regimer från diktaturer. Ett andra skäl är att de undersökningar
som har indexerat demokratin i Latinamerika ofta är alldeles för bristfälliga för
att analysera en demokratiseringsprocess. De är ofta mera fokuserade på den minimala demokratins fri- och rättigheter och kan i bästa fall användas för att just
analysera trender avseende det här. Freedom House är ett exempel på detta.

År
Land

1972-73

1977-78

1982-83

1987-88

1992-93

1997-98

2001-02

Centralamerika
Costa Rica

2

2

2

2

2

3

3

El Salvador

5

6

9

7

6

5

5

Guatemala

5

8

12

6

9

7

7

Honduras

10

9

5

5

5

5

6

Nicaragua

7

10

11

10

7

6

6

Panama

13

11

10

10

7

5

3

Mexiko

8

8

7

8

7

7

5

Argentina

9

12

11

3

5

5

6

Bolivia

9

10

5

5

5

4

4

Brasilien

10

9

6

4

5

7

6

Chile

3

12

11

11

4

4

4

Colombia

4

5

5

5

6

8

8

Ecuador

10

11

4

5

5

6

6

Paraguay

10

11

10

11

6

7

7

Peru

12

10

5

5

11

9

4

Uruguay

7

12

9

4

3

3

2

Venezuela

4

3

3

3

6

5

8

Sydamerika

Tabell 1: Freedom House’ index av politiska och civila rättigheter i Latinamerika
(1972/73-2001/02) 40

Fördelen med den här typen av demokratindex är att det ger oss en god överblick
i hur de civila och politiska rättigheterna har utvecklats över tiden i Latinamerika, dels under militärregimernas tid, dels under de demokratiska regimerna. På
senare tid (efter 1999) framgår det också vilka regimer som per definition kan
klassificeras som demokratiska regimer respektive auktoritära regimer. Genom
att använda Freedom House’ index går det att se mönster, främst över tiden i hela
Latinamerika eller i subregioner som Centralamerika och Sydamerika.
–––––––––
40

I tabellen har Freedom House index (1-7) för respektive civila- och politiska rättigheter lagts sammans, där 2 blir det lägsta möjliga indexet och 14 det högsta.
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Samtidigt finns det ett antal problem med Freedom House’ index. Ett är att de
civila och politiska rättigheterna och det demokratibegrepp som ligger bakom
enbart ligger inom ramen för den representativa valdemokratin, eller i bästa fall
en något vidgad liberal demokratiform. Därför utesluts andra tankar om demokrati, som exempelvis deltagardemokratiska former och sociala och ekonomiska
substansiella aspekter av demokratin. Slutsatsen är att det är en minimalistisk
demokratisyn, som därför har sina begränsningar. Dessutom finns det andra företeelser som är tveksamma i Freedom House’ demokratiindex.
En är att själva utgångspunkten i de civila och politiska rättigheterna medför
att vänsterdemokratiska regimer tenderas att undervärderas (jfr Mainwaring,
Brinks & Pérez-Liñán 2001:53). Det bästa exemplet på det här är jämförelsen
mellan El Salvador och Nicaragua under 1980-talets inbördeskrig. Under 1980talets president- och parlamentsval kännetecknades fortfarande El Salvador i hög
grad av inbördeskriget mellan regeringen och vänstergerillan (FMLN), militärens
repression och omfattande kränkningar av civila och politiska rättigheter. Stahler-Sholk (1994) anser att det politiska systemet kännetecknades av politisk exklusion, av extrem social och juridisk orättvisa, och av repression mot dissidenter. I synnerhet genomfördes parlaments- och presidentvalen 1982, 1984 och
1985 under väldigt tveksamma omständigheter (jfr Acevedo 1991:19ff, Karl
1990). Stahler-Sholk (1994) menar att valen under 1980-talets inbördeskrig inte
innebar uppkomsten av en demokratisk regim, eftersom alla dominanta politiska
aktörer inte var överens om hur demokratiseringen skulle gå till.
I Nicaragua hölls det också val 1984, där både partier till vänster och till höger om de segrande sandinisterna deltog. Vid tiden för valet pågick inga omfattande repressalier mot oppositionen av den sandinistiska revolutionära juntan.
Däremot fanns det inskränkningar av fri- och rättigheterna i landets norra delar,
där det rådde ett krigstillstånd mellan regeringen och Contras-rebellerna, understödda av den amerikanska Reagan-administrationen. De internationella valobservatörerna betraktade 1984 års president- och parlamentsval som fria och rättvisa. Samtidigt var förhållanden för att hålla fria och rättvisa val 1984-85 inte
idealiska i något av länderna, men de var bättre i Nicaragua än i El Salvador.
Ändå visar Freedom House index precis tvärtom. Av det totala indexet fjorton
(sju plus sju) avseende civila och politiska rättigheter 1985 får Nicaragua tio medan El Salvador får sex (jfr Anderson 1995:86ff, Valenta & Valenta 1987:25f,
Baloyra-Herp 1995:45ff, Acevedo 1991:19ff, Stahler-Sholk 1994). Det här ska
ställas i relation till det demokratiska Costa Rica som fick två och Chile under
Pinochets repressiva militärdiktatur som fick elva (Freedom House 1985).
Ett annat exempel är just när jag jämför situationen i El Salvador mitt under
inbördeskrigets värsta militära repressalier under mitten av 1980-talet med tiden
efter fredsavtalet och de helt första fria och rättvisa valen 1994. El Salvador utvecklades enormt under den här perioden, i synnerhet när det gäller att hålla demokratiska val och utveckla politiska fri- och rättigheter. Men i Freedom House
avspeglas inte den här utvecklingen. Skillnaden mellan sex (1985), sju (1986)
och sex (1994) och fem (1997) är knappt mätbar. Det finns också andra exempel
där det blir svårt att jämföra Freedom House’ index, dels kortsiktigt över tiden i
ett land (som i El Salvador 1984-1994), dels vid en jämförelse mellan två länder
under exakt samma tidpunkt (som i El Salvador och Nicaragua 1984-1986). Lik-
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väl fyller Freedom House en funktion, men mera avseende grova mönster över
decennier och i en hel region som exempelvis Latinamerika, som är avsevärt
mera demokratiskt år 2002 (gäller också för 2005) än vad som var fallet 1978,
mitt under militärregimernas kompakta grepp över regionen.
Ett annat skäl till att inte utöka de politiska regimerna till fler kategorier än
enbart en demokratisk regim, bortom den liberala valdemokratin till exempelvis
liberal polyarki (Dahl 1971) eller någon form av deltagardemokrati (jfr Pateman
1970, Barber 1984, Mouffe & Laclau 1985) är att dessa demokratimodeller inte
har existerat i någon större utsträckning i Latinamerika. Dessa kategorier av demokrati behandlas därför i den här studiens senare diskussion om kampen om att
fördjupa demokratin och vilken demokratiform det egentligen är som kan konsolideras i Latinamerika.
Utgångspunkten när det gäller att skilja på demokratiska regimer från diktaturer är den demokratiska regimen (jfr Schumpeter 1947:269, Huntington 1991:7,
Rueschemeyer, Stephens & Stephens 1992:10). Den andra politiska regimen är
den auktoritära regimen som i motsats till den demokratiska regimen inte uppfyller de demokratiska kraven. Poängen är här att det räcker att konstatera att en
diktatur existerar om den politiska regimen inte har valts genom direkta eller indirekta fria och rättvisa val. Om det sedan är frågan om olika diktaturer som militärregim, enpartistat, personligt envälde, sulitanism eller totalitär regim, och hur
det påverkar den fortsatta demokratiseringen, det är en annan fråga (jfr Linz &
Stepan 1996:38ff, 66ff, Linz 2000). Den tredje regimen är den semidemokratiska
regimen. I semidemokratin existerar det någorlunda fria och rättvisa val, men det
finns ofta problem med civila och politiska fri- och rättigheter och dessutom är
ofta till exempel militärens inflytande markant över politiken. Rent teoretiskt är
semidemokratin en diktatur, eftersom det inte finns en vald demokratisk regering
och tillträckligt med respekt för de demokratiska procedurerna och fri- och rättigheter (jfr Karl 1995:79).
Motivet till att ha med den här mellankategorin är flera. Framför allt finns det
så kallade ”gråzonsfall” (jfr Elklit & Svensson 1997, Diamond 2002) som faller
mellan demokratierna och diktaturerna. Ofta har fallet varit att det har hållits val,
men där exempelvis endera de civila och politiska rättigheterna har kränkts eller
militären likväl indirekt har styrt landet. Exempel på sådana tveksamma gråzoner
är Argentina (1945-1976), Brasilien (1946-1963), Colombia (1958-1974, 1990-),
El Salvador (1984-1994), Guatemala (1986-2003), Nicaragua (1984-1990) och
Venezuela (2000-). Dessa fall kan sägas pendla mellan demokrati och diktatur.
Följden har ofta blivit att forskare endera har betraktat dessa som demokratier eller auktoritära regimer. Men på grund av olika omständigheter, ofta med en politisk bias, har det inte alltid varit systematiskt. Huntingtons (1991:22ff, 275f,
148f) klassificering av El Salvador under 1980-talet som en demokrati och Nicaragua som en marxist-leninistisk diktatur är två tydliga exempel på detta (jfr Valenta & Valenta 1987:25f, Baloyra-Herp 1995:45ff).
Ett annat skäl till att använda begreppet semidemokrati är när ett land under
en kort eller lång tidsperiod kännetecknas av val som ibland är fria och rättvisa,
men där det kan existera kraftiga kast med icke-konstitutionella aktiviteter mellan valen och problem med militärt inflytande etc. Exempel på det här är Brasilien under 1940- till 1960-talen innan militären formellt och slutgiltigt tog mak-
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ten 1964 (och behöll den till 1984). Ett annat är Nicaragua under sandisternas
styre, där kraftiga inskränkningar av de politiska fri- och rättigheterna gjordes efter valet 1984. För att undvika dessa analytiska problem behövs det en mellankategori, semidemokratin. Det här begreppet har tidigare lyfts fram av bland annat Terry Lynn Karl (1995) som föredrar att beteckna semidemokratin som en
hybridregim:
By "hybrid regime," I mean a certain functional and territorial political mix
that exists, at least in broad outline…Gains in the electoral arena have not
been accompanied by the establishment of civilian control over the military or
the rule of law. Elections are often free and fair, yet important sectors remain
politically and economically disenfranchised. Militaries support civilian
presidents, but they resist efforts by civilians to control internal military affairs, dictate security policy, make officers subject to the judgment of civil
courts, or weaken their role as the ultimate arbiters of politics. Impunity is
condemned, yet judiciaries remain weak, rights are violated, and contracts
are broken. (Karl 1995:79)
Frågan är då vilka stater som är demokratier i Latinamerika, och vilken typ av
demokratier som har existerat i regionen. Det handlar kapitlets sista avsnitt om.

Vilken typ av demokrati har existerat i Latinamerika?
Enligt olika mätningar av demokrati som har gjorts kan i princip alla spansk- och
portugisspråkiga stater i Latinamerika, utom Kuba, betraktas som valdemokratier
år 2004. Det här framgår både av PNUD:s rapport (2004) om demokratin i Latinamerika och av Freedom House (2004) årliga demokratimätningar av antalet
valdemokratier och av graden av civila och politiska rättigheter (jfr Puddington
& Piano 2005:107f). Med andra ord har Latinamerika representativa demokratiska regimer. Samtidigt menar många att dessa enbart är demokratier i den meningen att regeringarna utses under någorlunda fria och rättvisa former och att
valresultaten respekteras. I den meningen är det alltså Schumpeteriansk (1947)
elitdemokrati där tävlan om den politiska makten är den viktigaste aspekten i kategoriseringen av demokratin i Latinamerika.
I artikeln ”Dispirited Politics” menar Peter Hakim (2003) att Latinamerikas
marknadsanpassade ekonomiska politik under 1990-talet har lett till ett generellt
missnöje mot de demokratiska regimerna i regionen (jfr Becker 1999:138ff).
Problemen finns givetvis inte överallt, men de omfattar företeelser som har att
göra med politiska, juridiska och militära institutioner, förvaltningen och det civila samhället med existerande fenomen som brist på horisontell tillförlitighet
och legitimitet samt korruption. I PNUD:s (2004:182) delrapport om demokratin
i Latinamerika, ”La Democracia en America Latina – Hacia una Democracia de
Ciudadanas y Ciudadanos”, hävdas det att problemen med att utveckla demokratin främst har att göra med den politiska demokratin, statens roll, ekonomin och
globaliseringen. Trots att dessa problem finns i varierande utsträckning håller
Latinamerikas medborgare på att sakta men säkert acceptera demokrati som
princip att styra ett land. Hakim (2003:111) menar att frågan inte längre är om
demokratin ska överleva, utan snarare hur kvaliteten på de demokratiska institu-
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tionerna och politiken ska utvecklas. 2002 års Latinobarometer 41 visar att en klar
majoritet tycker att demokrati är det bästa sättet att styra ett land på i förhållande
till andra former av styren. Dessutom anser mindre än en femtedel att auktoritär
regim under alla omständigheter är bättre än ett demokratiskt styre. Å andra sidan fungerar inte de demokratiska regeringarna på det sätt som normala demokratiska regeringar i västvärlden gör. I Latinobarometern (2002) visar mer än
60% missnöje med regeringens misslyckande, de politiska ledarna, och att de politiska institutionerna inte kan leverera arbete, utbildning och säkerhet. Slutsatsen
blir ändå att det förefaller som att latinamerikanerna har accepterat demokrati
som styre, men att man samtidigt inser att det finns flera politiska problem som
måste lösas.
PNUD:s rapport visar också att de latinamerikanska länderna befinner sig på
olika demokratiska nivåer, där de flesta är överens om att det under tidigt 2000tal är Costa Rica, Uruguay och i viss mån Chile, som kan betraktas ha utvecklats
bortom valdemokratin till liberala polyarkier. Hur de övriga staterna exakt bör
klassificeras råder det i viss mån delade meningar om, men klart är i alla fall att
demokratin behöver utvecklas i hela regionen. Frågan är då om det existerar andra demokratiformer än den representativa formella demokratin i Latinamerika,
exempelvis deltagardemokrati? I artikeln ”Representation by Consultation? The
Rise of Direct Democracy in Latin America” (2001) visar Monica Barczak att
det finns en del direktdemokratiska inslag i de latinamerikanska demokratierna.
Samtidigt pekar Barczak (2001:59f) på att det finns problem med direktdemokratiska inslag. Exempelvis finns det risk att populistiska presidenter använder det för att driva igenom frågor som i ett större sammanhang är odemokratiska, exempelvis minoriteters rättigheter. Å andra sidan menar Barczak att
möjligheten att använda direktdemokratiska inslag för första gången i historien
både ger politiker och medborgarna en större möjlighet än tidigare att göra sin
stämma hörd i den politiska debatten, och särskilt i frågor som politikerna inte
lyckas att lösa genom den representativa demokratin (jfr Baltodano 2002).
PNUD:s (2004 III:88ff) rapport III om demokratin i Latinamerika visar samtidigt att möjligheten till folkomröstningar är kraftigt begränsad. I alla länder utom
Bolivia, Honduras, El Salvador och Mexiko har politikerna möjlighet att utlysa
folkomröstningar i de flesta frågor. Men det är enbart i Brasilien, Uruguay och i
Venezuela som det är frekvent förekommande. Likaså gäller det medborgarnas
möjligheter att kunna lyfta fram en viktig fråga till parlamentet. I ungefär hälften
av länderna finns den här möjligheten, men det är enbart i Uruguay som det i realiteten praktiseras. När det gäller mera deltagardemokratiska inslag härleds ofta
dessa försök till att införa mera direktdemokrati till Arbetarpartiets arbete i Brasilien. I Brasilien menar Avritzer (2002:4) att folket redan under massmötena i
storstäderna under transitionen till demokrati visade krav på en ny form av demokrati, särskilt gällande relationen mellan staten, samhället och det folkliga
–––––––––
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2002 års Latinobarometer finns bland annat med i PNUD:s rapport (2004) om demokratin i Latinamerika, ”La Democracia en America Latina – Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos”. Latinobarometern har sedan 1995 årligen ställt frågor till 18.000 medborgare i hela Latinamerika och mäter preferenser för globalisering, ekonomi, teknologi, sociala frågor, politik och
demokrati.
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deltagandet. Artikel 204 i konstitutionen garanterar sedan 1988 folkets rätt att
delta både i beslut och implementering av beslut (Avritzer 2002:169). Det är särskilt i Porto Allegre (sedan 1989) och Belo Horizonte (sedan 1993) som en deltagardemokratisk modell på lokal nivå har införts. Modellen tillämpas i över 100
städer och den gäller framför allt budgetprocessen och sociala frågor (Schugurensky 2001:30ff, Avritzer 2002:139, jfr Wainwright 2003). Avritzer
(2002:147ff) menar att den här deltagarmodellen kännetecknas av att initiativen
kommer från lokala sociala aktörer, att institutionerna kan förändras genom att
deltagandet förs in som en dialog mellan politiska beslutsfattare och sociala aktörer, och att det till slut fattas beslut som kan kontrolleras av medborgarna.
Samtidigt står det klart att det under början av 2000-talet inte existerade några
deltagardemokratier i Latinamerika på nationell nivå. Svaret på frågan huruvida
det existerar deltagardemokrati i Latinamerika är alltså nej. De direktdemokratiska inslagen är begränsade och kan snarare ses som inslag i den representativa
valdemokratin. Däremot finns det två historiska exempel i Latinamerika, där
demokratiska regeringar har försökt att införa den deltagardemokratiska modellen på både nationell och lokal nivå. Dessa är Guatemala under den demokratiska
perioden (1944-1954) och Chile under Salvador Allende (1970-1973). Chile under Allende-regeringen är det tydligaste exemplet. Allende gick till val på vänsterkoalitionen Unidad Populars program som innehöll en rad socioekonomiska
reformer och på utökat folkligt deltagande i beslutsprocesserna (Allende
1973:23ff, Collier & Sater 1996:330ff). Unidad Popular ville genom den nationella och demokratiska vänsterregeringen uppnå ett folkligt deltagande och
självstyre, och dessutom vidtogs åtgärder som syftade till ökat inflytandet inom
den ekonomiska sfären och på arbetsplatserna. Ett annat mål var att utjämna de
stora socioekonomiska skillnaderna i samhället. Därför var det deltagardemokrati
som man försökte införa och utveckla (jfr Pateman 1970). Salvador Allendes
presidenttid blev inte särskilt långvarig, och 1973 avsattes regeringen i en blodig
statskupp. Statskuppen hade stöd av militären, företagareliten, den partipolitiska
högern och av den amerikanska administrationen. Därmed var det chilenska projektet att införa fredlig socialism och deltagardemokrati över (jfr Harris
1992:200f). Istället fick Chile sjutton år av militärregim innan landet åter införde
ett demokratiskt styre 1990.
Under 1990-talet återkom deltagardemokratin som politisk idé på allvar i den
latinamerikanska politiken när vänsterpartier i Brasilien, Mexiko, El Salvador,
Nicaragua och i Venezuela började vinna nationella och lokala val, och då
Chávez (1999-) i Venezuela och Lula i Brasilien (2003-) till och med nådde regeringsmakten. Samtidigt har regeringarna i dessa länder inte etablerat eller utvecklat deltagardemokrati. Frågan är då vad det beror på att deltagardemokrati
inte har utvecklas i Latinamerika, eller snarare varför det enbart finns representativa valdemokratier i Latinamerika? I den här studien utgår jag från att en av
orsakerna kan vara att det beror på vilka demokratimodeller olika aktörer vill
etablera och utveckla, och vilka strukturella möjligheter eller hinder det finns för
att lyckas införa en viss typ av demokratimodell. Det är det här som demokratins
fördjupning och konsolidering bör handla om. I kapitel fyra ska jag med utgångspunkt från befintliga konsolideringsstudier fortsätta att teoretiskt argumentera för en sådan ansats.
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Sammanfattningsvis har jag argumenterat för att valdemokratin är ett effektivt
begrepp för att kunna särskilja ett demokratiskt styre från en diktatur och därför
bör det vara utgångspunkten i alla demokratiseringsstudier. Vidare har jag redogjort för att det i princip enbart är den representativa liberala demokratin som
existerar i Latinamerika. Därmed lyser andra demokratimodeller med sin frånvaro. Låt oss nu fortsätta med den andra principiella teoretiska diskussionen, som
handlar om transitioner.
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Kapitel 3: Transitioner ovan- eller underifrån?
Inom transitionsforskningen har elitperspektivet dominerat föreställningen om
hur transitionerna från diktaturer till demokratiska regimer har genomförts i Latinamerika under 1900-talet. Det här gäller både teoretiska och empiriska studier.
Den dominerande föreställningen är att endast elitaktörer, inom den auktoritära
regimen (diktaturen) eller inom den moderata oppositionen, har ett avgörande för
transitionen. Utifrån en kritisk diskussion om transitionsperspektivet utvecklar
jag i det här kapitlet en teoretisk föreställningsram med begrepp och faktorer,
som både utgår från ett elitperspektiv och att kollektiv mobilisering kan påverka
utvecklingen. I mitt fall används de här två utgångspunkterna till att analysera
vänsterns roll i en demokratiseringsprocess.
Under hela 1980- och 1990-talet har hela konceptet med transitionsteorier
diskuterats flitigt. Framför allt har det liberala perspektivets antagande om att
den auktoritära eliten mer eller mindre kan kontrollera transitionen, och att de
själva bestämmer om, när, och hur det ska bli en demokratisering, kritiserats.
Undantaget från förloppet med en kontrollerad transition är om oppositionen bestämmer sig för att genomföra en väpnad revolution (jfr O’Donnell & Schmitter
1986a:21). Även ett annat grundläggande antagande, att hela transitionen fokuserar på en process där slutpunkten implicit är att de första valen ska hållas och att
demokratin därefter ska konsolideras, har utsatts för kritik. Exempelvis menar
Collier (1999:6ff), Avritzer (2002:37ff) och Carothers (2002a:6ff) att transitionsforskningen ger en alldeles för positiv och förenklad bild av den verkliga sanningen. Ett exempel är att alla länder föreställs gå igenom samma process med
initieringen, genombrottet och konsolideringen av det demokratiska styret, och
där de olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna inte tycks spela
någon betydande roll för analysen. En annan kritisk synpunkt har handlat om att
transitionsperspektivet utesluter en analys av den stora massans syn på demokrati
i demokratiseringsprocessen (Lievesley 1999:25, jfr Collier 1999:14ff, Avritzer
2002:28ff). I förlängningen innebär detta att det inte heller diskuteras hur den
fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati påverkas. Ett annat problem med den tidigare forskningen är att vare sig de liberala teoretikerna eller
andra tar särskilt mycket hänsyn till att det faktiskt kan vara frågan om såväl individuella eliter som kollektiva aktörer som har en explicit eller implicit ideologisk uppfattning om demokratins innehåll. Någon diskussion om de står till höger eller vänster, om aktörerna har olika ideologiska preferenser, eller om de har
olika uppfattningar om demokratins innebörd har utelämnats inom transitionsforskningen. Rent teoretiskt kan det vara frågan om aktörer både från högern och
vänstern, men det kan även gälla studiet av andra betydelsefulla aktörer som den
katolska kyrkan, storgodsägare eller utländska aktörers roll under transitionsprocessen. Hur ser dessa aktörer på demokrati och hur påverkar det transitionen? I
den här studien är det, som bekant, vänstern som är i fokus.
Således handlar det här kapitlet om transitionsteorier. Kapitlet inleds med en
diskussion av den befintliga transitionsforskningens marxistiska och liberala teo-
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rier, och vad dessa har bidragit till inom demokratiseringsforskningen. Utifrån
den kritik som kan riktas mot dessa teorier fortsätter kapitlet med att diskutera
hur vänsterns roll i en transitionsprocess kan studeras, både hur vänsterns ledare
och vänstern som kollektiv kraft kan påverka transitionen. Diskussionen utgår
från ett grundläggande antagande att vänstern, liksom andra aktörer, har en uppfattning om vilken typ av demokrati man vill etablera och utveckla, men också
att det tycks spela en viss roll vilken demokratisyn vänstern har om dess ledare
ska få en betydande roll i själva transitionen. Den väsentliga skiljelinjen tycks
vara om man accepterar den liberala demokratin, eller om man kräver en fördjupad demokrati med en stark socioekonomisk dimension, eller om man till och
med helt förkasta den liberala demokratins grundläggande principer. Antagandet
innebär att vänsterns möjligheter att bli en del av transitionen ökar i de fall som
den dominerande vänsterkraften har accepterat den liberala demokratins grundläggande principer. Tvärtom gäller i de fall, då vänstern helt förkastar den liberala demokratin och istället försöker kämpa för en marxist-leninistisk folkdemokrati. Dessa utgångspunkter utgör grunden i mitt synsätt om vänsterns roll i demokratiseringsprocessen.
I de föreliggande avsnitten behandlas det här synsättet med utgångspunkt från
den teoretiska transitions- och mobiliseringslitteraturen. Först presenteras tidigare transitionsstudier, följt av en kritisk diskussion av dessa. Därefter preciseras
relevanta begrepp och en teoretisk föreställningsram som tar hänsyn till vänsterns ledare i förhandlingarna samt den kollektiva mobiliseringens eventuella roll
under transitionen. Med utgångspunkt från den teoretiska referensram som presenteras i det här kapitlets analys (ansats II, III) behandlas slutligen i kapitel sex
vänsterns roll under övergången från diktatur till demokrati i Latinamerika.

3.1 Tidigare transitionsstudier
Inom demokratiseringslitteraturen har subdisciplinen transitionsstudier utvecklats. Till skillnad från strukturella förklaringar av demokratiseringen som modernisering (Lipset 1959, 1960, 1983 42 , Huntington 1968, 1991 43 ), landegendomar
–––––––––
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Seymour Martin Lipsets artikel “Economic Development and Political Legitimacy” (1959) och
“Political Man” (1960, 1983) innebar i princip demokratiseringsteoriernas födelse. Enligt Lipset var
graden av demokrati starkt kopplad till den socioekonomiska utvecklingen. Denna modernisering
mäts kvantitativt med indikatorer som kapitalinkomst, antal telefoner, andel arbetare inom industrin
och jordbruket, grad av urbanisering, litteratur och utbildningsnivå. En av slutsatserna var att västvärlden, till skillnad från Latinamerika, hade etablerat demokrati och att det berodde på: “the more
well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy” (Lipset 1960:31). En
annan slutsats var att medelklassen hade en viktig roll i själva etableringen av demokratin. Moderniseringsteorin har därefter utvecklats av Huntington (1968, 1991), Axel Hadenius (1992) och Larry Diamond (1992). Perspektivet har också utsatts för kritik och idag är det allmänt accepterat att
sambanden inte alltid är universella (jfr Przeworski et al. 1996).
43
Samuel P. Huntington har i “Political Order in Changing Societies“ (1968) och i “The Third Wave
– Democratization in the Late Twentieth Century” lämnat viktiga bidrag till forskningen. Det
främsta är kategoriseringen av världens tre vågor av demokratisering, där Huntington särskilt försöker systematisera olika mönster i den tredje vågens demokratisering i analysen av frågorna vad,
hur, varför och hur länge.
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(Moore 1966) 44 eller det civila samhällets roll 45 , försöker istället transitionsteoretikerna utifrån en teleologisk utgångspunkt fokusera på aktörernas motiv och
intentioner under själva transitionen.
Alla demokratiseringsstudier har i varierande utsträckning, direkt eller indirekt, någon form av transitionsansats. En av huvudinspiratörerna var Dankwart
Rustows (1970) studie av västvärldens demokratisering. Med en historisk ansats
visade Rustow ett generellt mönster på vägen till demokrati. I den första fasen
utvecklades en nationell enighet i staten. I den andra förberedande fasen genomgick alla länder en politisk kamp mellan olika sociala klasser, som ofta hade att
göra med industrialiseringen, eller när en ny elit föddes och ersatte den gamla.
Därför menar Rustow (1970) att demokrati blir en konsekvens av en stor konflikt
snarare än en genom fredliga medel. Det här medför att nationen enkelt kan
splittras eller att olika nationella grupper förlorar inflytande. I nästa steg, beslutsfasen, det historiska momentet, bestämmer sig eliten och de politiska partierna i
en kompromiss att etablera demokrati. Slutligen, i den sista fasen, kommer de
som är för och emot demokratiseringen, förr eller senare, att acceptera demokratin som det enda legitima styret. Då kommer demokratin att etableras som ett
styre.
I Rustows (1970) ansats är det därför den historiska utvecklingen och de sociala spänningarna mellan olika mänskliga aktörer och klasser som framhäver den
–––––––––
44

I “Social Origins of Dictatorship and Democracy – Lord and Peasants in the Making of the Modern
World” (1966) kommer Barrington Moore till slutsatsen att olika klassrelationer mellan bönder,
storgodsägare, borgarklassen och staten etablerade den liberala demokratin i västvärlden under sent
1800-tal och tidigt 1900-tal. Andra generella förutsättningar för den här demokratiska rutten var
kommersialiseringen av jordbruket, en svag storgodsägarklass, att en klasskamp inte uppkom mellan storgodsägare, borgarklassen och aristokratin riktad mot bönder och arbetare, samt att borgarklassen ledde ett revolutionärt uppbrott under den liberala demokratins etablering. Förutom den här
demokratiska rutten försöker Moore också analysera de fascistiska och kommunistiska rutterna.
45
I samband med den tredje vågens demokratisering har studiet av det civila samhället roll i demokratiseringen ökat alltmera. Återupptäckten av det civila samhället går framför allt tillbaka till sent
1970-tal och Solidaritets kamp för demokrati i Polen. Därefter har det civila samhällets roll uppmärksammats i både östra Europa, före detta Sovjetunionen, Asien, Afrika och Latinamerika.
Emellertid kan det civila samhällets roll för demokratiseringen i tredje världen ta sig uttryck på olika sätt, dels som pådrivande kraft i störtande av diktaturen, dels som avgörande för hur demokratin
skall utvecklas, stärks, uppnå hållfasthet, stå emot kriser och skapa förutsättningar att bestå (jfr Diamond 1994, Alison 2000). Studiet av det civila samhället har samtidigt genomgått omfattande förändringar de senaste decennierna. Innebörden har förändrats och blivit alltmer komplicerad. Ett
problem har varit om begreppet skall ses om ett analytiskt, teoretiskt eller normativt begrepp. Det
normativa idealet innebär att det är ett etiskt ideal för hur det civila samhället bör se ut och vilken
roll del skall ha i samhället. I Sverige är det i första hand Timbro-högern som har lanserat det civila
samhället som ett ideologiskt nyliberalt begrepp. Den här ideologiska dimensionen har även relevans i en tredje världen kontext, då det används som en förevändning att bedriva nyliberal strukturanpassningspolitik i IMF och Världsbankens regi. I detta synsätt är det civila samhället i opposition
mot staten. I det nyliberala projektet är tanken att ett starkt civilt samhälle ska minska på statens
makt, öka privatiseringen av offentlig egendom och service, samt minska statens inflytande över
arbete och kapital. Som teoretiskt begrepp har det civila samhället också stött på problem. En del
forskare har likväl insett att det i viss mån är nödvändigt att teoretisera över det civila samhället,
men de använder i första hand det som ett analytiskt begrepp i syfte att studera den empiriska verkligheten (jfr Beckman 1993, 1997, White 1995).
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demokratiska utvecklingen. Efter att Rustows och andra strukturella förklaringar
av demokratiseringen hade etablerats utvecklades transitionsforskningen. Det var
framför allt när Guillermo O’Donnell och Phillipe Schmitter (senare också Laurence Whitehead) startade projektet om transitionerna i Sydeuropa och Sydamerika, som konceptet på allvar etablerades. Projektet mynnade ut i en bok om Latinamerika, en om Sydeuropa, en om jämförande perspektiv och slutligen en volym med teoretiska slutsatser, ”Transitions from Authoritarian Rule - Tentative
Conclusion About Uncertain Democracies” (1986a). Det finns två huvudsakliga
synsätt när det gäller frågan om demokratiseringen och transitionen sker ovanifrån eller underifrån (jfr Collier 1999). Den första är den traditionella liberala
transitionslitteraturen med fokus på elitförhandlingar. Den andra är det synsätt
som har i sin grund i en längre strukturell klassanalys med rötter inom marxismen och den historiska sociologin. Låt oss börja med marxismen.
I kontrast mot de liberala transitionsteoretikerna och med inspiration från Barrington Moores ”Social Origins of Dictatorship and Democracy – Lord and Peasants in the Making of the Modern World” (1966) finns de marxistiskt influerade
Therborn (1977, 1979) och Rueschemeyer, Stephens & Stephens (1992), som
framhäver arbetarklassens roll i demokratiseringen. I en klassbaserad analys
framhäver den svenska sociologen Göran Therborn (1977:3ff, 1979) särskilt arbetarklassens avgörande krav på borgarklassen att etablera demokrati. Therborn
är därför en central kritiker av antagandet om borgarklassens avgörande roll för
demokratiseringen. Han menar att borgarklassen, i den första vågens demokratisering i Europa, motsatte sig den utvidgade och allmänna rösträtten och att den
dessutom endast var begränsad till de inledande faserna. Med andra ord, enligt
Therborn, hade det inte blivit någon demokratisering om borgarklassen själva
hade fått bestämma. Istället framhäver Therborn den organiserade arbetarklassen
som den primära drivkraften bakom demokratiseringen i Europa. Demokratiseringen i västvärlden hade olika historiska utgångspunkter. I åtta av sjutton länder,
som exempelvis Österrike, Finland, Tyskland, Italien, Japan och även indirekt i
Sverige berodde demokratiseringen på förändrade relationer i omvärlden. I Norge, Kanada och Belgien var demokratiseringen en direkt effekt av arbetarklassens nationella mobilisering, enligt författaren. I övriga länder varierade förloppet. Therborns (1977, 1979) slutsats är att kapitalismen medförde att det växte
fram en politisk medveten och enad arbetarklass som tvingade fram allmän och
lika rösträtt. Förutom att arbetarklassen behövde bygga starka allianser med reformvilliga grupper var det också den mest demokratiska klassen.
I Rueschemeyer, Stephens och Stephens ”Capitalist Development and Democracy” (1992) betonas också arbetarklassen som demokratins främsta fanbärare. I boken analyseras sambandet mellan kapitalism, klass och demokrati, från
mitten av 1800-talet till modern nutid i Västvärlden, Latinamerika och Karibien.
Med utgångspunkt från en strukturell ansats blir aktörerna viktiga i demokratiseringen. Författarnas övergripande slutsats är att kapitalismen som system, men
inte borgarklassen, är en förutsättning för demokratin (Rueschemeyer et al.
1992:7). Detta beror inte på som många hävdar att en borgarklass växer fram,
utan snarare för att en nationell och enad arbetarklass organiserar sig. Arbetarklassen ses därför som demokratins främsta beivrare, jordägarklassen som dess
främsta motståndare och borgarklassen som ambivalent (Rueschemeyer et al.
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1992:8). Borgarklassen har historiskt både verkat mot och för demokrati och är
istället för den demokratiska utvecklingen fokuserad på den kapitalistiska utvecklingen (Rueschemeyer et al. 1992:60f). Demokratiseringen inträffar när olika klasser kräver demokrati och i synnerhet när arbetarklassen är starkare än de
klasser som är motståndare till demokrati. Demokratin blir därför ett utslag av
den kamp som råder mellan dominerande och företryckta klasser i samhället.
Rueschemeyer, Stephens och Stephens (1992) resonemang överensstämmer, i
mångt och mycket, med Therborns (1977, 1979). Författarna (1992) framhäver
bland annat att arbetarklassen var den mest prodemokratiska klassen,”The
working class was the most consistently prodemocratic force...The landed upperclasss...were the most consistently anti-democratic force...The middle class
played an ambitious role in the installation and consolidation of democracy...”
(Rueschemeyer et al. 1992:8). Samtidigt menar de att Therborn (1979) delvis
överskattar arbetarklassens roll som en förutsättning för demokratisering. I vissa
länder som saknade arbetarpartier som England, Frankrike och Schweiz samarbetade arbetarklassen med borgerliga liberala partier. De framhäver också att det
inte finns några empiriska fall där arbetarklassen ensamt har genomfört en demokratisering. Samtidigt delar de Therborns syn på vikten av allianser mellan
arbetarklassen och andra grupper. I flera fall var just klassallianser det normala
fallet, exempelvis i de nordiska länderna.
I ”Path to Democracy – The Working Class and Elites in Western Europe and
South America” kritiserar Ruth Berins Collier (1999:11) Rueschmeyer, Stephens
och Stephens (1992) för att ha alltför svepande formuleringar om arbetarklassens
roll för demokratiseringen och för att dess nyckelroll övervärderas. Samtidigt
hävdar Rueschmeyer, Stephens och Stephens (1992) att till skillnad från den europeiska arbetarklassen som behövde en allians med medelklassen var det tvärtom i Latinamerika. Liknande resonemang för Therborn (1979) som menar att arbetarklassen i Latinamerika hade en mera indirekt roll jämfört med i Västeruropa. Colliers slutsats blir likväl att arbetarklassens roll i demokratiseringen
har en betydande roll som inte får ignoreras. Collier (1999:11) menar att de
klassbaserade och elitbaserade ansatserna har två olika perspektiv. Den klassbaserade ser primärt demokratiseringen som en följd av exkluderade samhällsklassers krav på demokrati. Det är framför allt massan och i synnerhet arbetarklassen
som genomdriver demokrati med hjälp av massmobilisering och protestaktioner.
Den elitbaserade ansatsen ser däremot demokratiseringen som en följd av elitens
strategiska samspel med den demokratiska oppositionens ledare. I den första ses
arbetarklassen som demokratins främsta fanbärare, medan den har en marginaliserad roll i den andra. Vi ska återkomma till den här diskussionen, men först ska
vi se vad det liberala transitionsperspektivet innebär.
Det liberala elitperspektivet växte fram som en reaktion mot de strukturella
och marxistiska analyserna av demokratiseringen under 1970- och 1980-talets
demokratisering i Sydeuropa och Latinamerika. Exempel på det här är
O’Donnell och Schmitters ”Transitions from Authoritarian Rule” (1986), men
även andra som Malloy och Seligson (1987), Di Palma (1990), Gunter och Higley (1992), Terry Lynn Karl (1990), Juan J. Linz och Samuel P. Huntington
(1991) framhäver elitens roll i demokratiseringen. Den liberala transitionslitte-

61

raturen framhäver elitens strategiska val och ignorerar mer eller mindre arbetarnas roll, vänstern eller andra kollektiva aktörers roll i transitionen.
I huvudsak delas transitionen in i tre faser (jfr O’Donnell och Schmitter
1986a). Den första kännetecknas av inre splittring om hur den styrande auktoritära eliten ska kunna legitimera och institutionalisera det auktoritära styret. När
väl den mera liberala fraktionen inom eliten har fått överhand inleds en liberaliseringsprocess som ”lättar” något på repressionen mot oppositionen. O’Donnell
och Schmitter (1986a:7ff) skiljer här på begreppet liberalisering och demokratisering. Liberaliseringen innebär att de politiska fri- och rättigheterna vidgas, medan demokratisering medför att den politiska sfären får nya grupper som ställer
upp och deltar i fria och rättvisa val. Transitionen inleds därför när det finns
tecken på en upplösning inom den auktoritära regimen och avslutas inte förrän
ett demokratiskt styre är infört. Demokratiseringen föregås ofta av liberalisering,
samtidigt som liberaliseringen inte alltid mynnar ut i ett demokratiskt styre. Detta beror främst på att syftet med liberaliseringen inte nödvändigtvis behöver vara
att införa demokrati. Snarare är det för att skapa legitimitet för fortsatt auktoritärt
styre. Liberaliseringen ”lättar lite på trycket”, vilket medför att oppositionen får
större utrymme att agera för politiska förändringar.
Ett annat liberalt synsätt är Terry Lynn Karl (1990) som i en typologi gör
skillnad på demokratisering som sker strategiskt med hjälp av direkt eller indirekt våld och de fall som sker genom kompromiss. Vidare menar Karl att demokratiseringen kan påverkas av elitgrupper som har stöd eller saknar stöd av den
stora massan (Karl 1990:8). På så sätt finns det fyra möjliga idealtyper av transitionsprocesser i Latinamerika (Karl 1990:9). Reform innebär att oppositionen
med stort folkligt stöd av massan ovanifrån driver igenom en demokratisering.
En övergång genom revolution med massans stöd leder ofta till ett stabilt politiskt styre, men har än så länge inte lett till fria och rättvisa val eller att makten
har alternerat mellan olika politiska krafter. Däremot innebär imposition en transition från ovan, då den styrande eliten med våld eller militärt stöd dikterar villkoren för transitionen. Slutligen innebär pakten att elitgrupper finner en kompromiss med både den gamla ordningen och de krafter som vill demokratisera.
Centralt är att grupperna respekterar varandras intressen, att våld eller hot om
våld inte används och att utomstående aktörer inte deltar utan samtliga parters
godkännande. Pakten innebär att framtida konflikter kan lösas genom nya förhandlingar och överenskommelser. På så sätt vinner ingen av parterna allt och
ingen förlorar heller allt.
I ”The Third Wave” (1991:46ff, 121ff) framhäver Samuel P. Huntington både
strukturella förklaringar som legitimitetskris, ekonomiska faktorer, den katolska
kyrkan, den yttre omgivningen och snöbollseffekten, samt aktörernas roll under
övergången till ett demokratiskt styre. Dels handlar det om förhållandet mellan
den auktoritära eliten och oppositionens elit, dels om maktkampen inom den
auktoritära eliten mellan så kallade hardliners och softliners, och inom den mera
moderata och radikala oppositionens elitgrupper. I transformation är det den
auktoritära eliten som dikterar villkoren för transitionen i hopp om att få sitta
kvar även efter att fria och rättvisa val har hållits. I replacement är det den starka
oppositionen som framtvingar en övergång, samtidigt som den auktoritära eliten
ofta betraktas som svag. I transplacement möts softliners och den moderata op-
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positionens ledare och förhandlar fram ett nytt demokratiskt styre. Slutligen kan
demokrati införas genom intervention av en utländsk makt.
Med andra ord har i princip alla de liberala teoretikerna liknande koncept.
Skillnaden är främst att de använder olika terminologier eller namn för företeelsen. Däremot är i princip innehållet det samma. Exempelvis är Huntingtons
(1991:124ff) transformation det samma som Juan Linz (1978:35) reforma, eller
vad Share & Mainwaring (1986:177ff) benämner som transactions. Huntingtons
(1991:142ff) terminologi replacement är samma som Linz (1978) raptura och
vad Share & Mainwaring (1986) ser som breakdown/collapse. Slutligen har
Huntingtons (1991:151ff) transplacement ungefär samma innebörd som Share &
Mainwarings (1986) extriction. Således utgår de flesta liberala transitionsteoretiker från en bred kategorisering av den auktoritära eliten och oppositionens aktörer. Därefter indelas de i ett antal subkategorier. Därför betyder ofta termen softliners en pragmatisk aktör både inom den auktoritära eliten och inom den moderata och pragmatiska oppositionen (jfr O’Donnell och Schmitter 1986a:15ff, jfr
Huntington 1991:122). På samma sätt kan hardliners både betyda en aktör inom
den auktoritära eliten som försöker förhindra en demokratisk utveckling, eller
som en term för den radikala oppositionens ledare som är beredd att ta till våld
för att störa diktaturen (O’Donnell och Schmitter 1986a:15ff, jfr Huntington
1991:122). Dessutom förekommer det ett antal andra varianter på namnen eller
terminologin. Resonemanget kan summeras i följande figur.

Auktoritära regimen

Hardliners

Oppositionen

Softliners

Moderata

Radikaler

Vill bevara diktaturen Vill förhandla med op-

Vill förhandla med

Krav på demokrati,

positionen om liberali-

eliten om en demo-

men utan några stora

sering eller demokrati-

kratisering

kompromisser

sering

Figur 1: Aktörer i transitionen – en summering (jf Potter et al. 2001)

3.2 Kritik mot transitionsstudierna
Det liberala transitionsperspektivet har utifrån olika utgångspunkter kritiserats.
Konceptet med transitionsteorier har flitigt diskuterats under hela 1980- och
1990-talet. Den senaste större debatten var i flera nummer av “Journal of Democracy” under vintern, våren och sommaren 2002. Debatten började med att
Thomas Carothers (2002a) i artikeln “The End of the Transition Paradigm” argumenterade mot att alla länder i den tredje vågen betraktades som enhetliga utifrån ett transitionsteoretiskt perspektiv. Kritiken riktades både mot ledande teoretiker som Guillermo O’Donnell och mot de som har använt det i ett politiskt
och ekonomiskt syfte, som olika amerikanska federala byråer som biståndsorga-
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nisationen U.S.AID. I grunden diskuterar Carothers (2002a) tre saker; transitionen från ett auktoritärt styre, tiden efter transitionen och slutligen hur vissa västliga stater och hjälporganisationer praktiskt har använt sig av transitionsteorier
för att befrämja demokrati.
Carothers (2002a) kritik sammanfattas i fem övergripande punkter. Dessa fem
punkter kan summeras som en första kritisk synpunkt av transitionsperspektivet
som helhet. Den första och andra synpunkten berör transitionens faser. Kritiken
består i huvudsak av att Carothers (2002a:5f) menar att bokstavligt talat alla länder i transitionsparadigmet ses som att de rör sig bort från ett auktoritärt styre på
väg mot ett demokratiskt. Carothers anser att det här är en alldeles för positiv och
förenklad bild av den verkliga sanningen. När det gäller faserna kritiserar Carothers (2002a:7,15) att alla länder går igenom initieringen, genombrottet och
slutligen konsolideringen av det demokratiska styret. Verkligheten är inte så enkel, menar Carothers. Exempelvis kännetecknades inte demokratiseringen i Sydkorea, Taiwan och Mexiko av dessa faser. Carothers (2002a:7f,15) tredje invändning är att fokus på att val ska hållas inte nödvändigtvis leder till att regeringen når demokratisk legitimitet. Med andra ord menar Carothers (2002a:7) att
val inte är lika med demokrati. Därmed är det inte heller säkert att demokratin
stärks av det nya valdemokratiska styret. En fjärde invändning från Carothers
(2002a:8,16) är att transitionsparadigmet och i synnerhet stater och internationella organisationer som aktivt ska befrämja demokrati konstant har prioriterat
politiska aktörer och därmed ignorerat socioekonomiska faktorer. Slutligen menar han att hela resonemanget som sådant bygger på en föreställning om en fungerande stat. Det är ofta inte fallet utan i Afrika, i före detta Sovjetunionen, i
Mellanöstern eller i Asien, är det vanligtvis frågan om svaga och ineffektiva
statsbildningar.
Vad Carothers egentligen gör är att han utmanar det liberala transitionsperspektivets svagheter. Jag anser att han delvis har rätt, men att kritiken samtidigt
överdrivs. Carothers har rätt i att transitioner inte alltid leder till att särskilt demokratiska regeringar etableras och att det första valet inte alltid behöver innebära att vägen mot en fördjupad demokrati verkligen har startat. Istället menar
Carothers (2002a) att de flesta transitioner slutar med en form av regimer som
definitionsmässigt ofta hamnar i gråzonen mellan demokratiska och auktoritära.
Dessa benämns av Carothers (2002a:9ff) som gråzonsfall, som vi egentligen inte
vet om de är inne i en demokratisk transitionsfas eller inte, men likväl är det
samma typ av regimer som O’Donnell (1994, 1998) eller Diamond (1996) skulle
benämna som valdemokratier eller delegativa demokratier. Samtidigt så får vi
inte glömma bort att vi måste beakta transitioner över en längre tidsperiod och att
det bör handla om att analysera trender över tiden. Även om exempelvis valen i
El Salvador under 1980-talet inte alltid var särskilt demokratiska eller att det inte
var givet att alla aktörer senare under 1990-talet skulle acceptera valdemokratins
spelregler hade dessa gråzonsval ändå en betydelse för den fortsatta demokratiseringen. Att demokratin inte utvecklades särskilt mycket bortom gråzonen under
1980-talet beror sannolikt på att de dominerande aktörerna helt enkelt inte ville
utveckla demokratin bortom en elitistisk eller semidemokratisk demokratisyn. I
fallet El Salvador måste vi exempelvis se transitionen som en process, som star-
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tade med de första valen 1982 och som avslutades med att de första helt fria och
rättvisa valen hölls 1994. Vi återkommer till detta fall i kapitel sex.
En andra kritisk synpunkt av det liberala perspektivet har framförts av Ruth
Berins Collier (1999). Collier (1999:6) kritiserar synsättet för att vara alltför pessimistiskt och deterministiskt för den demokratiska utgången. Hon undrar framför allt vilka sociala och ekonomiska förutsättningar det finns för en lyckad demokratisering. Framför allt undrar Collier hur aktörerna kan bestämma sig för att
införa ett demokratiskt styre, under vilka förutsättningar de auktoritära ledarna
vill demokratisera och hur oppositionens ledare kan agera för att framhäva en
sådan utveckling? Collier (1999) kritiserar framför allt att demokratiseringen
skulle vara helt baserat på elitens agerande, kalkylerande och pakter och att katalysatorn för en eventuell social mobilisering blir när regimen själva initierar en
sådan process (jfr O’Donnell & Schmitter 1986a:48ff). Collier (1999:7) kritiserar
också transitionsteoretikerna för att aktörerna kategoriseras in i den position de
intar i transitionens förhandlingar istället för en mera historisk klassbaserad indelning. Aktörerna i tidigare perioders demokratisering var ofta uppdelade i
överklass och underklass eller i borgarklass och arbetarklass, medan det idag
snarare är frågan om kategorier inom eliten och oppositionen, som hardliners,
softliners, moderater och radikaler etc. Collier (1999:7) menar också att transitionsteoretikerna är alltför statscentrerade, eftersom de endast tar upp aktörer
som på något sätt är tillåtna av den auktoritära eliten. Ett exempel på det här är
Juan Linz (1978:35) typologi som skiljer mellan en transition genom reformer
(reforma) eller transition genom våld (raptura). Den första transitionen kontrolleras och genomförs helt av den auktoritära eliten. Den andra innebär att den
auktoritära eliten kollapsar i samband med kupper eller förlorade krig. Även dessa undviker att framhäva oppositionen eller vänsterns mobilisering.
Sammanfattningsvis påminner egentligen den kritik som Carothers riktar mot
hela paradigmet med den som Collier (1999) tidigare har framfört. En skillnad är
att Collier implicit ställer sig bakom perspektivet som sådant. Liknande argument har tidigare framförts av Haggard och Kaufman (1997:263ff) som i likhet
med Collier också hävdar att transitionsteoretikerna misslyckas med att analysera
de strukturella hinderna för aktörerna under själva transitionen. Likaså menar
Graeme Gill (2000:44f) att överbetoningen av aktörernas roll tenderar att leda till
att strukturella faktorer glöms bort. Gill (2000:8ff) framhäver att diktaturerna faller och en transition till en demokrati inleds i samband med ekonomiska kriser,
internationellt tryck, inre folklig mobilisering och när den styrande eliten är oenig om diktaturens framtid. Det ligger mycket i den kritik som har framförts, att
det inte enbart handlar om ett rationellt spel där eliten kan dikterar villkoren för
transitionen, och att man som forskare också måste ta hänsyn till kontextuella
faktorer som ekonomiska kriser, internationella faktorer och vilken roll den kollektiva mobiliseringen intar. Samtidigt får vi inte glömma bort att de flesta transitioner har genomförts under villkor som i princip har bestämts av eliten, oavsett
om dessa var kalkylerade eller inte.
En tredje större kritisk synpunkt är att de liberala teoretikerna har misslyckats
att analysera vilken slags demokratisk agenda som den auktoritära eliten och
framför allt oppositionens elit har under själva transitionen (Avritzer 2002:28ff,
jfr Lievesley 1999:25). Avritzer (2002:28) menar dessutom att forskarna under
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hela demokratiseringsprocessen har misslyckats med att införliva den stora massans syn på både demokrati och det offentliga rummet. Exempelvis ignoreras
mänskliga rättighetsgrupper eller andra gruppers roll i transitionen. Under perioden 1983 till 1986 hade exempelvis det civila samhället i Chile som en kollektiv
aktör en betydande roll för att öppna upp det offentliga rummet för en eventuell
demokratisk transition (jfr Collier 1999:150ff). Även om aldrig oppositionens
ledare eller de kollektiva organisationerna före transitionen 1990 förhandlade
med militärdiktaturen om en transition hölls det 1988 en folkomröstning om diktaturens vara eller icke-vara, som resulterade i demokratiska val 1989 (Valenzuela 1999:227ff).
En fjärde större invändning mot transitionsparadigmet är att det inte diskuterar vilken typ av politiska, ekonomiska eller sociala institutioner som blir konsekvensen av att valdemokrati införs. Som en konsekvens menar Avritzer
(2002:30) att transitionsteoretikerna helt misslyckas med att inkludera vad den
stora massan tycker om olika institutioner, och hur det här skulle kunna påverka
demokratiseringen och fördjupningen av demokratin. Den här diskussionen
handlar mestadels om hur själva transitionen senare kan påverka konsolideringen
av demokratin.
Sammanfattningsvis ger de liberala teoretikerna endast oss ett perspektiv som
fokuserar på den auktoritära och oppositionella elitens deltagande i själva transitionen från en diktatur på väg mot ett demokratiskt styre. Det kan därför kritiseras för att vara alltför stigberoende, att det ignorerar strukturella hinder, att oppositionen och massan ofta exkluderas från analysen, men framför allt för att det
ignorerar aktörernas demokratisyn och synen på vilka politiska institutioner som
kan påverka den fortsatta fördjupningen av demokratin. Även om Colliers kritik
är rimlig och fruktbar finns det ytterligare aspekter som bör tillföras. Utgångspunkten för Colliers kritik är att transitionen endast blir en analys av när softliners inom eliten strategiskt förhandlar fram en övergång till demokrati med den
moderata oppositionens ledare. På så sätt utesluts andra gruppers agerande i
övergången, som exempelvis ideologiska grupper som vänsterns agerande. Colliers kritik att transitionsteoretikerna är alltför inriktade på aktörerna och i synnerhet på individuella eliter snarare än kollektiva aktörer verkar därför rimlig.
Däremot finns det ingen särskild poäng med att göra en distinktion mellan strategiska och klassbaserade aktörer, eller mellan statsagerande och samhällsagerande aktörer som Collier föreslår. I den här studien är det i första hand regimen
som ska demokratiseras, och det är utifrån detta som vi mäter graden av demokratisering.
Samtidigt tar vare sig de liberala teoretikerna eller Collier hänsyn till att det
faktiskt kan vara frågan om såväl individuella eliter och kollektiva aktörer som
har en ideologisk grund (jfr Lievesley 1999:25). Rent teoretiskt kan det vara frågan om aktörer både från högern och vänsterns partier och organisationer, men
det kan även gälla studiet av andra betydelsefulla aktörer som den katolska kyrkan, storgodsägare, eller utländska aktörers roll i transitionsprocessen. I den här
studien ligger fokus dels på hur vänstern som kollektiv kraft agerar, dels på hur
vänsterns ledare påverkar transitionen till ett demokratiskt styre. I en transition
bör därför utgångspunkten vara hur både vänsterledarnas och vänsterns kollek-
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tiva aktioner har påverkat den demokratiska transitionen. Likaså bör denna ansats beakta vilken syn aktörerna har på demokrati. Det här perspektivet utgör
grunden för mitt synsätt. I de följande avsnitten redogör jag därför först för viktiga begrepp. Därefter följer den ansats som både tar hänsyn till vänsterns ledare
och den kollektiva mobiliseringens roll för transitionen till demokrati.

3.3 Ansats II: viktiga begrepp i en demokratiseringsstudie
I den här studien ses en transition i likhet med O’Donnell och Schmitter
(1986a:6) som: ”the interval between one political regime and another”. I en
demokratiseringsstudie handlar det om övergång från en auktoritär regim (diktatur) till en valdemokrati. Den första transitionen inleds när det finns tecken på
en upplösning inom diktaturen och den avslutas inte förrän någon form av demokratisk regim är införd, i praktiken en valdemokrati. En transition kan också
innebära en återgång från en demokratisk regim till en diktatur, eller från en
form av diktatur till en annan. I likhet med Diamond (2002) finns det anledning
att fundera på vilka klassificeringar av styret som kan hjälpa oss att förstå transitioner. Diamond (2002) menar att det finns skäl att behålla valdemokrati som utgångspunkt. Därmed betraktas alla andra stater som inte uppfyller den här definitionen som icke-demokratier. Jag delar den här utgångspunkten, och den har
tidigare framförts i kapitel två.
Om vi återvänder till resonemanget om transitioner innebär den första transitionen att någon form av diktatur ersätts med en politisk valdemokrati. Med andra ord är det ingen fullbordad transition förrän åtminstone valdemokrati har införts. I en del fall kan övergången från någon form av diktatur till en semidemokrati ses som ett steg på vägen mot en valdemokrati. El Salvador under 1980talet, eller Nicaragua efter valet 1984 är sådana exempel. Men en sådan demokratiseringsprocess kan också avbrytas och därmed aldrig fullbordas. Den andra
transitionen innebär att valdemokratin ska ersättas med ett effektivt fungerande
demokratiskt styre (jfr O’Donnell 1992:18). I den här studien innebär det endera
att valdemokratin konsolideras, men det kan också innebära att den liberala polyarkin konsolideras, eller att en deltagardemokrati med fokus på folkligt deltagande både i den politiska, ekonomiska och sociala sfären etableras och konsolideras. Den här fasen handlar om de möjligheter och begränsningar den latinamerikanska vänstern har för att påverka utvecklingen mot en fördjupad demokrati –
mot en polyarki eller en deltagardemokrati. Den andra transitionen diskuteras
mera ingående i kapitel fyra, som handlar om konsolideringsteorier och demokratins fördjupning. Jag återkommer därför till den diskussionen.
Motivet till att dela in transitionen i två faser är flera. Ett skäl är att det första
målet i en diktatur alltid är att få bort diktaturens makthavarna och ersätta dessa
med andra. Givetvis utesluter inte detta att aktörerna under den första transitionen har idéer om hur det demokratiska styret bör se ut i framtiden. Men likväl är
det primära att ersätta diktaturen med en demokratiskt vald regim. Det andra skälet är att det är först efter införandet av en demokratisk regim som kampen om
den fördjupade demokratins procedur- och substanskrav på allvar inleds. Ett
tredje skäl är att de två transitionerna endast ska betraktas som ett analytiskt
hjälpmedel för att bättre förstå den komplexa verkligheten, som i själva verket
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kan uppfattas som en lång demokratiseringsprocess med såväl demokratisk utveckling och bakslag. Således är det inte givet att en inledd liberalisering eller
demokratisering i slutändan innebar att ett demokratiskt styre konsolideras.
O’Donnell och Schmitter (1986a:6) hävdar att det är den styrande auktoritära
eliten som definierar hur transitionen går till och vem som får delta i den. Men
dessutom argumenterar jag för att aktörernas demokratisyn och särskilt vänsterns
ledares demokratisyn i sig har betydelse (jfr Lievesley 1999:25, Roberts
1998:18ff). Om vänsterns ledare stödjer den formella liberala demokratin utan att
ställa krav på ökat folkligt deltagande ökar dess chanser att bli en del av transitionen. Om däremot vänsterns ledare förespråkar en radikal demokratisyn marginaliseras man från deltagandet i transitionen. Gills och Rocamora (1992:10) menar att högerns eliter, bestående av företagare, storgodsägare och medelklassen
tillsammans med militären har burit upp etableringen av en form av lågintensiv
demokrati, eller vad som ofta benämns som elitdominerad valdemokrati (jfr
McSherry 1998). Samtidigt behöver acceptansen av den formella valdemokratin
i längden inte utesluta att vänstern i framtiden ställer andra krav på demokratin.
Exempelvis accepterade FMLN-gerillan i El Salvador den formella demokratin
som utgångspunkt för fredsavtalet med regeringen 1992, utan att de för den skulle gjorde avkall på framtida krav på en fördjupad demokrati. Det är bara det att
uppgörelsen inte omfattades den formen av demokratisyn. Den principiella skillnaden var att FMLN under tidigt 1980-tal inte accepterade den formella demokratin, men att man i slutet av decenniet hade ändrat uppfattning.
Vanligtvis inleds en transition när företrädare för diktaturen börjar modifiera
det egna styret och öppna upp för ökade politiska fri- och rättigheter. Därför bör
det göras en åtskillnad mellan begreppet liberalisering och demokratisering.
Grugel (2002:5) menar att demokratisering både kan ses utifrån ett minimalistiskt synsätt som omfattar utökade individuella politiska rättigheter och som så
småningom även fria val. Samtidigt anser Grugel (2002) att den här formella synen är alltför minimal, och därför stödjer han en definition som i praktiken innebär ”full democratization cannot take place without either socio-economic reform, cultural and social change and a transformation of gender relations”
(Grugel 2002:5). Således stödjer Grugel en definition som inte enbart fokuserar
på den formella politiska sfären, utan det är även frågan om substansvärden som
omfattar socioekonomisk jämlikhet. I den här studien innebär demokratisering
att den politiska sfären får nya grupper som ställer upp och deltar i fria och rättvisa val. Demokratiseringen omfattar dels ökade möjligheter för partier och kandidater att ställa upp i val och att verkliga val hålls, dels ses det som vägen mot
målet, det vill säga, vägen mot att ständigt införa mera demokrati än tidigare (jfr
Karvonen 1997:25f, O’Donnell & Schmitter 1986a:8f). Därför är det en process
som förvisso kan inledas innan de första valen hålls, men som ständigt även pågår efter de första fria och rättvisa valen.
Det finns också ett antal definitioner av begreppet liberalisering. Przeworski
(1988:61) ser liberalisering som en process då statsapparaten tillåter en viss politisk organisering, där man själva kontrollerar processen. Huntington (1991:9) talar om liberalisering som att de politiska individuella och kollektiva fri- och rättigheterna vidgas. Liberalisering kan medföra att fria och rättvisa val hålls, men
det kan också innebära att det inte leder till någon omfattande demokratisering.
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Definitionen av liberalisering som används i den här studien är O’Donnell &
Schmitters (1986a), som lyder: “the process of making effective certain rights
that protect illegal acts committed by the state or third parties” (O’Donnell &
Schmitter 1986a:9). Därför omfattar den politiska liberaliseringen, allt från
mindre till större, förändringar av de politiska fri- och rättigheterna. Det innebär
exempelvis att politiska fångar släpps, att den politiska debatten öppnas upp, att
censuren minskar, att lokala val tillåts, att civila frivilligorganisationer får större
utrymme, och att andra åtgärder vidtas utan att det för den skull hålls fria och
rättvisa val (jfr Huntington 1991:9). Demokratiseringen föregås ofta av politisk
liberalisering, samtidigt som den inte alltid mynnar ut i en fullskalig demokratiseringsprocess. Att så är fallet beror främst på att syftet med liberaliseringen inte
alltid är att införa ett demokratiskt styre. Ofta ses det snarare som ett sätt att skapa legitimitet för en fortsatt diktatur. Liberaliseringen ”lättar lite på trycket”, vilket medför att oppositionen får större utrymme att agera för politiska förändringar än vad som tidigare har varit fallet. En sådan öppning av diktaturens tolerans mot folket leder ofta till krav på fortsatt demokratisering. Men i en del fall,
som i störtandet av diktaturerna i Portugal och Grekland 1974-1975, gick transitionen så fort att de två processerna i praktiken ägde rum parallellt.
Frågan är då vad det är som förhindrar eller påskyndar diktaturens fall, när det
sker och hur det egentligen sker? Graeme Gill (2000:8ff) anser att diktaturens
fall ofta inträffar i samband med ett ekonomiskt misslyckande, externt tryck, folklig mobilisering, eller om den auktoritära politiska eliten är splittrad om regimens framtid. Med den här utgångspunkten och eftersom den här studiens syfte är att studera vänsterns roll i processen fokuserar jag i huvudsak på de två sista
faktorerna och på diskussionen om vänsterns roll i mobiliseringen och på vänsterns ledares förhandlingar med regimen om det framtida styret. De två andra
faktorerna ses som två kontextuella och empiriska faktorer som också påverkar
utvecklingen.
Gill (2000:11) hävdar att ekonomiska problem alltid innebär svårigheter för en
diktatur, som kan leda till ett ökat folkligt motstånd mot regimen. I detta läge
finns det dessutom en risk för att den styrande politiska eliten blir splittrad i hur
snabbt och effektivt den ekonomiska nedgången kan motverkas. Om diktaturens
företrädare också har infört en särskild ekonomisk modell som exempelvis den
neoliberala ekonomiska modellen och en ekonomisk kris uppstår ställs regimen
inför legitimitetsproblem. Den internationella ekonomiska faktorn är ofta av betydelse. Om världsekonomin går ned kan särskilt diktaturer får problem, men
framför allt kan hotet om ekonomiska sanktioner eller indragning av ekonomiskt
bistånd eller krediter leda till en regims fall. I samband med den ekonomiska krisen i Asien blev detta särskilt märkbart. Ett tydligt exempel är Indonesiens ekonomi som dels drabbades av den allmänna ekonomiska krisen, dels av att internationella kreditgivare som internationella valutafonden, världsbanken och andra
västliga kreditgivare stoppade fortsatta krediter. Till slut tvingades Suhartoregimen att utlysa fria och rättvisa val 1998. Även Huntington (1991:59ff) framhäver
den ekonomiska utvecklingen och regimens legitimitetskris som en betydande
faktor. I Huntingtons fall innebär ekonomiska kriser eller en expansiv ekonomisk
uppgång, som följs av en kraftig nedgång problem för diktaturen. Samtidigt går
det inte ett förklara en diktaturs fall med enbart ekonomiska faktorer som infla-
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tion, tillväxt och recession. I en opublicerad studie, som Linz & Stepan (1996)
använder sig av, har inte en enda icke-demokratisk regim i Sydamerika under
åren 1945-1988 överlevt mer än tre år av negativ tillväxt. Exempelvis föregicks
Argentinas transition 1983 av svåra ekonomiska kriser som underminerade militärdiktaturens legitimitet. Även storförlusten mot britterna i Falklandskriget
1982 bidrog till underminering av militärregimen. I Chile var det snarare den
neoliberala ekonomiska modellen som var en bidragande faktor till att regimen
började förlora fotfästet under 1980-talet.
Gill menar (2000:18) att även internationella faktorer har stor betydelse. Enligt Pridham (1991) brukar vanligtvis den internationella faktorn ses som den
glömda faktorn. I ”Transitions from Authoritarian Rule” (1986) och i ”The International Dimensions of Democratization” (2001) analyserar Laurence Whitehead den internationella faktorn (jfr Carothers 1999, 2004). Whitehead (2001)
anser att den internationella faktorn kan få betydelse i att sätta press på diktaturer
att demokratiseras, att påverka nya valdemokratier att konsolidera demokratin eller att motverka antidemokratiska krafter i redan konsoliderade demokratier.
Whitehead (2001:3ff) identifierar tre former av internationellt tryck. Den första
är den globala trenden med att fler stater blir demokratier. Den andra formen innebär att stater eller internationella organisationer tar till aktiva strategier för att
sätta tryck på en stat. Samtidigt menar Gill (2000) att detta normalt inte har haft
någon direkt avgörande roll. De fall då en stat förlorar ett krig eller fall där utländsk intervention får diktaturer på fall är oftast undantag. Ett exempel på förlust i krig är axelmakternas förlust mot de allierade under andra världskriget,
som innebar att de fascistiska diktaturerna föll i Italien (år 1943), Tyskland och
Japan (år 1945) och att dessa ersattes med demokratiska regimer. Exempel på
diktaturer som har störtats i samband med utländska interventioner är bland annat Grenada 1983 och Panama 1989. I båda fallen var det den amerikanska marinkårens interventioner som medförde att diktaturerna föll och att fria och rättvisa val kunde hållas och respekteras. Avslutningsvis innebär Whiteheads
(2001:15ff) tredje form att det internationella trycket tillsammans med inre faktorer som det civila samhällets återuppvaknande har betydelse för diktaturers fall
(jfr Carothers 1999 46 ). Det bästa exemplet är kommunismens fall i Östeuropa,
där Sovjetunionens kris tillsammans med det civila samhällets återuppståndelse
fick stor betydelse för regionens demokratisering under slutet av 1980-talet.
Förutom ekonomiska kriser och den internationella faktorn anser Gill
(2000:13ff) att mobilisering och oenighet bland elitens ledare framhäver diktaturens fall och inledningen på en transition till ett demokratiskt styre. Frågan vi
ställer oss i det här avsnittet är hur vänsterns ledare och vänstern som kollektiv
och mobiliserande aktör kan påverka transitionen. Det handlar de följande avsnitten om.

–––––––––
46

I ”Aiding Democracy Abroad – The Learning Curve” (1999) diskuterar Thomas Carothers framför
allt USA:s politik för demokratisk assistans med fokus på både stöd för ett ”Top-down”-perspektiv
med val, politiska partier, konstitution, juridiska reformer och förändrade civila-militära relationer
samt ett ”Bottom-up”-perspektiv med stöd för det civila samhället.
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3.4 Ansats III: transitionen – eliten och kollektiv mobilisering
När det gäller vänsterns roll under en transition till ett demokratiskt styre utgår
den i huvudsak utifrån två aspekter. Dels utifrån en diskussion om det är en transition ovan- och underifrån, dels om vänstern överhuvudtaget deltar eller inte
deltar i processen. När det gäller vänsterns närvaro eller frånvaro under demokratiseringen är det både frågan om vänsterns ledare (eliten) och om vänstern
som kollektiv aktör är närvarande eller frånvarande (jfr Gill 2000). Ett perspektiv
behandlar således frågan om vänsterns ledare har varit med och förhandlat fram
någon uppgörelse med den styrande auktoritära eliten. Det är i denna process
som Collier (1999) menar att fackföreningsledare och andra företrädare för arbetarrörelsen vanligtvis brukar ignoreras. I det andra perspektivet är det snarare
frågan om vänstern som kollektiv aktör genom demonstrationer, generalstrejker,
strejker, landockupationer, matupplopp, protestmarscher i huvudstaden, partikonspirationer och massmöten etc. påverkar demokratiseringen.
I det första perspektivet om elitens uppgörelse om en transition är det alltså
frågan om vänsterns ledare tillåts vara med som en del av en elituppgörelse eller
om de lämnas ute från den demokratiska transitionens förhandlingar, uppgörelser
eller pakter (jfr Burton, Gunter & Higley 1992:8ff). När det gäller eliten menar
Geraint Parry (1970:80) att det är väsentligt att enbart diskutera de politiskt verksamma eliterna och därmed bortse från de icke-verksamma eliterna. Frågan är då
vilka som tillhör eliten? Parry (1970:81) anser att de politiskt verksamma eliterna
består av de som endera besitter makt, rikedom eller status. Med makt avses personers förmåga att delta i politiska beslut på olika nivåer som får konsekvenser
för andra människor. Det är både frågan om företrädare för den lagliga juridiska
makten och personer som de facto ändå har makten. Den senare har varit särskilt
vanlig i Latinamerika, då militären allt som oftast indirekt har haft den politiska
makten. Det är då frågan om en form av fasadregim, som formellt kan vara mer
eller mindre demokratisk till sin läggning. Om däremot militären besitter den officiella makten är det en diktatur, en militärdiktatur.
Parrys (1970) andra kriterium, rikedomar, är mindre problematiskt. Det innebär kort och gott att de personer som har de största ekonomiska rikedomarna och
inkomsterna ofta har ett politiskt inflytande. Vanligtvis brukar man prata om den
latinamerikanska oligarkin som äger merparten av jordegendomarna samt de personer som är näringslivets toppar. Även status som innebär att en person eller
grupp som anses ha högt anseende kan vara av betydelse. Grupper som traditionellt brukar ha status är exempelvis läkare, jurister, ingenjörer och vetenskapsmän. Den här gruppen benämns av en del som specialiserande eliter som exempelvis fackliga, religiösa, militära, affärseliterna eller de byråkratiska eliterna.
Således består den politiska eliten av de personer som på grund av deras strategiska positioner har möjlighet att direkt eller indirekt påverka den politiska utgången. Det här betyder inte att varje person inom eliten alltid eller regelbundet
påverkar hela eller ens olika aspekter av samhället. Eliten består av de personer
som har den officiella politiska och ekonomiska makten och som fattar de viktigaste besluten i samhället (som exempelvis storgodsägare och företagare). Dessutom ingår andra inflytelserika institutioner och organisationer som exempelvis
militären, fackföreningar, politiska partier och civila rörelser (jfr Parry 1970,
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Burton, Gunter & Higley 1992:8, Collier 1999:17f). I fokus är ledarna som individer, snarare än den stora massan bakom ledarna. Det är detta som innebär ett
elitperspektiv i den här studien. I en transition som har karaktären av en elituppgörelse gäller det alltså särskilt att identifiera om några ledare för vänstergrupperna fick vara med och förhandla fram ett demokratiskt styre.
Givetvis kan det vara svårt att skilja på vad som är den politiska eliten och
vad som är massan. Parry (1970:62) menar att massan per definition blir alla personer som inte tillhör eliten. Massan kännetecknas av att den inte är organiserad
som en politisk enhet, utan den består av flera mera oorganiserade enheter. Massan kan inte heller överblicka hela samhällets utveckling eller den enskilda individens roll i den här processen. Därför benämns dessa individer som den stora
massan. I allmän mening är den här gränsen alltjämnt obestämd. Ibland kan det
vara svårt att avgöra om en person som tillhör en vald politisk församling per automatik tillhör den politiska eliten. Särskilt gäller det här i jämförelse med en
person som inte har någon formell politisk position, men som likväl kan anses
tillhöra den politiska eliten. Skillnaden med vad som är en elit, flera eliter, en
stor massa och en mindre massa kan också vara svårt att särskilja. Därför är det
viktigt att avgöra detta empiriskt, från fall till fall. Under övergången från en diktatur till demokrati blir saken något enklare. Eliten kan både bestå av personer
från den styrande eliten, av andra elitgrupper som deltar samt av oppositionens
ledare som gemensamt förhandlar fram ett demokratiskt styre. Burton, Gunter &
Higley (1992) ser i likhet med mig en elituppgörelse på följande sätt:
…relatively rare events in which warring elite factions suddenly and deliberately reorganize their relations by negotiating compromises on their most basic disagreements. (Burton, Gunter & Higley 1992:13)
Ofta genomförs en elitdominerad transition genom att en eller flera pakter upprättas mellan olika elitaktörer (jfr O’Donnell och Schmitter 1986a:37). En demokratisk pakt kan vara en offentlig eller hemlig explicit eller implicit uppgörelse
mellan ett antal aktörer som avser att förbättra styret i demokratisk riktning. Paktens innehåll kan föras in i konstitutionen eller institutionaliseras i de politiska
institutionerna, de politiska partierna och i intresseorganisationerna. Paradoxen
med pakterna är att de nödvändigtvis inte behöver ske med särskilt demokratiska
medel, utan det är ofta få aktörer som deltar. Vanligtvis uppkommer pakterna när
det finns förutsättningar för att genomföra en militär, politisk eller ekonomisk
pakt mellan olika elitgrupper. O’Donnell och Schmitter (1986a:39f) menar att
det militära ögonblicket kan inträffa i ett läge då militären går med på ökade civila och politiska rättigheter i utbyte mot att den moderata oppositionen inte tar
till våld, utmanar utformningen av regimens styre eller på något sätt försöker att
ställa militären till ansvar för de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts
under diktaturen. I den här pakten måste hardliners fullt ut lita på softliners och
på den opposition som tillåts att delta i transitionen. I regel öppnar det upp för
det civila samhällets aktioner. Det politiska ögonblicket innebär en politisk pakt
mellan majoriteten av diktaturen och oppositionens ledare (O’Donnell och
Schmitter (1986a:40ff). Den här stora koalitionen innebär att vissa aktörer under
en obestämd tid lämnas utanför det politiska deltagandet, att den politiska agen-
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dan begränsas, samt att koalitionen kommer överens om fundamentala frågor av
socioekonomisk karaktär. Det yttersta syftet är att skapa en stabil politisk regim
för att undvika en direkt militär intervention i politiken eller ett folkligt uppror.
Därför leder detta ofta till en form av semidemokrati, eller vad Terry Lynn Karl
(1995:80) anser vara en hybriddemokrati. Med andra ord är det frågan om en politisk regim som har demokratiska drag av en begränsad form av fria och rättvisa
val. Colombia under åren 1958-1974 är ett bra exempel. När den politiska pakten
dessutom har socioekonomiska drag kan vi också tala om en tredje möjlighet, det
ekonomiska ögonblicket (O’Donnell och Schmitter 1986a:45ff). Den här pakten
uppkommer när det både finns krav från den stora massan och från externa aktörer att fastställa en socioekonomisk färdriktning.
Den här formen av uppgörelser tillkommer ofta när det har funnits en konflikt
i landet som inte går att lösa på något annat sätt eller om landet riskerar att hamna i en större politisk kris än tidigare. Slutgiltigt kännetecknas elituppgörelsen av
att förloppet går relativt snabbt när eliten väl har insett att det verkligen behövs
en uppgörelse. Huruvida den stora massan ska underrättas eller inte är problematiskt. Klart är i alla fall att uppgörelsen i längden kräver stöd från massan för att
den ska betraktas som framgångsrik. Det viktigaste i den här studien är att uppmärksamma om vänsterns ledare tillåts bli en del av elituppgörelserna eller om
de helt lämnas utanför, och sedan analyserar vad det beror på om de utelämnas
eller blir en del av den.
I det andra perspektivet om vänsterns roll under demokratiseringen är det frågan om vänstern som kollektiv aktör påverkar transitionen och demokratiseringen. Vänstern omfattar här bland annat medlemmar från fackföreningar, arbetarpartier eller andra närstående folkrörelser inom arbetarrörelsen. Det är alltså
inte frågan om vänsterns sympatisörer som individer, utan snarare om vänsterns
gemensamma och solidariska aktioner skapar förutsättningar för mera demokrati.
Därför behöver inte heller alla vänsterns sympatisörer delta i aktionerna. Ytterst
är det frågan om vänstern som kollektiv kraft spelar en aktiv roll eller inte. Det
går också att skilja på vänsterns direkta och indirekta roll. Med indirekt roll avses de fall där vänstern endast kan få till stånd en förändring genom ett kollektivt
tryck. Ofta kan vänsterns mål både vara ekonomiska och politiska, och målen
och medlen behöver då inte alltid vars särskilt demokratiska. I den här typen av
fall menar Collier (1999:16) att demokratiseringen oftast kan tolkas genom ett
elitbaserat strategiperspektiv. När det gäller den demokratiska agendan menar
Collier (1999:17) att det är viktigt att beakta olika gruppers aktioner som på något sätt har bidragit till demokratiseringen. I den här studien är det inte primärt
frågan om vänstern var prodemokratisk, utan snarare om vänsterns aktioner och
agitation på något sätt påverkade de politiska institutionerna i demokratisk riktning.
Sammanfattningsvis är det alltså frågan om vänsterns moderata ledare inleder
förhandlingar med regimen, eller om vänsterns massbaserade kollektiva aktioner
och protester ute på gatorna tvingar fram en demokratisering. I likhet med Colliers (1999:19) studie av arbetarklassens roll i transitionen utgår analysen av vänsterns roll under transitionen från tre dimensioner. Den första dimensionen utgår
från den sociala hierarkin och skillnaden mellan de styrande politiska och eko-
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nomiska eliterna, och vänsterns ledare och kollektiva mobilisering. Den andra
dimensionen skiljer på vilka som tillåts att vara med i den politiska diskussionen
under diktaturen. Den tredje handlar om på vilken arena aktörerna agerar. Den
skiljer dels på massbaserade kollektiva aktioner och protester ute på gatorna för
att kunna få till stånd befrielse (förhandlingar), dels på den arena där individuella
ledare förhandlar med regimen. Medan de massbaserade kollektiva aktionerna
kan bestå av allt från demonstrationer, strejker till regelrätta uppror och revolutionsförsök handlar de fall där ledare deltar om beslut på förhandlingsarenan. I båda fallen är det relationen till den styrande eliten som är i fokus.

Oppositionens ledare och möjligheten att påverka förhandlingarna
Det perspektiv som i huvudsak har fokuserat på elitens roll i en transition är det
liberala. O’Donnell och Schmitters (1986a:6,15ff) utgångspunkt är att eliten kontrollerar transitionen. Ytterst är det frågan om relationen mellan hardliners eller
softliners. Hardliners har inställningen att det auktoritära styret är önskvärt, och
att det här alltid är att föredra framför ett demokratiskt styre. Detta eftersom de
tror på ett mera långvarigt politiskt projekt, andra för att det möjliggör en inre
karriärväg, medan en del andra bara är opportunister. Det är bland dessa grupper
som hotet mot en inledd eller nyss avslutad transition finns. Softliners är de som
inser att diktaturen för eller senare behöver vinna något val för att få legitimitet.
Till skillnad från hardliners inser softliners att någon form av demokrati förr eller
senare måste ersätta det auktoritära styret, som av softliners likväl anses ha haft
ett acceptabelt syfte under en begränsad period.
O’Donnell och Schmitters (1986a:21) utgångspunkt är att ingen transition kan
äga rum mot en regim som har kapaciteten och viljan att utföra repressalier mot
oppositionen. Den enda tänkbara transitionen i dessa fall är en väpnad revolutionär kamp. Ett exempel på det här är sandinisternas och den borgerliga oppositionens revolutionära maktövertagande över Somoza-regimen i Nicaragua 1979. Efter diverse meningsskiljaktigheter utvecklades därefter revolutionen till en vänsterrevolution under 1980-talet. Samtidigt gav inte det revolutionära maktövertagandet omgående upphov till att ett demokratiskt styre infördes, och det
var först i samband med valen 1990 som Nicaragua införde ett demokratiskt styre. Likväl är vänstern som kollektiv kraft av intresse i de fall det har påverkat ett
land i demokratisk riktning. Den här diskussionen behandlas i det kommande avsnittet om vänstern som kollektiv aktör. Samtidigt menar O’Donnell och Schmitter (1986a:18f) att även om internationella omständigheter som intervention, externt tryck, förlust i krig, eller avkolonisering har betydelse är det likväl inre omständigheter och förhållandet mellan hardliners och softliners som avgör när en
transition inleds och fullbordas. Det är på den här punkten som jag kritiserar
O’Donnell och Schmitters ansats. I princip utesluter de både massaktioners påverkan och den roll som oppositionens ledare har i en transition. Denna kritik har
bland annat framförts av Collier (1999). Den enda oppositionen som blir framträdande i O’Donnell och Schmitters (1986a:48ff) koncept är det civila samhällets roll, men då är det ju snarare frågan om kollektiva aktörer än enskilda ledare.
Dessutom framgår det inte klart vilken roll det civila samhället kan ha under en
transition. Det framgår inte heller att det är en poäng att studera enskilda gruppers roll i transitionen, som exempelvis ideologiska aktörer som vänstern.
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I ”The Third Wave” (1991) utvecklar Huntington diskussionen genom att
dessutom diskutera förhållandet inom den mera moderata och radikala oppositionen, och dess förhållanden med den styrande eliten. Men det är Adam Przeworskis spelteoretiska resonemang i ”The Game of Transition” (1992) som i likhet med O’Donnell och Schmitter (1986) och Huntington (1991) utgår från två
typer av aktörer, som är relevant för den här studien. Det är å ena sidan frågan
om hardliners och softliners inom diktaturen. Å andra sidan är det frågan om
moderata krafter och radikaler inom oppositionens ledare. Inom oppositionens
ledare behöver inte de moderata och de radikala krafterna skilja sig åt avseende
målet eller vilket intresse de representerar. Däremot inser de moderata ledarna att
det kan vara bättre att komma överens med det auktoritära styret om något, än att
oppositionen helt lämnas utanför alla uppgörelser. Om vi har den här utgångspunkten i åtanke och om vi dessutom beaktar att det spelar roll vilken demokratisyn vänstern har och att den styrande eliten verkligen vill förhandla – då kan vi
analysera vänsterledarnas roll under transitionen.
Det viktiga är dels hur aktörerna förhåller sig till varandra, dels vad det är som
avgör om vänsterns ledare får delta. Av de empiriska exemplen som vänstern har
fått delta i förefaller det som att det förutsätter att vänsterns ledare inte ställer
några krav på hur demokratin ska utvecklas bortom den minimala valdemokratin
som införs. Samtidigt sker förhandlingarna på elitens villkor. Diskussionen om
olika aktörers demokratisyn har ignorerats i det liberala elitperspektivet, men förefaller vara en betydande faktor. I de fall som vänstern har fått vara med och
förhandlat fram ett demokratiskt styre har också utgången blivit en demokratiform som ligger inom ramen för den formella liberala demokratisynen, ibland
med socioekonomiska reformer. Ett tydligt exempel är Venezuela (1958) där den
moderata vänsterns ledare (AD) tillsammans med militären, storgodsägare och
den parlamentariska högern fick vara med i den pakt som förhandlade fram ett
demokratiskt styre (Levine 1989:257). Samtidigt utestängdes den radikala vänstern vars demokratisyn innebar mera direktdemokrati och folkligt deltagande.
Colombias övergång till demokrati (1958) stödjer den här tesen, då liberala och
konservativa partier helt uteslöt den radikala colombianska vänstern i förhandlingarna som ledde fram till ett demokratiskt styre (Hartlyn 1988:56ff). Paradoxen är också att i båda fallen bildades det under 1960-talet gerillagrupper av
de radikala vänstergrupper som uteslöts ur pakterna. I andra fall utesluts vänstern
av andra skäl. Chile under övergången 1989-1990 är ett sådant fall, där transitionen helt ägde rum på militären och general Augosto Pinochets villkor. Inga förhandlingar som märkbart påverkade transitionen och hur det demokratiska styret
skulle se ut efter en eventuell transition ägde rum med oppositionen (Valenzuela
1999:229ff, Cavarozzi 1992:233).
Den helt avgörande frågan för transitionen är hur softliners väljer att agera.
Softliners utgår från att de måste få garantier för att inte bestraffas i framtiden för
den tid som de har varit en del av diktaturen. Softliners har därför inget emot att
utgången blir ett demokratiskt styre om det finns tydliga garantier om att de inte
kommer att bestraffas. Men om de tvingas väja mellan ett demokratiskt styre
utan några garantier, och en fortsatt diktatur väljer de det senare. Om vi utgår
från softliners menar Przeworski (1992) att de står inför ett vägval att endera
stödja en demokratisk allians med den moderata oppositionen eller vidhålla den
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auktoritära alliansen med hardliners. Samtidigt kan den moderata oppositionen
välja om de med full kraft ska bekämpa diktaturen tillsammans med radikalerna,
eller om de ska alliera sig med softliners. Det är här som jag utgår från ett grundläggande antagande att demokratisynen faktiskt kan spela en viss roll. Ett öppet
stöd för den liberala demokratisynen antas underlätta vänsterns deltagande i transitionen. Konkret innebär detta att reformer som kräver radikala socioekonomiska förändringar av samhället inte kan bli en del av transitionen.
Przeworski (1992:117) menar dessutom att en uppgörelse som innebär demokrati med garantier bara uppnås om softliners kommer överens med de moderata
krafterna inom oppositionen, om softliners har en uppgörelse som hardliners accepterar och om de moderata kontrollerar den radikala oppositionen. Det sistnämnda är särskilt viktigt då de moderata ledarna får svårigheter vid förhandlingarna om det samtidigt pågår en massmobilisering ute på gatorna, med krav på
omfattande radikala samhällsförändringar. Problemet är bara att den här mobiliseringen kan behövas för att oppositionen ska kunna sätta tryck på softliners för
att de ska inse behovet av en förhandlingsuppgörelse. Om däremot den moderata
oppositionen väljer att förena sig med de radikala krafterna är det mera troligt att
softliners väljer att stödja hardliners och den sittande regimen. Orsaken är helt
enkelt att de föredrar det alternativet framför ett demokratiskt styre utan några
garantier för den auktoritära eliten. Problematiken illustreras med följande tabell.

Moderata i
allians
med

Radikaler

Softliners

Softliners i
allians med
Hardliners

1.Regimen överlever

2.Regimen kan
komma att förändras

Moderata

3.Demokrati utan
några garantier

4.Demokrati med
garantier

Figur 2: Förhållandet mellan den auktoritära regimen och oppositionen under en
transition

Resonemanget kan sammanfattas med fyra fall. I fall ett blir utgången att regimen överlever i den gamla formen om softliners har bestämt sig för att alliera sig
med hardliners och om den moderata oppositionen allierar sig med de radikala
krafterna. I fall två sitter den auktoritära regimen kvar och ställer villkor för en
framtida transition till ett demokratiskt styre om moderata krafter söker en allians
med softliners, som inte fullt ut kan utmana hardliners. I fall tre är hardliners
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svaga och den moderata oppositionen får stöd av både softliners och den radikala
oppositionen att införa ett demokratiskt styre som inte ger diktaturens ledare några framtida garantier. I fall fyra gör softliners upp med den moderata oppositionen om en övergång till demokrati som garanterar att diktaturens företrädare
inte ställs inför rätta i framtiden. Avslutningsvis menar Przeworski (1992) att
softliners aldrig behöver frukta ett demokratiskt styre om de dels kontrollerar
hardliners och militären, dels om den moderata oppositionen vill att regimen ska
fortsätta att kontrollera de radikala krafterna. Det här resonemanget är också förenligt med O’Donnell och Schmitters (1986a:21) tes om att hardliners dikterar
villkoren för en transition om de har kapacitet att kontrollera både den inre oppositionen och den övriga demokratiska oppositionen. Detta förutsätter samtidigt
att oppositionen inte är beredd att massmobilisera och störta regimen med våld
(jfr O’Donnell & Schmitter 1986a:19, Karl 1990:8ff).
Rent teoretiskt kan det vara frågan om aktörer inom eliten och oppositionen,
som kommer från olika ideologiska håll. I den här studien är fokus på eliten
inom vänsterns opposition och dess relativa roll i en transitionsprocess. Det ena
perspektivet analyserar vänsterns ledare och dess relativa roll i en transitionsprocess, och särskilt hur vänsterns syn på demokrati spelar roll för ett eventuellt deltagande. Med det andra perspektivet är också poängen att diskutera huruvida
vänstern som kollektiv aktör påverkar demokratiseringen. Tillsammans ökar dessa två perspektiv förståelsen för vänsterns betydelse för transitionen som helhet.
Låt oss fortsätta med det andra perspektivet – om kollektiv mobilisering.

Kollektiv mobilisering
I det andra perspektivet är det frågan om vänstern som kollektiv aktör påverkade
demokratiseringen. Den kollektiva vänstern omfattar fackföreningar, arbetarpartier, gerillagrupper eller andra närstående sociala folkrörelser inom arbetarrörelsen. Det är alltså inte frågan om vänsterns sympatisörer som individer, utan snarare om vänsterns gemensamma och solidariska aktioner skapar förutsättningar
för mera demokrati. Ytterst är det frågan om vänstern som kollektiv spelar en aktiv roll i demokratiseringen eller inte. Det går också att skilja på vänsterns direkta och indirekta roll. Med indirekt roll avses fall där vänstern endast kan få till
stånd en förändring genom våld eller hot om våld, exempelvis genom gerillakrigföring. Då är ofta vänsterns mål både ekonomiska och politiska, och målen och
medlen behöver då inte nödvändigtvis alltid vara särskilt demokratiska. I dessa
fall menar Collier (jfr 1999:16) att demokratiseringen oftast tolkas genom ett
elitbaserat strategiperspektiv. Att studera kollektiva aktioner eller individuella
aktioner och huruvida dessa lyckas eller misslyckas, eller hur stor dess relativa
roll blir i en process som under en transition från diktatur till demokrati handlar, i
enlighet med Charles Tilly (1978), om två saker, makt och politik. Därför handlar vänsterns relativa roll i transitionen både om vänsterns möjligheter och begränsningar att agera. Frågan är då när grupper som exempelvis vänstern väljer
att kollektivt mobilisera?
Sidney Tarrow menar i ”Power in Movement – Social Movements and Contentious Politics” (1998) att ett tecken på kollektiv mobilisering är när vanliga
människor väljer att direkt konfrontera den styrande eliten och makthavarna i
återkommande cykler med konventionella och nya former av kollektiva medel.
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Det är i det här läget, då det saknas alternativ att påverka de styrande makthavarna som de sociala rörelserna använder kollektiva aktioner. Tilly (1978:143)
medger att begreppet kollektiva aktioner är något abstrakt och diffust, men menar samtidigt att de kollektiva aktionerna alltid organiseras av utmanande grupper, mot andra grupper eller regeringen, och tar sig uttryck i demonstrationer,
generalstrejker, strejker, landockupationer, matupplopp, protestmarscher i huvudstaden, partikonspirationer och massmöten etc. Beroende på stat och situation
varierar intresset, intensiteten, och det kollektiva våldet. Det är på detta sätt som
kollektiva aktioner ses i den här studien. Tarrow (1998:4) anser att de kollektiva
aktionerna skiljer sig mot andra metoder som marknadsrelationer, lobbying eller
representativ politik. Den främsta skillnaden är att vanliga människor direkt utmanar den styrande politiska eliten. Det är därför inte frågan om partier eller organisationer som är en del av det politiska systemet, utan snarare av aktörer som
med ett gemensamt syfte kollektivt utmanar den styrande eliten. Därför är det
ofta frågan om organiserade grupper som politiska partier, fackföreningar eller
gerillagrupper som inte har tillgång till den politiska makten, men som genom
kollektiva aktioner vill förändra något.
Det som förenar vänstern som social rörelse är både dess kollektiva utmaning
av eliten, det gemensamma målet, solidariteten och den uthålliga kampen mot
diktaturen. När det gäller målet finns det givetvis grupper inom vänstern som har
olika långsiktiga mål och uppfattningar om hur målet ska nås. En del av vänstern
vill etablera en folkdemokrati, andra den moderna vänsterns deltagardemokrati,
medan reformisterna snarare vill utveckla demokratin inom ramen för den liberala demokratins styre (Chilcote 1993:177, Lievesley 1999:73f, Roberts 1998:19,
jfr Barros 1986). De sociala rörelserna och även vänstern har ofta motstridiga
uppfattningar om det här. Samtidigt finns det ett gemensamt mål som förenar alla
när vänstern agerar kollektivt mot en diktatur – att störta diktaturen. Den sociala
rörelsen kännetecknas enligt Tarrow (1998:6) av en djup rotad solidaritet och
gemensam identitet som gör det möjligt att förenas i kollektiva aktioner. Eftersom den sociala rörelsens kollektiva aktioner är mera uthålliga och ständigt återkommande skiljer sig den här formen åt mot exempelvis ett sporadiskt och
snabbt iscensatt upplopp i en stadsdel. I Latinamerika mobiliserade vänstern kollektiva aktioner särskilt i samband med störtandet av Somozas diktatur 1979, under 1980-talets inbördeskrig i El Salvador och under 1980-talets auktoritära Pinochet-regim i Chile. I fallet Nicaragua bidrog mobiliseringen till att Somozaregimen föll, men den ersattes istället av en ny auktoritär regim under sandinisternas ledning. I både El Salvador och Chile var vänstern och andra gruppers
mobilisering en bidragande faktor till att fria och rättvisa val infördes under
1990-talet.
Det finns ett antal perspektiv i studiet av sociala rörelsers roll och kollektiva
aktioner. Rent idémässigt finns tankarna både hos Marx, Lenin och hos Gramsci,
som på olika sätt fokuserade på att det kapitalistiska systemets ojämlikheter skapade förutsättningar för kollektiv mobilisering. Samtidigt som dessa tre marxister inte fullt ut lyckades att förklara under vilka omständigheter den kollektiva
mobiliseringen lyckas har det under senare delen av 1900-talet utvecklats ett antal akademiska traditioner. En är den kollektiva beteendeteorin. Ted Robert Gurr
(1970) utformar en tolkning i ”Why men rebel?”. Gurr (1970) anser att det är
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människors allmänna känsla av relativ deprivation som framhäver missnöje och
frustration. Det leder så småningom till konflikter, politiskt våld och revolution.
Folkets motstånd inleds först när folket verkligen har bestämt sig för att genomföra det. Varje form av kritisk situation ger upphov till missnöje och en potentiell risk för kollektiva aktioner. För att definiera folkets känslor bör man enligt
Gurr (1970) studera klasserna, ekonomin, demografin, samt hur gruppers förutsättningar påverkar samhällsutvecklingen. Samhällen med störst potentiell risk är
de där individers förväntningar inte har införlivats, och där alla konstruktiva
icke-våldsaktioner har uttömts. När missnöjet väl är ett faktum avgör andra faktorer om det blir ett politiskt spörsmål. Till skillnad från den marxistiska synen,
som försöker analysera orsakerna till den kollektiva mobiliseringen, tenderar beteendeteorietikerna analysera mobiliseringen som spontan och isolerat från det
politiska spelet. En annan tradition är ”Rational choice”. I ”The logic of Collective Action” (1965) utgår Mancur Olson från hur en stor andel av befolkningen
som potentiellt skulle kunna engagera sig för det gemensamma bästa. Även om
Olson utgår från begreppet kollektiva aktioner diskuterar han framför allt hur individer kan motivera sig och aggregera fram det gemensammas bästa, hur freeride problemet kan undvikas, och att individer alltid utgår från ett rationellt val i
de handlingar som företas. Dessa tidiga perspektiv undviker samtidigt att relatera
frågan om mobilisering och kollektiva aktioner till det politiska systemet, och
dessutom behandlades inte i första hand frågan om varför kollektiva aktioner
lyckas eller misslyckas.
Men det är inom den klassiska politiska sociologin som vi finner den mest
rimliga förklaringen av den kollektiva mobiliseringen, och detta är också utgångspunkten för hur vi ska analysera vänsterns mobilisering i den här studien. I
”From Mobilization to Revolution” (1978) hävdar Charles Tilly att det allra viktigaste för att de kollektiva aktionerna ska lyckas är mobiliseringen. Fem aspekter är särskilt viktiga: gruppens intresse, gruppens inre organisation, resurser, de
reella möjligheterna att genomföra mobiliseringen samt de kollektiva aktionernas
genomförande. Tilly (1978) strukturerar resonemanget i två modeller; den politiska statsmodellen som beskriver de centrala gruppernas beteende samt mobiliseringsmodellen som belyser individens beteende. I den politiska modellen är
fyra grupper betydelsefulla; befolkningen (folket), den styrande regeringen, medtävlande och utmanande grupper samt statens politik med bland annat kollektiva
aktioner. I den här modellen finns i huvudsak två aktörer. Den första är regeringen, det vill säga den auktoritära regeringen som kan kontrollera befolkningen.
Den andra är utmanarna som består av alla de grupper som försöker påverka den
auktoritära regeringen. Dessa består både av grupper som är inne i regeringens
kretsar och av de som är politiska motståndare utanför den politiskt tillåtna strukturen. I det grundläggande resonemanget blir det sedan i Tillys modell frågan om
att koalitioner blir nödvändiga för att grupper ska kunna agera kraftfullt både
inom, utanför och mot den politiska strukturen. Därför anser Tilly att gruppkonflikterna, både inom och utanför den politiska strukturen är viktiga för att förstå
förändringsprocesser (Tilly 1978:54ff).
Tilly menar att i dess statiska form försöker alla utmanare och regeringen att
kämpa om makten. Därför kommer utmanarna, förr eller senare, alltid att försöka
påverka regeringen. Samtidigt försöker de som är i den innersta kärnan att be-
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hålla de rådande förhållanden, även om det också finns utmanare närstående till
regeringen. Därför är det frågan om gruppers förutsättningar för att både mobilisera sig och för att genomföra kollektiva aktioner. Tillys (1978:54ff,84) resonemang om gruppers kollektiva aktioner är betydelsefullt i mobiliseringsmodellen.
Mobiliseringsmodellen består av fyra betydelsefulla variabler: intresse, organisering, mobilisering och kollektiva aktioner.
Den första betydelsefulla variabeln är intresse som omfattar frågan om grupperna har gemensamma intressen (medel, mål, fördelar och nackdelar gentemot
andra grupper). Tilly (1978:59) menar att flera grupper kan misslyckas med mobiliseringen, några kan agera kollektivt, och de som ändå agerar kollektivt kan
misslyckas med målet. En del av den här problematiken kan förklaras med organisationsproblem, men intresset i sig kan ha en avgörande betydelse. En befolknings intresse för något kan mätas i termer av både kortsiktigt och långsiktigt intresse. Det kan dessutom vara av betydelse om någon agerar i ett individuellt eller kollektivt intresse. Det viktiga är, enligt Tilly (1978:62), att avgöra tid och
plats, vilket intresse som är viktigt och hur folket engageras. Det är det här som
är av betydelse i min studie av vänsterns roll under demokratiseringen.
Den andra av Tillys (1978) variabler är organisering. Frågan innebär främst
huruvida grupperna har gemensam identitet och en enad struktur, och om organisationen förändras mot en enad struktur eller inte. För att kunna avgöra det här
använder Tilly (1978:61) två begrepp. Det ena är ”catness” som i dess yttersta
form handlar om en enorm samhörighetskänsla som ofta kan vara vanlig bland
en befolkning. Exempelvis känner alla chilenare en enorm nationalkänsla som
förenar dem mot peruanerna. Det andra begreppet är ”netness” som mera baseras
på möten eller relationer mellan olika individer i en grupp. Exempel på det här är
ett chilenskt vänskapsgäng som träffas regelbundet. En vanlig folkhop som står
och väntar på en buss i Santiago de Chile har förvisso en nationell samhörighet,
men när de står och väntar på bussen är det inget som precis förenar dessa individer i det ögonblicket. Däremot kan alla chilenska socialister, som dessutom är
förenade och har medlemskap i det chilenska socialistpartiet, både känna en
samhörighetskänsla som dessutom baseras på ett nätverk inom organisationen.
För att undersöka hur olika grupper förhåller sig till det här, menar Tilly
(1978:64) att det är frågan om att identifiera de olika grupperna och sedan ställa
de mot varandra. Först då vet vi vilka som har förutsättningar att mobilisera sig.
Den tredje aspekten är mobilisering. Mobilisering handlar om hur en grupp
individer går från en passiv tillvaro till att kollektivt delta i det offentliga. Tilly
(1978:69) menar att mobiliseringen ytterst avgörs av gruppens tillgångar till information, vapen, antal lojala personer under kollektiv kontroll, och hur dessa resurser verkligen kan användas för att kollektivt påverka den politiska strukturen.
Därför är en del av mobiliseringens arbete att minimera alternativa vägar som
kan kontrollera resurserna, utveckla en agenda som alla medlemmar ställer sig
bakom, och att bygga upp en struktur (organisation) som minimerar avhopp och
protester. Det gäller därför att både ha tillgång till resurser inom gruppen och att
förvalta dessa inom gruppen (Tilly 1978:68ff). Tilly (1978:73) menar att det
finns tre kategorier av mobilisering. I den defensiva mobiliseringen som har ett
”bottom-up”-perspektiv finns det ett yttre hot som medför att den kollektiva mobiliseringen inleds. I den offensiva mobiliseringen är det ofta ett ”top-down”-per-
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spektiv, då en grupp kollektivt mobiliserar för att genomdriva ett gemensamt intresse. Slutligen i den förberedande mobiliseringen handlar grupper kollektivt för
att förhindra eventuella framtida hot.
Förutom att Tilly (1978:84) menar att kollektiva aktioner handlar om gruppers
möjligheter att verkligen genomföra kollektiva aktioner, och att det här beror på
intresset, organiseringen och mobiliseringsgraden, är också möjligheterna att
agera betydelsefullt. Aktionerna kan enligt Tilly vara kollektiva så länge som de
åtminstone har avsikten att producera något för den kollektiva nyttan. Möjligheter att lyckas beror dels på mobiliseringens förutsättningar och möjligheter, men
också med vilken maktkrafter de kan verka, samt vilken risk för repressalier,
motstånd och hot som finns.
En som har uppmärksammat de sociala rörelsernas roll i demokratiseringen i
Latinamerika är Munck (1989). Munck (1989:87) hävdar att det både är frågan
om fackföreningsrörelsen, lokala organisationer och människorättsorganisationer. I Sydamerika anser Munck att de sociala rörelserna har haft betydelse. I Argentina normaliserades fackföreningsrörelsen i början av 1980-talet, och efter
förlusten i Falklandskriget 1982 började fackföreningsrörelsen under 1982 och
1983 organisera generalstrejker som påverkade militärregimens fall. I Argentina
fick människorättsrörelsen ny kraft under den auktoritära regimens sista år. I
Brasilien hade fackföreningsrörelsen varit svag under 1960- och 1970-talen, men
under 1980-talet menar Munck (1989:89) att en stark fackföreningsrörelse växte
fram som ett hot mot militärregimen. I små församlingar växte det även fram
kyrkliga och andra mindre organisationer som började protestera mot regimen. I
Chile var både den kristna och socialistiska fackföreningsrörelsen, lokala organisationer och människorättsorganisationer en betydande kraft mot militärregimen
under 1980-talet. Slutligen, i ännu ett exempel, menar Munck (1989) att de sociala rörelserna hade betydelse för transitionen till demokrati i Uruguay 1985. I
Centralamerika tog sig snarare den kollektiva mobiliseringen uttryck i traditionella kollektiva metoder parallellt med gerillakrigföring i Nicaragua, El Salvador
och Guatemala. Även om vänsterns aktioner inte alltid var särskilt pro-demokratiska spelade de likväl roll för den demokratiska utgången.
Sammanfattningsvis är slutsatsen av det här teoretiska kapitlet att vänsterns roll
i transitionerna både kan analyseras utifrån om vänsterledarnas och vänsterns
kollektiva mobilisering påverkade demokratiseringen. Utifrån de här två perspektiven, liksom i fall då vänstern befinner sig i opposition i en diktatur, omfattar problematiken följande möjliga kombinationer. 47 I fall ett har vänsterns ledare som individer en roll i transitionen, medan vänsterns ledare är frånvarande i
fall två. I fall två har vänstern som kollektiv aktör en roll i transitionen, medan
vänstern i fall ett och fyra inte alls har någon kollektiv roll. I fall tre har både
vänsterns ledare och vänstern som en kollektiv aktör en roll i transitionen, medan
–––––––––
47

En annan möjlighet kunde ha varit att diskutera fall där vänstern i regeringsställning initierat en
demokratisk transition. Ett sådant exempel är Nicaraguas transition (1979-1990), då vänstern efter
revolutionen 1979 var i regeringsställning under hela 1980-talet fram till övergången till ett fullständigt fritt och rättvist val 1990.
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man i fall fyra helt saknar betydelse. De olika möjligheterna utesluter alltså inte
varandra. De utesluter inte heller att det kan finnas andra aktörer som varken tillhör vänstern eller den styrande eliten som kan ha en betydande roll. Kategorierna
ska enbart användas för att illustrera vänsterns roll och inte transitionen som helhet. Det är dessa teoretiska fall som empiriskt diskuteras i kapitel sex.
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Kapitel 4: Demokratins konsolidering och
fördjupning
4.1 Stabil eller konsoliderad demokrati?
En av de stora frågorna inom demokratiseringsforskningen har handlat om hur en
valdemokrati kan utvecklas, stärkas, uppnå hållfasthet, stå emot kriser och skapa
förutsättningar att bestå. Det är frågan om när en stat har uppnått ett stadium av
en bestående demokrati och hur vägen dit kan nås. Traditionellt har den stabila
eller den konsoliderade demokratin betraktats som målet (jfr Huntington
1991:208ff, O’Donnell 1992:18ff, Bolin 1998:122). I likhet med debatten om
demokratibegreppet är forskarna inte överens om hur målet bör definieras och
vilka kriterier som bör uppnås. Gemensamt är ändå att det handlar om stater som
inte är diktaturer, att våld inte är ett naturligt inslag i samhället och att det är någon form av fungerande demokratier.
Kriterierna som har framförts i debatten om hur demokratin ska bestå är flera.
De flesta gör inte någon distinktion mellan en stabil eller konsoliderad demokrati. Bolin (1998:127ff) hävdar att en stabil demokrati syftar till en ytlig aspekt
av demokratin. Till skillnad från den stabila demokratin, som beaktar de politiska
institutionernas varaktighet och funktioner över tiden, fokuserar istället den konsoliderade demokratin på demokratins djup. Graden av demokratisering skulle
därför kunna avgöra om ett styrelseskick är stabilt eller instabilt. En instabil demokrati kännetecknas av snabba regeringsskiften, ständiga nyval och förändringar av institutioner, där till och med valen ibland ställs in. Ett problem med
den instabila demokratins kännetecken är att även etablerade demokratiska länder som till exempel Italien just har kännetecknats av ständigt återkommande
nyval och regeringsskiften. Ett annat exempel är Argentina i samband med den
ekonomiska krisen i början av 2000-talet. Argentina upplevde då också en politisk kris med folkliga protester och byte av presidenter fyra gånger på kort tid,
men likväl överlevde demokratin. Trots dessa problem anser Schamis (2002:90)
att just denna utveckling ändå visar att Argentinas demokrati är på väg att konsolideras. Detta eftersom hela den politiska processen under de tumultartade åren
gick konstitutionellt, politiskt och fredligt till, utan våld eller militär intervention.
Trots allt överlevde Argentinas demokrati (jfr Hakim 2003:109ff). Frågan är då
om Italien och Argentina ska betraktas som instabila demokratier eller om det
snarare ska ses som tecken på stabila demokratier, där demokratin ändå klarar av
att hantera svåra politiska kriser, utan att regimen faller.
Ett annat exempel är Huntingtons (1991:266f) så kallade två-valstest, då demokratin först anses som stabil när segraren i det första valet efter en transition
besegras i det efterföljande valet, och när dessa sedan återigen besegras i ett nytt
val (jfr Beetham 1994). En intressant reflektion är i så fall om demokratin i Ryssland är säkrad den dag då en demokratiskt vald rysk president överlämnar makten till endera nationalisterna eller kommunisterna. Med det synsättet har också i
princip de flesta länder i Latinamerika stabila demokratiska regimer. Ett annat
synsätt är generationstestet, då samhällets demokratiska institutioner och proce-
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durer ska fungera under en hel vuxen generation (jfr Huntington 1991:265,
Beetham 1994). Även det här synsättet kan ifrågasättas. Exempelvis kunde en
militärdiktatur införas efter militärens statskupp i Chile 1973, trots att landet
hade haft ett stabilt demokratiskt styre över en hel vuxen generation. Generationstestet, eller det faktum att Chile var en stabil demokrati, hjälpte föga när militären tog makten från den demokratiskt valda socialistiska presidenten, Salvador Allende.
Om demokratins stabilitet riskerar att endast behandla demokratin ytligt menar de flesta att konsolideringen syftar till något djupare. Enligt Larry Diamond
(1997:xv) har den tredje vågens demokratisering medfört att fler regeringar än
någonsin är demokratiska (jfr Karatnucky 1999, 2000, 2004). Samtidigt innebär
inte detta att demokratin har slagit rot i det politiska systemet eller i samhället. I
de flesta av de nyetablerade demokratiska länderna har snarare demokratin utvecklats illiberalt och är ofta dåligt institutionaliserade. Med andra ord har demokratin inte konsoliderats i de flesta av den tredje vågens demokratier. Mycket
av den här diskussionen hör samman med vad Guillermo O’Donnell (1994,
1998) betraktar som delegativa demokratier.
Istället för ett djup har demokratierna i Latinamerika kännetecknats av fragila
och icke-utvecklade demokratiska procedurer. Åtskilliga problem har uppkommit och utvecklats sedan demokratin etablerades i Latinamerika. Exempel på detta är frågor som berör konstitutionella reformer, horisontellt ansvar, civila samhället, lag och ordning samt hur man ska uppnå folkligt stöd för de demokratiskt
valda regeringarna. Fastän militärkupperna, mer eller mindre, har försvunnit i de
flesta av länderna har istället nya fenomen som elitstyrda autogolpes eller folkliga illegala aktioner uppkommit. Exempel på det här såg vi i Peru 1992, i Guatemala 1993, och i Venezuela, Ecuador och Bolivia under slutet av 1990-talet och i
början av 2000-talet (Cameron 1998, McCleary 1997, jfr Hakim 2003:114ff). De
flesta av dessa demokratiska problem, hinder eller utmaningar kan härledas till
någon form av institutionalisering eller beteendeförändring (jfr Diamond
1997:xviii). Till det här kan man också tillägga att en icke-konsoliderad demokrati är en demokrati som i princip när som helst kan falla (O’Donnell
1996a:37f). Andreas Schedler (2001:67) menar att den här typen av koncept är
negativt av flera skäl. För det första för att syftet tycks vara att analysera hur demokratins sammanbrott ska förhindras istället för hur demokratins kvalitet ska
kunna förbättras. För det andra hävdar Schedler att det är framåtseende snarare
än bakåtseende, eftersom det nästan försöker att förutspå den framtida stabiliteten av demokratin. Slutligen grundar sig konceptet på hur externa aktörer reflekterar över utvecklingen. Schedler (2001:69) har indelat konceptet med demokratins konsolidering i tre perspektiv: ett beteende-, ett attityd- och ett strukturellt perspektiv. Vi ska fortsätta med att belysa och kritisera dessa tre konsolideringsperspektiv för att därefter argumentera för den här studiens perspektiv.

Beteendeperspektivet
Beteendeperspektivet av demokratins stabilitet eller demokratins konsolidering
är förmodligen det mest etablerade och accepterade inom demokratiseringsforskningen. Fokus är på hur aktörerna beter sig under själva vägen mot demokratins konsolidering. Den viktigaste frågan att besvara är när demokratin kan
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anses vara “the only game in town”. Det innebär att alla de viktiga aktörerna ska
bete sig demokratiskt och när det inte existerar några direkta anti-demokratiska
hot mot demokratin (Linz & Stepan 1996:5f, Diamond 1997:xixff). Uttrycket lär
ursprungligen ha myntats av Berkeley-professorn Guiseppe Di Palma (Di Palma
1990, jfr Linz & Stepan 1996:5), men det var Juan Linz (1990b) som utvecklade
en definition av en konsoliderad demokrati som:
…in which none of the major political actors, parties, or organized interests,
forces, or institutions consider that there is any alternative to democratic
processes to gain power, and…no political institutions or group has a claim
to veto the action of democratically elected decision making…To put it simply,
democracy must be seen as `the only game in town´. (Linz 1990b:158)
Den här definitionen utvecklades sedan vidare av Linz och Stepans (1996). Linz
och Stepans komparativa studie av femton länder i Sydeuropa, Sydamerika och i
de post-kommunistiska länderna under 1980- och 1990-talen betraktas som ett av
de främsta standardverken än så länge 48 (jfr Diamond 1997:xvii). Enligt Linz
och Stepan (1996:5) är en konsoliderad demokrati “a political situation in
which, in a phrase, democracy has become `the only game in town´”. I kontrast
till Linz (1990b) tidigare version av demokratins konsolidering lägger de båda
författarna till överlappande dimensioner som berör beteende, attityder och konstitutionella faktorer. Beteendemässigt ska det inte existera några omfattande nationella politiska eller ekonomiska anti-demokratiska grupper som försöker störta demokratin och ersätta den med en icke-demokratisk regim. Attitydmässigt
måste en majoritet av befolkningen betrakta demokrati som det enda legitima
styrelseskicket. Det här gäller även om regeringarna har dåliga tider. Stödet till
anti-demokratiska aktörer får inte vara ett stort problem. Slutligen ska samhället
vara konstitutionellt och alla samhällsfrågor ska lösas med demokratiska lagar,
normer och regler (Linz & Stepan 1996:6).
Demokratin är alltså först konsoliderad när den har ett utbrett stöd bland samhällets medborgare, framför allt eliten, och då de demokratiska procedurerna betraktas som det enda legitima och självklara sättet att styra ett land. 49 Men för att
demokratin ska kunna konsolideras hävdar Linz och Stepan (1996:7) att det be–––––––––
48

I slutsatserna ansåg Linz & Stepan (1996) att Sydeuropa hade fullbordat konsolideringen. Sydamerika hade ett antal strukturella hinder att lösa, som berodde på transitionen och konsolideringen,
medan vägen mot demokratins konsolidering i de post-kommunistiska länderna hade ett antal olika
rutter och omfång. Två faktorer är särskilt betydelsefulla. Den ena är vilken typ av auktoritär regim
som fanns innan demokratins införande. Den andra handlar om vilka aktörer som inledde själva
transitionen. Exempelvis var det stora skillnader mellan de som initierades från civila auktoritära
regimer och de som var sulitanistiska. Dessa stater senare fick mycket större problem med att utveckla och konsolidera demokratin (Linz och Stepan 1996:38ff).
49
Linz och Stepan (1996:6) har ett antal utgångspunkter i resonemanget. En är att de inte försöker
förutspå ett tänkbart framtida sammanbrott för demokratin. En annan är att deras resonemang inte
direkt motsäger att en konsoliderad demokrati både kan vara av låg och hög kvalitet. En tredje utgångspunkt är att den bristande legitimiteten för demokratins sammanbrott är minst lika viktigt som
själva legitimiteten för det demokratiska styret. Detta var en av slutsatserna i Linz och Valenzuelas
(1978) tidigare studier av demokratins sammanbrott i Sydamerika under 1960- och 1970-talen.
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hövs fem fungerande och samverkande arenor. Först bör det finnas en fungerande stat vars existens inte ifrågasätts. Därefter måste det finnas ett fritt och autonomt civilt samhälle, ett institutionaliserat politiskt samhälle, ett juridiskt system på alla samhällsnivåer som garanterar lag och ordning och människors rättigheter, en fungerande statsförvaltning och slutligen ett institutionaliserat ekonomiskt samhälle där staten sätter normerna för marknadsekonomin.
Några andra forskare som Gunter, Diamandouros & Puhle (1995, 1996) ser
både demokratibegreppet och demokratins konsolidering som idealtyper. De menar att en demokrati i enlighet med Linz, Stepan och Dahls definition först måste
bli fullt demokratisk innan demokratin kan konsolideras. Konsolideringen handlar om stabilisering, rutinisering, institutionalisering och legitimering av det politiska beteendet. Enligt Gunter, Diamandouros & Puhle (1996:151, 1995) är därför demokratin konsoliderad ”when all politically significant groups regard its
key political institutions as the only legitimate framework for political contestation, and adhere to democratic rules of the game.” Därför skiljer sig inte Gunter,
Diamandouros & Puhles definition markant åt från Linz och Stepans synsätt.
Även Diamond (1997) ställer sig i första hand bakom beteendeperspektivet av
demokratins konsolidering. Diamond (1997:xviii) argumenterar för att demokratins konsolidering både kräver institutionella förändringar och ett nytt beteende
hos aktörerna. Det här inkluderar allt från att stärka statens kapacitet, rationalisera ekonomin, upprätthålla den politiska och sociala ordningen och människors
rättigheter, horisontell maktdelning och ansvar, lag och ordning, ett civilt samhälle samt stärkandet av politiska institutioner som berör det demokratiska styret,
politiska partier, lagstiftning och lokalt självstyre. För att förstå demokratins
konsolidering framhäver Diamond (1997) att nyckeln är att analysera de viktigaste aktörernas beteende och särskilt om de är pro- eller antidemokrater.
Jag delar Diamonds slutsats, men vill dessutom gå ett steg längre. Förutom att
det är betydelsefullt att särskilja på demokratiska och anti-demokratiska krafter i
samhället bör även en studie diskutera vilken demokratiform det är som aktörerna egentligen vill utveckla och konsolidera. Diamond (1997, jfr Diamond,
Hartlyn & Linz 1999) och även andra bortser från den här viktiga dimensionen. I
konsolideringsstudierna ses demokrati enbart synonymt med att vara demokrat
eller icke-demokrat, eller att vara för eller emot demokrati. I studiet av konsolideringen bör det vara minst lika viktigt att veta vilken typ av demokrati man är
för eller emot, som exempelvis representativ liberal demokrati, valdemokrati eller till och med kanske en radikal deltagardemokrati. Det finns olika demokratimodeller som teoretiskt borde kunna konsolideras (jfr Held 1996). Jag återkommer till det här resonemanget senare i kapitlet.

Attitydperspektivet
En andra ansats baseras mera på attityder, då aktörernas syn på demokrati och
demokratins legitimitet är viktigt för analysen av demokratins konsolidering (Diamond 1997, Diamond, Hartlyn & Linz 1999, Linz & Stepan 1996). Vad som är
viktigt är aktörernas allmänna beteende, preferenser och perceptioner för att demokratiskt eller antidemokratiskt utveckla politiken. Den här ansatsen är snarlik
den som finns i det så kallade fyraraktörsspelet under transitionen mellan hardliners och softliners inom eliten, och mellan oppositionens moderata och radikala
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krafter (jfr O’Donnell & Schmitter 1986a, Huntington 1991). Skillnaden är att i
konsolideringsprocessen är det snarare ett tvåaktörsspel mellan demokrater och
antidemokrater (jfr Bratton & van de Walle 1997, Schedler 1998, 2001). De antidemokratiska och konservativa aktörerna eftersträvar status quo, medan demokraterna istället försöker förbättra de politiska institutionerna i demokratisk riktning. Schedler (2001:75) påstår att inte ett enda land som har haft konsensus om
demokratin har fallit samman. Samtidigt underlättar det självklart om ett land i
kristider har ett stort stöd för demokratin. Intimt förknippat med spelet om demokratins konsolidering hör folkets attityder till demokrati. Enligt de flesta författare har demokratin etablerats som styre när människor utanför det politiska
systemet har legitimitet för demokrati som styre (Gunter et al. 1995, 1996, Linz
& Stepan 1996, Diamond 1997). Därför mäts folkets allmänna attityder till demokrati och demokratins konsolidering. Exempel på det här är “Eurobarometern
för Central- och Östeuropa” med mätningar sedan 1991, och “Latinobarometern”
som har publicerats sedan 1995.
Under tidigt 1990-tal var det framför allt perspektivet om “elitlösningar” som
dominerade forskningen om demokratins konsolidering. Det grundläggande antagandet är att under vissa specifika omständigheter slutar eliterna att bekämpa
varandra om hur landet ska styras. Istället kommer de överens om att inte de inte
ska vara oense om det framtida styret. Därför förhandlar de tillsammans fram en
kompromiss som, i det här fallet, innebär acceptans för valdemokratin. Det här
framgick exempelvis i Peelers (1992, 1985) studie om demokratins transitioner
och konsolidering i Colombia, Costa Rica och Venezuela. 50 Burton, Gunter &
Higley (1992) betonar också elitperspektivet och ger exempel från England, Sverige, Mexiko, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Spanien och Dominikanska republiken. I alla dessa fall var eliterna överens om demokratiska transitioner för
att undvika framtida konflikter och större kriser om styret. Förutom vissa specifika transitions- och kontextuella problem argumenterar även Huntington (1991)
för att den fortsatta konsolideringen beror på eliten och folkets fortsatta attityder
till möjligheten att i val välja sin regering. Därför är det, enligt Huntington
(1991:258), viktigt att utveckla en demokratisk politisk kultur. Två förutsättningar för detta är dels om eliterna lyckas samarbeta för att utveckla demokrati,
som i fallen Venezuela (1958) och Colombia (1958), dels om folket kan skilja på
det allmänna stödet för demokratiska regimer (istället för auktoritära) och en särskild regering (jfr Huntington 1991:260f).
Jag håller med Peeler (1992), Burton, Gunter & Higley (1992), Bratton & Van
de Walle (1997), Schedler (1998, 2001) med fleras analys att elitaktörernas attityder till demokrati är viktigt. Men som är fallet med beteendeperspektivet undgår även attitydperspektivet att ställa frågan vilken typ av demokrati som folket
(och elitaktörerna) vill ska utvecklas. Det här borde vara utgångspunkten när det
gäller att analysera konsolideringen av demokratin. Eller för att uttrycka det
–––––––––
50

Peelers (1992) slutsats är att demokratin har lättare att konsolideras i de fall där merparten av elitgrupperna har deltagit i uppgörelsen och när eliten som helhet har kontrollerat den stora massans
synpunkter. I alla dessa latinamerikanska fall utgjorde explicita pakter en del av elituppgörelserna.
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konkret – elitaktörerna kan vara demokrater, men likväl kan de vara oeniga om
till exempel deltagardemokrati eller liberal demokrati ska utvecklas och konsolideras. Det är inte alltid så enkelt som att de anti-demokratiska aktörerna enbart
eftersträvar status quo efter transitionen, medan alla demokrater på exakt samma
sätt vill förbättra demokratin. En annan fråga är vad som exempelvis händer om
vissa demokratiska krafter istället för att utveckla liberal demokrati hellre vill införa radikal deltagardemokrati – godkänner då de andra demokratiska krafterna
detta utan att det innebär ett hot mot demokratins grundläggande principer? (jfr
Schedler 2001:75). Ett exempel är Chile 1973, då både vänstern, kristdemokraterna och högern stödde den liberala demokratins fri- och rättigheter (jfr Dahl
1971:248), men där sedan Allendes vänsterregerings försök att omvandla Chiles
demokrati till en deltagardemokrati, med ökat folkligt deltagande inom den politiska, ekonomiska och sociala sfären, bidrog till demokratins sammanbrott. Förutom militären och den ekonomiska eliten övergav även den partipolitiska högern stödet för den liberala demokratins principer om val och politiska fri- och
rättigheter (jfr Valenzuela 1978:93ff).

Det strukturella perspektivet
Den tredje kategorin av Schedlers (2001:80) klassificering är de som primärt
studerar demokratins konsolidering utifrån strukturella utgångspunkter. Framför
allt handlar det om hur den politiska institutionaliseringen eller olika socioekonomiska faktorer påverkar möjligheterna för att konsolidera demokratin. Enligt
Diamond, Hartlyn & Linz (1999:23ff) uppfattas institutionaliseringen av det politiska samhället i realiteten som ett redskap för att stärka de representativa och
styrande demokratiska strukturerna. Det politiska samhället inkluderar formella
institutioner som konstitutioner, verkställande och lagstiftande makter samt de
politiska partierna. I nyetablerade demokratier är de politiska institutionerna
ganska svaga och måste förstärkas (Diamond 1997:xxi).
En av de tidiga debatterna utgick ifrån frågan om ett president- eller parlamentariskt styre kunde betraktas som det bästa systemet för nyetablerade demokratier eller inte. Med artikeln ”The Perils of Presidentialism” inledde Juan Linz
(1990a:51ff, 1994) debatten med huvudargumentet att ett presidentsystem i Latinamerika inte skulle bidra till att stabilisera demokratin och att de politiska institutionerna inte skulle utvecklas lika demokratiskt som fallet hade varit med ett
parlamentariskt system (jfr Lijphart 2004). Valenzuela (1993:3ff) visade också
att presidentstyret inte fungerade bra. Mot dessa argument framförde exempelvis
Shugart & Carey (1992), Mainwaring (1993) och Mainwaring & Shugart
(1997a:12f) kritik mot vågen av anti-presidentialism. Kritiken gick ut på att det
är svårt att veta om det är presidentstyret eller andra socioekonomiska faktorer
som är ett hinder för att utveckla demokratin i Latinamerika samt att parlamentariska system enbart har existerat i Europa eller i före detta brittiska kolonier.
Istället menar Mainwaring & Shugart (1997a:13, b:434ff) att det finns variationer inom presidentstyret som bör fortsätta att undersökas och att det inte finns
några empiriska grunder för att ett parlamentariskt styre skulle passa bättre i Latinamerika. De föredrar också ett presidentstyre med svag verkställande makt
och med stabil parlamentarisk majoritet. I debatten har också idén framförts om
att det bästa vore ett parlamentatiskt system med en direktvald premiärminister
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(jfr Fabbrini 1995, Scully & Mainwaring 1997). I en senare artikel ”Latin American Presidencies Interrupted” (2004:6ff) visar Valenzuela att ett flertal demokratiskt valda presidenter under den tredje vågen har fått lämna posten i förtid i
både Argentina, Haiti, Dominikanska republiken, Ecuador, Brasilien, Paraguay,
Venezuela, Guatemala och Bolivia. Återigen ställdes frågorna om parlamantarism är lösningen och vad det är som egentligen hindrar att parlamentariska styren införs i Latinamerikanska länder.
Ett annat politiskt koncept är det som fokuserar på institutionalisering av partisystem (Mainwaring & Scully 1995) och som utgår från traditionella partiteorier från Michels (1962), Duverger (1954, 1967), Panebianco (1983) och Katz &
Meir (1992, 1994). Mainwaring och Scully (1995) anser att institutionaliseringen
av partisystemet, av flera skäl, är viktigt för demokratiseringen i tredje världen.
Det ena är att det existerar konkurrens mellan partier som är väl förankrade i
samhället och som accepteras som legitima för att styra landet. Det andra är att
ett institutionaliserat partisystem innebär väl fungerande demokratiska procedurer och policyprocesser. Mainwaring och Scully menar också att de politiska institutionerna är svaga i nyligen etablerade demokratier. För att studera institutionaliseringen av partisystemen i tredje världen används indikatorer som partikonkurrens, ideologisk polarisering, stabila samhällsrötter, acceptans av valen samt
graden av partiernas inre organisering.
Samtidigt har bland annat Hartlyn (1996:174ff) kritiserat Mainwaring och
Scullys synsätt för att det alltför ensidigt betonar partiernas stabilitet för samhällsutvecklingen. Hartlyn (1996) ställer också frågan om vilken sorts institutionaliserat partisystem som motsätter sig ett demokratiskt styrelseskick eller väl
fungerande regeringar. Ett annat viktigt spörsmål som fullt ut inte heller är klarlagt är hur Mainwaring och Scullys synsätt ska relateras till demokratiseringen är verkligen stabila partier ett tecken på demokratisering eller står det för något
annat? En del av den här kritiken är välgrundad. Exempelvis så finns det stater
med demokratiska styren som har ett institutionaliserat partisystem, men där likväl demokratin har fallit samman och en diktatur införts. Sambandet kan därför
ifrågasättas. Ett utmärkt exempel är återigen Chile och statskuppen 1973. I Chile
fanns det ett institutionaliserat partisystem före 1973 med en ungefär lika stor
vänster, center och höger (Scully 1995:110ff). Men likväl kunde inte detta faktum förhindra anti-demokratiska politiska krafter från att störta demokratin. Ett
annat exempel är när Venezuelas stabila partisystem, med socialdemokraterna
(AD) och den socialkonservativa partigruppen (COPEI), som hade funnits sedan
demokratins införande 1958, föll samman under 1990-talet politiska och ekonomiska kris. Det ersattes med en ny partistruktur som förde Hugo Chàvez (1999-)
till makten och därefter har den demokratiska krisen fortsatt (Levine & Crisp
1999, Levine 2002). Både Venezuela och Chile hade institutionaliserade partisystem, men ändå gav detta upphov till demokratiska kriser, som i Chile ledde till
demokratins fall 1973 och att en militärregim etablerades, och som i Venezuela
gav upphov till det politiska systemets demokratiska kris och att den gamla partistrukturen försvann.
Både Linz & Stepan (1996:10) och Diamond (1997:xxiii) anser att frågan om
lag och ordning är betydelsefull för demokratins konsolidering. För att kunna
etablera lag och ordning måste det juridiska systemet vara öppet och transparent
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för alla och det måste vara legitimt. En annan aspekt av politisk institutionalisering är skapandet av en effektiv och demokratisk statsförvaltning med tydliga
spelregler mellan det statliga och det privata, där statstjänstemännen inte står
över lagen utan snarare måste verka inom ramen för den (Linz & Stepan
1996:10f, Diamond 1997). Transparent innebär att folket måste ha möjlighet att
värdera om lagen följs av statstjänstemännen. O’Donnell menar att klientism, patrimonialism och korruption är typiska auktoritära arv, som ofta finns kvar efter
en transition till ett demokratiskt styre. Dessa fenomen behöver inte försvaga legitimiteten för själva statsförvaltningen. Däremot kan det innebära lägre legitimitet för de demokratiska politiska institutionerna. Graden av korruption kan
också mätas kvantitativt genom statistik. En generell trend är att de flesta nya
demokratier, mer eller mindre, har problem med korruption.
När det gäller socioekonomiska faktorer kan dessa argument hittas i Seymour
Martin Lipsets artikel ”Economic Development and Political Legitimacy” (1959)
och i “Political Man” (1960, 1983), i Huntingtons “The Third Wave” (1991) och
i Adam Przeworskis et al. “What Makes Democracy Endure?” (1996). Lipsets
studier av moderniseringen innebar den reella födelsen av det som senare etablerades som demokratiseringsstudier. Enligt Lipset är nivån av demokrati starkt
förknippad med socioekonomisk utveckling eller med vad han beskriver som
modernisering: inkomster av kapital, telefoni, arbetskraft i industrier, urbanisering, litteratur eller utbildning. För att visa detta använder Lipset till största delen
kvantitativa mätinstrument och universella samband. Sammanfattningsvis menar
Lipset att orsaken till att Västeuropa, USA och Oceanien utvecklade stabila demokratier i kontrast till bristen av demokratisk utveckling i Latinamerika var att
“the more well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy” (Lipset 1960:31).
I artikeln “What Makes Democracies Endure?” av Adam Przeworski et al.
(1996) och ”Modernization – Theories and Facts” av Przeworski & Limongi
(1997) konfirmeras Lipsets ursprungliga argument om ett starkt samband mellan
nationers rikedom och demokratins utveckling. I korthet, under perioden 1950till 1990-talet, var det tolv procents sannolikhet att valdemokratierna med låga
inkomster skulle falla. I kontrast till detta var det stor sannolikhet att demokratin
skulle bestå för evigt i länder med över 6000 dollar i inkomst per capita (Przeworski et al. 1996:41). Därför är det större sannolikhet att länder med god ekonomisk tillväxt kan utveckla demokratin, undvika demokratiska misslyckanden
samt undvika ett demokratiskt sammanbrott. När tillväxten minskar över tid ökar
således risken för demokratiska bakslag. Förutom slutsatsen av den socioekonomiska utvecklingens påverkan har Lipset försökt att finna samband mellan den
socioekonomiska utvecklingen och etableringen av demokrati. Han argumenterar
därför också för att den socioekonomiska utvecklingen kan stärka medelklassens
roll, vilka är viktigt när det gäller att förstå demokratins etablering. Därefter har
moderniseringsansatsen vidareutvecklats av Huntington (1968, 1991 51 ), Axel
–––––––––
51

I Samuel P. Huntingtons “The Third Wave” (1991) är ett av huvudargumenten att demokratins
konsolidering påverkas av kontextuella problem som inomstatliga konflikter och inbördeskrig, låg
socioekonomisk utveckling/standard, fattigdom, låg ekonomisk tillväxt, inflation, skuldkris, terro-
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Hadenius (1992) och Larry Diamond (1992). Som en konsekvens av Lipsets tidigare ansats har den idag ytterligare modifierats och numera är det allmänt accepterat att inte alla samband är universella, och att vissa faktorer inte är relevanta i vissa regioner och länder, exempelvis i Mellanöstern (jfr Nilsson
1998:213).

4.2 Kritik mot begreppet demokratins konsolidering
Inom demokratiseringsforskningen har synsättet ”the only game in town” tillsammans med olika dimensioner av politisk institutionalisering dominerat diskussionen om demokratins konsolidering. Fördelen med synsättet är att det ger
oss en definition som är någorlunda tillämpbar på den tredje vågens demokratisering, där folkets attityder blir oberoende av de kulturella omständigheterna. Samtidigt finns det en hel del saker att diskutera och kritisera. I artiklarna ”Illusions
About Consolidation” (1996a) och ”Illusions and Conceptual Flaws” (1996b)
ifrågasätter Guillermo O’Donnell begreppet demokratins konsolidering som helhet och specifikt Gunter, Diamandouros & Puhles (1995, 1996) synsätt.
O’Donnell menar att synsättet har många fördelar, men att en konsoliderad demokrati inte nämnvärt skiljer sig åt från när valen och de politiska fri- och rättigheterna i en polyarki är institutionaliserade.
Det ligger mycket i denna kritik om att demokratins konsolidering i princip
enbart handlar om att utveckla den liberala demokratins politiska procedurer och
institutioner. Exempelvis betraktas Chile idag av en del forskare (av andra inte)
som en fungerande polyarki med fria och rättvisa val, och med respekt för politiska fri- och rättigheterna samt som har ett väl fungerande partisystem (jfr Dahl
1971). Paradoxen är samtidigt att Chile har en lång väg innan landet skulle kunna betraktas som en konsoliderad liberal demokrati. Det här beror dels på att militärens autonoma samhällsstatus efter demokratins återkomst 1990 har gett den
ett enormt inflytande över Chiles politiska utveckling, dels att militären som politisk aktör har varit väldigt långt ifrån att betrakta demokratin som ”the only
game in town”. Därför återstår det en hel del innan den chilenska liberala demokratin kan konsolideras. Däremot skulle vi mycket väl kunna påstå att den elitdemokratiska valdemokratin, där tävlan i valen avgör vem som styr landet, är
konsoliderad i Chile. Demokratins konsolidering som koncept och de tre dominerande perspektiven om beteende, attityder eller institutioner är inte särskilt användbart för att analysera Chiles politiska utveckling från 1960-talet och framåt.
Framför allt för att de inte beaktar vilken typ av demokrati som kan konsolideras.
Problemet med konsolideringsbegreppet är flera (jfr O’Donnell 1996a-b,
1998, Özbudun 1996, Schedler 1998, 2001). För det första relaterades ursprungligen enbart begreppet till hur demokratin skulle bli ”the only game in town”, det
rism, och utländsk ekonomisk intervention. Till den här diskussionen kan även läggas argumenten
om BNP:s påverkan på den demokratiska utvecklingen. I det långa loppet menar Huntington (1991)
att dessa socioekonomiska demokratiska hinder kommer att lösas genom utvecklandet av en politisk demokratisk kultur och politiskt deltagande. Detta kommer att förhindra framtida legitimitetskriser.
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vill säga hur hotet mot en återgång till det auktoritära styret kunde förhindras.
Numera har begreppet blivit mångtydigt och omfattar alla möjliga samhällsproblem som kan härledas till konsolideringsproblem. Det inkluderar exempelvis
utveckling och stabilisering av allmänna val, politiskt beslutsfattande, decentralisering av statsmakten, demokratiska normer och värderingar, partisystemets institutionalisering, juridiska reformer, ekonomisk utveckling, civil kontroll över
militären samt bekämpning av auktoritära institutioner. Problemet är att alla
samhällsproblem i princip kan hänföras till konsolideringsbegreppet. Begreppen
och perspektivet blir därmed som helhet urvattnade, eftersom det råder en allmän
förvirring över dess vida innehåll. Således behöver konceptet preciseras.
För det andra är det ett problem att utgångspunkterna i konceptet är olika och
frågan är då när konsolideringsprocessen egentligen inleds. Här råder det också
begreppsförvirring. Linz och Stepan (1996:4f) ser transitionen och konsolideringen som två parallella processer, där transitionen inte behöver vara fullbordad
förrän demokratin är konsoliderad. I fallet Chile innebär det exempelvis att transitionen förmodligen kommer att fullbordas samtidigt som demokratin för övrigt
är konsoliderad. Detta eftersom deras definition av en transition innebär att de
valda regeringarna både ska formell och reell kontroll över alla politiska beslut,
vilket i praktiken innebär att den demokratiska regeringen först måste få civil
kontroll över militären och dess inflytande över den politiska processen måste
försvinna. En del andra ser det som två processer, där konsolideringen inleds
först efter att minikriteriet för en demokrati har införts. Gunter, Diamandouros &
Puhle (1995, 1996) hävdar därför att konsolideringen först inleds efter att demokratin har fördjupats.
För det tredje, och kanske den viktigaste aspekten, bör frågan ställas om vilken form av demokrati det är som egentligen ska konsolideras. Är det Schumpeters elitdemokrati, Dahls polyaki eller Lijpharts samlevnadsdemokrati. Är det de
socialistiska eller de legala demokratierna, eller är det den radikala deltagardemokratin, eller är det till och med den marxistiska folkdemokratin som ska konsolideras? Dessa frågor lämnas obesvarade inom demokratiseringsforskningen
(jfr Grugel 2002:17ff). Återigen är Chile ett exempel på problematiken. Fram till
Allendes tid som president (1970-1973) betraktade Dahl (1971:248) Chile som
en polyarki, där den liberala demokratin var konsoliderad. Problemet var bara att
när Allende med demokratiska medel försökta införa en deltagardemokrati med
ökade sociala och ekonomiska rättigheter och med folkligt deltagande accepterade inte den parlamentariska högern, militären eller USA detta (jfr Oppenheim
1993). Istället blev det statskupp och sjutton år av militärdiktatur. Därför kan en
konsoliderad demokrati mycket väl falla samman. Således ger oss inte det existerande konsolideringskonceptet svaret på frågan om vilken demokrati det är som
egentligen kan etableras och konsolideras.
För det fjärde kan man ställa frågan på vilken värdegrund den konsoliderade
demokratin egentligen vilar på. Oavsett om det gäller demokratiska procedurer
eller substanskrav vilar ytterst alla demokratier på någon form av grundläggande
principer. Här råder det också oklarheter om den konsoliderade demokratins värdegrund. Den enda värdegrunden som konsolideringsbegreppet rimligtvis kan
vila på är den som säger att alla medborgare accepterar demokratin som det enda
legitima sättet att styra landet på. Men återigen kommer vi då tillbaka till frågan
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om vilken typ av konsoliderad demokrati det är frågan om. Här råder det alltjämnt oklarheter. I fallet Chile 1973 var exempelvis deltagardemokratin inte särskilt förankrad, förutom hos den styrande regeringens vänsterpartier. Därför löser
vi inte problemet med att förstå demokratins konsolidering om vi endast begränsar det till en process som handlar om att fördjupa den liberala demokratin (jfr
Schedler 2001:67).
För det femte och som en konsekvens av detta tar inte konceptet om demokratins konsolidering hänsyn till att alla demokratiska koncept ytterst vilar på
någon idé eller tanke om vilken typ av demokrati som är den ideala och som ska
eftersträvas. Detta gäller både för den liberala demokratin och andra former av
demokratimodeller som exempelvis den socialdemokratiska välfärdsmodellen
(jfr O’Donnell & Schmitter 1986a:13). Den senare garanteras alla dessa medborgare både politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Därför måste vi analysera vilken norm som finns bakom konceptet om demokratins konsolidering och
dessutom analyserar vad det egentligen handlar om. Explicit är normen att demokrati är det enda legitima styret för att styra ett land. Implicit omfattar det
dock mera, eftersom utgångspunkten alltid är att det är den liberala demokratins
som ska konsolideras.
Slutsatsen med konsolideringsbegreppet blir därför att olika forskare kan
komma till synes olikartade slutsatser – att vissa stater ”nästan är konsoliderade”,
att vissa är ”på väg att bli konsoliderade” eller att andra ”är konsoliderade”. En
del forskare ser konsolideringen enbart utifrån aktörernas beteende eller attityder
mot demokrati, medan andra framhäver politiska, ekonomiska eller sociala samhällstrukturer. Problemet är alltså att forskarnas slutsatser inte alltid är jämförbara, eftersom de har fundamentalt olika synsätt om definitionens innebörd, synen på processen och konceptet som helhet. Dessutom förutsätter detta att det går
att ”mäta” processen, vilket i sig kan vara svårt. De förekommande minidefinitionerna tenderar också att koncentrera sig på allmänna och regelbundna val, och
problemet är också att alla dessa ansatser är inom ramen för det liberala demokratiseringskonceptet. Om minidefinitionen av konsolideringen i första hand enbart omfattar legitimering av de demokratiska valen och de politiska institutionerna så riskerar emellertid den maximalistiska ansatsen, då hela folket efter en
lång och fördjupad socialiserings- och demokratiseringsprocess accepterar demokrati som norm, att bli alltför extrem. Med det synsättet kan demokratin i realiteten aldrig konsolideras i tredje världen och inte ens i västvärldens etablerade
demokratier.
Framför allt är det ett problem att konceptet med den konsoliderade demokratin saknar en diskussion om vilken värdegrund den står på och därmed också vilken form av demokrati det är som egentligen ska konsolideras. I den här studien
argumenterar jag därför mot det rådande synsättet om demokratins konsolidering. Huvudkritiken mot konceptet om demokratins konsolidering är att det inte
tar hänsyn till vilken demokratiform det är som egentligen kan eller ska konsolideras, eller vilka normer som finns bakom den. Eftersom det finns andra demokratidoktriner än den liberala demokratin borde även konceptet om demokratins
konsolidering ta hänsyn till detta. Istället för att strikt tolka demokratins konsolidering inom ramen för den liberala demokratin och olika ansatser om hur hotet
mot demokratins fall eller demokratins utveckling ska hanteras, och hur interna
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och externa deltagare ser på processen, bör konceptet utgå från en positiv syn på
om hur demokratin verkligen ska kunna fördjupas. Det är i den här processen
som jag dels argumenterar för att olika elitaktörers preferenser om demokrati
spelar roll, dels att det har betydelse för hur dessa kan implementeras i processen
mot en fördjupad demokrati. Då räcker det inte att enbart analysera pro-demokrater kontra anti-demokrater, utan frågan är vilken typ av demokrati olika aktörer eftersträvar. Exempelvis finns det politiska och ekonomiska grupper inom
högern som förordar en valdemokrati, medan andra grupper inom högern vill utveckla en fördjupad liberal demokrati. Likaså finns det inom vänstern de som vill
utveckla en liberal demokrati, medan andra mera radikala krafter vill införa deltagardemokrati. Det är detta som konceptet om demokratins konsolidering bör
handla om. I min studie handlar det om att analysera vänsterns roll i den här processen.

4.3 Ansats IV: vilka demokratimodeller kan konsolideras?
Även om jag anser att minidefinitionen av demokrati är utgångspunkten för hur
en demokratiseringsstudie bör genomföras har således de normativa demokratidoktrinerna en betydelsefull uppgift att fylla. Det är nämligen så att alla aktörer,
vare sig det är frågan om högern, liberaler eller vänstern antas ha någon form av
medveten eller omedveten uppfattning om vilken slags demokratinsyn man står
för och vilken demokratimodell det är som verkligen innebär en fördjupad demokrati (jfr Held 1996, Katz 1997, Grugel 2002). Den här diskussionen har ignorerats inom demokratiseringsforskningen, där det har handlat om att principiellt
befästa demokratin som styre, men där det inte diskuteras vilken typ av demokrati det är som ska konsolideras. Implicit är det emellertid den liberala polyarkin som anses vara idealet. Därför är utgångspunkten i den här studien att aktörerna verkligen kan påverka den demokratiska utvecklingen. Samtidigt finns det
strukturer i samhället som både motverkar och gynnar aktörers strävan att införa
olika demokratimodeller (jfr Giddens 1984).
Som vi såg i kapitel två finns det en rad föreställningar eller uppfattningar om
den politiska demokratins innehåll. Att det här är fallet beror på att det demokratiska styrelseskicket utformas och förändras över tiden och uppträder i olika situationer, och därmed utvecklas olika demokratimodeller. Alla dessa demokratimodeller behöver dock inte innebära en så pass stor förändring att det innebär att
en ny demokratidoktrin skapas. Därför är de flesta demokratimodeller endast en
variant på någon av de klassiska demokratimodellerna eller till och med en variant på någon variant av de ursprungliga demokratidoktrinerna. Det är inte heller
så att alla dessa demokratimodeller finns som idé eller har utformats i praktisk
mening. De flesta bör endast betraktas som analytiska kategorier eller som idealtyper som någon politiker, ideolog eller forskare har konstruerat. Det är så som
jag använder demokratimodellerna (jfr Lundquist 1998).
Det här gäller självklart också vänstern vars demokratinsyn inte är enhetlig,
utan där vänstergruppernas demokratisyn skiljer sig åt. Dessa varierar också över
tiden. Under större delen av 1900-talet förordade merparten av vänstern, ofta företrädd av kommunistpartier och gerillagrupper, den väpnade revolutionen som
ett medel för att nå folkdemokrati och det socialistiska samhället. I princip var en
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majoritet av vänstern emot alla liberala demokratiformer (Roberts 1998:18f).
Under efterkrigstiden var den reformistiska vänstern som dominerade i Costa
Rica, Venezuela och i Chile undantag från denna utveckling. Den reformistiska
vänstern accepterade tidigt den liberala demokratins utgångspunkter, att fria och
rättvisa val är förutsättningen för att kunna utveckla och fördjupa demokratins
procedurer och substansinnehåll. Den skiljde sig därför åt mot folkdemokraterna
som menade att riktig demokrati inte kunde uppnås förrän samhället först hade
blivit kommunistiskt och ett klasslöst och jämställt samhälle hade etablerats.
När sedan militärdiktaturerna försvann och regionen demokratiserades under
1980- och 1990-talen etablerades två typer av den demokratiska vänstern; den
reformistiska vänstern som fortfarande accepterade den liberala demokratins
grundpelare, samt den deltagardemokratiska vänstern som framför allt började
betona folkligt deltagande inom ramen för det demokratiska styret (Chilcote
1993:177, Lievesley 1999:73f, Roberts 1998:19). Till en början, under sent
1980-tal och tidigt 1990-tal, fanns det egentligen inga tydliga trender hur vänstern i Latinamerika skulle förhålla sig till den liberala demokratin och den neoliberala ekonomiska modellen. Men under 1990-talet etablerades en deltagardemokratisk vänster, som på allvar hade möjlighet att nå regeringsmakten eller få
stort politiskt regionalt eller lokalt inflytande, i till exempel El Salvador, Nicaragua, Mexiko, Venezuela och Brasilien (López 2001:18). Det kan därför finnas
skäl att undersöka om det verkligen går att etablera och utveckla deltagardemokrati i Latinamerika och därmed diskutera om det finns några strukturella hinder
i samhället för den här typen av demokrati, eller mot andra typer av demokratimodeller.

Den politiska strukturen: deltagardemokrati, liberal demokrati och
elitens demokratisyn
I den här studien utgår jag från att det finns tre idealtypiska demokratimodeller
att beakta i konsolideringen av demokrati: elitistisk valdemokrati, den liberala
polyarkin och deltagardemokrati. Som tidigare har påpekats i kapitel två är valdemokratins främsta syfte att en majoritet i fria och rättvisa val väljer en regering
som kan förhindra att tyranni uppstår. Valdemokratin är en majoritetsdemokrati
som kännetecknas av att (jfr Schumpeter 1947, Lipset 1983, Przeworski 1996 et
al, Elklit & Svensson 1997):
x Majoriteten utser den verkställande och lagstiftande makten i fria och rättvisa
val.
x Alla vuxna medborgare ska ha rätt att rösta och att ställa upp som kandidater.
x Valresultatet måste respekteras.
x Inga icke-konstitutionella aktioner får genomföras under mandatperioden.
Robert Dahls (1971, 1989) polyarki är en utvecklad liberal demokratiform, som
ytterligare förstärker valdemokratins krav på politiska fri- och rättigheter och
procedurer. I polyarkin råder det genom fria och rättvisa val medverkan och
konkurrens i medborgarens val av politiker till de representativa politiska organen. Polyarkin förutsätter följande inslag:
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x Fria och rättvisa val, där alla har rätt att delta, som i sin tur förutsätter att det
finns en fri opposition, pressfrihet, rätten till intresseartikulering, ett valsystem och ett pluralistiskt partisystem.
x Yttrandefrihet, som innebär rättigheten att kritisera regeringens beteende och
den rådande politiska, ekonomiska och sociala ordningen.
x Rätten till alternativa informationskällor som innebär att en opposition tillåts;
att pressfrihet råder och att det finns möjlighet att tillgå alternativa informationskällor, som inte är monopoliserade.
x Rätten och möjligheten att bilda och gå med i organisationer som partier och
intressegrupper stärker den politiska processen.
x En levande opposition mot regeringen.
Deltagardemokratin kännetecknas idealtypiskt av följande faktorer (jfr Pateman
1970, Macpherson 1977, Barber 1984, Warren 1992, Laclau & Moffe 1985):
x Beslutsprocessen är viktig snarare än själva innehållet av beslutet.
x Alla sociala relationer i samhället ska demokratiseras, det vill säga äga rum
under jämlika förhållanden.
x Folkligt deltagande i alla nationella och lokala politiska samhällsbeslut och i
andra betydande samhällsinstitutioner som exempelvis arbetsplatser, skolan
och bostadsområdet.
x Demokratin ska spridas till ekonomiska, sociala och kulturella områden, som
normalt inte omfattas av den representativa demokratin.
x Kollektivt deltagande betonas.
För att förenkla resonemanget innebär detta att när en diktatur har ersatts av en
valdemokrati kan den fortsatta utvecklingen innebära en återgång till en diktatur,
eller att demokratiseringen fortsätter för att valdemokratin så småningom konsolideras, eller att en fördjupad liberal polyarki eller en deltagardemokratisk modell
utvecklas och konsolideras. Teoretiskt kan givetvis en polyarki eller deltagardemokrati etableras direkt vid en diktaturs fall, men i samband med en transition
införs i praktiken alltid en valdemokrati, där de första fria valen utgör grunden
för etableringen av en ny konstitution och regering. Först därefter kan demokratin utvecklas bortom valdemokratin. I det här ”spelet” om demokratins konsolidering spelar det roll hur de viktiga elitaktörerna ser på demokrati och vilken
demokrati de vill acceptera och konsolidera. Exempelvis finns det inom den demokratiska vänstern både partier som vill konsolidera den liberala demokratin
och bibehålla ett marknadsekonomiskt system, och dem som hellre vill etablera
och konsolidera en deltagardemokrati med folkligt deltagande i samhällets politiska, ekonomiska och sociala sfärer (Chilcote 1993:177, Lievesley 1999:73f,
Roberts 1998:19, jfr Pateman 1970, Barber 1984).
Som exempelvis Diamond, Hartlyn och Linz (1999:42) hävdar är det mycket
som talar för att elitens värderingar, och dess syn på demokrati samt hur elitgrupperna samspelar med varandra är nyckeln till både demokratins etablering,
fall, utveckling och konsolidering. Gills och Rocamora (1992:501) hävdade redan under tidigt 1990-tal att demokratierna i Latinamerika borde betraktas som
”lågintensiva demokratier”. Denna typ av demokrati har skapat eller behållit ett
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fragilt politiskt system. Å ena sidan har de demokratiska valen öppnat upp för
möjligheter till social mobilisering, som kan bli ett hot mot den rådande politiska
och ekonomiska ordningen. Å andra sidan innebär den nya demokratin att de
konservativa eliterna, som fortfarande dominerar den politiska agendan, måste se
upp för militärens makt i samhället. Därför menar Gills och Rocamora
(1992:504ff) att högerns eliter bestående av företagare, storgodsägare och den
elektorala medelklassen tillsammans med militären bär upp den lågintensiva demokratin, som innebär status quo i relationen mellan ekonomi och sociala frågor.
Bortsett från kränkningar av de mänskliga rättigheterna är den principiella skillnaden mot militärdiktaturernas dagar att den sociala och ekonomiska ordningen
bibehålls med demokratiska val.
I samma anda benämner Patrice J. McSherry (1998:16f) de latinamerikanska
demokratierna som ”väktardemokratier”. Bakgrunden är att övergången från militärt styre till valdemokrati och från statligt kontrollerade ekonomier till marknadsanpassade neoliberala ekonomier har ställt de nya demokratierna inför svåra
utmaningar. I väktardemokratin stödjer den amerikanska administrationen fortfarande de krafter som vill behålla den hegemoniska och elitdemokratiska ordningen och som också förordar en neoliberal ekonomisk politik. Dessutom har de
inhemska eliterna tillsammans med USA försökt att bevara den militära närvaron
i politiken, exempelvis genom införandet av ett nytt internt säkerhetssystem mot
den egna befolkningen. Konsekvensen har blivit att den fortsatta demokratiska
utvecklingen av politiska institutioner, fri- och rättigheter, det civila samhället
och de krafter som vill förändra regionen socialt har motarbetats (McSherry
1998:16f). Enligt Middlebrook (2000:286ff) var just detta ett av den ekonomiska
elitens syfte när de accepterade de demokratiska transitionerna och den neoliberala modellen under 1980- och 1990-talet. Tanken var att dessa övergångar skulle försvåra den folkliga mobiliseringens möjligheter att påverka politiken och
därmed fördjupningen av demokratin, både politiskt, ekonomiskt och socialt.
Det här ligger i linje med den neoliberala ekonomiska modellens demokratisyn.
Frågan är då hur detta påverkar vänsterns möjligheter att exempelvis införa
och utveckla en liberal demokratiform, eller en radikal deltagardemokrati, som
exempelvis vänstern vill i El Salvador, Brasilien, Nicaragua och i Mexiko. Politiskt är skillnaderna stora på en formell minimal form av valdemokrati som existerar i Latinamerika och en deltagardemokrati som delar av vänstern förespråkar. Med fördjupat folkligt deltagande både på nationell och lokal nivå kan det
här utmana den styrande ekonomiska elitens intressen. Ekonomiskt utmanar
vänsterns krav på omfördelning av jordegendomar och införandet av sociala reformer, valdemokratin och den neoliberala modellens minimala stat.
Sammanfattningsvis handlar alltså spelet om demokratins konsolidering i första
hand om vilken demokratimodell det är som kan utvecklas och konsolideras. Således blir det viktigt att analysera vilka strukturella förutsättningar det finns för
att kunna etablera och konsolidera en viss typ av demokratimodell, eller vad som
egentligen betraktas som en fundamental politisk princip i samhället, men också
i viss mån relatera resonemanget till den ekonomiska samhällsstrukturen.
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Strukturella förutsättningar för deltagardemokrati och liberal demokrati
Således utgår jag från ett antagande om att det finns vissa strukturella förutsättningar i det latinamerikanska samhället som kan påverka vänsterpartiers möjligheter att endera etablera och utveckla radikal deltagardemokrati eller liberal demokrati. Ett sätt att analytiskt tydliggöra dessa strukturella förutsättningar är genom att använda en aktör-strukturansats. I den här studien om demokratins konsolidering diskuteras vilka grundläggande aktörer som kan vara hinder eller möjligheter för att införa en deltagardemokratisk modell som vänsterpartier vill;
FMLN i El Salvador, PDR i Mexiko, sandinisterna i Nicaragua, eller Lulas arbetarparti i Brasilien. De aktörer som behandlas är oligarkin, företagarnas roll,
militärens betydelse, samt USA:s externa påverkan på demokratiseringen. Däremot är studien avgränsad till att inte diskutera hur vänsterns ledare internt hanterar demokratifrågan inom partierna och närstående organisationer, eller hur de
via parlamentariskt arbete och förhandlingar med andra partier verkligen försöker införa en viss demokratisyn. Sammanfattningsvis utgår den här studien från
ett ontologiskt aktör-strukturperspektiv utifrån Giddens tankar om samhället:
x Principer bakom samhällsstrukturen: demokratins fördjupning handlar i första hand om att konsolidera idealtyperna: ”valdemokrati”, ”liberal polyarki”
eller ”deltagardemokrati ”.
x Det sociala systemets interaktion mellan olika aktörer avgör vilken demokratimodell som kan etableras, utvecklas och konsolideras.
Vad innebär då de tre faktorer som ska undersökas? En första faktor är hur de
militära styrkorna förhåller sig under demokratiseringen. De militära styrkorna
kan, både i transitionen till valdemokrati och i processen mot demokratins konsolidering, utgöra ett stort hinder för en fortsatt fördjupning av den nyvunna demokratin. Hot om militärkupper eller installation av ny militärdiktatur kan också
finnas med som ett alternativ till den demokratiska utvecklingen. Kohn
(1997:142) argumenterar för att det teoretiskt är enkelt att få civil kontroll över
de militära styrkorna på viktiga områden som nationell säkerhetspolitik, utnämning av militära officerare, och andra åtgärder för att återta kontrollen över de
militära styrkorna. Men i praktiken är det svårare, eftersom militären nästan alltid har haft en betydande roll under transitionsprocessen från auktoritärt styre till
valdemokratier i Latinamerika. I de fall militären har accepterat en transition till
demokrati har det i princip endast inneburit ett stöd för valdemokratin och att militären har fått garantier om att inte bestraffas för eventuella tidigare brott mot
mänskliga rättigheter (Huntington 1991:211ff). Däremot finns det inga empiriska
exempel från Latinamerika då militären har medverkat till att andra former av
demokrati direkt har etablerats, exempelvis en radikal deltagardemokrati med
starka politiska, ekonomiska och sociala åtgärder. Militären tenderar sedan att
fortsätta att ”vakta” över den nyvunna demokratin och därför kan den bli ett hinder för demokratins fortsatta fördjupning.
En andra faktor är oligarkin och andra viktiga ekonomiska aktörers förhållande till demokrati och ekonomin (Paige 1997, Durand & Silva 1998, Middleb-
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rook 2000, Stephens & Stephens 1999). Det förefaller som att demokratiska transitioner ofta äger rum parallellt eller i samband med en ekonomisk transition från
en ekonomisk modell till en annan och att detta påverkar ramarna för demokratins utveckling. Ett exempel på detta är att den kapitalistiska importsubstitutionsindustriella (ISI) modellen parallellt infördes och utvecklades i samband
med etableringen av demokrati i Costa Rica (1949-), Colombia (1956-1958) och
Venezuela (1958-). Under 1950 fram till 1980-talet dominerade ISI den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika (Lievesley 1999:164). I huvudsak innebar ISI
en aktiv statlig intervention och resursallokering, protektionism med höga tullar
och importavgifter, reglering av makroekonomiska aktiviteter, inflöde av utländska investeringar och utländska lån, begränsade statliga sociala och ekonomiska redistributiva reformer som gynnade medelklassen och arbetare samt stimulans av nationella företag som fick låga kostnader för energi och kommunikationer etc.
Ett annat exempel är att de demokratiska transitionerna under 1980- och
1990-talet ägde rum ungefär samtidigt som den neoliberala ekonomiska modellen etablerades i Latinamerika (Gills & Rocamora 1992:503). Det övergripande
temat för den neoliberala modellen är att regeringarna ska föra en strikt och disciplinerad makroekonomisk politik för att förbättra den nationella ekonomin.
Detta inkluderar åtgärder som en strikt finanspolitik med en oberoende centralbank vilken kontrollerar pengautbudet utan några politiska beslut, finansiella
marknadsreformer som upprätthåller den fria marknaden och marknadsrelaterade
ränteintressen, privatisering av statliga företag, liberalisering av handeln samt
förändring av arbetsmarknaden. Kravet på en minimal stat, där staten inte intervenerar i den sociala och ekonomiska sfären, står därför i motsatsförhållande till
den radikala deltagardemokratins innehåll (jfr Stephen & Stephen 1999).
En tredje faktor är USA:s utrikespolitik och i synnerhet USA: s roll för demokratiseringsprocesser i Latinamerika (Lowenthal 1991, Carothers 1991, LeoGrande 1998, Martz 1995). Det existerar fall i Latinamerika där USA:s utrikespolitik och ”demokratiska hjälp” direkt har hjälpt till att införa ett demokratiskt
styre, eller indirekt haft en stor betydelse för etableringen och utvecklingen av
liberal demokrati i Latinamerika. Panama under 1989 är ett tydligt exempel där
USA:s invasion direkt installerade ett demokratiskt styre. I Centralamerika är El
Salvador, Guatemala och Honduras exempel när USA genom diplomatiska, ekonomiska och militära aktioner indirekt påverkade transitionen till valdemokrati
och utvecklandet av liberal demokrati under 1980- och 1990-talen. I Sydamerika
är Chile under sent 1980-tal ett annat exempel, medan Costa Rica (1953-) och
Venezuela (1958-) är exempel på hur USA har stött en socialdemokratisk regering som har fört en ekonomisk politik inom ramen för den liberala demokratin. I
alla dessa fall har USA stöttat en elitbaserad liberal demokrati med kapitalism eller neoliberalism.
Samtidigt finns det helt motsatta fall där USA:s utrikespolitik snarare har bidragit till demokratins fall eller starkt motarbetat deltagardemokrati med starka
antikapitalistiska åtgärder. Militärkuppen i Guatemala 1954 och i Chile 1973 är
två tydliga och bra exempel på sådana indirekta amerikanska interventioner (jfr
Whitehead 2001:61, Castañeda 1993:18). USA har också med olika diplomatiska, ekonomiska och militära medel försökt bekämpa vänsterdiktaturer som
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Kuba (1959-) eller den form av regering som fanns i Nicaragua under Sandinistregimen under 1980-talet. I alla dessa fall har USA endera försökt bekämpa demokratiska vänsterregeringar eller auktoritära vänsterregeringar.
Varför finns det då fog för ett antagande att dessa faktorer kan vara strukturella förutsättningar som påverkar vänsterns möjligheter att endera etablera och
utveckla radikal deltagardemokrati eller liberal demokrati? Svaret är att alla
dessa aktörer i Latinamerika, i de fall de är prodemokrater, tenderar att förespråka någon typ av elitdemokratisk modell. Historiskt har de dessutom föredragit diktatur i stället för ett demokratiskt styre i Latinamerika. Alla aktörer i samhället, från vänster till höger, förespråkar olika demokratimodeller som till exempel den Schumpeterianska elitdemokratiska modellen, Dahls polyarki, den socialdemokratiska välfärdsmodellen, eller den legala demokratimodellen. Oavsett
vilken av de liberala demokratimodellerna som eftersträvas finns det också fog
för att elitaktörerna inte stödjer de sociala och ekonomiska förändringarna av
samhällsstrukturerna, som en radikal deltagardemokrati skulle innebära.
Således finns det skäl att empiriskt undersöka om det exempelvis existerar
hinder i samhällsstrukturen för aktörerna att genomdriva en radikal deltagardemokratisk modell i Latinamerika. I ”spelet” om hur demokratin ska utvecklas
och ytterligare fördjupas finns det därför en tydlig skillnad mellan vänsteranhängare som förespråkar en deltagardemokrati och högerns grupper som helst
vill se en elitistisk och legal demokratimodell utvecklas och konsolideras. I mitten hittar vi de pluralistiska demokratiska systemen som socialdemokratisk liberal demokrati och den liberala polyarkin, som exempelvis den reformistiska
vänstern och liberalerna stödjer. Frågan är hur dessa aktörer förhåller sig till varandra och till andra betydande politiska och ekonomiska elitaktörers demokratisyn, och hur detta påverkar demokratins konsolidering. Det är detta som demokratins konsolidering borde handla om.

4.4 Del I: sammanfattande teoretiska utgångspunkter
Sammanfattningsvis har jag i kapitel två, tre och fyra redogjort för den här studiens grundläggande utgångspunkter. Dels har jag tagit ställning för den minimala
demokratidefinitionens valdemokrati som ett effektivt medel för att särskilja ett
demokratiskt styre från en diktatur. Dels har jag argumenterat för att man i konsolideringen bör studera vilken demokratisyn aktörer vill införa och hur det här
påverkar den demokratiska utvecklingen mot en fördjupad demokrati. Med utgångspunkt från att det enbart är vänsterns roll som analyseras och att det dessutom finns kritik att rikta mot hur demokratiseringsteoretikerna använder demokrati-, transitions- och konsolideringsbegreppet, argumenterar jag för en ansats
som dels fokuserar på hur vänstern har agerat under transitionen till demokrati i
Latinamerika, dels hur vänstern har agerat för att ”fördjupa demokratin”.
När det gäller transitionen från diktatur till demokrati utgår min ansats från
fyra aspekter. För det första används valdemokratin enbart som ett analytiskt
hjälpmedel för att kunna särskilja på en diktatur från en valdemokrati. För det
andra är det viktigt att analysera hur aktörerna ser på demokrati och vilken demokrati de vill utveckla. För det tredje innebär studiet av vänstern att det blir
viktigt att studera hur vänsterns ledare och vänstern som kollektiv kraft påver-
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kade själva transitionen. Särskilt viktigt blir att analysera om vänstern gav sitt
stöd till den styrande eliten eller andra elitgrupper som militären, storgodsägare
eller företagsledares elitdemokratiska uppfattning, eller om vänstern istället
krävde mera deltagardemokratiska former av demokrati. Slutligen har givetvis
etableringen av valdemokrati under själva transitionen också betydelse för den
fortsatta konsolideringen av demokrati, eller för vilken typ av demokrati det är
som egentligen kan etableras, utvecklas och konsolideras. Ansatsen utgår från att
vänsterns agerande under övergången från diktatur till demokrati både kan studeras utifrån ett elitdominerat och ett kollektivt mobiliseringsperspektiv. Fyra fall
illustrerar problematiken. Fallen är både sådana där vänstern aktivt har varit med
och påverkat en demokratisering med individuella eller kollektiva aktörer, fall
med en kombination av individuella och kollektiva aktörer samt fall där vänstern
inte alls aktivt har påverkat övergången till demokrati i Latinamerika.
När det gäller frågan om demokratins fördjupning blir vänsterns roll på vägen
mot en ”fördjupad demokrati” betydelsefull och i synnerhet de hinder och möjligheter som finns för att vänsterns demokratisyn verkligen ska kunna genomföras. Utgångspunkten är att olika aktörer som högern, liberaler och vänstern vill
utveckla olika demokratimodeller. Naturligtvis finns det en del strukturella hinder när det gäller att transformera ett samhälle från diktatur till en modell med
vänsterdeltagardemokrati eller någon annan form av demokrati, som liberal demokrati. Praktiskt utmanas även de existerande samhällsstrukturerna, när en konsoliderad liberal demokrati ska omvandlas till en deltagardemokrati, som i fallet
Chile 1973. I den här studien argumenterar jag för att demokratins konsolidering
är ett spel mellan olika elitaktörers acceptans av olika former av demokratimodeller och beroende på hur olika aktörer tillsammans agerar varierar de strukturella förutsättningarna från fall till fall. Exempelvis kan det finnas en hel del
strukturella hinder för vänsterpartier att genomföra en radikal deltagardemokrati
med antikapitalism i Latinamerika. Till synes och sist handlar demokratins konsolidering om hur eliten i de olika länderna, framför allt de konservativa politiska
partierna, oligarkierna (storgodsägare och företagare) samt de amerikanska administrationerna i princip enbart vill utveckla och etablera en valdemokrati eller
en liberal demokrati med kapitalism (jfr Gills och Rocamora 1992, McSherry
1998, Payne 1997). Här ingår även den reformistiska vänster-center som vill utveckla den liberala demokratin. Mot dessa står exempelvis den radikala deltagardemokratiska vänstern som vill etablera en annan demokratimodell – deltagardemokrati. Det är det här ”spelet” om olika demokratimodeller som demokratins
konsolidering egentligen borde handla om. Låt oss fortsätta med att se på vänsterns roll under 1900-talets demokratisering i Latinamerika.
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Del II: Transitioner och
demokratins fördjupning i
Latinamerika
Den här delen av studien, kapitel fem till åtta, behandlar dels vänsterns roll under
transitionen från diktatur till demokrati i Latinamerika, dels dess roll under demokratiseringen mot en fördjupad demokrati, bortom de första fria och rättvisa
valen. Kapitel fem inleds med en diskussion om vad vänster egentligen innebär
och fortsätter med en redogörelse för den latinamerikanska vänsterns utveckling
och relationen till demokrati under 1900-talet. Med utgångspunkt från den diskussion som fördes i kapitel tre om transitionsstudier fortsätter kapitel sex med
att analysera vänsterns agerande under övergången från diktatur till demokrati i
Latinamerika. Fyra empiriska fall illustrerar problematiken. Fallen är både sådana där vänstern aktivt har varit med och påverkat en demokratisering med individuella eller kollektiva aktörer, fall med både individuella och kollektiva aktörer, och fall där vänstern inte alls aktivt har påverkat övergången till demokrati. I
kapitel sju och åtta behandlas vänsterns roll under demokratiseringen mot att försöka fördjupa demokratin. Utgångspunkten är att den demokratiska vänstern idealtypiskt endera vill fördjupa demokratin till en liberal demokrati eller etablera
deltagardemokrati. Empiriska fall där vänstern har suttit i regeringsställning och
utvecklat liberal demokrati eller försökt att införa deltagardemokrati undersöks.
För att påvisa ämnets aktualitet diskuteras även några nutida fall, där vänstern i
opposition under 1990-talet ställt krav på deltagardemokrati. Låt oss först börja
med att behandla vänsterns utveckling i Latinamerika under 1900-talet.
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Kapitel 5: Den latinamerikanska vänstern
Den latinamerikanska vänsterns förhållande till samhällsutveckling och till demokrati har förändrats. Under stora delar av 1900-talet dominerades vänstern
som helhet av den kommunistiska partivänstern och av gerillagrupper (Gilberg
1989:25f, Chilcote 1993). Den reformistiska socialistiska vänstern etablerades
framför allt enbart i länder som Costa Rica, Venezuela och i Chile (Castañeda
1993:327). Under militärdiktaturernas årtionden utsattes idén om att utveckla representativ liberal demokrati för kritik från den icke-reformistiska vänstern i Latinamerika. Istället ville vänstern införa ett socialistiskt samhälle, där den kubanska revolutionen blev ett föredöme på hur man med våld kunde ta makten
och genomföra en omvandling av samhället; politiskt, ekonomiskt och socialt
(Roberts 1998:17ff). Men i samband med att militärdiktaturerna försvann och regionen demokratiserades under 1980- och 1990-talen förändrades också vänstern
som helhet (Ellner 1993:2f). Den gamla ortodoxa vänstern började försvinna.
Istället etablerades, dels en reformistisk vänster som accepterade den liberala
demokratin, dels en vänster som förordade en utveckling mot en radikal deltagardemokrati (Chilcote 1993:177, Lievesley 1999:73f, Roberts 1998:19, jfr Barros 1986).
Det följande kapitlet ger en översikt av den latinamerikanska vänsterns utveckling under 1900-talet. Kapitlet inleds med att diskutera vänstern som begrepp och fortsätter med att diskutera vad som kännetecknar den latinamerikanska vänstern utifrån synen på demokrati och ekonomiskt system. Därefter följer två avsnitt om den latinamerikanska vänsterns utveckling. Den första delen
behandlar den gamla vänstern under den första och andra vågens demokratisering och fram till revolutionen på Kuba (1959-) och Salvador Allendes fredliga
väg till socialism (1970-1973). Det andra avsnittet handlar om den nya vänstern
och inleds med en redogörelse av orsakerna till att vänstern började överge den
väpnade revolutionära ideologin för en mera pragmatisk och demokratisk samhällsmodell. Den här processen skedde parallellt med att Latinamerika åter demokratiserades under 1970- till 1990-talet. Kapitlet avslutas med en diskussion
om vad som kännetecknar den moderna latinamerikanska vänstern och hur vänstern har förhållit sig till 1990-talets demokratiska styre i Latinamerika, präglat av
en global ekonomi och en neoliberal ideologi. Men frågan är först: vad är egentligen vänster? Det handlar de följande sidorna om.

5.1 Vad innebär vänster i Latinamerika?
Den meteforiska användningen av vänster härstammar i modern tid från den
franska revolutionen och den åtskillnad som fanns mellan generalständerna i den
franska Nationalförsamlingen. När de franska generalständerna hade session
1789 placerades ledamöterna enligt en höger-vänsterdimension. Till höger om
kungen satt de högre ståndens präster och adel som i princip försvarade den
härskande monarkin. Till vänster om kungen satt motståndarna till monarkin som
mestadels bestod av borgerliga liberaler med krav på individualism och ekonomiska rättigheter. Sedan dess har dimensionen höger-vänster varit den viktigaste
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faktorn när det gäller systematiseringen av den moderna demokratins politiska
partier och väljare, åtminstone i den europeiska politiken.

Kritik mot höger-vänsterskalan
Under 1980- och 1990-talet har höger-vänsterdistinktionen mötts av allt hårdare
motstånd från både forskare, journalister och allmänheten. Vanligtvis är det en
hel del karaktärsdrag som kan identifieras i höger-vänsterdimensionen. Motsättningen mellan stabilitet och förändring är en skillnad, statligt kontra privatägande är en annan, och slutligen är relationen mellan överklass och underklass
en markant skillnad. Andra erkända statsvetare har öppet kritiserat begreppet.
Exempelvis har uppdelningen kritiserats för att den är för lekmannamässig, för
att den är grovt förenklad samt för att den saknar tydliga bedömningskriterier (jfr
Funderburk 1994, Bobbio 1996, Carlisle 2005, jfr Larsson 1994).
Den principiella kritiken har en rad olika utgångspunkter (jfr Bobbio 1996:1f).
En är att den sammankopplas med diskussionen om ideologiernas kris (jfr Tingsten 1946, Fukuyama 1992). Under 1950-talet innebar det att den liberala västerländska demokratin med betoning på de politiska fri- och rättigheterna och ett
marknadsekonomiskt system var på stark frammarsch. Det innebar också att andra ideologiska system som kommunismen, nazismen och fascismen var på stark
tillbakagång. Under 1980- och 1990-talet aktualiserades debatten igen, då bland
Francis Fukuyama i ”Historiens slut och den sista människan” (1992) hävdade
att den grundläggande ideologiska striden i världen mellan väst och öst upphörde
att existera efter kommunismens fall. Fukuyama (1991, 1992, 1995) menade dels
att den liberala demokratins motståndare hade besegrats en efter en under 1900talet (jfr Moore 1966), dels att det inte längre fanns någon universell ideologi
som kunde utmana den västerländska demokratin. Därmed hade demokrati blivit
en världslig religion som verkligen hade besegrat alla andra ideologiska system.
I sin tur innebar det här dessutom att väsentliga samhällsfrågor hade reducerats
till en pragmatisk tredje väg mellan vänstern och högern (jfr Giddens 1994). Med
andra ord ansågs ideologierna vara döda.
En annan kritik som har riktats mot begreppen höger och vänster är att den
inte fångar upp dagens komplexa politiska föreställningar och de nya politiska
problem som har kommit upp på agendan. Argumentet går ut på att det i den
moderna mångfacetterade pluralistiska demokratin är omöjligt att dela upp alla
konkurrerande politiska och civila grupper i termer av hur de tänker utifrån distinktionen höger och vänster. Med de nya sociala rörelsernas ekologiska, feministiska eller anti-globalistiska företecken är det inte lika enkelt och entydigt att
placera in dessa på den traditionella höger-vänsterskalan (jfr Larsson
1994:124,130, Bobbio 1996:9). Det politiska partiet de Gröna är ett sådant exempel. En av de mest kritiska synpunkterna handlar om att distinktionen mellan
höger och vänster förutsätter att det finns ett motsatspar i verkligheten och att
grupper ideologiskt förenar sig efter det här mönstret. I förlängningen innebär
det att det inte finns någon höger om det inte finns någon vänster. Kritiken går
också ut på att det i vissa länder, som exempelvis USA, inte finns någon höger
och vänster i ideologisk mening. I en europeisk kontext betraktas både demokrater och republikaner som högerpartier. I andra länder som Italien, Frankrike,
Spanien, de nordiska länderna, och i Latinamerika, går det med fördel att klassi-
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ficera in partierna i den traditionella höger-vänsterskalan (jfr Alcántara & Freidenberg 2001a-c, Bobbio 1996).

Noberto Bobbios höger-vänsterskala
En av dem som anser att höger-vänsterdimensionen fortfarande är relevant är den
italienska rättsfilosofen och statsvetaren Norberto Bobbio (1996:29ff). Bobbio
(1996) utgår från två distinktioner. Den ena utgörs av skillnaden mellan vänsterns jämlikhetstanke och högerns ojämlikhetstanke. Bobbio (1996:60ff) menar
att både vänstern och högern historiskt har stått för olika former av jämlikhet,
men att vänstern alltid har varit mera för jämlikhet än högern. Bobbio (1996:65)
tillmäter därför vänstern en starkare strävan än högern att minska ojämlikheter.
Det här innebär inte att vänstern vill eller försöker avskaffa alla ojämlikheter, eller att högern är emot jämlikhet. Motsatsförhållandet innebär endast att vänstern
kämpar för mera jämlikhet än högern. Enligt Bobbio (1996:69ff) har vänstern
och högern olika utgångspunkter. Medan vänstern anser att det ojämlika samhället behöver förändras, för att kunna skapa större jämlikhet, utgår istället högern
från att ojämlikheterna är oförändliga i mera naturbundna lagar.
Den andra skillnaden är synen på frihet. Bobbio (1996:72ff) anser att synen på
frihet skiljer sig åt mellan vänstern och högerns extremistiska och moderata krafter. Utgångspunkten är om det politiska projektet anses vara mera auktoritärt eller frihetligt till sin läggning. Det finns därför krafter både inom vänstern eller
högern som är mot frihet. Bobbio (1996:78) menar att det inte särskilt mycket
handlar om ideologi utifrån en vänster-högerdistinktion, men att vänstern och
högerns extremister förenar sig i medlet och strategierna de använder. En extremist från vänstern och högern har i grunden samma antidemokratiska inställning.
Dessutom förenas de i motståndet mot de moderata krafterna som helhet inom
vänstern och högern. Bobbio (1996:79) anser därför att det här är den historiskt
mest beständiga och gemensamma nämnaren för alla extremister. I övrigt är det
inte fler frågor som förenar vänstern och högerns extremister, eftersom det
grundläggande målet inom exempelvis kommunismen och fascismen är helt
oförenligt. Med Bobbios resonemang får vi en frihetlig vänster och höger som
står mot den auktoritära vänstern och högern.
Om vi sedan lägger till diskussionen om jämlikhet, anser Bobbio (1996:78f)
att vi, utifrån en höger-vänsterdistinktion, får fyra doktriner som kan klassificera
vänstern och högern. Dessa är auktoritär vänster (leninism, maoism, stalinism),
frihetlig vänster (socialdemokrati, liberal vänster), auktoritär höger (nazism och
fascism) samt den frihetliga högern (demokratisk liberalism och konservatism).
Den auktoritära vänstern kännetecknas av en strävan att skapa ett jämlikt samhälle, och man är beredd att ta till icke-demokratiska och auktoritära medel för
att nå dit. Den frihetliga vänstern är den liberala vänstern eller den socialdemokratiska rörelsen som med demokratiska medel vill skapa ett jämlikt samhälle.
Till höger återfinns den moderata frihetliga högern, som är för en minimal form
av jämlikhet, där alla är lika inför lagen. Som fallet är med den frihetliga vänstern är den frihetliga högern demokratisk. På den yttersta högerkanten finns den
auktoritära högern som vare sig kämpar för jämlikhet eller använder sig av demokratiska medel för att nå det politiska målet.
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Höger-vänsterdimensionen har alltså fördelen att den enkelt beskriver hur partierna ideologiskt står i relation till varandra. Ett grundproblem med den här
klassificeringen är huruvida kategorierna utgår från utopin eller om det är någon
form av politik som har förts i praktisk mening. Exempelvis kan man tänka sig
att det inte alltid behöver vara så att den marxistiska idén eller utopin alltid leder
till auktoritära samhällen, bara för att det har varit fallet genom historien (jfr
Harris 1992:27ff). Det finns alltså utrymme för en tolkning, där det inte blir alldeles givet huruvida kategorierna bör eller ska betraktas utifrån den utopiska
idén eller utifrån vad som mestadels har blivit fallet i den praktiska verkligheten.
Den här problematiken om idé eller verklighet är ett klassiskt problem som är
svårt att komma ifrån. Som forskare kan du välja att utgå från det ena eller det
andra (jfr Katz 1997:4ff, Gilberg 1989). Problematiken kan dock lösas om vi
istället fokuserar på någon form av idealtyper. Givetvis blir idealtypens kategorier en grov förenkling av verkligheten, men syftet med idealtyper är att endast
att dessa ska hjälpa oss att bättre förstå verkligheten. De ska därför inte bedömas
som någon absolut eller falsk sanning, utan utifrån fruktbarheten när det gäller
att kategorisera vänsterns olika grupper (jfr Esping 1994:14). Det är därför ingen
spegling av olika vänsterpartiers grundläggande idéer eller vilken politik som
faktiskt har blivit utfallet i den empiriska verkligheten, utan de är endast idealtyper. Om vi använder vänster och dess olika former som idealtyper underlättar det
resonemanget. Om vi dessutom utgår från att vänstern, i enlighet med Bobbios
resonemang, ytterst alltid förenar sig mot högern fyller höger-vänsterdimensionen sin plats som ett analytiskt hjälpmedel. Detta är en av den här studiens utgångspunkter. Vad innebär då vänster i Latinamerika?

Vad innebär vänster i Latinamerika?
Med utgångspunkt från Bobbios (1996) dikotomi höger och vänster är det först
lämpligt att diskutera vad den latinamerikanska högern innebär. Gibson
(1992:21) menar att det vanligtvis är de konservativa partierna i Latinamerika
som har varit betydelsefulla för att utveckla demokratin och det ekonomiska systemet (jfr Middlebrook 2000). Eftersom vänstern under större delen av 1900talet aktivt har bekämpat den representativa demokratin och marknadsekonomin
finns det en naturlig förklaring. En av anledningarna är att vänstern, som helhet,
först accepterade den representativa demokratins spelregler i samband med den
tredje vågens demokratisering och det kalla krigets slut (jfr Roberts 1998:18f).
Gibson (1992) definierar ett konservativt parti enligt en minidefinition som
”conservative parties are parties that draw their core constituencies from the
upper strata of society” (Gibson 1992:15). I den här definitionen anser Gibson
att det framför allt är de politiskt och ekonomiskt välbeställda kärntrupperna som
sätter de konservativa partiernas politiska agenda och skärper dess identitet.
Därmed undviker Gibson att definiera de konservativa partierna utifrån en ideologisk ståndpunkt. Främst beror det på att både ideologin och kontexten varierar
över tiden. Även Middlebrook (2000:3) sluter upp bakom Gibsons definition och
användning av högern som begrepp.
Till skillnad från den här definitionen av högern ses ofta den klassiska tolkningen av vänsterpartier eller socialistiska partier som partier baserade på marxistisk klassideologi (jfr Gibson 1992:19). Problemet med den här definitionen i
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Latinamerika är att den endast omfattar kommunistpartierna, en del av de socialdemokratiska partierna, men att den helt utlämnar den modernare tredje vägens
socialdemokrati, som exempelvis finns i Chile och Costa Rica (se kapitel 8). Den
utesluter dessutom delvis den nya och moderna deltagardemokratiska vänstern i
exempelvis Brasilien och El Salvador (se kapitel sju). Å andra sidan hjälper oss
inte heller Giddens (1994) resonemang om att socialdemokratin är en vid och
mångtydig beteckning för partier och rörelser som tillhört den reformistiska
vänstern, och där det brittiska New Labour är ett tydligt exempel. Den här innebörden utesluter helt enkelt den revolutionära latinamerikanska vänstern och de
kommunistpartier som i grunden har en marxist-leninistisk ideologi. Att klass
och klasspolitik fortfarande är centralt för en del av vänsterns politiska organisationer råder det däremot inget tvivel om. Likväl som Gibson (1992:26f) hävdar
att den latinamerikanska konservativa högern måste bygga sitt främsta stöd utanför kärntrupperna är vänsterns kärntrupper större och har i huvudsak bestått av
arbetare, bönder och av den intellektuella medelklassen (Petras 1999:6).
Problemet är att det inte ens hjälper oss att definiera vänstern om vi utgår från
att alla marxister har något gemensamt. Trond Gilberg (1989:4ff) anser att det
finns en rad generella saker som alla marxister har haft gemensamt. En sak är att
alla marxister delar grunduppfattningen att det är något fel på den rådande politiska och ekonomiska ordningen. Alla marxister vill verka för det goda och rättvisa samhället, och de protesterar gärna för det. En annan utgångspunkt är att alla
marxister utgår från att människan i grunden alltid är god. Dessutom vet alla
marxister att det behövs fundamentala politiska och socioekonomiska förändringar för att skapa det goda samhället. Alla marxister är också eniga om att det
goda samhället kommer att uppnås och att det dessutom är förutbestämt. Därefter
menar Gilberg (1989) att den generella samsynen tar slut. Marxisterna är helt oeniga om hur målet ska nås, och inte ens Marx var helt entydig vilket medel som
skulle användas för att nå det klasslösa kommunistiska samhället. Den yngre och
mera revolutionära Marx talade om den historiska förutsägbarheten, där den utsugna arbetarklassen med våld skulle göra revolution och att den tillfälliga diktaturen till slut skull ersättas av det kommunistiska samhället. Den äldre Marx
talade mera om den fredliga revisionistiska vägen till socialism, med långsamma
samhällsförändringar. Således är det svårt att definiera vad vänstern står för, oavsett om vi utgår från en klassbaserad definition eller om vi utgår från grundläggande marxistiska värden.
Dessutom menar Martz (1989:170f) att det finns ett antal faktorer som är betydande för att förstå bakgrunden till hur vänsterns olika koalitioner och strategier ser ut. Förutom att den latinamerikanska kulturen är starkt präglad av starka
personligheter, det direkta militära politiska inflytandet samt parlamentens lydnad under regeringen finns det en tradition att varje politiskt parti har sin egen
profil. I Latinamerika finns det därför olika politiska partier och gerillagrupper
som stödjer sig på olika variationer av marxismen, leninismen och trotskismen.
Alla partier inom vänstern, vare sig de är kommunistiska eller socialistiska har
schismer och interna stridigheter. Hela den latinamerikanska vänstern har därför
varit marxister, men vissa har också varit socialister, eller kommunister med olika inriktningar. Hur de olika marxistiska grupperna har valt att agera har berott
på de politiska omständigheterna. Dessutom har det varierat över tiden. Ett annat
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problem är att alla partier till vänster om högern inte ens längre ställer upp på de
grundläggande marxistiska värdena.
Med utgångspunkt från Gibsons (1992) definition av den konservativa högern
är det därför lika rimligt att vi inte heller enbart definierar vänstern utifrån en
klassdimension eller ideologisk utgångspunkt. Anledningen är framför allt att det
finns olika vänsterideologier, som den grundläggande marxismen, den kommunistiska marxism-leninismen och maoismen, trotskismen, den reformistiska socialdemokratin, anarkismen och syndikalismen, och den nya marxistiska vänstern
som växte fram under 1960-talet (Chilcote 1993, jfr Larsson 1994). Dessutom
tillkommer den tredje vägens socialdemokrati och den deltagardemokratiska
vänster som har etablerats under 1990-talet, både i Europa och i Latinamerika
(Carazo 2000, Lopéz 2001, jfr Chilcote 1993:177). En del av den moderna socialdemokratins nya vänsterideologi har inte särskilt mycket gemensamt med den
klassiska socialdemokratin, eller med en definition av socialistiska partier som
baseras på klass och ideologi, eller med vänsterns moderna deltagardemokrater i
2000-talets Latinamerika.
Trots detta finns det en gemensam identitet inom vänstern som helhet. Även
om vänstern organiserar sig i olika grupper med delvis olika idéer är ändå vänstern till vänster i varje politisk kontext, men till vänster om vad? Oavsett omständigheter står alltid de grupper som identifierar sig som vänster i Latinamerika till vänster 52 om dess motståndare – högern. Detta är exempelvis fallet med
PLN (Partido Liberación Nacional) i Costa Rica som trots att de ideologiskt befinner sig nära mitten ändå ligger till vänster om deras socialkonservativa centerhögermotståndare. Likaså är det med vänsterns FMLN (Farabundo Martí para la
Liberación Nacional) i El Salvador och sandinisterna i Nicaragua som befinner
sig långt till vänster om högern, Arbetarpartiet i Brasilien som står till vänster
om både centern och högern, vänsterpartiet PRD (Partido de la Revolución Democrática) i Mexiko som står till vänster om både det gamla statsbärande partiet
PRI (Partido Revolucionario Institucional) och högern, eller socialistpartiet i
Chile som befinner sig till vänster om centerns kristdemokrater eller landets högerpartier. Därför har den partipolitiska vänstern en gemensam identitet som förenar dem mot högern, och det här gäller både den radikala vänstern som eftersträvar deltagardemokrati och den moderata vänster som vill etablera och utveckla den liberala demokratin (jfr Chilcote 1993:177, Castañeda 1993:18f).
Carlos Fuentes (1990, i Castañeda 1993:17) har uttryckt det som att vänstern,
som i det post-kalla kriget är fria från Sovjetunionen och marxistiska dogmer,
har en ny roll att fylla i den tredje vågens demokratisering av Latinamerika. Det
innebär att försvara kravet på social rättvisa i tider då inkomstskillnaderna och de
socioekonomiska problemen dramatiskt har ökat och då militärens autonoma status snarare har befästs än minskats. Likaså menar den före detta presidenten i
Brasilien (1994-2002), Fernando Henrique Cardoso, att vänster innebär att vara
mot den rådande sociala ordningen som högern försvarar (intervju med Cardoso i
–––––––––
52

Se Alcántara & Freidenbergs (red.) klassificering av Latinamerikas partier på en vänster-högerskala med index ett till tio (Alcántara & Freidenbergs 2001a:701ff, b: 559ff, c:609ff).
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Foreign Policy 1996, jfr Castañeda 1993). Därför kan vänstern definieras i relation till högern (jfr Alcantara & Freidenberg 2001a-c). Dessutom finns det ett antal faktorer som ofta förenar vänstern. För det första skiljer sig vänstern från högern eftersom den engagerar sig mera för demokrati och mänskliga rättigheter än
för nationell säkerhet och ekonomisk integration. Vänstern tenderar också att betona vikten av social rättvisa istället för ekonomisk utveckling, nationell kontroll
av viktiga ekonomiska resurser istället för marknadslösningar, inkomstfördelning
istället för marknadslösningar, och sociala reformer istället för inflation och stabila statsfinanser (jfr Castañeda 1993:18). För det andra bör man komma ihåg att
även om vänstern och högern definieras i relation till varandra innebär inte det
att vänstern överallt och alltid intar samma position. Snarare är det så att vänstern i Latinamerika förenar sig i en vidare politisk, ekonomisk och social agenda
mot den gemensamma motståndaren, högern. Det här är fallet för FARC-gerillan
i Colombia, det kommunistiska vänsterpartiet FMLN i El Salvador, det gräsrotsbaserade Arbetarpartiet i Brasilien eller det socialdemokratiska PLN i Costa
Rica. Det gemensamma för dessa vänsterorganisationer är att högern är den huvudsakliga politiska motståndaren i respektive land.
Alcántara and Freidenberg (2001a-c) visar i en studie av Latinamerikanska
politiska partier hur programinnehållet och ideologiska uppfattningar förhåller
sig mellan olika partier. I deras originalversion handlade frågan om vänster och
höger snarare om att vara progressiv eller konservativ i värdefrågor som abort,
civila rättigheter, minoriteters rättigheter, personlig frihet, och brott och straff.
Enligt studien är inte andra samband mellan partierna lika tydliga, som exempelvis dikotomin mellan statsledd eller neoliberal ekonomi. Undantaget gäller dock
för vänstern som alltid befinner sig till vänster om högern. Även om man kan hitta neoliberala positioner över hela det politiska spektrumet är det enbart bland
vänsterpartier som tanken om mera statsledda ekonomier finns. Exempel på
vänsterpartier som har förordat mera statsledda och antikapitalistiska ekonomier
är den deltagardemokratiska vänstern i exempelvis El Salvador (FMLN) 53 , Nicaragua (FSLN) 54 , Mexiko (PRD) 55 och Arbetarpartiet (PT) 56 i Brasilien. Exempel
inom vänstern med en mera neoliberal position är exempelvis socialistpartiet i
Chile (PS) 57 och socialdemokraterna (PLN) 58 i Costa Rica.
–––––––––
53

Se FMLN:s ”Estatutos del FMLN” (2002) och valmanifestet “Democracia, Prosperidad y Justicia
Social: Proyecto del País” (Documento, Augusto 2002) och “24 Anniversario del FMLN: Por La
Vida de la Gente la Lucha Continua” (Salvador Sánchez Cerén, Coordinador General del FMLN,
10 de Octubre del 2004), jfr Alvaro Artiga González (2001a:157ff).
54
Se FSLN:s ”Estatutos del FSLN” (2002), ”Programa Político” och ”Estrategia del FSLN 20022006” (aprobado en el Congreso del 16 y 17 de marzo 2002), jfr Salvador Santiuste Cué
(2001a:483ff).
55
Se PRD:s ”Estatuto del Partido de La Revolución Democrática” (Aprobado en el VIII Congreso
Nacional, marzo 28 de 2004), jfr Igor Vivero Ávila (2001a:447ff).
56
Se PT:s ”O Socialismo Petista” (Resulcao de no 7 Encontro Nacional – 31 mayo e 3 junho, 1990,
Sao Paolo) och paragraf 1 och 240 i partiets stadga: “Estatuto do Partido Dos Trabalhadores”
(Aprovado Pelo Diretório Nacional EM 11/03/01), jfr Carlos Enrique Guzmán Mendoza & Ernício
Sena de Oliveira (2001b:147ff).
57
Se PS:s ”Estatuto del Partido Socialista de Chile” (Septiembre de 2000), jfr Roberts (1998:146ff),
Inéz Picazo Verdejo (2001b:311ff).
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Alcántara och Freidenbergs (2001a-c) typologi kombinerar de två dikotomierna; konservativ/progressiv och neoliberal/statscentrerad. Dessa baseras på partiprogram och på hur partimedlemmar, aktivister och andra partier uppfattar partierna på en höger-vänsterskala. I deras latinamerikanska originalversion klassificerades därför partierna endera till höger (a la derecha) eller till vänster (a la izquierda). Men eftersom dessa termer inte fungerar lika bra på germanska eller
icke-latinska språk använder Alcántara & Freidenberg (2001a-c) istället klassificeringen: höger, center-höger, center, center-vänster och vänster. Vad som då
kan noteras är att det finns stora skillnader mellan de moderna och reformistiska
center-vänsterpartierna (vänster om centern), som har accepterat den liberala
demokratin med inslag av neoliberalism, och den vänster som alltjämnt förordar
andra former av demokratimodeller. Ett exempel på den senare är den deltagardemokratiska vänstern med en mer statsinterventionistisk ekonomisk politik.
Men likväl representerar samtidigt dessa partier vänstern i varje enskild politisk
kontext, då de befinner sig till vänster om högern. Under 1990-talet och i början
av 2000-talet, i tider av demokratisering och neoliberalism, har framför allt den
deltagardemokratiska vänstern börjat utmana högern på den politiska arena
runtom i Latinamerika. Men samtidigt handlar inte denna studie om själva politiken i sig, utan om demokratisering och frågan är då hur den demokratiska vänstern förhåller sig till demokratins fördjupning – hur vi kan kategorisera vänstern
utifrån synen på demokrati och ekonomi.

Vänsterns syn på demokrati och ekonomi
Vänsterns syn på både demokrati och ekonomi har varit tudelat. Historiskt har
vänstern endast vunnit ett fåtal demokratiska val i Latinamerika. Orsakerna till
det här är flera. En är att Latinamerikas länder har saknat en längre period av fria
och rättvisa val. Dessutom har ofta de val som hölls innan den tredje vågens demokratisering endera varit icke-fria eller har vänstern inte fått ställa upp (Roberts
1998:18f). Till det här ska också tilläggas att vänstern i de flesta länder under
1960-talet istället bildade gerillagrupper för att bekämpa den existerande auktoritära samhällsstrukturen (Wickham-Crowley 1991, 1992). Två undantag från
den här utvecklingen, där vänstern genom demokratiska val kom i regeringsställning med en radikal politisk, ekonomisk och social agenda är Guatemala (19441954) och Chile under Salvador Allende (1970-1973). Emellertid slutade båda
dessa radikala demokratiska vänsterregeringar med att militären tog makten med
hjälp av företagareliten och med stöd av USA (Keen 1992:332ff, 443ff).
Ett annat fall där vänstern kom till makten genom demokratiska val är Costa
Rica och Venezuela från och med 1950-talet. Skillnaden mellan Costa
Rica/Venezuela och Guatemala/Chile är att de socialdemokratiska vänster-centerpartierna förde politiken inom ramen för den liberala demokratins politiska
och ekonomiska ramar. På den tiden accepterade dessutom den reformistiska
vänstern den statsledda men marknadsekonomiska importsubstitutionsindustriella (ISI) modellen som var den dominerande ekonomiska modellen fram till
58
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1980-talets ekonomiska kris och neoliberalismens intåg i Latinamerika. ISI innebar en aktiv statlig intervention och resursallokering i ekonomin, protektionism
med höga tullar och importavgifter, reglering av makroekonomiska aktiviteter,
inflöde av utländska investeringar och utländska lån, begränsade sociala och
ekonomiska reformer som gynnade medelklassen och arbetarna, samt aktivt stöd
till nationella företag som fick låga kostnader för energi och kommunikationer
(Kay 1989, Roxborough 1992).
Efter att Latinamerikas regeringar numera väljs demokratiskt har majoriteten
av den gamla vänsterns tankar om våldsamma revolutioner ersatts med att nå regeringsställningen genom valurnorna. Därför tycks det i alla fall existerar någon
form av gemensam tanke inom vänstern att acceptera de fundamentala värdena
av fria och rättvisa val. Samtidigt finns det stora skillnader i tanken om hur demokratin ska utvecklas och fördjupas (jfr Chilcote 1993:177, Roberts 1998:19f).
En stor del av den traditionella vänstern vill fördjupa demokratin till att även omfatta den sociala och ekonomiska sfären. De vill etablera och utveckla en deltagardemokratisk demokratimodell. En annan del av vänstern är den vänster som
har accepterat att demokrati är liberal demokrati och att det snarare handlar om
att konsolidera den här formen av demokratimodell.
Problemet är att det finns olika strömningar och idéer om den nya vänstern. 59
Ett antal skribenter har bland annat i en publikation ställt frågan om ”La Tercera
Via” (den tredje vägen) är möjlig i Latinamerika (Carazo 2000). Svaren varierar
från att den är möjlig, att det bör ske, till dessa raka motsats. Den tredje vägens
vänster finns representerade i exempelvis Chile, där socialistpartiets modernisering till och med ledde till seger i presidentvalet år 2000. I Costa Rica finns det
socialdemokratiska PLN, som under 1980- och 1990-talen intog en modernistisk
hållning i synen på den globala neoliberala ekonomin (Wilson 1999). Samtidigt
har det under 1990-talet funnits mera ortodoxa kommunistpartier och vänsterpartier som FMLN i El Salvador och FSLN i Nicaragua. Dessa har framfört tanken om deltagardemokrati med antikapitalistiska förtecken (López 2001:18,50).
Men framför allt är Arbetarpartiet (PT) i Brasilien under Lulas ledning ett tydligt
exempel på det här (Moreira Alves 1993). I Venezuela tar sig den populistiska
uttryck då Hugo Chávez med stöd av vänstern har försökt att etablera någon
form av vänsterdeltagardemokrati i landet (1999-) (jfr Ellner 2003:161).
Trenden med den nya reformistiska vänstern finns i Latinamerika, men den
kan både innebära att demokrati är synonymt med liberal demokrati eller att utveckla radikal deltagardemokrati. Om den första begreppsmässiga distinktionen
var att skilja på höger från vänster finns det också en principiell skillnad inom
den demokratiska vänstern, den mellan den vänstern som förespråkar liberal demokrati och neoliberalism och den vänster som vill etablera deltagardemokrati
med en antikapitalistisk ekonomi. Utifrån synen på demokrati och ekonomi får vi
under 1900-talet alltså tre kategorier av den demokratiska vänstern, enligt följande figur.
–––––––––
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Se Alcántara & Freidenbergs (red.) klassificering av Latinamerikas partier på en vänster-högerskala med index ett till tio (Alcántara & Freidenbergs 2001a:701ff, b: 559ff, c:609ff).
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Figur 3: Vänsterns syn på demokratimodeller och ekonomiska modeller

Det gemensamma med den reformistiska vänstern är att den hela tiden har förespråkat fördjupning av demokratin mot en polyarki och där stödet för marknadsekonomin har varit konstant; först med stöd för den statsledda importsubstitutionsindustriella modellen fram till 1980-talet, sedan med acceptans för den neoliberala modellen under 1990-talet. Den deltagardemokratiska vänstern har däremot alltid intagit en antihållning mot den rådande hegemoniska ordningen. Vi
återkommer i del tre (kapitel nio till elva) till dessa ekonomiska modeller, hur
högern förhåller sig till dessa kategorier och hur detta kan påverka demokratins
konsolidering.
Låt oss nu fortsätta med att se vad det är som har kännetecknat den gamla latinamerikanska vänstern, varför vänsterns syn på samhället och demokrati delvis
har förändrats, och vad den nya vänstern står för. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur vänstern har förhållit sig till 1990-talets demokratiska och neoliberala era i Latinamerika.

5.2 Den gamla vänstern: från Marx till Allende
Under större delen av 1900-talet, fram till statskuppen i Chile 1973, var det i första hand kommunistiska partier, nationella populistiska rörelser och gerillarörelser som dominerade vänstern i Latinamerika. Inom vänstern fanns det ett utbrett
motstånd mot det kapitalistiska systemet och synen på den representativa demokratin var tudelad. Den reformistiska vänstern, som tidigt både accepterade
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marknadsekonomi och den representativa demokratin, var snarast ett undantag
och fick främst stöd i Chile, Costa Rica och Venezuela.

Kommunistpartiernas dominans
Fram till den ryska revolutionen 1917 fanns det endast några få vänsterpartier i
Latinamerika. Redan under 1890-talet bildades det socialistpartier i länder som
Argentina, Chile och Uruguay (Martz 1989:135, jfr Castañeda 1993:23). En av
anledningarna var att dåtidens marxistiska tänkare, som Marx, Engels, Bernstein,
Kautsky, Lenin liksom de kommunistiska internationalerna, förbisåg utvecklingen i Latinamerika. 60 Trots det här bildades det efter den ryska revolutionen
kommunistpartier som ideologiskt stod nära Sovjetunionen. Precis som var fallet
i Västeuropa bildades en del partier genom splittring av de socialistiska partierna
(jfr Przeworski & Sprague 1986:15ff, Caballero 1986:44ff). Fram till Castros revolution på Kuba 1959 var det främst kommunistpartierna och delvis de nationalistiska och populistiska vänsterrörelserna i 1930- och 1940-talens Mexiko, Brasilien, och Argentina som representerade vänsterns talan i Latinamerika (Alexander 1957:18ff, Cammack 2001:163). De socialistiska partierna som bildades
med Bernsteins reformistiska socialdemokrati och fackföreningar som förebild
hade en undanskymd roll i Latinamerika (Castañeda 1993:23). De kommunistiska partierna som bildades under 1920- till 1930-talet kom snabbt under ideologiskt inflytande från de kommunistiska internationalerna och bolsjevikerna i
Sovjetunionen. Samtidigt prioriterades Latinamerika som region lågt, både av
Komintern och av andra internationella kommunistiska organisationer (Alexander 1957:33, Caballero 1986:25ff, Martz 1989:137).
Under 1930-talet fick idén om marxistiska, kommunistiska och socialistiska
partiers samarbete i folkfronter, mot den gemensamma fascistiska fienden, genomslagskraft i länder som Spanien och Frankrike, men även i Chile, Peru, Kuba
och Argentina. Ett exempel är folkfronten i Chile, där socialistpartiet, grundat av
bland annat Salvador Allende, ingick. I 1936 års folkfront ingick liberaler, konservativa och vänstern (Alexander 1957:190ff). Allende såg själv folkfronten
som ett sätt för vänstern att förhindra landet från att falla i imperialismens händer. Därmed kunde landets ekonomiska självständighet återupprättas. Samtidigt
medgav Allende att ”I likhet med alla de övriga arbetarrörelserna i världen var
–––––––––
60

Karl Marx tolkade exempelvis Latinamerikas historia i skenet av utvecklingen i Europa. Genom
den här etnocentrismen lyckade därför inte Marx tydligt diskutera att Latinamerika inte hade den
typ av nationalstater som fanns i Europa, eftersom nationerna där snarare höll på att utvecklas utifrån staterna. Det var det här som Gramsci senare kallade för den passiva revolutionen. Därför var
det problematiskt för Marx med tolkningen av utvecklingen i Latinamerika, eftersom där inte existerade någon märkbar industrialisering. Förhållandet mellan kapitalet och arbetarna kunde inte
jämföras med utvecklingen i Västeuropa. I Latinamerika fanns det istället ett motsatsförhållande
mellan rika storgodsägare och fattiga lantarbetare. Strax innan sekelskiftet förde europeiska invandrare med sig marxistiska idéer till regionen. Således var det öppen fråga hur Marx skulle tolkas i
Latinamerika, likaså hur revolutionen praktiskt skulle genomföras. Inte heller Lenin uppmärksammade situationen i Latinamerika, annat än att han insåg att kontinenten var USA:s ”imperialistiska
bakgård” (jfr Martz 1989:135, Harris 1992:45ff, Caballero 1986).
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det logiskt att vi inför alternativet mellan borgerlig demokrati eller fascism stod
på den borgerliga demokratins sida” (Allende i Débray 1971:66). I Chile fick
också kommunistpartiet ett genombrott med nästan tolv procent av rösterna i
1941 års kongressval (San Francisco Reyes 2002:17).
Chilcote (1993:172) påpekar att det under 1930 och 1940-talen blev allt vanligare att kommunistpartierna stödde vissa presidentkandidater (jfr Alexander
1957:22ff). Exempel på det här är stödet till det radikala partiets presidentkandidat i Argentina 1937 och till Fulgencio Batista på Kuba 1940. Ödets ironi är att
det senare var Batistas militärregim, som störtades av Castro i den kubanska revolutionen 1959. Likaså menar Cammack (2001:163) att de populistiska och nationalistiska regimerna i Mexiko, Brasilien och Argentina fick stöd av fackföreningsrörelsen och kommunisterna. Dessa populistiska regimer; Cárdenas i Mexiko under 1930-talet 61 , Vargas (1937-1945) i Brasilien 62 och Perón (1946-1955)
i Argentina 63 försökte med statlig intervention i ekonomin och med stöd av vänsterns fackföreningsrörelse utveckla länderna. Regimerna mötte hårdast motstånd
från den opposition som ville införa representativ demokrati (Cammack
2001:164).

Efter andra världskriget: demokratins genombrott
I samband med det andra världskrigets slut förändrades de strukturella förutsättningarna för hela vänstern i Latinamerika (jfr Alexander 1957:27ff, Martz
1989:144). Det andra världskrigets slut innebar bland annat fascismens nederlag,
starten på det kalla kriget mellan västvärlden och Sovjetunionen och en alltmer
polariserad socioekonomisk regional situation. Dessutom inleddes en demokratisering av en del latinamerikanska länder, som aktualiserade vänsterns förhållningssätt till den formella representativa demokratin. Men inte heller efter det
andra världskriget kom den reformistiska vänstern att dominera vänstern som
helhet. Detta trots att de flesta kommunistpartierna i Latinamerika försvagades
och splittrades. I Brasilien, Chile och Mexiko förbjöds till och med kommunistpartierna och dess ledare förföljdes eller tvingades i exil (Castañeda 1993:29,
Alexander 1957). Istället fortsatte Kominform (Kominterns efterföljare) att dominera vänstern, i synnerhet med den imperialistiska och kapitalistiska kampen
mot USA. Framför allt uppmanade Kominform till ett generellt motstånd mot de
västerländska demokratierna. Det här gick i strid mot de latinamerikanska kommunistpartiernas tidigare tanke om att stödja de nationella demokratiska revolutionerna med jordeformer och allianser med borgarklassen, som hade praktiserats
under 1930- och 1940-talen (Alexander 1957:32ff, Martz 1989:144, Castañeda
1993:30).
Under mellankrigstiden hade ett antal stater i Latinamerika börjat demokratiseras. Strax före det första världskriget och under mellankrigstiden infördes det
en form av demokratiskt styre i Argentina, Uruguay och Chile med någorlunda
demokratiska institutioner och allmän rösträtt för män (Collier 1999:44f, 59, 72).
–––––––––
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Men till skillnad från den demokratiska utvecklingen i västvärlden förhindrade
mellankrigstidens depression och militärens intåg på den politiska arenan en
fortsatt demokratiskt utveckling i Sydamerika. Istället infördes ett militärt styre i
de flesta länderna (Cammack 2001:161). Den här första vågen av demokratisering följdes sedan av en andra våg (år 1943-62) som inleddes i samband med det
andra världskrigets slut och avkoloniseringen i tredje världen (Huntington
1991:16ff). I Latinamerika fortsatte demokratiseringen när Costa Rica (år 1948-),
Colombia (år 1958) och Venezuela (år 1958) införde ett demokratiskt styre, medan det i länder som Brasilien och Bolivia endast hölls sporadiska allmänna val.
Samtidigt skulle demokratin under 1960- och 1970-talet bara överleva i Costa
Rica, Venezuela och i Colombia (jfr Cammack 2001:160ff).
Efter det andra världskriget och i samband med demokratiseringen blev vänstern alltmer fragmenterad. Fraktionsstrider och ideologiska motsättningar var
vanligt förekommande. Enligt Chilcote (1993:172) hängav sig de traditionella latinamerikanska kommunistpartierna till Marx idéer och förkastade exempelvis
stalinismen. De verkade också för att socialismen gradvis skulle genomföras,
utan att det revolutionära förloppet skulle påskyndas. Därför stöttade kommunistpartierna så kallade borgerliga demokratier i exempelvis Guatemala (19441954), Costa Rica (1948-) och i Venezuela (1958-). Primärt verkade inte heller
kommunistpartierna för den väpnade kampen. Vid sidan om kommunistpartierna
fanns det stalinistiska kommunistpartier, trotskistiska partier, maoistiska partier
och marxist-leninistiska partier, som alla förkastade den liberala demokratins
grundbultar (Roberts 1998:20f).
Den partipolitiska vänstern blev inte heller en aktiv aktör för samhällsutvecklingen eller för Latinamerikas demokratiseringsprocess. Undantaget var exempelvis Venezuela där den reformistiska vänsterns (AD) stöd för den liberala
demokratins grundläggande beståndsdelar medförde att man blev en aktör i den
pakt som ledde fram till ett demokratiskt styre 1958 (Peeler 1992:97). Likaså var
fallet i Costa Rica med det socialdemokratiska PLN (Yashar 1995:72f). Däremot
utestängdes den radikala vänstern från transitionspakterna i Colombia under åren
1956-1958 (Hartlyn 1988:56ff). Samtidigt expanderade den icke-partipolitiska
vänstern. Dessa vänsterorganisationer kunde inte direkt härledas till kommunistpartierna under Kominforms ledning eller socialisterna under socialistinternationalen. Ett uttryck för det här var Guatemala under den demokratiska perioden
(1944-1954) och utvecklingen i Juan Peróns Argentina (1946-1955). I Guatemala fick Partido Guatemalteco de Trabajadores (PGT) ett stort inflytande i den
nationella front som stöttade Jacobo Arbenz Guzmán i presidentvalet 1950
(Alexander 1957:350ff). Efter militären statskupp 1954 försvann vänsterns inflytande i Guatemala och under det trettiosju år långa inbördeskriget (19591996) dominerade den väpnade revolutionens ideologi (jfr Keen 1992:444f). Vi
ska återkomma till vänsterns roll för demokratiseringen i både Venezuela, Costa
Rica och i Guatemala i kapitel sex, sju och åtta.

Den kubanska revolutionen och framväxten av gerillagrupper
Ett annat uttryck för den icke-partipolitiska vänsterns expansion var framväxten
av gerillagrupper under 1960-talet. Enligt Martz (1989:147ff) blev den latinamerikanska vänstern aldrig sig riktigt lik efter att Castro och 26-julirörelsen tågat in
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på Havannas gator, den 1 januari 1959. Den kubanska revolutionen innebar att
den ortodoxa marxismen, som hade utvecklats i Latinamerika, förändrades i
grunden. Paradoxen är att den kubanska revolutionens gerillakrigföring i sig inte
var utpräglad marxistisk före det revolutionära maktövertagandet. Det fanns inga
tecken på att ledarna var kommunister eller att det fanns ett samarbete med det
kubanska kommunistpartiet som hade bildats 1924. Hur sedan den kubanska revolutionen kom att utvecklas är en annan sak (jfr Martz 1989:148, Sinclair
1998:50ff)
Det unika med den kubanska revolutionen är att makten togs med hjälp av gerillakrigföring i syfte att förändra samhällets politiska, ekonomiska och sociala
strukturer. Tanken att i likhet med den kubanska revolutionen ta makten efter ett
revolutionärt gerillakrig spreds därefter till hela Latinamerika under 1960- till
1980-talet. Inom vänstern inleddes en intern debatt om hur vägen till målet skulle
nås. Tanken om ett våldsamt revolutionärt maktövertagande skiljde sig därför åt
mot de Moskvatrogna kommunisterna som trodde på att den sanna och objektiva
verkligheten långsiktigt medförde en någorlunda fredlig övergång till ett socialistiskt samhälle. Revolutionen på Kuba tände också hoppet om att socialismen
som idé verkligen var möjlig att uppnå.
I princip var det den argentinske läkaren och sedermera yrkesrevolutionären,
Ernesto Che Guevara, som till en början stod bakom den kubanska revolutionens
ideologi. Che Guevara omtolkade marxismen till att också framhäva betydelsen
av det förrevolutionära samhällets förutsättningar för en väpnad revolution (Sinclair 1998). Revolutionen var dels anti-imperialistisk, dels var den väpnade revolutionen en modell för hur vänstern i Latinamerika skulle agera i framtiden. Che
Guevaras död i Bolivias djungel 1967, då han höll på att misslyckas med att skapa förutsättningarna för en väpnad revolution, har allt sedan dess glorifierat och
romantiserat den kubanska revolutionen (Sinclair 1998:99ff). Som en följd av
utvecklingen på Kuba bildades det ett stort antal gerillagrupper, som under 1960till 1980-talet försökte genomföra den väpnade kubanska revolutionen i både
Centralamerika och Sydamerika (Radu & Tismaneanu 1990). 64 Timothy Wickham-Crowley (1991, 1992) har kallat det här för två vågor av gerillakrigföring i
Latinamerika. Den första var under 1960-talets stora och misslyckade revolutionsförsök i Sydamerika, medan den andra bestod av både stadsgerillornas
verksamhet i Sydamerika och de landsbygdsdominerande gerillagrupperna i
Centralamerika under 1970- och 1980-talen (jfr Gillespie 1993).
Samtidigt menar Munck (1989:41) att den marxistiska vänstern i Latinamerika inte förblev okritisk mot socialismen eller mot den kubanska revolutionen.
Av många vänsterintellektuella uppfattades inte den kubanska revolutionen som
demokratisk socialism. Exempelvis menade Salvador Allende att Lenins (1917)
”Staten och kapitalet”:”…innehåller enligt min mening bärkraftiga idéer som
emellertid inte kan användas som den romerska katekesen”. 65 Vidare har Allende både kritiserat Castro, Che Guevara, Marx och Lenin och istället hävdat att
”Varje ledare måste företa en konkret analys av den konkreta situationen, det
–––––––––
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För en översikt över gerillagrupper i Latinamerika, se Radu & Tismaneanu (1990).
Enligt en intervju med Salvador Allende av Régis Debray (1971:63).
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här är det väsentligaste i marxismen. Därför måste varje land dra upp sin egen
taktik på grundval av den egna verkligheten.”66 Trots att den kubanska revolutionens strategi möttes med respekt inom vänstern blev den latinamerikanska
vänstern alltmera heterogen under 1960-talet.

Allendes fredliga revolution
Under 1960- och 1970-talet fick kommunistpartier och vänstern en viss aktiv roll
i politiken i en del länder, exempelvis Brasilien (1961-1964), Uruguay (19731974) och i Chile (1970-1973) (Castañeda 1993:31, jfr Cammack 2001). Det
bästa exemplet är Salvador Allendes fredliga chilenska väg till socialism. Allendes vänsterkoalition (Unidad Popular) bestod av kommunister, socialister och allianser med andra icke-marxistiska vänstergrupper. Allendes syn på hur det socialistiska målet skulle uppnås skiljer sig avsevärt åt från de så kallade fidelisterna.
Under Allendes sexåriga mandatperiod (1970-) förväntade sig inte vänsterregeringen att fullt ut införa socialism, däremot skulle den fredliga revolutionen inledas (Valenzuela 1978:50ff, Oppenheim 1993:35, Collier & Sater 1996:330ff).
Programmet innehöll acceptans av den liberala demokratins civila och politiska
rättigheter, men dessutom en rad socioekonomiska rättigheter som skulle uppnås
genom ett antal reformer. 67 De två största och mest kontroversiella reformerna
var jordreformerna och förstatligandet av delar av näringslivet. Slutligen innehöll
programmet en deklaration att Unidad Popular skulle följa den representativa
demokratins principer, men också respektera oppositionens rätt att existera, så
länge den höll sig inom de lagliga principerna. Den principiella skillnaden, både
mot Marx, Lenin och mot Castro, var att Allende inte skulle genomföra en våldsam samhällsförändring, utan att socialism skulle uppnås på fredlig och demokratisk väg. Fallet Chile, där den marxistiska vänstern lyckades ta makten med
demokratiska medel, bör samtidigt ses som ett undantag för vänsterns utveckling
i Latinamerika, även om den chilenska vägen på många sätt också inspirerade
den övriga latinamerikanska vänstern.
Efter att militären tog den officiella makten i de flesta sydamerikanska länder,
inklusive i Chile 1973, började folket inse att den väpnade revolutionen aldrig
skulle lösa samhällsproblemen. Istället började den sydamerikanska vänstern acceptera den representativa demokratin som en grundläggande förutsättning för att
lösa regionen samhällsproblem (Roberts 1998:21). Men efter Centralamerikas
inbördeskrig och revolutionsförsök hade startat förblev vänstern där revolutionärer ända in på 1990-talet.
Sammanfattningsvis blev inte vänstern fram till 1970-talet en dominerande
samhällskraft i Latinamerika. Det här beror på ett antal olika saker. En är att
vänstern var en splittrad rörelse, en annan är att den reformistiska vänstern var i
minoritet. När det gäller oenighet menar Martz (1989:145) att Bolivia är ett ut–––––––––
66
67

Enligt en intervju med Salvador Allende av Régis Debray (1971:78).
Unidad Populars regeringsprogram:”Programa del Gobierno de la Unidad Popular” (1969), se
www. Bicentenariochile.com. Programmet finns översatt till engelska i Salvador Allendes: ”Chile’s
Road to Socialism” (1971).
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märkt exempel. I Bolivia bildades inte ett kommunistparti förrän 1949, som
dessutom stod för en ortodox kommunism som var oförenlig med Kominform
och Sovjetunionens syn på marxismen. Parallellt började ungdomsrörelsen ”Partido de Izquierda Revolucionario” (PRI) benämna sig som det officiella kommunistpartiet. Samtidigt fanns inom fackföreningsrörelsen ett trotskistiskt parti,
”Trotskyiste Partido Obrero Revolucionario” (POR), som också deltog i kampen
om vem inom vänstern som skulle dominera och kalla sig för det riktiga kommunistpartiet. År 1954 splittrades dessutom POR i tre olika partigrupper (Alexander 1957:215ff).
Ett annat exempel på den här splittringen är Venezuela, där kommunistpartiet
delades in i röda och svarta fraktioner som båda var motståndare till det förbjudna socialdemokratiska partiet (AD). Men allt förändrades när AD 1958 blev
en aktör i den demokratiska transitionens pakter, medan övriga vänsterkrafter
utesluts (Levine 1989:257). Liknade företeelser präglade även vänstern i andra
latinamerikanska länder. Därför menar Martz (1989:146) att den marxistiska rörelsen under 1950-talet kännetecknades av interna ideologiska motsättningar och
fraktionsstrider, som både försvagade de traditionella kommunistpartiernas ställning och vänstern som helhet. Därför finns det också olika politiska partier och
gerillagrupper som har stött eller fortfarande stödjer olika varianter av marxismen, marxism-leninismen, maoismen, trotskismen, castroismen eller den reformistiska socialdemokratin. I princip alla partier inom den latinamerikanska vänstern, vare sig de är kommunistiska eller socialistiska, har historiskt sett haft
schismer och interna stridigheter. Hela den latinamerikanska vänstern har därför
varit marxister, men vissa har också varit socialister eller kommunister, med olika inriktningar. Hur de marxistiska grupperna har agerat har också i hög grad berott på de politiska omständigheterna.

Den reformistiska vänsterns undanskymda roll
När det gäller frågan om vad det beror på att den reformistiska vänstern har haft
en undanskymd roll för samhällsutvecklingen i Latinamerika finns det ett antal
bidragande faktorer (jfr Vellinga 1993:21ff, Vasconi & Martell 1993, Peterson
1998). För det första menar exempelvis Robert Kaufman (1986:103f) att arbetarklassen i Latinamerika historiskt både har varit liten till andel och dessutom
ekonomiskt och socialt marginaliserad. Det har därför inte funnits någon riktig
bas för den typ av stöd som exempelvis de socialdemokratiska partierna fick av
industriarbetarna i Nordeuropa. För det andra finns det en paradox. Eftersom en
stark socialdemokrati i praktiken kräver ett informellt eller formellt stöd av
kommunistpartier innebär det här i sin tur att en sådan vänsterregering inte blir
långlivad i Latinamerika. Den marxistiska vänsterregeringen i Chile (19701973), som bestod av både socialister, kommunister och andra marxister, och
som störtades i militärkuppen 1973, är ett bra exempel för att åskådliggöra detta.
För det tredje hävdar bland annat Cammack (1993:133ff) och Haggard & Kaufman (1994:84f) att Latinamerika saknar de sociala, politiska och ekonomiska
förutsättningarna för att en socialdemokrati ska bli en betydande samhällskraft
som den har varit i Västeuropa. Ett fjärde skäl är USA:s hegemoniska roll i Latinamerika (jfr Lowenthal 1991:398ff, Martz 1995, Schoultz 2002, Pastor 1992).
Under hela 1900-talet har USA motverkat alla socialistiska idéer som har haft
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samröre med kommunister, vare sig de är mera eller mindre demokratiska eller
revolutionära. Det här har varit särskilt märkbart i länder där USA aktivt har stöttat de krafter som har störtat vänsterpresidenter som i Guatemala 1954 och Chile
1973, men det gäller även kampen mot den revolutionära vänstern i Centralamerika under 1980-talet.
Sammanfattningsvis har den interna debatten inom vänstern handlat om två saker. Den ena skiljelinjen var huruvida man var mera auktoritär eller frihetlig till
sin grundläggande läggning (jfr Bobbio 1996). I mångt och mycket handlade
frågan om målet skulle nås med en väpnad revolution eller med demokratiska
medel inom ramen för den representativa liberala demokratin. Den andra skiljelinjen gick mellan den vänster som till viss del kunde acceptera marknadsekonomin och det kapitalistiska systemet som norm, eller om staten helt skulle kontrollera ekonomin.

5.3 Den nya vänstern: från Allende till tiden efter kommunismens fall
Under långa tider var den väpnade revolutionen det medel som vänstern använde
för att kunna uppnå ett socialistiskt samhälle. När sedan den argentinska läkaren
och symbolen för den latinamerikanska revolutionen, Ernesto Che Guevara, spårades upp och dödades i Bolivias djungel, och efter att Salvador Allendes fredliga revolution slutade i en blodig statskupp 1973, har delvis den latinamerikanska vänsterns syn på samhället förändrats, både i synen på demokrati och på
ekonomi.
Roberts (1998:20) hävdar att de senaste decenniernas utveckling i Latinamerika har gjort att den klassiska latinamerikanska vänsterns tre dogmer inte längre
gäller. Dessa tre pelare var marxism–leninism, revolution som politisk idé och
socialism som lösningen på de sociala och ekonomiska samhällsproblemen. Den
europeiska vänsterns debatt under tidigt 1900-tal hade en begränsad påverkan på
den latinamerikanska vänstern, som alltjämt behöll de tre pelarna under större
delen av 1900-talet. Även om pro-sovjetiska och marxist–leninistiska partier under några decennier verkade med fredliga förtecken i demokratiska regimer saknades en tilltro till socialism på demokratisk väg. Efter Castros revolution på
Kuba 1959 blev vänstern än mindre demokratisk. Vänsterns allmänna inställning
var att öppet ta avstånd från den representativa demokratins val och den väpnade
revolutionen var, med några få undantag, den latinamerikanska vänsterns väg till
socialism När det gäller synen på demokrati anser exempelvis Castañeda
(1993:327) att den latinamerikanska vänsterns förhållande till demokrati historiskt har varit problematiskt. Om man med demokrati menar representativ demokrati med fria och rättvisa val anser Castañeda att vänstern som helhet först under 1990-talet fullt ut accepterade innehållet. Historiskt har vänstern tolkat demokratin som ett medel för den nationella eliten och utländska intressen att kontrollera folket. För vänstern framstod det som auktoritära och falska regimer.
Under långa tider, särskilt under 1950- till 1970-talet, ville en majoritet av vänsterns grupper enligt Castañeda (1993:327) nå makten genom den väpnade revolutionen. Dessutom ansåg vänstern att den socioekonomiska utvecklingen och
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den nationella självständigheten var viktigare än den politiska demokratiska utvecklingen. Vänstern tenderade därför att endast acceptera den representativa
demokratin i de fall det passade dem själva. Undantaget från den här generella
bilden var socialdemokraterna i Costa Rica och Venezuela, den chilenska vänstern under Salvador Allende (1970-1973) och ett fåtal intellektuella (Castañeda
1993:327). I dessa exempel accepterades också det kapitalistiska systemet, om
än med en statsinterventionistisk politik. Inom den latinamerikanska vänstern
handlade därför debatten på 1960-talet snarare om tillämpningen av marxism–leninismen, än att det var en debatt mellan en begynnande reformistisk socialdemokrati och den övriga kommunistiska vänstern.
I synnerhet innebar slutet på 1980-talets revolutionsförsök i Centralamerika,
övergången från militärregimer till demokratier i Sydamerika samt övergången
från dominerande partier i Mexiko, Venezuela och Costa Rica till nya partisammansättningar en ny och oviss roll för den moderna latinamerikanska vänstern
(jfr López 2001:51). Roberts (1998:17ff) hävdar att den nya vänstern inte bara
fick problem med den inre självkritiken, utan även med att omdefiniera dess roll
efter kommunismens fall, i den globala världen, präglad av västerländsk demokrati, frihandel och neoliberalism.

Den reformistiska vänsterns frammarsch under 1990-talet
Steve Ellner (1993:1ff) menar att det finns både nationella och internationella
omständigheter som kan förklara att den traditionella och revolutionära marxism–leninismen tappade fotfäste för den reformistiska vänstern i Latinamerika
(Roberts 1998:21f, López 2001:49f, Remmer 1992:8ff, jfr Bergesen 1992:405ff,
Vasconi & Martell 1993, Casanova 1993). För det första hade vänstern under
1960- och 1970-talen både lidit nederlag i form av Che Guevaras död i Bolivia
1967 och av att Salvador Allendes fredliga och demokratiska socialism störtades
i en militär statskupp. Vare sig den militanta gerillakrigföringen eller den fredliga socialismen lyckades lösa några samhällsproblem och istället etablerades ett
militärt styre i Latinamerika. För det andra led vänstern, i de flesta länder, av de
repressiva militärregimerna under 1970- och 1980-talen. Exempelvis framhåller
Munck (1989:42) att militärregimerna förändrade den revolutionära vänstern i
Argentina och Uruguay och att det påverkade utvecklingen av en fackförenarvänlig och icke-revolutionär vänster i Brasilien. Därför anser Ellner (1993:2) att
åren av tortyr, fängelse och exil övertygade vänstern att den representativa demokratin var den långsiktiga lösningen som värd att kämpa för. För det tredje
innebar de internationella omständigheterna med kommunismens fall i Östeuropa 1989 att misstron mot marxism–leninismen tilltog (jfr Ellner 1993:4, Lievesley 1999:70). Även om delar av vänstern under en längre tid hade distanserat sig
från Sovjetunionen fanns det fortfarande krafter som verkligen trodde på den
sovjetiska modellen.
För det fjärde försvagades den latinamerikanska vänstern i takt med att den
amerikanska militära hegemonin blev ett faktum efter kommunismens fall. Den
amerikanska blockaden mot Kuba och sandinisternas oväntade valförlust i Nicaragua 1990 var ett hårt slag för den latinamerikanska vänstern. Lievesley
(1999:70) menar särskilt att misslyckandet med det socialistiska experimentet i
Chile, på Kuba och i Nicaragua påverkade den latinamerikanska vänsterns själ
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på djupet under 1990-talet. För det femte underminerade 1980-talets skuldkris
och den neoliberala revolutionen vänsterns möjligheter att införa statsledda ekonomier med välorganiserade fackföreningsrörelser (jfr Ellner 1993:5, Roberts
1998:21). Förutom att vänsterns syn på ekonomin underminerades minskade
drastiskt vänsterns stöd för enskilda ekonomiska frågor, som exempelvis förstatligande av basindustrin. Vänsterns ekonomiska politik uppfattades både som ett
hot mot de multinationella bolagen och de lokala investerarna. Införandet av den
neoliberala och informella ekonomin minskade vänsterns möjligheter att organisera arbetarna i fackförbund. Dessutom menar Ellner (1993:5f) att vänstern fick
problem med att ta ställning i frågor rörande privatisering och statens roll för
ekonomisk utveckling. Det finns även ett sjätte skäl (jfr Huntington 1991:21ff,
Roberts 1998:17f, Remmer 1992:8ff). Under 1980- och 1990-talet införde praktiskt taget hela Latinamerika demokratiskt valda civila regeringar. Det blev då
svårt att i längden ställa sig utanför deltagandet i valen.
Sammanfattningsvis fanns det därför en rad nationella och internationella
omständigheter som påverkade den nya vänstern som accepterade den formella
och representativa demokratin som ett medel för att nå samhällsförändringar,
men som också insåg att det krävdes samarbete i koalitioner för att nå resultat.
Även om vänstern delvis och sporadiskt tidigare har tillåtits att delta val i Latinamerika är det skillnad då mot nu i synen på demokrati. Då sågs valdemokratin
vara en fasad för borgarklassens klassdominans, dels sågs endast deltagandet
vara ett medel för att sprida ett medvetande om den kommande väpnade revolutionen (Roberts 1998:18). Med andra ord sågs inte det demokratiska deltagandet
i längden vara förenligt med den revolutionära socialistiska tanken, som innebar
att man med våld och folkligt massdeltagande i grunden skulle förändra samhällets ekonomiska och sociala strukturer. I grunden var vänstern emot valdemokratin, som förvisso gav folket möjlighet att delta i den politiska processen, men
som också innebar ett erkännande av det liberala samhället och dess rådande sociala och ekonomiska samhällsstrukturerna. Istället ville vänstern etablera folkdemokrati, som förutom procedurerna med val och politiska institutioner även
innebar en mobilisering av den stora massan i den socialistiska samhällstransformationen.

Den demokratiska vänstern: liberal demokrati eller deltagardemokrati?
Efter att Latinamerikas regeringar numera väljs demokratiskt har därför majoriteten av den gamla vänsterns tanke om en våldsam revolution ersatts med att nå
regeringsmakten genom valurnorna. Därför tycks det existera en tanke inom
vänstern att acceptera de fundamentala värdena av fria och rättvisa val. Samtidigt
finns det skillnader på hur vänstern vill att demokratin ska utvecklas och fördjupas (Chilcote 1993:177, Lievesley 1999:73f, Roberts 1998:19, jfr Barros 1986,
Casanova 1993).
Roberto Barros (1986) menar att tre fraktioner etablerades utifrån vänsterns
ideologiska diskussion. Den första är de ortodoxa marxisterna som fortfarande
ser den formella demokratin som ett hinder på vägen mot det socialistiska samhället. Vidare ses den globala ekonomin, neoliberalismen och de auktoritära politiska institutionerna också som hinder för ett folkligt deltagande. Den här fa-
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langen anser fortfarande att det behövs arbetare och ett vangardparti för att
genomföra den folkliga resningen mot den dominerande politiska ordningen innan det utopiska socialistiska samhället kan skapas. Dessa kommunistpartier utgår fortfarande från Marx tanke om att arbetarklassen i en våldsam revolution
ska störta det borgerliga moderna kapitalistiska samhället och via det socialistiska samhället införa det klasslösa kommunistiska samhället. I Latinamerika
fanns den här typen av vänstern kvar bland gerillagrupper och marginaliserade
vänsterpartier i regionen en bra bit in på 1990-talet. Under 1990-talet och under
tidigt 2000-tal började istället de två andra av Barros kategorier dominerar vänsterns utveckling.
Den andra gruppen består av den vänster som vill förena marxistisk socialism
med demokrati. Barros (1986) talar här om en form av politik som egentligen
liknar Allendes politik eller en variant av den klassiska europeiska socialdemokratin. Det innebär att staten ska vara inblandad i nationens sociala och ekonomiska liv, att en keynesiansk politik ska kontrollera marknadsekonomin, och att
alla samhällsproblem ska lösas med kollektiva lösningar. Hit hör också den deltagardemokratiska vänstern, och en rad idéströmningar har influerat den deltagardemokratiska latinamerikanska vänstern under slutet av 1990-talet, bland annt
Antonio Gramsci, Noberto Bobbio, Chantal Mouffe och Ernesto Laclau. I “Utopia Unarmed: The Latin American left after the Cold War” har mexikanen Jorge
G. Castañeda (1993, jfr 1991) konstruktivt lagt fram ett förslag till hur vänstern
bör förhålla sig i den nya tidsåldern. Tankarna utgår från deltagardemokrati, där
lokalt inflytande och civila organisationer och rörelser tillsammans kan mobilisera och förändra samhället. Borta är därmed tanken på den väpnade revolutionen,
som har misslyckats, bland annat på Kuba och i Nicaragua. Därför måste också
vänstern omorientera sin position i relationen mot USA, nationen, och hur man
ska kunna förbättra demokratin. Lösningen för vänstern är deltagardemokrati,
hävdar Castañeda (1993). Den här nya vänstern har därför börjat agera inom det
civila samhället bland närområdesföreningar, kristna föreningar, och kvinnogrupper. Denna vänster verkar både för idén om politisk demokrati, och för att
mobilisera folket i syfte att genomföra sociala och ekonomiska samhällsförändringar. Med andra ord handlar det om att genomföra en social revolution inom
ramen för den politiska demokratin. Främsta företrädarna under 1990-talet var
exempelvis Arbetarpartiet (Partido dos Trabalhadores) i Brasilien, FMLN i El
Salvador, FSLN i Nicaragua och PRD i Mexiko.
I kontrast till båda dessa mera radikala fraktioner inom vänstern har den tredje
tendensen helt vänt sig bort från marxismen och istället valt att fullt ut acceptera
den liberala demokratin. Detta är Barros (1986) tredje kategori. Borta är därmed
slagord som klasskamp, revolution och socialism. I princip har den här vänstern
accepterat att man lever i en globaliserad värld. På så sätt sluter de upp bakom
den engelska sociologen Anthony Giddens (1998), som är en av idéskaparna till
den tredje vägens socialdemokrati. I korta drag innebär den att höger-vänsterdimensionen har upphört att existera i vissa frågor. Istället innebär den tredje vägen acceptans för frågor som handlar om globalisering, europeisk integration och
den fria marknaden. Den betonar värden som jämlikhet, beskydd av svaga, frihet
som autonomi, inga rättigheter utan skyldigheter, kosmopolitisk pluralism och
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demokrati. Således kvarstår tanken om social rättvisa, men det nya är att de gamla kollektiva lösningarna bör ersättas med jämlikhet och individuell frihet.
I Latinamerika har den här politiken förts av vänsterpolitiker som Cardoso i
Brasilien, det socialdemokratiska partiet i Costa Rica och av det chilenska socialistpartiet. Gemensam för dessa länder är att vänstern i regeringsställning har valt
att försöka stabilisera den liberala demokratin istället för att införa någon annan
form av demokratisyn, som skulle hota den existerande politiska och ekonomiska
ordningen. Samtidigt har regeringarna i dessa länder undvikit potentiella konflikter med militären, oligarkin och den amerikanska administrationen, som har
varit fallet med radikala vänsterregeringar i Chile (1970-1973) och i Guatemala
(1944-1954). Vi ska i kapitel sju och åtta återkomma till diskussionen om vänsterregeringarna och vänsteroppositionens stöd för deltagardemokrati i Chile
(1970-1973), Guatemala (1944-1954), Brasilien (1990-talet) och El Salvador
(1990-talet), samt vänsterregeringarnas stöd för den liberala demokratin i Costa
Rica (1953-), Venezuela (1958) och Chile (1990-).
Ett annat sätt att dela in den vänster som uppstod i samband med förändringarna under 1980-talet är att använda dikotomin traditionalister och förnyare. I El
Salvador tog till exempel ledaren för kommunistpartiet och FMLN (Farabundo
Martí para La Liberación Naciónal), Shafik Handal, tidigt ställning för valdemokrati. 68 Men samtidigt gjorde Handal klart att FMLN vid ett maktskifte skulle stå
för en radikal deltagardemokrati i syfte att med demokratiska medel förändra sociala och ekonomiska rättigheter för alla salvadoraner. Det här står i skarp kontrast till den mera elitbaserade demokratin som har funnits i El Salvador under
1990-talet. I kontrast till den här radikala synen intog istället en annan av
FMLN:s frontfigurer under inbördeskriget (1980-1992), Joaquin Villalobos, en
mera försonande och pragmatiskt inställning till den demokratiska utvecklingen.
Redan 1989 före 1992 års fredsavtal i El Salvador proklamerade Villalobos
(1989:11, jfr 1986) i artikeln ”Perspectivas de Victoria y Proyecto Revolucionario” att det inte längre fanns ett behov av en radikal revolution och att han istället
ville samarbeta med mitten för att stabilisera och utveckla den liberala demokratin. Om Shafik Handal, som har varit vänsterns dominanta ledare i El Salvador,
står för en radikal deltagardemokratisk modell, står hans gamla gerillakommendant från FMLN mera för att utveckla den liberala demokratin.
Sammanfattningsvis har vänstern till stora delar accepterat att den politiska
kampen bör ske genom deltagande i de demokratiska valen och inte genom väpnat våld och revolutionsförsök som under tidigare decennier. Men samtidigt som
det inom vänstern råder någorlunda koncensus om miniattributen för den politiska demokratin finns det olika uppfattningar om hur demokratin ska fortsätta att
utvecklas och fördjupas mot endera en fördjupad deltagardemokrati eller mot en
liberal demokrati. Vi ska återkomma till denna problematik i kapitel sju och åtta.
Först ska vi i nästa kapitel analysera vänsterns roll under själva transitionen från
diktatur till demokrati.
–––––––––
68

Se Jorge Shafik Handal (1993): ”Socialism: an Alternative for Latin America”, i Shafik Handal &
Carlos M. Vilas ”The Socialist Option in Central America – Two Reassessments”.
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Kapitel 6: Den latinamerikanska vänsterns
roll under transitionen till demokrati
I Latinamerika har det genomförts ett flertal transitioner från olika diktaturer, i
de flesta fall militärdiktatur, till demokratiska styren under 1900-talet. De allra
flesta ägde rum i samband med den tredje vågens demokratisering. Inom den traditionella demokratiseringsforskningen är det framför allt frågorna om hur och
varför dessa transitioner ägt rum som har analyserats (jfr O’Donnell & Schmitter
1986a, Huntington 1991, Collier 1999). Dessa studier behandlar frågan utifrån
generella perspektiv där transitionen i första hand tolkas utifrån ett elitdominerat
aktörsperspektiv som dels ignorerar olika ideologiska aktörer som exempelvis
vänstern, och som dels inte beaktar hela demokratiseringsprocessen mot en fördjupad demokrati. Därför är inte syftet med den här studien eller det här kapitlet
att analysera transitionen utifrån ett generellt perspektiv. Även om det är oundvikligt att översiktligt behandla transitionerna är fokus särskilt på vänsterns agerande under övergången från diktaturer till demokratier. Utgångspunkten för kapitlet är att vänsterns roll i transitionerna har varierat, med allt från en dominerande roll till en obetydlig roll. Likaså är de empiriska fallen valda utifrån en
kombination av närvaro eller frånvaro av vänsterns ledare eller vänsterns agerande som kollektiv aktör i olika transitioner. De empiriska fall som analyseras
är: Venezuela (år 1958), Chile (år 1983-1990), El Salvador (år 1982-1994) och
Colombia (1956-1958).
Samtidigt finns det anledning att först sätta in dessa transitioner i ett större latinamerikanskt sammanhang. Därför inleds kapitlet med en översiktlig redogörelse för de demokratiska transitionerna i Latinamerika under 1900-talet. Därefter följer de empiriska fallen. Kapitlet avslutas med några övergripande slutsatser
om vänsterns roll under transitionen.

6.1 Transitioner till demokratier i Latinamerika
Den demokratiska utvecklingen i Latinamerika under 1980- och 1990-talen är
inget nytt fenomen, eftersom regionen har en demokratisk tradition att falla tillbaka på. Strax före det första världskriget och under mellankrigstiden infördes
det nämligen en form av demokratiskt styre i Argentina, Uruguay och Chile
(Collier 1999:44f, 59, 72). Demokratiska politiska institutioner etablerades och
allmän rösträtt för män infördes gradvis. Dessa länder tillhör vad Samuel P. Huntington (1991:13ff) benämner som den första vågens demokratisering (år 18281926), som omfattar merparten av västvärldens länder. Men till skillnad från den
demokratiska utvecklingen i västvärlden förhindrade mellankrigstidens depression och militärens intåg på den politiska arenan en fortsatt demokratisk utveckling i Sydamerika. Istället infördes och etablerades ett politiskt styre, där militären direkt eller indirekt styrde länderna. Den första vågen av demokratisering
följdes av en andra våg (år 1943-1962), som inleddes i samband med det andra
världskrigets slut och avkoloniseringen i tredje världen. Den omfattar länder som
Tyskland, Italien, Indien, Japan, Costa Rica, Colombia och Venezuela. Även den
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här vågen följdes av en tillbakagång, då demokratin mötte hårt motstånd i framför allt Turkiet, Indonesien, Libanon och Filippinerna (Huntington 1991:17f).
Men om vi samtidigt vill att de demokratiska valen ska uppfylla kraven på fria
och rättvisa val, som har diskuterats i kapitel två, förändrar det här tolkningen av
demokratiseringen (jfr Elklit & Svensson 1997, Grugel 2002). Även om Chile
gradvis under 1800-talet utökade den manliga rösträtten och parlamentsvalens
betydelse var det först i samband med 1925 års konstitution som grunden till ett
demokratiskt styre infördes och efter införandet av allmän rösträtt 1949 kan Chile betraktas som en demokrati (Collier 1999:59). Likaså är fallet med Argentina
och Uruguay. I fallet Argentina infördes det i egentlig mening aldrig något demokratiskt styre under den första eller andra vågens demokratisering. Detta trots
att landet under slutet av 1800-talet enligt Carlos H. Waisman (1989:63ff) såg ut
att gå en väg liknande den i Europa, med industrialisering, arbetarrörelse och liberal demokrati. En stor skillnad, mot exempelvis Nordeuropa, var de auktoritära
dragen inom familjen, utbildningen, religionen och en extremt konservativ företagarklass och militär. Förvisso innebär 1912 års reform att demokratiska institutioner och begränsad rösträtt för män infördes relativt tidigt i ett jämförande latinamerikanskt perspektiv, men under mellankrigstidens depression tog militären
makten från de civila regeringarna (jfr Collier 1999:45). Därför var det inte förrän under Juan Peróns tid som president (år 1946-1955), som Argentina återgick
till ett civilt styre. Perón som själv tog makten i en kupp 1943, och blev avsatt i
en kupp 1945, avsattes återigen i en militärkupp 1955. Fram till att militären
formellt tog makten 1976 avsattes samtliga civila presidenter under perioden
1955-1976. 69 1973 blev Perón åter president, men efter hans död blev även hans
fru, som efterträdde honom som president, avsatt av militären (jfr Munck
1989:27ff). Det här blev inledningen på militärjuntans styre i Argentina (19761983).
Det land som tillsammans med Chile tidigt utvecklades i demokratisk riktning
var Uruguay. Redan under 1800-talet utvecklades ett parlamentariskt och partipolitiskt system i landet. Fram till valet 1958 dominerade det urbana och liberala
Coloradopartiet den politiska utvecklingen, medan det landsbygdsdominerade
Blancos var i opposition. År 1958 vann Blancos presidentposten och majoriteten
i kongressen, men 1967 återkom Colorado till makten. Men samtidigt som rivaliteten tilltog mellan de båda statsbärande partierna hade landet ekonomiska problem och dessutom började gerillagrupper utmana det demokratiska styret. Slutligen tog en militärjunta över makten 1973 och först 1985 återlämnades styret till
ett civilt och demokratiskt styre (jfr Munck 1989:30ff). Gillespie och González
(1989:207ff) anser att Uruguay före militärjuntans tillträde 1973 hade haft en
–––––––––
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Waisman (1989) anser att Argentina hade tre typer av icke-demokratiskt styre under perioden
1930-1983. Det ena var den ”restriktiva demokratin” under sent 1950-tal och under 1960-talet, då
vänstern och andra politiska krafter inte fick delta i den politiska processen. Den andra var Peróns
korporativa styre (år 1946-55), då de civila och politiska rättigheterna och de demokratiska procedurerna inte tillämpades systematiskt. Slutligen är militärregimerna under 1930- till 1940-talet och
under militärjuntans tid (år 1976-1983) den tredje formen av icke-demokratiskt styre.
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lång tradition av respekt för civila och politiska rättigheter. Exempelvis infördes
allmän rösträtt för män redan 1918. Dahl (1971:248) betraktade Uruguay som en
polyarki år 1969, eftersom politiska fri och rättigheter och allmän och lika rösträtt hade existerat under en längre period (1945-).
Två ofta förbisedda länder när det gäller demokratisk utveckling i Latinamerika är El Salvador och Guatemala. El Salvador hade de första fria och demokratiska valen redan 1931, då Arbetarpartiets Manuel Araujo valdes till president.
Araujo misskrediterades sedan av oligarkin för att inte företräda deras intressen
samt av arbetare, bönder, studenter och medelklassen för att de utlovade sociala
reformerna uteblev. En våg av demonstrationer och strejker spred sig i landet,
samtidgit som revolutionära idéer från Ryssland och Mexiko hade fått fotfäste i
området (Dunkerley 1985:13ff). Den 2 december 1931 tog därför några officerare makten. Militärkuppen mynnade sedan ut i en statskupp, eftersom vicepresidenten Maximiliano Hernández Martínez utnämndes till president. Därefter inställde militärjuntan januari månads lokalval, samtidigt som oppositionella ledare
fängslades, däribland kommunistledaren, Farabundo Martí (jfr Anderson
1982:79ff, McClintock 1985:99ff). Guidos Vejar (1982:201ff) anser att militären
tog makten eftersom man kände sig hotade av oligarkins liberaliseringar; det
ökade beroendet av världsmarknaden, USA:s ökade hegemoni samt den demokratisering som föregick 1931 års val.
Ett annat exempel som inte nämns i Huntingtons andra våg är Guatemala
(1944-1954). Faktiskt är Guatemala ett av de första länderna i Latinamerika som
under ett decennium hade ett demokratiskt styre utan någon militär intervention.
Efter en folklig resning, som kan betraktas som den enda revolution som har lett
fram till ett demokratiskt styre 1944, tvingades militärdiktatorn Jorge Ubico att
avgå. Därefter följde en demokratisk utveckling, då presidenterna Juan Arèvalo
(1944-1945, 1951-1954) och Jacabo Arnbenz (1945-1951) och kongressen utsågs i allmänna val. Under den här kortvariga demokratiska perioden inleddes en
rad sociala och ekonomiska reformer samt åtgärder för att öka det folkliga deltagandet. Exempelvis inleddes åtgärder för att modernisera utbildningsväsendet,
sjukvården, bostäder och arbetsrätten. Under Arnbenz-administrationen utökades
målsättningen till att omvandla Guatemala från en beroende semikolonial ekonomi till en modern och oberoende industristat (Keen 1992:443f). Efter 1952 års
jordreformslag och kommunisternas ökade folkliga stöd samlades motståndet
mot den demokratiskt valda regeringen hos konservativa jordägare, militären,
amerikanska multinationella bolag och den amerikanska Eisenhower-administrationen. Med stöd från CIA avsatte militären den demokratiskt valda regeringen
1954. Det här blev inledningen på ett långt inbördeskrig, mellan regeringen och
vänstergerillan som inte fick sitt slut förrän 1996 års fredsavtal.
Från slutet av 1940-talet hölls det demokratiska val i Costa Rica och sporadiskt i länder som exempelvis Brasilien och Bolivia. Under den andra vågen av
demokratisering infördes det även demokratiska styren i Colombia och Venezuela. Emellertid är det endast i Costa Rica, Colombia och Venezuela som demokratiska val kontinuerligt har fortsatta att hållas, även om demokratin har utsatts
för påfrestningar i både Colombia och Venezuela. Sedan 1953 har Costa Rica
haft fria och rättvisa val, och redan Robert Dahl (1971:248) definierade Costa
Rica som en polyarki. Vi ska återkomma till dessa länders demokratiska utveck-
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ling, både i kapitel sex, sju och åtta. De demokratiska transitionerna under 1940och 1950-talen i Latinamerika kan sammanfattas i nedanstående tabell.

ÅR

LAND

1945-1973 (1918-1933)*
1944-1954
(1946-1955)*
1949-1973
1948/194919581958-1974*, 19741956-1964*

Uruguay
Guatemala
Argentina
Chile
Costa Rica
Venezuela
Colombia
Brasilien, Bolivia, Ecuador, Peru

* Semidemokratiska styren etablerades. Valdemokratins status kan ifrågasättas.

Tabell 2: Demokratiska transitioner i Latinamerika 1918-1958

Efter militärens statskupper i Chile, Uruguay och Argentina under 1970-talet och
militärens dominans i exempelvis Brasilien, Bolivia, Ecuador och Peru fick de
flesta länder i Latinamerika ett militärt styre. Förutom det kommunistiska Kuba
var Costa Rica, Colombia och Venezuela undantag från denna utveckling. Men
nästan samtidigt som militären tog makten i Sydamerikas södra kon inleddes en
tredje våg av demokratisering i världen (Huntington 1991:22f). I den här tredje
vågen som startade i Portugal 1974 och följdes av att militärregimerna föll i
Grekland och i Spanien fick sedan militären i Ecuador avgå 1978. I Latinamerika
spreds en våg av militärregimer som fick avgå. I grannlandet Peru avgick också
militären och där hölls det under liknande omständigheter demokratiska val
1980. I Bolivia försökte militären förhala utvecklingen, men det resulterade likväl i val 1982. Mitt under det brinnande revolutionsförsöket och inbördeskriget
hölls det 1982 val till en konstitutionell församling i El Salvador. Detta resulterade i president- och parlamentsval 1984 och 1985, men först i samband med
1994 års val deltog både vänstern och högern i valen. 70 I Argentina hölls det val
1983 efter att Falklandskriget och den ekonomiska krisen slutgiltigt underminerade militärregimens förtroende. I grannlandet Uruguay återinfördes demokratin
i samband med presidentvalet 1984. Året efter hölls det val i både Brasilien och i
Guatemala.
Efter en folkomröstning 1988 om demokratins vara eller icke-vara hölls det
återigen demokratiska val i Chile 1989, då vänstern och den kristdemokratiska
koalitionen besegrade den konservativa och nationalistiska Pinochet-högern. I
Panama innebar den amerikanska marinkårens invasion 1989 att valresultatet
från 1989 års fria och rättvisa val kunde respekteras. 1990 var det dags för de
–––––––––
70

Transitionen i El Salvador behandlas senare i detta kapitel.
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helt första fria och rättvisa valen som efter revolutionen i Nicaragua respekterades under hela mandatperioden. I inbördeskrigets slut besegrade de borgerligas
presidentkandidat Violeta Chamorro något överraskande sandinisternas Daniel
Ortega. Därmed var den sandinistiska revolutionen över. Även i Mexiko hölls
det år 1997 fria och rättvisa kongressval, och i juni 2000 hölls det ett presidentval som den konservativa kandidaten Vincente Fox vann. Efter Alberto Fujimoris auktoritära styre (år 1993-2001) i Peru utsågs återigen en demokratiskt vald
president i juni 2001.
ÅR

LAND

1978-

Ecuador

1980-1992, 2001-

Peru

1982-

Bolivia, Honduras

1983-

Argentina

1984-

Uruguay

1985-

Brasilien

1984-1996* , 1996-

Guatemala

1989-

Panama

1990-

Chile, Nicaragua

1993-

Paraguay

1982-1994* , 1994-

El Salvador

1997-2000-

Mexiko

* Semidemokratiska styren etablerades. Valdemokratins status kan ifrågasättas.

Tabell 3: Demokratiska transitioner i Latinamerika 1978-

År 2004 kunde därför alla stater i det spansk- och portugisspråkiga Latinamerika,
utom Kuba, betraktas som valdemokratier (Puddington & Piano 2005:107f). Fidel Castros Kuba bör alltjämt betraktas som en auktoritär regim, medan Colombia, Ecuador, Venezuela och Paraguays demokratiska status av en del ifrågasätts
på grund av oklarheter avseende aspekterna fria och rättvisa val eller för att ickekonstitutionella medel används. Diamond (2002) har myntat begreppet ”ambitiösa regimer” för den här formen av regimer vars demokratiska status är oklar.
Samtidigt ger de studier som har gjorts över dessa demokratiska transitioner enbart en allmän bild av transitionerna i Latinamerika och de tar inte hänsyn till hur
olika aktörer som exempelvis vänstern agerade under transitionerna. Syftet med
den här studien är att analysera vänsterns relativa roll under en demokratiseringsprocess. Det här innebär inte att vänstern är den mest dominerande aktören,
eller att vänstern alltid är särskilt aktiv under övergången till ett demokratiskt
styre. Låt oss nu fortsätta med att se vilken roll som vänstern hade i fyra olika
transitioner i Latinamerika under 1900-talet. Först analyseras Venezuelas transition 1958.
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6.2 Venezuelas transition (1958): vänsterns ledare i förhandlingar
Inom forskningen ses ofta pakter och förhandlingar mellan olika politiska och
ekonomiska eliter som direkt avgörande för transitioner från diktaturer till demokratier i Latinamerika. Det här är fallet även med transitionen i Venezuela år
1958 (jfr Peeler 1992:97, Huntington 1991:217, Myers 2000:209, Levine 1973,
Kolb 1974). Eftersom den här aspekten redan har uppmärksammats är det intressant att analysera om vänstern på något sätt deltog i dessa pakter i Venezuela.

Bakgrund
Efter självständigheten från Spanien 1821 styrdes i princip Venezuela som ett
klassiskt Caudillostyre fram till införandet av demokratin 1958. I början av
1900-talet moderniserades landet efter att oljerikedomarna kraftigt ökade nationalinkomsten. Samtidigt växte en medelklass fram och ett partisystem började ta
form. 1948 tog militären makten i en statskupp och under åren 1952-1958 styrde
general Marcos Pérez Jiménez landet. Levine (1989:255) anser att militärens legitimitet försökte grunda sig på materiell utveckling. Militären erbjöd oljebolagen frikostiga möjligheter att exploatera olja, men samtidigt förbjöds både kommunistpartiet och det socialdemokratiska AD (Acción Democrática) att verka.
Dessutom försökte säkerhetspolisen och militären att tysta oppositionen. Levine
(1989:255) hävdar att den katolska kyrkans omorientering, den ekonomiska krisen, den öppna och offentliga kritiken mot militärregimen, den begynnande mobiliseringen bland de politiska partierna samt oenigheten inom militären bidrog
till att militärregimen efter två dagars demonstrationer i januari 1958 ersattes
med en provisorisk civil och militär regering (Kolb 1974:169ff, Karl 1983:98ff,
jfr Levine 1973, Martz 1966). USA gav till en början stöd för militärregimen,
men stödde därefter etableringen av demokratin i Venezuela (Karl 1983:112f,
Kolb 1974:182ff, Crisp & Levine 1999:412). Därmed kännetecknades diktaturens fall av vad Graeme Gill (2000) betraktar som betydande faktorer: ekonomisk
kris, gynnsam internationell atmosfär samt oenighet inom den auktoritära regimen. 71 Sedan 1958 har Venezuela uppfyllt kravet på ett demokratiskt styre, där
makten framför allt har delats mellan det socialdemokratiska partiet, Acción
Democrática, och den socialkonservativa koalitionen, COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente) (Coppedge 2000:111,116).

Vänsterns roll under transitionen
Levine (1989:257) hävdar att den elitdominerade transitionen i Venezuela 1958
kännetecknades av pakter och koalitioner, konsensus inom eliten, kontrollerat
deltagande och av att den revolutionära vänstern hölls utanför. Redan från början
baserades transitionen på ett antal koalitioner och förhandlingar med ett stort an–––––––––
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Bakgrunden till transitionen i Venezuela 1958 finns bland annat beskrivet i Glen L. Kolb (1974):
”Democracy and Dictatorship in Venezuela, 1945-1958”, David Levine (1973): “Conflict and Political Change in Venezuela”, Terry Lynn Karl (1983): ”The Political Economy of Petrodollars:
Oil and Democracy in Venezuela” samt Terry Lynn Karl (1987): ”The Petroleum and Political
Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela”.
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tal ledare som både företrädde partier inom den icke-revolutionära vänstern, liberaler och konservativa grupper. Peeler (1992:97) beskriver överenskommelsen
som en revolutionär pakt där följande aktörer deltog; (1) ledare för det socialdemokratiska AD, det socialkristna COPEI, center-vänsterpartiet URD (Unión
Republicana Democrática) och kommunistpartiet (Partido Comunista Venezuela), (2) den militära eliten som inte stödde den sista militära diktatorn, Pérez Jiménez, (3) företagareliten, (4) kyrkan, samt (5) ledarna inom fackföreningsrörelsen (jfr Karl 1983:110ff, Levine 1973, Kolb 1974, Martz 1966).
Före det första valet 1958 förhandlade ledare för AD, COPEI och URD fram
två formella överenskommelser. Den första, Pacto de Punto Fijo 72 , innebar att
parterna bestämde sig för att respektera valen oavsett utgång och att ta ett gemensamt ansvar för den fortsatta demokratiska utvecklingen (Karl 1983:116ff).
Den andra pakten, benämnd som ”miniregler för regeringen” innebar demokratiska val, acceptans av den importsubstitutionsindustriella ekonomin, som innebar statlig ekonomisk intervention och behov av både inhemskt och utländskt
kapital, respekt för privat företagsamhet, reformering av jordägarstrukturen med
statlig kompensation till jordägarna, reformering av arbetsrätten, ökade religiösa
utbildningsinsatser i skolan, samt att militären inte aktivt skulle intervenera i politiken (Karl 1983:113ff, 1987:67ff, jfr Peeler 1992, Keen 1992, Levine 1973,
1989, Kolb 1974, Martz 1966). Som Karl (1987:215) har påpekat kan det ses
som en uppgörelse mellan de politiska ledarna och den ekonomiska eliten som
innebar ”rätt att styra, mot rätt att tjäna pengar”. Syftet med pakterna var också
att stödja demokrati och förhindra framtida militära interventioner i politiken.
Genom uppgörelsen mellan de moderata krafterna inom vänstern, centern och
högern lyckades alliansen dessutom hålla de radikala och revolutionära fraktionerna inom AD och kommunisterna utanför överenskommelserna. Före den kubanska revolutionen 1959 var det vanligt att latinamerikanska kommunistpartier,
som inte var stalinistiska eller som inte förordade den väpnade revolutionen, gav
stöd till ”borgerliga demokratier”. Det här var exempelvis fallet i Guatemala under den demokratiska regeringen (1944-1954) och i Chile fram till 1973. Myers
(2000:269) hävdar att pakternas demokratiska aktörer hade en förhoppning om
att utvecklingen i Venezuela skulle innebära ett tydligt demokratiskt alternativ
till revolutionen på Kuba. Coppedge (2000:114) menar dessutom att uppgörelsen
innebar att det socialkonservativa COPEI:s högerfraktion rensades ut och att partiet blev reformistiskt och prodemokratiskt. Sedan dess har Venezuela inte haft
något dominerande högerparti, eftersom COPEI snarare har varit ett centerhögerparti.
–––––––––
72

Dokumentet ”Pacto de `Punto Fijo´” undertecknades den 31 oktober 1958 av de högsta företrädarna för AD, COPEI och URD. Pakten som finns nedskriven är på cirka fem sidor och utgår från
fem huvudsakliga punkter med olika underpunkter: 1. Försvar av den demokratiska regimen, 2. Nationell enighet för att säkra den offentliga valprocessen och garantera en politisk debatt utan våld, 3.
COPEI, AD och URD:s ansvar för att försvara konstitutionen, regeringens demokratiska status och
nationella enighet, 4. Enighet för att kunna vinna valet mot den gemensamma motståndaren, 5. Försvar för en rad demokratiska rättigheter.
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Peeler (1992:98) menar att de överenskommelser som genomfördes hade varit
omöjliga att genomföra med den radikala vänstern, eftersom de hade alltför radikala krav på en social och ekonomisk revolution. Redan från början stod det klart
att demokratin bars upp av medelklassen och hade stöd i breda folklager. Levine
(1989:259) hävdar att den radikala vänstern av en rad skäl lämnades utanför
uppgörelsen (jfr Levine 1973:47ff, Keen 1992:492). Dels hölls den radikala
vänstern utanför eftersom den knappast hade gått med på de krav som företagare,
militären och kyrkan krävde för att vara med. Dels stängde den radikala vänstern
ute sig själv eftersom den dessutom förordade den typ av gerillakrig och väpnade
revolution som just då pågick på Kuba. Här spelade synen på demokrati roll. De
vänsterkrafter som helt förkastade den liberala demokratin och förordade en
klassisk marxistisk folkdemokrati uteslöt både sig självmant och lämnades också
utanför av övriga parter. Dessa krafter saknade också möjligheterna att kollektivt
mobilisera för att påverka förloppet. Det dröjde också bara något år innan avhoppare och de ledare från vänsterns AD som inte fick delta i uppgörelsen, i april
1960, bildade gerillagruppen MIR (Moviento de la Izquierda Revolucionaria).
MIR kom snabbt att förorda den kubanska vägen mot ett revolutionärt och socialistiskt samhälle (Radu & Tismaneanu 1990:357, Keen 1992:492). Vid tiden för
Venezuelas transition hade inte heller den demokratiska deltagardemokratin
nämnvärt utvecklats, den demokratimodell som Allende och vänstern under
1990-talet började proklamera i Centralamerika, Mexiko, Venezuela och i Brasilien. Därför bestod den huvudsakliga skiljelinjen inom vänstern mellan de som
accepterade liberal demokrati, eller vad som kommunistpartierna betraktade som
borgerlig demokrati, mot den väpnade revolutionära ideologins kommunistiska
och marxist-leninististiska grupper.

Vilken typ av transition var det?
Med Przeworskis (1992:117) terminologi kan transitionen i Venezuela 1958 ses
som en uppgörelse som innebar demokrati med garantier. Detta eftersom softliners inom militärregimen fick garantier om att inte ställas inför rätta efter att ett
demokratiskt styre infördes (jfr Levine 1989:258, Huntington 1991:219). Tillsammans kom softliners överens med de moderata krafterna inom oppositionen,
som samtidigt kunde förhindra att den radikala oppositionen, den icke-demokratiska vänstern och högern hölls utanför uppgörelsen. Med Huntingtons (1991)
terminologi var det en transplacement, eftersom de moderata krafterna inom hela
samhället, både inom militären och i oppositionen möttes på halva vägen i förhandlingarna till ett demokratiskt styre (Peeler 1992, Levine 1973, 1989 Kolb
1974, Martz 1966, Karl 1983, 1987). Med O’Donnell & Schmitters (1986a) terminologi kan det också ses som en pakt som infann sig både i det militära, politiska och ekonomiska ögonblicket. Detta eftersom pakten innehöll utfästelser om
att inte ställa militären till ansvar för de brott mot mänskliga rättigheter som hade
begåtts under den auktoritära regimen (Huntington 1991:219). Dessutom omfattade pakten begränsade ekonomiska och sociala reformer samt en utfästelse om
att de politiska institutionerna skulle begränsa de radikala krafternas inflytande
över processen (Levine 1989:258). Syftet med pakterna i Venezuela var att skapa
en stabil politisk regim med goda ekonomiska möjligheter för att endera undvika
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en direkt militär intervention i politiken eller en folklig revolution (Myers
2000:269).
Efter transitionen menar Coppedge (2000:116f) att det mest intressanta med
den politiska utvecklingen i Venezuela är att AD, som fram till 1990-talet bör
betraktas som ett socialdemokratiskt vänster-centerparti, har haft mellan fyrtio
och åttio procent av valmanskåren. Högern har företrätts av det socialkonservativa COPEI, som betraktas som ett center-högerparti. I en latinamerikansk kontext har därför Venezuela varit unikt. Dels för att den moderata parlamentariska
vänster-centerns dominans har varit stor, dels för att den neoliberala och konservativa högerns framgångar har varit marginell. Under 1980- och 1990-talens utsattes demokratin i Venezuela för stora påfrestningar. I samband med landets
ekonomiska problem under 1990-talet, då den oberoende center-vänsteradministrationen under president Calderas ledning förde en mera neoliberal ekonomisk
politik och diverse militära kuppförsök skakade om demokratin, gick landet in en
politisk och ekonomisk kris. Sedermera upplöste den nytillträdde presidenten,
generalen och före detta kuppmakaren, Hugo Chávez (1999-) kongressen, proklamerade undantagstillstånd och utlyste val till en konstitutionell församling.
Syftet var att skriva om 1961 års konstitution eftersom de statliga myndigheterna
som den högsta domstolen, kongressen och skattemyndigheterna ansågs vara i
behov av en effektivisering. Det fanns ett antal bidragande faktorer som förde
Chávez till makten, som landets ekonomiska kris, den politiska korruptionen,
och bristande förtroende för de gamla politiska företrädarna, samt de politiska
partiernas pakter hade mist folket förtroende (Romero 1996, Coronel 1996, Levine & Crisp 1999, McCoy 1999, Corrales 2001, Levine 2002). Därefter har Venezuelas demokrati ytterligare drabbats av kuppförsök och massiva demonstrationer mot presidenten Chávez, och våren 2002 försattes till och med presidenten
i husarrest under några dagar (jfr McCoy 2005, Ellner 2003).
Sammanfattningsvis är Venezuela ett exempel på en transition som 1958
genomfördes genom en uppgörelse mellan landets politiska och ekonomiska eliter, där en del av vänsterns moderata ledare tillsammans med andra moderata ledare inom högern förhandlade fram grunderna för en liberal demokrati med begränsade socioekonomiska reformer. Emellertid hade inte vänstern som kollektiv
kraft någon betydande roll för landets transition till demokrati.

6.3 Chiles transition (1983-1990): vänstern som kollektiv aktör
I det andra fallet är det frågan om hur vänstern anförda av fackföreningar, partier
eller andra närstående folkrörelser genom kollektiva aktioner skapar förutsättningar för mera demokrati, men där transitionen sker på den styrande elitens
villkor. Chile är ett utmärkt exempel på den här typen av transition, som föregicks av folklig mobilisering (jfr Collier 1999, Valenzuela 1999). Övergången
till demokrati i Chile har ofta enbart tolkats som en elitdominerad företeelse, där
den styrande eliten helt dikterade villkoren för transitionen (jfr Huntington 1991,
Cavarozzi 1992, Higley & Gunter 1992, Linz & Stepan 1996). Cavarozzi
(1992:224) menar exempelvis att transitionen i Chile dels förutsatte en uppgörelse inom eliten mellan den moderata vänstern och kristdemokraterna, dels en
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uppgörelse mellan oppositionens företrädare och Pinochets regim. Vid en närmre
undersökning finns det samtidigt skäl att inkludera andra krafter som hade betydelse för transitionen.

Bakgrund
Bakgrunden till utvecklingen i Chile var att en militärjunta med general Augusto
Pinochet tog makten från den demokratiskt valda marxistiska presidenten Salvador Allende i en blodig statskupp, den 11 september 1973. 73 Enligt Fermandois
& Morris (1995:4f) kännetecknades den chilenska militärregimen (1973-1990)
av två egenskaper. Den ena är att det var en av de mest isolerade och militanta
regimerna i Latinamerika där dessutom en person, general Augusto Pinochet,
först blev militärjuntans ledare och senare även självutnämnd statschef och president fram till 1990. Regimen backades upp av både militären, konservativa politiker och företagare (Valenzuela 1999:226f). Den andra egenskapen var den
ekonomiska politik som genomfördes. Chiles införde en neoliberal ekonomisk
modell som, trots att den innebar två depressioner i landet (1975 och 1982), blev
en modell för ekonomiskt tänkande i både Nordamerika, Västeuropa och i tredje
världen under 1980-talet (jfr Bosworth, Dornbusch & Labán 1994). Militärregimens hade redan i 1980 års konstitution fastställt att demokratins framtid skulle
avgöras i en folkomröstning. 1988 röstade det chilenska folket nej till fortsatta
militärt styre och 1989 hölls det återigen fria och rättvisa kongress- och presidentval i Chile, 74 som resulterade i att en demokratisk center-vänsterpresident installerades 1990.
Det var inte givet att den chilenska militärjuntan skulle utlysa en folkomröstning om militärregimens fortsatta existens. Fermandois & Morris (1995:6) hävdar att både 1980 års konstitution och beslutet om folkomröstningen 1988 tillkom efter hård extern press från USA och de kristdemokratiska och socialistiska
internationalerna, samt efter en intern debatt inom den chilenska militärregimen.
–––––––––
73

Orsakerna till den demokratiska regimens fall och införandet av en militärdiktatur har förklarats
med både nationella och internationella faktorer som; oförmåga av kongressen, partierna och HD
att lösa den politiska konflikten; mobilisering av civila krafter inom den yttersta vänstern och högern; kristdemokraternas oförmåga att bli en ”brygga” mellan högern och vänstern; ideologiska
skillnader mellan vänsterns radikala deltagardemokratiska samhälle med fördjupade socioekonomiska reformer och en fortsatt utveckling mot liberal demokrati som garanterar elitgruppernas fortsatta makt i samhället; USA:s underminering av Allendes politik och stöd till icke-parlamentariska
aktiviteter, samt militärens aktiva beslut att intervenera i politiken. Se mera om detta i kapitel åtta.
Verk som tar upp regimens fall är bland annat. Arturo Valenzuela (1978):”The Breakdown of Democratic regimes: Chile”, Paul Sigmund (1977):”The Overthrow of Allende and the Politics of
Chile”, Ian Roxborough et al. (1977): “Chile: The State and Revolution”, Lois Hecht Oppenheim
(1993): ”Politics in Chile-Democracy – Authoritarianism and the Search for Development”. På
spanska ger Manuel Antonio Garretón et. al. (1978) ”Cronología del período 1970-73” (9 volymer)
en detaljerad bild av förloppet. Arturo Valenzuela & J. Samuel Valenzuela (1975): ”Visions of Chile” sammanfattar mycket av den litteratur och artiklar som skrevs i samband med statskuppen.
74
Det var inte självklart att militärregimen skulle respektera utslaget av folkomröstningen. Trots att
oppositionen på valdagen visste att de vann folkomröstningen följde några timmars väntan innan
militärregimen slutgiltigt meddelade att nejsidan hade vunnit och att folket därmed hade sagt nej till
fortsatt militärt styre (jfr Valenzuela 1999:230f).
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Portales (1991:270) summerar de internationella faktorernas betydelse med att
dessa skapade utrymme för de demokratiska krafterna att agera och att moderata
krafter både inom regimen och oppositionen påverkades att agera med fredliga
medel. Förutom det internationella trycket bidrog de ekonomiska problemen och
det militära styrets legitimitetskris till att militärregimen tvingades utlysa folkomröstningen och hålla val 1989. Varas (1991:75) anser att militären inte lyckades etablera ett legitimt teknokratiskt styre som ersatte den representativa demokratin, och dessutom gav inte införandet av den neoliberala ekonomin socioekonomiska fördelar för folket. Pinochet misslyckades att skapa ekonomisk välfärd,
lösa problemen med brotten mot mänskliga rättigheter, skapa enighet inom regimen och militären för det fortsatta styret och dessutom försvagades stödet inom
regimen för att Pinochet skulle sitta kvar vid makten. Bakgrunden till Chiles
transition kan därför med Graeme Gills (2000) termer ses som en kombination
av internationellt tryck, ekonomiska problem, folklig mobilisering samt oenighet
inom den styrande militära och civila eliten om framtiden. 75 I det här läget menar Varas (1991) att Pinochet i takt med att den folkliga mobiliseringen ökade
valde att föra fram sig själv om en militär caudillo. Följden blev att militärregimen både förlorade folkomröstningen om militärregimens framtid och de allmänna kongress- och presidentvalen 1989.
I princip har Chiles transition tolkats som en elitdominerad företeelse, då eliten inom militärregimen dikterade och kontrollerade villkoren för övergången till
demokrati. Men förutom detta argumenterar jag för att vänstern och dess allierades kollektiva mobilisering spelade en betydande roll för öppningen mot ett demokratiskt styre (jfr Drake & Jaksic 1991, Collier 1999, Valenzuela 1999). Både
den politiska eliten inom vänsterns partier och inom det civila samhällets gräsrotsrörelser fick en betydande roll. Samtidigt samarbetade vänsterns politiska
partier med andra demokratiska krafter, framför allt med kristdemokraterna.
Inom gräsrotsrörelsen fanns det tydliga ideologiska preferenser. Frågan är då vilken roll som vänstern hade för transitionen?

Vänsterns roll under transitionen
Vänsterns kollektiva mobilisering tog sig dels uttryck genom det civila samhällets roll under 1980-talet, där vänsterns sympatisörer (tillsammans med kristdemokrater) ingick, dels genom de politiska partiernas (i första hand kommunistpartiet och socialistpartiet) aktioner för att få regimen på fall. Till en början stod
det civila samhället ensamt för oppositionen, men i slutet av 1980-talet dominerade de politiska partierna motståndet mot militärregimen och kampen för demokrati (jfr Oppenheim 1993:171). Låt oss först se hur vänstern som helhet påverkades av statskuppen och Allende-regeringens fall 1973.
–––––––––
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Bakgrunden till transitionen i Chile 1990 finns bland annat beskrivna i Joaquin Fermandois & Michael A. Morris (1995): ”Democracy in Chile – Transitions and Consolidation 1987-2000”, Lois
Hecht Oppenheim (1993): ”Politics in Chile – Democracy, Authoritarianism and the Search for
Development”, César N. Caviedes (1991): “Elections in Chile – The Road Toward Redemocratization”, Paul W. Drake & Iván Jaksic (1991): “The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990”, Joseph S. Tulchin & Augosto Varas (1991): “From Dictatorship to Democracy – Rebuilding Political
Consensus in Chile”.
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Loveman (1993:23) anser att den chilenska vänstern historiskt sett har haft en
ovanligt dominerande roll i hela Latinamerika och det här har även varit fallet i
chilensk politik. Under åren 1932 till 1973 var både kommunistpartiet och socialistpartiet starkt representerade och agerade inom ramen för den formella liberala
demokratins ramar, exempelvis när Salvador Allende valdes till president 1970
(jfr Dahl 1971:248). Givetvis fanns det motsättningar inom vänstern, med allt
från en minoritet som stödde den kubanska revolutionära vägen som MIR (Movientio de Izquierda Revolucionaria) till en majoritet som företrädde den socialistiska vägen enligt sydeuropeisk modell. Under 1960-talet fanns det också radikala katolska vänsterpartier. Vänstern var en av tre dominerande politiska krafter
(förutom centern och högern) i chilensk politik, som kulminerade när den enade
vänsteralliansens, Unidad Populars kandidat, Salvador Allende valdes till president 1970. Men detta blev också början på vänsterns fall och omstrukturering
(Scully 1995:110ff).
Under militärregimens styre stängdes kongressen och de politiska partier som
var emot militärjuntan förbjöds att verka, däribland vänsterns partier och organisationer. Det här gällde även under massmobiliseringens år från 1983 till 1986.
Därför blev det i princip omöjligt för kommunistpartiet, socialistpartiet och ledare för vänsterns fackföreningsrörelser att bedriva opposition. En stor del av
vänsterns ledare fängslades, tvingades i exil eller avrättades. Under de första åren
var vänstern djupt chockad och splittrad över hur man skulle agera mot militärregimen. Under perioden 1973-1976 gällde det bara för den chilenska vänstern
att överleva den militärregim som ville tysta all vänsteropposition, i vad Paul
Drake (1996:32) betraktar som ”programmet mot marxismen”. Men sakta men
säkert skulle en opposition mot militärregimen växa fram. Garretón (1991:215)
hävdar att det först blev kristdemokraternas som under sent 70-tal etablerades
som den mest betydelsefulla oppositionskraften. Kristdemokraterna som hade
gett sitt passiva stöd till militärkuppen 76 insåg efter en tid av militärjuntans styre
dels att ett civilt styre inte skulle införas inom en snar framtid, dels att deras möjligheter att påverka juntans politiska beslut var små. Oppenheim (1993:122ff)
hävdar därför att det inte bedrevs någon politik eller fanns någon egentlig opposition under juntans första år vid makten. Istället var det den katolska kyrkan
som under slutet av 1970-talet började verka för en enad front mot militärjuntan.
Kyrkans position var samtidigt sådan att den inte kunde gå i direkt opposition
mot militärregimen (Klaiber 1998:49ff). I slutet av 1970-talet fanns det inte heller några konkreta planer på en bred allians mot regimen. Det här berodde dels
på att kristdemokraterna vägrade samarbeta med vänstern, dels på att kommunistpartiet och socialistpartiet var internt splittrade. Men under 1980-talet förändrades förutsättningarna.
Efter den ekonomiska krisen i början av 1980-talet och efter att Pinochet drivit igenom 1980 års konstitution inleddes en kollektiv massmobilisering för en
återgång till ett demokratiskt styre i Chile. Oppenheim (1993:171) framhäver att
–––––––––
76

Se mera om demokratins fall och kristdemokraternas ambivalenta hållning i exempelvis Oppenheim (1993:99f), Collier & Sater (1996:346ff) och Sigmund (1977:149).
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det var under åren 1983-1986 som mobiliseringen av politiska partier och gräsrotsrörelser inleddes. Bland dessa grupper var vänstern den största kollektiva
kraften. Oppenheim (1993:171f), Loveman (1993), Valenzuela (1991,
1999:227f) och Collier (1999:150) anser att massmobilisering av gräsrotsrörelsen efter 1983 hade en betydande roll för Chiles demokratisering. Massmobiliseringens manifestationer, demonstrationer och strejker innebar att det civila
samhället, som under ett paraply av den katolska kyrkan, människorättsorganisationer och privata organisationer drev kampanjer mot militärregimen. Det var
genom dessa organisationer som företrädare för vänstern verkade under den tid
då de politiska partierna, fackföreningarna och studentrörelserna inte hade möjlighet att verka under de former de ville. Till en början tog sig åsikterna uttryck i
kulturella eller sociala frågor, men efter hand uppstod även politiska krav på militärregimens avgång och införandet av demokrati. Loverman (1993:32) menar
att det här fick konsekvenser för vänstern som helhet, då synen på lokala gräsrotsinitiativ påverkade den inre förändringen av den så tidigare statscentrerade
chilenska vänstern.
Bakgrunden till massprotesterna under 1983 var den ekonomiska krisen och
dess konsekvenser med hög arbetslöshet och lägre löner, samt den neoliberala
politikens nya arbetslagstiftning, som innebar att det blev enklare att avskeda och
anställa arbetare, att drastiska lönesänkningar tilläts och att inkomstfördelningen
blev allt orättvisare i Chile (Angell 1991:188f). Under 1980-talet bildades det
både fackföreningar och ekonomiska organisationer, som tillsammans formerade
sig i sociala rörelser med mål att få regimen på fall (Oppenheim 1993:184). I
samband med kopparfackets protest den 11 maj den 1983 inleddes massprotesterna på allvar. Protesterna riktades egentligen mot militärregimens förslag om
samband mellan inflation och lönesättning, men protesterna mynnade ut i en
bred social protest mot hela regimens politiska och ekonomiska agenda. Denna
protestdag visade, enligt Angell (1991:195), att militärregimen kunde skakas om
och att det var möjligt att utmana dess politiska och ekonomiska monopol. Till
en början var det kopparfacket (CTC) och den nya sammanslutningen av olika
vänster- och centerfackföreningar (CNT), som började protestera. Fackföreningarna som hade stöd både av vänstern och kristdemokratiska anhängare vädjade
till folket i sina månatliga manifestationer och demonstrationer för att få en bredare uppslutning mot militärregimen. Ute på landsbygden hade dock fackföreningarna svårt att återta den roll man hade förlorat under militärregimens kamp
mot fackföreningarna under 1970-talet. Totalt var det bara ungefär tio procent av
Chiles befolkning som 1987 tillhörde något fackförbund. Enligt Collier
(1999:154) medförde dessa aktioner att även de politiska partiernas företrädare
vågade komma tillbaka från exil och att partipolitiken återuppstod igen.
För att fattiga chilenare skulle överleva ekonomiskt och socialt började man
också bilda ekonomiska kooperativ med olika aktiviteter som arbetsförmedling,
soppkök, hantverksaffärer och bakarstugor. I mitten av 1980-talet fanns det ungefär tusen kooperativ som engagerade tjugo procent av huvudstadens befolkning (Oppenheim 1993:184). En stor del av organisationerna verkade under den
katolska kyrkans beskydd som gav dem lokaler, mötesplatser och skydd mot militärregimen. Militärregimen vågade inte utmana den katolska kyrkans beskydd
av socialt och ekonomiskt svaga grupper (Klaiber 1998:54ff). Inom de ekono-
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miska kooperativen bildades det särskilt olika kvinnoorganisationer och mänskliga rättighetsorganisationer, som kämpade för människors rätt till liv och rätten
till civila och politiska rättigheter i samhället. Sammanfattningsvis utgjorde alla
dessa små grupper, dels en stor rekryteringsbas i den kollektiva mobiliseringen
för att få militärregimen på fall, dels möjliggjorde de för de politiska partierna att
åter komma in på den politiska arenan (jfr Collier 1999:154).
Förutom att det civila samhället återuppvaknade började även den politiska
oppositionen organisera sig under 1980-talet. Bakgrunden är att i princip hela
den gamla vänstern försvann efter militärkuppen 1973. Efter att en del ledare
mördades, andra sattes i koncentrationsläger och andra gick i exil påverkade detta den nya chilenska vänsterns återkomst (Roberts 1998:83ff). Efter militärkuppen mot Unidad Populars regering och Salvador Allendes död hävdar Roberts (1998:83f) att det var en paradox att kommunisterna och socialisterna drog
olika lärdomar från militärens statskupp. En paradox var att före och under Unidad Populars regeringstid (1970-1973) var socialistpartiet det mera revolutionära
och dogmatiska partiet, medan kommunistpartiet tydligare stod för en fredlig och
moderat väg till socialism. Men under 1980-talet förändrades positionerna och
socialistpartiet blev den kraft som i en allians med kristdemokraterna ville förhandla fram en demokratisk transition. Samtidigt ville kommunisterna hellre ta
till väpnat våld för att störta militärregimen. En andra paradox är att partierna
före statskuppen 1973 var lika stora, men inom vänstern var det kommunistpartiet som under 1980-talet stod för den huvudsakliga kampen mot militärregimen,
medan socialisterna först i samband med transitionen steg fram som den dominerande kraften inom vänstern som helhet.
Fermandois & Morris (1995:9) menar att även om en minoritet av vänstern efter statskuppen 1973 kom till slutsatsen att bekämpa militären med revolutionärt
våld tyckte en förkrossande majoritet annorlunda. Under starkt inflytande från
Västeuropa och från USA började den chilenska vänstern, som delvis befann sig
i exil, att acceptera den västerländska liberala demokratin och marknadsekonomin. Den katolska vänsterns företrädare slöt också upp bakom socialistpartiets mera pragmatiska hållning. Men även det amerikanska systemets fördelar gjorde intryck på den chilenska vänstern, som med tiden blev allt mindre
antiamerikansk och antiimperialistisk. I Chile är det snarast den konservativa högern som har haft ansträngda relationer med USA.
Inom socialistpartiet överlevde den radikala generalsekreteraren Carlos Altamirano militärregimen och under sin exil i DDR och i Frankrike var det han
som på allvar började förorda den västeuropeiska socialdemokratiska modellen.
En annan förgrundsgestalt var Clodomiro Almeyda, som gick i exil efter att ha
suttit i koncentrationsläger. 1979 övertog Almeyda, mot Altamiranos vilja, rollen
som ledare för socialistpartiet eller Almeyda-socialisterna som de kom att kallas
för. Istället bildade Altamirano ett nytt socialistparti som accepterade det kapitalistiska systemet, motsatte sig revolutionärt våld och där den konstitutionella
demokratin inte enbart sågs som ett medel för att genomföra socialism (Roberts
1998:106,119ff, Oppenheim 1993:176). I augusti 1983 bildade det moderniserade socialistpartiet tillsammans med ett antal liberala partier, kristdemokraterna,
det radikala partiet och några mindre vänsterpartier en demokratisk allians (Allianza Democratica) mot militärregimen. Alliansens syfte var att genom förhand-
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lingar med militärregimen få Pinochet avsatt, införa en provisorisk övergångsregering, samt hålla val till en ny kongress som skulle lagstifta om en ny demokratisk konstitution (Roberts 1998:126ff). Oppenheim (1993.182) hävdar samtidigt
att alliansen aldrig före folkomröstningen 1988 lyckades få till stånd några förhandlingar med regimen, men däremot hade den betydelse för den kollektiva
mobiliseringen inför folkomröstningen.
Samtidigt kom Almeyda-socialisterna och det chilenska kommunistpartiet att
isoleras från socialistpartiet, kristdemokraterna och öviga organisationer inom
den moderata vänstern (Roberts 1998:123ff). Under stark påverkan från utvecklingen i Nicaragua och El Salvador gick kommunistpartiet, efter att Pinochet infört 1980 års konstitution, från att förorda en antifascistisk front till att kämpa för
en väpnad folklig revolution. Därför bildades gerillagruppen, FMR (Frente Moviento Revolucionario) och därmed allierades sig kommunistpartiet med ultravänstern, som det revolutionära MRI och andra radikala extremister. Problemet
var bara att kommunistpartiet saknade militära förutsättningar för att genomföra
en revolution. Under 1980-talet genomfördes förvisso ett antal väpnade aktioner
mot statens infrastruktur, kidnappningar och attacker mot militären, men i sammanhanget var dessa marginella företeelser som militärregimen kunde kontrollera. Även Almeyda-socialisterna ställde sig bakom kommunistpartiets strategi
(Roberts 1998:123ff).
I april 1983 bildade de radikala krafterna, som inte fick vara med i den demokratiska alliansen, Moviento Democratico Popular (MDP). I alliansen ingick
kommunistpartiet, Alemyda-socialisterna, MIR samt MAPU och 1987 breddades
alliansen då delar av den kristna vänstern blev medlemmar. MDP ville med hjälp
av kollektiv massmobilisering och väpnat våld störta Pinochets militärregim, införa en ny provisorisk regering, återinföra arbetarnas rättigheter samt genomföra
en ekonomisk krisplan (Oppenheim 1993:182). Loveman (1993:26ff) hävdar att
konsekvensen av MIR och i synnerhet kommunistpartiets väpnade revolution
blev att den här delen av vänstern föreblev politiskt marginaliserad (jfr Roberts
1998). Förutom dessa två allianser slöt delar av vänstern parallellt upp bakom
den katolska kardinalen Juan Francisco Frescos nationella samling, som i princip
bestod av den demokratiska alliansens aktörer, däribland den moderata vänsterns
partier (Klaiber 1998:66ff). Men inte heller det här förslaget medförde någon
förändring av det militära styret.
1989 bildade sexton organisationer inom vänstern och centern, däribland socialistpartierna och kristdemokraterna en valallians för demokrati (Concertación de
Partidos por la Democracia). Den här uppgörelsen har av flera, däribland Cavarozzi (1992:224), analyserats som en elituppgörelse som senare skulle få konsekvenser för transitionen. Emellertid var det inte frågan om några regelmässiga
förhandlingar mellan den sittande regimen och oppositionen. Tvärtom vägrade
Pinochet före 1988 års folkomröstning att förhandla med den demokratiska vänster- och centeralliansen. Under 1987 och 1988 mobiliserade alliansen folket för
att endera framtvinga ett parlamentsval eller en folkomröstning om regimens
framtid. Vid en eventuell transition skulle man även acceptera det huvudsakliga
innehållet i 1980 års konstitution. Det var först efter att folkomröstningen hade
hållits som vissa förhandlingar förekom mellan den demokratiska oppositionens
företrädare och militärregimen och då handlade det mera om att diskutera över-
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gången och vissa begränsade konstitutionella reformer, snarare än att det skulle
hållas val (jfr Oppenheim 1993:192f, Fermandois & Morris 1995:6f, Garretón
2000:64). Därför var det alltjämnt de ramar som Pinochet redan genomdrivit i
1980 års konstitution som kännetecknade den chilenska demokratins återkomst.
I enlighet med Sidney Tarrow (1998) och Charles Tilly (1978) handlade mobiliseringen under 1980-talet, då chilenarna i återkommande cykler under åren
1983 till 1989 tog till kollektiva aktioner för att påverka militärregimen, om att
få regimen på fall och att införa ett demokratiskt styre. Som Tilly (1978:143) påstår är företeelsen om kollektiva aktioner abstrakt och diffus, men i Chile handlade det om att vänstern och centerns grupper inom det civila samhället och de
politiska partierna, med stöd av den katolska kyrkan, organiserade sig mot regeringen (Klaiber 1998:57ff). Eftersom inga allmänna val hölls och regimen vägrade att förhandla med oppositionens ledare om en övergång till ett demokratiskt
styre var det här ett möjligt medel för att kunna påverka politiken. Som Tilly
(1978) hävdar avgörs frågan om den auktoritära regeringen kan kontrollera utmanarna mot regimen. Därför behövs det koalitioner för att utmanarna ska kunna
agera kraftfullt både inom, utanför och mot den politiska strukturen. En annan
viktig faktor är om utmanarna har ett gemensamt intresse för konflikten, i synnerhet när det gäller målsättning och medel. I Chile inleddes massmobiliseringen
1983, då kopparfacket i en demonstration uppmanade till en nationell dag för
protest mot militärregimen. Olika gräsrotsrörelser började också uppmana att
folket skulle ut och protestera på gatorna.
Garretón (1991:222) anser att hela oppositionen ville tvinga bort general Augusto Pinochets militärregim och införa ett demokratiskt styre. Målet var det
samma, men det fanns en rad uppfattningar om hur det skulle nås. Det fanns
splittringar både mellan de politiska partierna, inom de politiska partierna, inom
det civila samhället och mellan det civila samhället och de politiska partierna.
Även vänstern var splittrad i frågan om vilken strategi som var lämplig. Kommunistpartiet och en del fraktioner inom socialistpartiet förordade den väpnade
revolutionens strategi för att få regimen på fall. I motsats ville den moderata delen av socialistpartiet och kristdemokraterna försöka få regimen att inleda förhandlingar om en transition till ett demokratiskt styre. Det fanns därför en rad
olika koalitioner som hade åsikter och strategier om hur militärregimen skulle
falla. Samtidigt hade alla utmanarna en gemensam nämnare, att få regimen på
fall. Ett exempel på detta var på kvällen när folkomröstningen hölls och folket
väntade på valresultatet, då den revolutionära vänstern uppmanade sina anhängare att inte manifestera ute på gatorna, eftersom det fanns en risk för att militärregimen skulle kunna ta det som en förevändning att inte godkänna resultatet.
Valenzuela (1999:230) hävdar att kommunistpartiet hade en betydande roll för
att allt gick lugn och stilla till, precis som kristdemokraterna och socialisternas
allians ville.
Vilka repressalier tog då militärregimen till för att stoppa den kollektiva mobiliseringen? Det här är viktigt att beakta eftersom Tilly (1978) anser att möjligheterna att lyckas med mobiliseringen, dels beror på dess inre förutsättningar och
möjligheter, men också på vilken risk för repressalier, motstånd och hot som
finns. I fallet Chile bör därför Pinochetregimens repressalier under och efter
statskuppen 1973 beaktas. Under militärregimen 1973-1990 försvann eller döda-
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des ungefär 3000 människor. Oppenheim (1993:186) hävdar att Pinochets represallier under 1980-talet var tvådelade. Samtidigt som regimen försökte mildra
dess karaktär utåt tilltog repressalierna mot oppositionen. Ett exempel på det här
är under 1983, då Pinochet både utsåg en civil inrikesminister att förhandla med
oppositionen och tillät exilledare att återvända till Chile. Men samtidigt stationerades över 18.000 soldater ut på gatorna för att motverka den pågående mobiliseringen. Under perioden utlystes det undantagstillstånd två gånger; en gång under protesterna i oktober 1984 och en gång i samband med ett mordförsök mot
Pinochet i september 1986. Pinochets åtgärder lyckades delvis, då kristdemokraternas stöd för mobiliseringen avtog. Det här hade särskilt att göra med att
mobiliseringen tenderade att bli alltmera våldsam. Samtidigt gav den demokratiska alliansen som helhet stöd för aktionerna och de massprotester som samlade
flera hundratusen människor till demonstrationer mot regimen.
Som Garretón (1991) och Barbara Stallings (1989) har påpekat lyckades inte
mobiliseringen få militärregimen på fall. Detta eftersom Pinochet kunde använda
statens resurser för att motverka mobiliseringen. För att uttrycka det i Tillys
(1978) termer misslyckades delvis den kollektiva mobiliseringen. Samtidigt kan
slutsatsen bli att den delvis lyckades. Den kollektiva mobiliseringen tvingade
förvisso inte regimen att direkt avgå, men indirekt påverkade de kollektiva aktionerna utlysandet av folkomröstningen och de allmänna valen 1989. Det här
var möjligt eftersom alla de utmanande grupperna, som förvisso organiserades i
olika organisationer och som delvis hade olika strategier, likväl var enade om att
tvinga bort militärregimen och ersätta den med ett demokratiskt styre. Dessutom
var militärregimen oenig hur man skulle förhålla sig till massmobiliseringen, och
till slut segrade den fraktion som inte ansåg att lösningen var ökade repressalier
(jfr Valenzuela 1999:228f).

Vilken typ av transition var det?
Resultatet blev inte en transition på de kollektiva aktörernas eller dess ledares
villkor, utan det blev en elitstyrd transition på den sittande militärregimen villkor. Redan i 1980 års författning som infördes under militärregimen anges att
Chile eventuella övergång till demokrati skulle avgöras i en folkomröstning.
1980 års konstitution satte därför punkt för debatten om hur den sittande militärjuntan skulle institutionalisera makten (Linz & Stepan 1996:206ff, Siavelis
1997:325ff, jfr Barros 2002). 1980 års konstitution garanterade general Pinochet
makt över en oöverskådlig framtid, endera som president fram till 1990, överbefälhavare till 1997 och sedan som senator på livstid. Men om Pinochet skulle sitta kvar som president fram till 1997 var han enligt konstitutionen tvungen att få
folkets stöd i en folkomröstning. Konstitutionen garanterar dessutom militärens
institutionella och politiska maktställning i samhället. Militärens autonoma samhällsstatus tar sig exempelvis uttryck i ett nationellt säkerhetsråd som övervakar
såväl den inre som den yttre säkerheten, en tribunal som granskar konstitutionella frågor, tillgång till åtminstone nio av fyrtioåtta platser i senaten som
ger direkt inflytande i lagstiftningsärenden, men framför allt att militären inte
står under någon djupare civil kontroll (jfr Fitch 1998). I enlighet med 1980 års
konstitution genomfördes i oktober 1988 den folkomröstning som skulle avgöra
huruvida ett demokratiskt styre skulle införas, eller om den sittande militärjuntan
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med general Augusto Pinochet skulle stanna kvar vid makten i ytterligare sju
år. 77 Inför folkomröstningen var Pinochet övertygad om att han skulle vinna en
lätt seger (Fermandois & Morris 1995:6). Men så blev det inte, 55 procent av
folket sa nej till den sittande militärregimen och därmed också ja till fria och
demokratiska val. Inför valet fortsatte det moderniserade socialistpartiet och
kristdemokraterna sitt samarbete. Däremot hölls kommunistpartier och andra
marxistiska grupper borta från koalitionen. I december 1989 hölls det återigen
fria och rättvisa val, då socialisterna och kristdemokraterna besegrade den nationalistiska alliansen i både president- och kongressvalet. Kristdemokraternas Patricio Aylwin utsågs till ny president. Därmed var Chiles transition från en diktatur till ett demokratiskt styre genomfört.
Även om det finns de som i första hand menar att demokratiseringen i Chile
har ett extremt elitperspektiv (jfr Huntington 1991) finns det även inslag av kollektiva aktörers påverkan (jfr Collier 1999, Valenzuela 1999). Den chilenska
demokratiseringen har ett underperspektiv eftersom vänsterns (och den borgerliga vänsterns) frivilligorganisationer, fackföreningar och sympatisörer med
kommunistpartier och socialistpartiet under 1980-talet genomförde en rad omfattande manifestationer, demonstrationer och strejker. Det civila samhällets frivilligorganisationer, som organiserades under ett paraply av den katolska kyrkan,
organisationer för mänskliga rättigheter och privata organisationer, hade en viss
roll för att öppna upp det chilenska samhället under mitten 1980-talet. Detta var
en av förutsättningarna för att vänstern och den övriga oppositionen på allvar
skulle kunna ställa upp och utmana militärjuntan i 1988 års folkomröstning. Likväl genomfördes transitionen på den styrande elitens villkor.
Sammanfattningsvis är demokratiseringen i Chile ett exempel på en elitkontrollerad transition, där en del av vänstergruppernas mål och medel var förenliga
med demokrati och där dess kollektiva aktioner (tillsammans med kristdemokraterna) till viss del påverkade de politiska institutionerna i demokratisk riktning, men där likväl transitionen 1990 ägde rum på militärregimens villkor.

6.4 El Salvadors transition (1982-1994): vänstern som kollektiv
aktör och vänsterns ledare i förhandlingar
I det tredje emiriska fallet – El Salvador (1982-94) – är det frågan om vänstern
som kollektiv aktör, anförda av FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) och dess närstående organisationer, skapade förutsättningar för
mera demokrati, och om vänsterns ledare genom förhandlingar hade en avgörande roll för landets demokratisering. El Salvador är för de flesta känt för att det
under 1980-talet utkämpades ett revolutionskrig 78 och inbördeskrig mellan väns–––––––––
77
78

För en redogörelse för folkomröstningen 1988 och valen 1989, se Caviedes (1991:37ff).
Exempel på litteratur som diskuterar detta är; Robert Armstrong & Janet S. Rubin (1986): ”El Salvador (El Rostro de la Revolucion)”, Enrique Baloyra (1986): ”El Salvador en Transición”, David
Browning (1984): ”Conflicts in El Salvador”, Ignacio Ellacuría (1991): ”Veinte anos de historia en
El Salvador (1969-1989), Marwin E. Gettleman (red.) (1986): “El Salvador – Central America in
the New Cold War”, Michael McClintock (1985): “The American Connection Volume One – State
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tergerillan FMLN och regeringen, ett krig som också var en del av det kalla kriget. 79 FMLN stöddes direkt eller indirekt av Sovjetunionen, Kuba och Nicaragua, medan regeringen fick politiskt, ekonomiskt och militärt stöd från USA
(Gettleman 1986, McClintock 1985). Inbördeskriget krävde mer än 75.000 dödsoffer och över en miljon människor tvingades att lämna landet. Efter att den katolska kyrkan, Costa Ricas president och FN agerat som medlare undertecknades
i januari 1992 ett omfattande fredsavtal 80 i FN:s regi, som öppnade upp för helt
fria och rättvisa val.
Transitionen till demokrati i El Salvador har ofta setts som en övergång baserad på elitens intressen (jfr Huntington 1991, Paige 1997, Stahler-Sholk 1994,
Karl 1990). Samtidigt finns det också skäl att beakta hur vänstergerillan FMLN:s
styrka och allmänna mobilisering bidrog till att de militära och civila juntorna
(1979-1982) och det kristdemokratiska partiet i början av 1980-talet började att
se fria och rättvisa val som ett konkret politiskt alternativ (jfr Lindenberg 1997,
Wood 1995, 2000a-b). Emellertid medförde inte införandet av en ny konstitution
1983 och valen av civila regeringar under 1980-talet att alla politiska krafter i realiteten kunde delta i den politiska processen. Det var inte förrän efter att den
salvadoranska regeringen och FMLN:s ledare hade förhandlat fram fredsavtalet,
som alla politiska krafter hade reella möjligheter att ställa upp i de första demokratiska valen – århundradets val 1994. 81 Men frågan är vilken roll som vänstern
egentligen hade för landets transition?

Bakgrund
Bakgrunden till situationen i El Salvador under 1980- och 1990-talen går tillbaka
till 1800-talets skapande av den liberala kafferepubliken år 1871-1931. Ekonomiskt innebär den att staten skapade förutsättningar för att kaffe kunde bli den
Terror and Popular Resistance in El Salvador”, Tommie Sue Montgomery (1982): Revolution in El
Salvador – Origins and Evolution” och James Dunkerley (1982, 1985): “The Long War – Dictatorship and Revolution in El Salvador”.
79
Exempel på litteratur om det Kalla kriget och utvecklingen i El Salvador är; Marwin E. Gettleman
et al. (red.) (1986): “El Salvador – Central America in the New Cold War”, Michael McClintock
(1985): “The American Connection Volume One – State Terror and Popular Resistance in El Salvador”, Robert Armstrong & Philip Wheaton (1982): “Reform and Reaction – U.S. Policy in El
Salvador”, Raymond Bonner (1984): “Weakness and Deceit – U.S. Policy and El Salvador” samt
Cynthia Arnson (1982): “El Salvador – A Revolution Confronts the United States”.
80
“El Salvador Agreements: The Path to Peace 1992” (The United Nations Department of Public Information, New York - 2002).
81
El Salvador transition under 1980- och 1990-talet har bland annat diskuterats i Anjali Sundaram &
George Gelber (red.): “A Decade of War – El Salvador Confronts the Future”, Enrique Baloyra
(1986): ”El Salvador en Transición”, P.J. Williams & K. Walter (1997): “Militarization and Demilitarization in El Salvador´s Transition to Democracy”. Se Tom Gibbs (1992:23) diskussion om
FMLN och valen. En kort och bra redogörelse för 1980-talets omdiskuterade val, som ägde rum
under inbördeskrigets dagar och som i hög grad påverkades av vänstergerillan, militären och dödsskvadronernas närvaro i samhället finns beskrivet i Enrique Baloyra (1986): ”El Salvador en Transición”, i Carlos Acevedo (1991): ”El Salvador`s New Clothes: The Electoral Process 1982-89”, i
Sundaram & Gelber (red.) A Decade of War – El Salvador Confronts the Future, samt BaloyraHerp (1995): “Elections, Civil War, and Transitions in El Salvador, 1982-1994: A Preliminary
Evaluation”, i Mitchell S. Seligson & John A. Booth (red.) “Elections and Democracy in Central
America”.
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viktigaste ekonomiska sektorn. Det här medförde att oligarkin, en ekonomisk elit
av invandrande europeiska och inhemska affärsmän, tog kontrollen över samhällsekonomin; jordegendomar, banker och handel. Det är denna oligarki, de
”Fjorton familjerna” 82 , som än idag kontrollerar landets samhällsekonomi. Enligt
1886 års konstitution innebar det dessutom att oligarkin utsåg presidenten. Följden blev att oligarkins familjer styrde landet politiskt och ekonomiskt fram till
landets första demokratiska val 1930 (jfr Dunkerley 1985:11ff, Browning
1984:3f, Paige 1997:13ff, Williams 1994:69ff, 123ff, 181ff).
Men efter att militären tog makten i en statskupp 1931, från arbetarpartiets
demokratiskt valda president Manuel Araujo och därefter kraftfullt slagit ned
böndernas revolt, La Matanza (”slakten”) 83 i februari 1932, var det militären som
direkt styrde landet. Det förekom förvisso regelbundna president- och parlamentsval, och ibland tilläts oppositionspartier att delta, men samtidigt blev valfusk snarare regel än undantag. Militärens statsbärande partier; PRUD (Partido
Revolucionario de Unificación Nacional) under perioden 1950-1960 och PCN
(Partido de Conciliación Nacional) under perioden 1961-1979 kunde därför fortsätta alliansen med oligarkin. Alliansen gick ut på att oligarkin fick behålla den
ekonomiska makten i utbyte mot att militären kontrollerade den politiska utvecklingen. I takt med att landet moderniserades ekonomiskt blev motsättningarna större om hur landet borde styras. Under vissa perioder förekom det tendenser till förändringar av det militära styret. Ett antal kupper genomfördes av yngre
reformvänliga officerare, bland annat 1948, 1960, 1972 och 1979, men varje försök till radikala reformer förhindrades av militären och oligarkins konservativa
etablissemang. 1980 hade därför El Salvador haft det långvarigaste militära styret i Latinamerikas historia (jfr McClintock 1985:132ff, Gettleman 1986:90ff,
Browning 1984:5ff). De politiska institutionerna hade inte heller nämnvärt moderniserats sedan 1932 års revolt. Det är mot bakgrund till detta som vänsterns
massmobilisering under 1970- och 1980-talet ska analyseras.
Under 1970-talet var det en splittrad vänster som försökte mobilisera folket,
men under 1980 enades hela den salvadoranska vänstern mot den styrande juntan. Redan våren 1970 bildades den första gerillagruppen, då ett antal ledare däribland Salvador Cayetano Carpio hoppade av från kommunistpartiet för att bilda
FPL (Fuerzas Populares de Liberación). FPL kom att dominera den salvadoranska vänstern under det närmaste decenniet. Under 1970-talet bildades ytterligare fyra gerillagrupper; 1971 bildades ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo), 1975 FARN (Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional) och mot slutet
av 1970-talet bildades två mindre gerillarörelser, PRTC (Partido Revolucionario
de Los Trabajadores Centroamericanos) och Kommunistpartiets FAL (Fuerzas
Armadas de Liberación). Varje gerillagrupp stöddes också av olika folkfronter,

–––––––––
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Benämningen de ”14 familjerna” myntades första gången av en Time Magazine korrespondent i
New York, se Raymond Bonner i “Weakness and Deceit – U.S. Policy and El Salvador” (1984:24)
83
Den mest framstående redogörelsen för ”La Matanza” är Thomas R. Andersons (1982) ”El Salvador – Los Sucesos Politicos de 1932”. Militärens roll beskrivs i Rafael Guidos Vejar (1982):
”Acenso del Militarismo en El Salvador”.
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politiska partier och av diverse andra organisationer som stod ideologiskt nära. 84
Den första folkfronten, FAPU (Frente de Acción Popular Unificada), bildades
1974 av präster och bönder, men splittrades i samband med att FARN bröt sig ur
ERP 1975. FAPU liksom ERP bestod av två fraktioner, en som kom att stödja
FARN och en som stödde FPL. Fraktionen som stödde FPL kom därför i juli
1975 att bilda sin egen folkrörelse, BPR (Bloque Popular Revolucionario). 85
I storlek var BPR störst med ungefär 50.000-80.000 medlemmar som var
splittrade mellan olika underorganisationer, medan FAPU hade det halva antalet
medlemmar inom medelklassen och fackföreningsrörelsen (Radu & Tismaneanu
1990:194). 1978 bildade ERP sympatisörer inom Nationaluniversitetet i San Salvador LP-28 (Liga Populares de 28 Febrero). LP-28 hade ungefär 10.000 medlemmar, och roll för massmobiliseringen ansågs mindre ambitiös än både BPR
och FAPU (Montgomery 1982:122). LP-28 kom därför inte att få någon större
politisk roll, utan blev mest känt för aktionerna mot ambassader, regeringsbyggnader och haciendor. Även PRTC bildade 1979 en folkfront, MLP (Moviento de
Liberación Popular), vars främsta uppgift blev att mobilisera stöd för PRTC:s aktioner. Kommunistpartiet och FAL:s folkfront var UDN (Union Democratico
Nacional), som redan hade bildats 1967 för att kunna delta i valen. I januari 1980
bildade alla folkfronter en gemensam front under namnet CRM (Coordinadora
Revolucionaria Masas). Senare i april 1980 förenades de politiska partierna,
fackföreningarna, företagarorganisationerna, de kyrkliga samfunden och en del
radikala universitet på centervänsterkanten under en gemensam politisk front,
FDR (Frente Democratico Revolucionario), och i oktober förenades de fem gerillagrupperna under ett gemensamt kommando, FMLN. Då var vänstern enad,
både avseende mål, medel och organisatoriskt (Baloyra 1986:215ff, Ellacuría
1991:659ff).
Som Tilly (1978:143) påstår är företeelsen om kollektiva aktioner abstrakt och
diffus, men i El Salvador handlade det om att vänsterns folkfronter, politiska partier och gerillagrupper enades under gemensamma kommandon för att lättare
kunna mobilisera folket mot den styrande juntan. Detta var ett möjligt sätt att påverka politiken på, eftersom inga fria och rättvisa val hade hållits efter vänsterns
–––––––––
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För en redogörelse för den salvadoranska vänsterns mobilisering, se Baloyra (1986ff), Dunkerley
(1982:87ff), Montgomery (1982:119ff) och Radu & Tismaneanu (1990:187ff).
85
Skillnaderna mellan de två fraktionerna och FAPU och BPR var enligt Montgomery (1982:125)
både politiska, strategiska och taktiska. För det första rådde det motsättningar om grundsynen på
den väpnade kampen mot militärregimen. FAPU menade att olika strategier skulle användas för att
uppnå mål både på kortare och längre sikt, medan BPR enbart förordade aktioner som skulle störta
regimen. För det andra ansåg båda att det behövdes en allians av arbetare och bönder i den väpnade
kampen. För det tredje ansåg FAPU att allianser kunde byggas med radikala krafter inom medelklassen och militären, medan BPR avvisade tanken på sådana allianser. För det fjärde skiljde sig
organisationerna åt när det gällde relationen med fackföreningar. Medan FPL och BPR:s strategi
var att kontrollera fackföreningarna uppifrån ville FARN och FAPU snarare underbygga stödet från
gräsrotsnivå. Under 1980-talet blev FAPU:s strategi om revolution och demokrati och stödet för allianser med radikala samhällskrafter inom kyrkan och medelklassen hela den samlade vänsterns officiella politik (jfr Moroni & Spencer 1995: kapitel 2).
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seger 1930. Därmed blev vänstern en del av den kollektiva kraften under transitionen. I enlighet med i Tilly (1978) avgörs frågan om den auktoritära regeringen
kan kontrollera utmanarna mot regimen. Därför behövs det koalitioner för att
utmanarna ska kunna agera kraftfullt både inom, utanför och mot den politiska
strukturen. Därför är det sedan frågan om gruppers förutsättningar för att både
mobilisera och genomföra kollektiva aktioner. En viktig aspekt är om utmanarna
har ett gemensamt intresse för konflikten, särskilt avseende målsättning och medel. I El Salvador lyckades vänsterns grupper enas om det kortsiktiga målet att
störta den styrande regimen, men däremot hade man delvis olika syner på hur det
framtida samhället skulle utvecklas (jfr Moroni & Spencer 1995: kapitel 2). Det
här kom också att förändras. I början av 1980-talet förordade majoriteten av
vänsterns ledare ett marxist-leninistiskt styre, men vid inbördeskrigets slut accepterade de flesta den formella liberala demokratin, utan att de för den skulle
behövde göra avkall på socioekonomiska rättigheter.

Vänsterns roll under transitionen
Under 1980 enades både vänsterns folkfronter, politiska partier och gerillagrupper under gemensamma kommandon för att lättare kunna mobilisera folket mot
den styrande civila och militära juntan (jfr Moroni & Spencer 1995: kapitel 1,
Lungo 1989). I januari 1980 hade redan folkfronternas RCM proklamerat att det
var dags att ena det salvadoranska folket mot det politiska förtrycket, mot våldet
och mot de ekonomiska och sociala orättvisorna. Därefter organiserades en
massdemonstration i San Salvador som enligt Montgomery (1982:129) hade över
200.000 deltagare. Efter en fredlig inledning på demonstrationen slutade det med
sammandrabbningar med de nationella säkerhetsstyrkorna och civilklädda beväpnade män. Resultatet blev därför att fyrtionio människor dog och flera hundra
skadades, men också att vänsterns honnörsord under det närmsta decenniet från
och med den här dagen, den 22 januari 1980, kom att bli: ”Revolucion o Muerte”
(Montgomery 1982:129).
Efter att kristdemokraterna och juntans ledare ombildade en junta i mars 1980
lämnade de progressiva krafterna med Rubén Zamora i spetsen kristdemokraterna för att bilda det kristna socialdemokratiska, MPSC (Moviento Partido Social Cristianio). När sedan också ärkebiskop Oscar Romero mördades, den 24
mars 1980, blev detta den händelse som fick den radikala centern, socialdemokratiska grupper och folkrörelserna att tillsammans enas mot den civila och militära juntan. Den gemensamma politiska fronten, FDR, höll sedan en kongress,
där ett verkställande utskott valdes bestående av bland annat Guillermo Manuel
Ungo från MNR (Moviento Nacional Revolucionario), Rubén Zamora från
MPSC (Moviento Popular Social Cristiano) och dessutom ingick en ledare vardera från de fem största folkrörelserna inom CRM. Till skillnad från FMLN:s
demokratiska centralism fattade FDR beslut i konsensus. Under 1980 reste delegationer från FDR ut i världen för att få internationellt stöd och samla in pengar
från Europa, Latinamerika och från socialistinternationalen (Ellacuría
1991:869ff, Montgomery 1982:133).
Redan under sommaren 1980 inleddes den allmänna mobiliseringen när FDR
ersatte den gamla taktiken med demonstrationer för att istället utropa generalstrejker den 24-25 juni och 13-15 augusti. I augusti 1980 agerade också gerilla-
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grupperna under ett gemensamt kommando. Syftet var att visa att FDR:s politiska kraft och FMLN:s militära kraft hade kapacitet att lamslå landet och därmed också kapaciteten att i en militär offensiv slutgiltigt få juntan på fall. Genom
att både använda sig av gerillatrupper som utförde regelrätta gerillaattacker,
mindre milisstyrkor som utförde mindre lokala räder samt av lokala närområdeskommittéer som organiserade så att alla fick nödvändiga förnödenheter fick aktionerna genomslagskraft. Strejkerna lamslog stora delar av landet och kostade
samhället flera hundra millioner kronor (jfr Moroni & Spencer 1995: kapitel
1,6,7, Armstrong & Rubin 1986:ff, Montgomery 1982)
När sedan FMLN officiellt skapades i oktober 1980 kan det här ses som att en
sista militär förberedelse inför en förestående slutoffensiv. Genom att ta kontrollen över nationella radiostationer, den 10 januari 1981, inleddes en slutoffensiv, då FPL:s och FMLN:s Salvador Cayetano Carpio uppmanade folket att resa
sig mot militärregimen. I det direktsända radiotalet manade Carpio att tiden för
ett revolutionärt maktövertagande hade infunnit sig och att FMLN därför uppmanade alla personer över hela landet att med våld bekämpa regimen. Talet avslutades med Castros berömda ord: ”Revolution eller dö, vi kommer att segra”.
Under slutoffensivens första timme såg det ut som att FMLN skulle lyckas med
vad sandinisterna arton månader tidigare hade gjort i Nicaragua, men efter två
dygn tvingades FMLN till reträtt på flera strategiska platser. Efter att FMLN
misslyckades att få tillräcklig kontroll över radiostationerna, för att ytterligare
kunna uppmana en kraftfull resning, drog sig FMLN tillbaka till gerillabaserna i
Chalatenago, Morazan, Cabanas, Vicenter, Usulutan och till Cuscutlan (jfr
Montgomery 1982:134ff). Istället för ett revolutionärt maktövertagande blev detta inledningen på det revolutionsförsök och inbördeskrig, som delade landet under tolv års tio fram till 1992 års fredsavtal. 86
Efter att FMLN:s slutoffensiv inte lyckades få regimen på fall medförde ändå
den allmänna mobilisering och FMLN:s styrkebesked att juntan och kristdemokraterna såg utropandet av någorlunda fria och rättvisa val som ett konkret politiskt alternativ. Bakgrunden till den instabila politiska utvecklingen var främst att
de radikala officerarnas statskupp 1979 inte ledde till några socioekonomiska reformer eller att någon jordreform infördes. Dessutom sågs vänsterns massmobilisering som ett hot. Efter att konservativa krafter åter tog makten inom juntan slöt
till slut kristdemokraterna återigen upp bakom juntan efter amerikanska påtryckningar. Samtidigt bildade ultrahögern ett nytt parti, ARENA, som bland annat
hade kopplingar till dödsskvadroner och intog en neoliberal, men antiamerikansk
politisk hållning. Vid den här tidpunkten såg USA demokratiska val som ett le–––––––––
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El Salvador var under tolv års tid ett tvådelat land (med dualistisk makt) bestående av en gerillazon
i de norra bergsområdena; Chaletenango, Cabanas och Morazán och av ett regeringskontrollerat
område i söder. Gerillazonen uppkom tack vare att de militära regimerna misslyckades att upprätthålla vad Moore (1966) betraktar som ett socialt samhällskontrakt. Det innebär försvar av befolkningen, upprätthållandet av den inre ordningen, samt skapandet av en grundläggande materiell välfärd. Regimens bristande legitimitet medförde att FMLN etablerade ett nytt socialt kontrakt med
befolkningen i landets norra delar. På så sätt uppkom det ett samhälle med egen administration, försvar, polis och social välfärd. Varje by organiserade lokala demokratiska organ (Wickham-Crowley
1991:35ff, jfr Gettleman 1986: 210ff).
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gitimt sätt för en ny civil regering att skapa politisk ordning i landet, genomföra
modesta reformer, hålla kontroll på ultrahögern och samtidigt effektivt kunna
bekämpa FMLN (Baloyra 1986:173ff, jfr Armstrong & Wheaton 1983, Carothers 1991, LeoGrande 1998). Indirekt bidrog den allmänna mobiliseringen till
att någorlunda fria val till en konstitutionell församling till slut kunde hållas
1982 (jfr Paige 1997). Efter amerikansk diplomati och löfte om ekonomiskt och
militärt stöd till den salvadoranska regeringen i bekämpandet av FMLN hölls sedan val till en konstitutionell församling i mars 1982, som fick i uppdrag att skriva en ny konstitution 1983. Men valet gick inte som USA hade planerat. Förhoppningen var att kristdemokraterna skulle få egen majoritet, men när det inte
gick förhandlade amerikanska diplomater fram en pakt mellan kristdemokraterna, ARENA och militärernas parti (PCN). Pakten stod bakom idén att bilda ny
konstitutionell regering och att bekämpa kommunismen med alla medel (Keen
1992:473).
Emellertid blev det ett val som vänstern inte ville eller hade möjlighet att delta
i. Inte heller de andra valen under 1980-talet genomfördes under fria och rättvisa
former. 87 I de parlamentsval (1985, 1988, 1991) och presidentval (1984, 1989)
som hölls innan 1992 års fredsavtal hade vänstergerillan ingen reell möjlighet att
delta i och det var först i 1989 och 1991 års val som den moderata vänstern kunde ställa upp (jfr Baloyra-Herp 1995:45ff, Acevedo 1991:19ff, Stahler-Sholk
1994, Karl 1990, 1995, Binford 1996). Emellertid var det under starka begränsningar som den politiska vänstern deltog genom en socialdemokratisk koalition,
CD (Convergencia Democrática), som bestod av de tre partier; MNR (Moviento
Nacional Revolucionario), MPSC (Moviento Popular Social Cristiano) och PSA
(Partido Social Democrático).

–––––––––
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Statusen på valen före 1994 (1982, 1984, 1985, 1988 och 1991) är omtvistat. Även om valen medförde att landet fick sina första civila och valda regeringar sedan 1930 genomfördes valen under ett
inbördeskrig, då det pågick brott mot mänskliga rättigheter. När det gäller kravet på rättvisa val
gäller det här en rad saker. I synnerhet huruvida alla röstberättigade i realiteten hade möjlighet att
delta. Exempelvis fanns det under de första valen uppenbara problem med röstlängderna. Det var
först i valet 1988 som ett nytt utförligare välregister användes. Det här kan samtidigt vara en rimlig
förklaring till valets relativt höga valdeltagande. Men trots det höga valdeltagandet och att vallängden utgjordes av 1.95 miljoner registrerade fick endast 1.65 miljoner röstkort. Av dessa deltog sedan 1.1 miljoner i valet, varav 220.000 av rösterna underkändes. Ett stort problem var också att valen genomfördes under inbördeskrigets terroraktioner, dödsskvadroner och åtskilliga brott mot
mänskliga rättigheter, som begränsade det politiska deltagande. Exempelvis genomfördes presidentvalet 1989 under en tid då de militära styrkorna patrullerade ute på gatorna. Landet lamslogs
också av FMLN: s transportstrejk, attacker mot infrastrukturen och hot mot rösträknare. I efterhand
har också FMLN erkänt att dessa åtgärder minskade valdeltagandet. Ett annat problematiskt spörsmål är att vänsteroppositionen inte heller deltog i valen förrän 1989. I valen 1989 och 1991 utsattes vänsterns kandidater för grova repressalier, samtidigt som en del politiska mord förekom såväl
före, under som efter valkampanjerna. Ett exempel är då fem ledande socialdemokratiska politiker
arresterades under valdagen 1989. Pressfriheten kan också ifrågasättas, eftersom mord förekom mot
såväl inhemska som utländska journalister. Ett exempel är valet 1989, då en holländsk journalist
dödades av flygvapnet, medan två andra reportrar allvarligt skadades. Vänstern tilläts inte heller att
ha egna radiostationer, utan de tvingades i hemlighet sända från gerillaockuperat område (Ellacuría
1991:1487ff, Baloyra-Herp 1995:45ff, Acevedo 1991:19ff, Stahler-Sholk 1994).
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Vägen fram till fredsavtalet 1992 var inte enkel. Klart är i alla fall att freden
nåddes genom regelrätta förhandlingar mellan företrädare för den salvadoranska
regeringen och FMLN. 88 Redan i oktober 1984 inleddes den första riktiga dialogen, då de första fredssamtalen mellan FMLN och den salvadoranska regeringen
hölls i staden Palma (Barry 1990b:34ff). Mötet gav inget konkret resultat, utan
det var först under ett andra möte i La Libertad i november samma år som
FMLN presenterade en fredsplan. Förslaget innebar bildandet av en övergångsregering med representanter frän alla relevanta parter, erkännande av gerillans
territorium och att armén och gerillans enheter skulle slås samman. Den nyligen
tillsatta civila och kristdemokratiska Duarte-regeringen (1984-1989) avslog förslaget och intog istället ståndpunkten att FMLN skulle lägga ned vapnen och delta i den demokratiska processen. Tre år senare, i juni 1987, presenterade återigen
FMLN nya fredsförslag, men även dessa avslogs av regeringen och militären.
Parallellt med dessa fredsförslag hade det samtidigt inletts en regional fredsprocess, då Costa Ricas president Arias försökte skapa fred i Centralamerika (Barry
1990b:34ff, Klaiber 1998:182ff, Samayoa 2002:126ff, Wood 2000a: kapitel 7).
Emellertid medförde inte det regionala fredsavtalet att det på allvar inleddes
en fredsprocess som kunde lösa konflikten i El Salvador. Ärkebiskopen Rivera y
Damas försökte samtidigt under hösten 1987 inleda en dialog mellan FMLN, regeringen och den salvadoranska armén. (Klaiber 1998:182ff). Den salvadoranska
regeringen höll fast vid beslutet att inte göra några eftergifter förrän FMLN hade
lagt ned vapnen. Dialogen innebar samtidigt att små steg mot en framtida fred
möjliggjordes. Ett sådant var att regeringen gav ett hundratals politiska fångar
amnesti, men samtidigt fick även militären och dödsskvadronerna amnesti för de
mord som hade begåtts det senaste decenniet. Ett annat var att det politiska klimatet öppnades upp något, vilket medförde att FMLN:s politiska ledare i FDR,
Ruben Zamora och Guillermo Ungo, återvände från exil i Mexiko för att bilda
det socialdemokratiska CD. Under 1988 fick tanken om en fredsprocess ett större
folkligt gehör och regionalt stöd i regionen och gradvis även av USA. FMLN
hade visat regeringen att det var en kraft som inte gick att förneka. Gerillan hade
det senaste året visat sin styrka genom att både utföra välorganiserade attacker
ute på landsbygden och i städerna. Samtidigt hade regeringens inställning hela
tiden varit att FMLN var terrorister som skulle lägga ned vapnen och delta i valen (Barry 1990b:37, jfr Wood 2000a: kapitel 7).
I januari 1989, tre månader före presidentvalet, la FMLN fram ett förslag som
till och med USA ansåg att den salvadoranska regeringen borde överväga. Förslaget innebar att ett presidentval skulle hållas under hösten 1989, med FMLN:s
deltagande under FDR och CD:s flagg. Förslaget innebar att FMLN frångick
kravet om en övergångsregering och att man var redo att delta i den demokratiska processen. Men förslaget avslogs både av den kristdemokratiska regeringen, den ledande ultrahögerns nationalistiska oppositionsparti (ARENA) och
av militären. Det främsta skälet var att det stred mot 1983 års konstitution. Där–––––––––
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En redogörelse för fredsprocessen finns bland annat i Barry (1990b), Barry & Castro (1991), Klaiber (1998), Sundaram & Gelber (red.) (1991), Tulchin (1992), Wood (1995, 2000a), Ellacuría
(1991:1235ff ) och i FN:s fredsavtal: “El Salvador Agreements: The Path to Peace” (1992).
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för uppmanade FMLN väljarna att bojkotta 1989 års presidentval. Motivet var att
det pågick ett inbördeskrig som förhindrade en fri och rättvis valprocess. I augusti 1989 undertecknade sedan de centralamerikanska presidenterna ett avtal
som bland annat innebar att den salvadoranska regeringen lovade att inleda direkta samtal med FMLN. Samtidigt uppmanades FMLN att erkänna den nyvalda
ARENA–regeringen (1989-1994), lägga ned vapnen och delta i valen.
Därefter föreslog FMLN nya kompromisser för den tillträdda ARENA-regeringen under den moderata Alfredo Cristianis ledning. Om FMLN gavs reella
möjligheter att delta i politiken utan risk för repressalier förklarade sig FMLN
återigen villiga att stödja den demokratiska utvecklingen. FMLN gick med på
eldupphör och stopp för de sabotagekampanjer som förstörde valprocesser och
landets infrastruktur. I gengäld ville FMLN att regeringen skulle garantera att repressalierna mot folket skulle upphöra, att 1980 års landreformer skulle respekteras samt att landets juridiska system och militären skulle reformeras. I det här läget riskerade Cristianis regering att både förlora stödet från landets ultrahöger
inom ARENA och arméns stöd. Dessa gruppers inställning var att konstitutionen
och den demokratiska processen skulle respekteras och att det egentligen inte
fanns något att förhandla om. Däremot kunde en dialog föras med FMLN.
Många såg också FMLN:s nya strategi som en konsekvens av att glasnost och
perestrojka i världen hade medfört att FMLN liksom andra kommunistiska organisationer alltmera började acceptera den västerländska demokratin och marknadsekonomi. Likväl ansåg den salvadoranska militären att FMLN:s militära
styrka på allvar kunde hota regeringens ställning. Även det nya förslaget mötte
inget större gehör hos regeringen, och efter att militären hade lanserat en kampanj för att förgöra de folkrörelser och de civila ledarna som hade samröre med
FMLN föll dialogen samman. Samtidigt inträffade det under oktober flera mord
mot fackföreningsledare och jesuitpräster på det katolska universitetet UCA
(Barry 1990b:34ff).
Den 11 november 1989 intensifierades ytterligare konflikten, då FMLN inledde den största offensiven sedan 1981 mot de större städerna, inklusive huvudstaden San Salvador (Menzel 1994:71ff). Offensiven visade att FMLN var militärt starkare än någonsin och att rebellerna hade möjligheter att störta regeringen.
När gerillan till och med intog rikemanskvarteren i huvudstaden var segern inte
långt borta. I två veckor befann sig gerillan inne staden och omringade stora områden, där bland annat Hotel Presidente som var ett tillhåll för utländska gäster
ockuperades. När FMLN befann sig inne i huvudstaden och armén började bomba de fattigas kvarter i jakten på rebellerna drog sig FMLN åter tillbaka till de
otillgängliga bergsområdena i norr (Gutiérrez 1993:76ff, Samayoa 2002:218ff).
Därefter tvingades Cristianis regering under hårt tryck från USA till reguljära
förhandlingar med FMLN med FN som medlare (jfr Samayoa 2002:140ff).
ARENA-regeringen ville ha fred, FMLN ville ha fred, och USA ville ha fred.
Det var bara en förhandlingsfråga om vilka områden uppgörelsen skulle omfatta
och hur den skulle genomföras.
Det kan spekuleras mycket när det gäller frågan om varför det till slut blev
fred och en förhandlingslösning i ett land som så länge hade präglats av konflikter. Det finns några viktiga internationella och nationella faktorer att peka på.
Klaiber (1998:190) menar att en rad internationella omständigheter, som det kal-
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la krigets slut, att Reagan ersattes av Bush-administrationen och att sandinisterna
förlorade valet i Nicaragua 1990, bidrog till en förändring av situationen i El
Salvador. Efter de brutala morden mot jesuitprästerna i november 1989 satte
dessutom Bush-administrationen hård press på Cristianis regering. Men det finns
också en rad inre omständigheter som förändrades. Wood (2000a: kapitel 7,
2000b:243ff) menar att ARENA-partiet, med stöd av oligarkin, till slut insåg att
landet behövde fred. Motivet var främst ekonomiska, eftersom inbördeskriget
kraftigt hade minskat oligarkins inkomster. Ett slut på kriget skulle åter få fart på
landets exportekonomi och med en elitdemokrati med ett neoliberalt system
skulle oligarkins maktdominans över politiken och ekonomin fortsätta. Detta var
möjligt eftersom det skedde en maktförskjutning inom ARENA, där de moderna
neoliberala jordbruksindustrialisterna med president Cristiani fick övertag mot
de gamla traditionella storgodsägarna (Paige 1997:321, Wood 2000b:243ff).
Dessutom rådde det ett militärt dödläge, där båda parter insåg att de inte utan
stora uppoffringar kunde besegra den andra. Förmodligen inträffade vändpunkten efter att gerillan i november 1989 intog överklasskvarteren i San Salvador
och huvudstaden höll på att falla i rebellernas händer (jfr Keen 1992:476, Gutiérrez 1993:76ff, Paige 1997:321, Samayoa 2002). Till slut retirerade FMLN från
huvudstaden och upp i bergen igen, enligt egen utsago, på grund av att regeringen började bomba de fattiga kvarteren där gerillan gömde sig med följd att civila dödades. Efter offensiven 1989 trodde inte den politiska eller ekonomiska
eliten att kriget kunde vinnas, eller att det gick att uppnå ekonomisk framgång i
den neoliberala eran så länge kriget pågick. Genom ett slut på kriget kunde en
exportbaserad industri utvecklas, nya handelavtal förhandlas och landet kunde
öppna upp sig mot NAFTA och andra handelsorganisationer. Följden blev att en
ny ekonomisk industriell elit etablerades, den gamla jordbrukseliten tappade
mark, alltjämnt medan en valdemokrati infördes, med en fullt intakt militär.
Samtidigt ville den amerikanska Bush-administrationen dra sig tillbaka från landet, vilket delvis påverkade regeringen och militärens ställningstagande (Wood
2000a: kapitel 7). För FMLN fanns det skäl att få igenom några krav istället för
att ytterligare förlänga konflikten och därmed riskera att förlora anseendet. Vid
slutförhandlingarna accepterade FMLN den representativa demokratin som ett
medel för att påverka politiken, däremot ingick det inte några omfattande socioekonomiska reformer i avtalet (Canas & Dada 2000:73, Wood 2000a-b, Samayoa 2002:286f).
Efter olika delavtal mynnade fredsförhandlingarna ut i ett fredsavtal (de Soto
1992:139ff, Klaiber 1998:181ff). I januari 1990 träffade FN representanter för
FMLN i New York, och något senare godtog även Cristianis regering FN som
medlare. Under 1991 hölls det möten i Geneve, Caracas, Oaxtepec, San José och
i Chipas (El Salvador Agreements – The Path to Peace 1992). På nyårsnatten den
31 december 1991 var konflikten formellt över och under en fredlig ceremoni i
Mexiko City, i januari 1992, undertecknade de stridande parterna, den salvadoranska regeringen och företrädare för FMLN, ett omfattande fredsavtal ”El Salvador Agreements: The Path to Peace”. Joaquin Villalobos, en av FMLN:s chefs-
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förhandlare betraktade avtalet som en förhandlingsrevolution. 89 Revolutionsförsöket blev därför inte ett totalt misslyckande, utan till skillnad från revolten 1932
som slutade med att militären behöll makten ledde det fram till en förhandling
som reformerade och demokratiserade det politiska systemet, men som också i
viss mån reformerade militärens roll och jordägarstrukturen. 90

Vilken typ av transition var det?
Med Przeworskis (1992:117) elitperspektiv kan transitionen i El Salvador ses
som en uppgörelse som innebar demokrati med garantier. En förhandlingslösning var möjligt eftersom den styrande ARENA-regeringen, uppbackade av moderata jordbruksindustrialister, hade ett övertag över de traditionella krafterna
(politiker och traditionella storgodsägare) inom partiet (Wood 2000b:244ff, jfr
Wood 1995). Även om det i fredsavtalet bestämdes att militärens storlek kraftigt
skulle minska och det skulle göras en tydlig skillnad mellan militärens försvar av
landet och den nya polisens uppgifter accepterade militären uppgörelsen (Canas
& Dada 1999:72). Anledningen var främst att militären 1993, strax efter uppgörelsen, fick garantier om att inte ställas inför rätta i framtiden (Samayoa
2002:516, jfr Williams & Walter 1997). Detta hade redan varit ett krav av ARENA under förhandlingarna (Samayoa 2002:286f). Istället tillsattes en ombudsman för mänskliga rättigheter och en sanningskommission som skulle kartlägga militären och gerillans brott mot mänskliga rättigheter (Canas & Dada
1999:72). Samtidigt fick de moderata krafterna inom vänstern övertag mot radikalerna som ville fortsätta den väpnade revolutionen. Vänstern hade i det här läget accepterat att den formella representativa demokratin var grunden för det
demokratiska styret. Det var genom valen som regeringsmakten kunde nås och
därmed kunde detta öppna upp för socioekonomiska reformer (Canas & Dada
1999:73).
Med O’Donnell & Schmitters (1986a) terminologi kan det också ses som en
politisk pakt mellan två dominerande politiska krafter. På den ena sidan fanns
softliners inom den styrande politiska och ekonomiska eliten, på den andra fanns
moderata ledare som insåg att demokratiska val var viktiga. Men uppgörelsen
hade också en ekonomisk dimension (jfr O’Donnell & Schmitters 1986a), som
inte direkt skrevs in i fredsavtalet. Genom att acceptera fria och rättvisa val fick
också den sittande ARENA-regeringen acceptans för en fortsatt neoliberal ekonomisk politik (Paige 1997:332, Wood 2000b:245). I avtalet ingick det därför
inga omfattande och bindande ekonomiska utfästelser om en fördjupning av socioekonomiska reformer och frågan om marknadsekonomi var inte på allvar
uppe på agendan, även om FMLN hade velat inkluderat detta i avtalet (jfr Canas
& Dada 1999:72, Samayoa 2002:286f, 308f). Wood (1995: kapitel 6) hävdar att
ARENA mycket skickligt lyckades undvika att den neoliberala modellen kom
–––––––––
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Joaquín Villalobos uttalande i dokumentären, ”Tala med fienden” av Nitza Kakossaios, 1994. Sveriges Television. Han var ERP:s högsta kommendant och efter fredsavtalet var han en av de främsta
förespråkarna för försoning och ett gemensamt återuppbyggande av landet.
90
Fredsavtalet, “El Salvador Agreements – The Path to Peace 1992” (The United Nations Department of Public Information, New York 1992).
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med i det slutgiltiga avtalet och istället förde de fram tanken på en modifierad
jordägarstruktur, som i praktiken skulle visa sig vara svårt att genomföra.
Även om det finns de som menar att demokratiseringen i El Salvador enbart
har ett elitperspektiv har den också ett underperspektiv. Detta eftersom vänsterns
kollektiva mobilisering spelade en viss roll för övergången till valen under tidigt
1980-tal. Men även den revolutionära vänsterns våldshandlingar och hot om sådana satte press på den sittande militärjuntan. Även om mobiliseringen aldrig,
vare sig i samband med införandet av de civila valen 1982-1985 eller vid slutförhandlingarna inför 1992 års fredsavtal, fick regimen på fall blir ändå slutsatsen
att den var en bidragande faktor som möjliggjorde en förändring. Detta eftersom
vänsterns kollektiva aktioner indirekt påverkade utlysandet av valen under tidigt
1980-tal och att ett fredsavtal slutgiltigt upprättades. Det var vänsterns utmanande grupper och den kollektiva mobiliseringen av gerillagrupper, folkfronter
och politiska partier som gjorde detta möjligt. Dessutom insåg den civila högerregeringen att militärens repressalier inte långsiktigt kunde lösa konflikten.
Resultatet blev därför att El Salvadors transition, som hade inletts med införandet av civila val (1982-1985) kunde slutföras efter fredsavtalet och 1994 års
val. Vänsterns kollektiva mobilisering framtvingade till slut en förhandlingslösning mellan regeringen och FMLN:s ledare. Fredsavtalet var en förutsättning för
att vänstern på allvar skulle kunna ställa upp och utmana regeringen i fria och
rättvisa val. Paradoxen är ändå att vänsterns revolutionsförsök, enligt Paige
(1997:332), gav upphov till en maktförskjutning inom den politiska och ekonomiska eliten under konfliktens gång, vilket till slut innebar att de moderna neoliberala jordbruksindustrialisterna, både lyckades bibehålla militären som en maktfaktor och utmanövrera de traditionella storgodsägarnas makt och få ett slut på
kriget. Följden blev att en elitdominerad valdemokrati med en neoliberal ekonomi etablerades. Därmed kan vänsterns möjligheter att försöka fördjupa demokratin i framtiden försvåras. Således är demokratiseringen i El Salvador ett exempel på där vänsterns mål både är ekonomiska och politiska och där såväl målen som medlen till en början inte alltid behöver vara särskilt demokratiska. Det
är alltså inte primärt frågan om vänstern som helhet var prodemokratisk, utan
snarare huruvida dess kollektiva aktioner och förhandlingar på något sätt påverkade de politiska institutionerna i demokratisk riktning. Frågan som är intressant
att ställa är ifall demokratiseringen hade blivit annorlunda utan vänsterns aktiviteter. I El Salvador spelade det en betydande roll att vänstern agerade som den
gjorde.
Sammanfattningsvis kan vänstern och FMLN:s allmänna mobilisering dels ses
som en av flera orsaker till att allmänna val och civila regeringar infördes under
1980-talet, dels att det till slut blev fredsförhandlingar och ett fredsavtal som
öppnade upp för fria och rättvisa val 1994. Under tidigt 1990-tal bidrog också de
konkreta förhandlingarna mellan FMLN:s ledare och den salvadoranska regeringen till att de första fria och rättvisa valen kunde hållas 1994.
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6.5 Colombia (1956-1958): vänstern deltog inte i transitionen
Som tidigare har framhävts brukar pakter och förhandlingar mellan olika eliter
vara direkt avgörande för transitionen från diktatur till demokrati i Latinamerika
(jfr Huntington 1991:19, Peeler 1992:97, jfr Hartlyn 1988, 1989, Dix 1987, Kline 1983, Wilde 1978). Även om det också var fallet med transitionen i Colombia
(1956-1958) är det i den här studien särskilt intressant att analysera om vänstern
deltog i dessa förhandlingar.

Bakgrund
Efter att Colombias första moderna författning instiftades 1886 har det liberala
(Partido Liberal) och det konservativa partiet (Partido Conservador) dominerat
den politiska utvecklingen (Archer 1995:164ff). Det liberala partiet har alltid varit marknadssinnat och inriktat på modernisering, medan det konservativa har varit mera värdekonservativt och prioriterat lag och ordning. Under hela 1900-talet
har dessa partier styrt landet genom en elituppgörelse, där vänsterns roll har varit
obetydlig. Samtidigt kännetecknades den politiska utvecklingen av en rad väpnade konflikter. Under 1800-talet utkämpades inte mindre än sju inbördeskrig
mellan liberaler och konservativa (Dugas 2000:83). Mellan 1886 och 1930 styrde
det konservativa partiet, men under 1930-talet tog liberalerna över makten. Under den här tiden polariserades politiken, både mellan de liberala och konservativa fraktionerna och mellan partierna och militären. Det hela slutade med inbördeskriget, La Violencia (1948-1957), då uppemot tvåhundratusen människor dödades under bittra strider och fejder. Under inbördeskriget tillät för första gången
de liberala och konservativa partifraktionerna att militären tog makten under general Gustavo Rojas Pinillas (1953-1957) ledning (Hartlyn 1989:292). Men när
Pinillas bröt sitt löfte om en återgång till civilt styre bestämde sig de liberala och
konservativa ledarna att både stoppa våldet och att dra upp riktlinjer för landets
framtida styre. 91 Transitionen till ett demokratiskt styre kunde därefter genomföras, främst på grund av den styrande militärregimens legitimitetskris där liberaler, konservativa, företagare och den katolska kyrkan var emot regimen, oenighet
inom den militära eliten om det fortsatta styret, och eftersom de moderata liberala och konservativa krafterna lyckades förhandla fram en uppgörelse om en
transition (Dugas 2000:81, Hartlyn 1988, Martz 1997, Peeler 1992). USA och
världsbanken tog även tillbaka sitt stöd för militärregimen, främst på grund av
att den förda ekonomiska politiken påminde om Pérons politik i Argentina (Hartlyn & Dugas 1999:264).

–––––––––
91

Bakgrunden till transitionen i Colombia 1956-1958 finns bland annat beskrivet av Jonathan Hartlyn (1988): “The Politics of Coalition Rule in Colombia” och “Colombia: The Politics of Violence
and Accommodation” (1989), Robert H. Dix (1987): “Politics of Colombia” och ”Colombia: the
Political Dimensions of Change” (1967), Miles Williams (1970): “El Frente Nacional: Colombia’s
Experiment in Controlled Democracy”, Paul Oquist (1980): “Violence, Conflict, and Politics in Colombia”, samt Alexander W. Wilde (1978): “Conversations Among Gentleman: Oligarchial Democracy in Colombia”.
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Transition utan vänsterns deltagande
Jonathan Hartlyn (1988:56ff) har i ”The Politics of Coalition Rule in Colombia”
genom intervjuer med nyckelaktörer beskrivit processen som ledde fram till den
nationella front som införde ett demokratiskt styre i Colombia. Genom ett antal
överenskommelser och offentliga pakter, under åren 1956-58, förhandlades det
civila styret fram. Nyckelaktörer i processen var dels den moderata oppositionens liberaler och konservativa, dels den styrande militärens företrädare. Vänstern var inte en del av processen (jfr Hartlyn 1989, Dix 1987, Kline 1983, Wilde
1978, Peeler 1992).
Den första pakten var Benidorm-deklarationen. Den föregicks av att den tidigare presidenten Alfonso López initierade ett förslag om att liberaler och konservativa skulle lansera en gemensam konservativ kandidat i ett presidentval 1958.
Enligt Hartlyn (1988:56) var liberalernas motiv att det knappast var troligt att
den konservativa militärregimen skulle överlämna makten till en liberal. Efter att
liberala företrädare hade förhandlat med den konservativa Lauraneano Gómez,
som levde i exil i Spanien efter att han med stöd av andra konservativa och den
katolska kyrkan blivit störtad av den sittande militärregimen, öppnade de konservativa upp för en dialog med liberalerna. I den här första pakten bestämdes att
en liberal och konservativ koalitionsregering skulle upprättas. När sedan militärregimen bestämt sig för att Rojas skulle sitta kvar som president slöt andra till
militärregimen närstående konservativa ledare upp bakom pakten. Hartlyn
(1988:57) hävdar att de konservativa hade insett att deras framtid skulle bli bättre
med liberalerna än med militärregimen.
I mars 1957 slöts Pacto de Marzo som var ett enat liberalt och konservativt
manifest. Det innehöll förslag om demokratiska val, lansering av en gemensam
konservativ presidentkandidat och dessutom underströks det att den katolska
kyrkan skulle ha en speciell position i det colombianska samhället. Samtidigt
fanns det inre motsättningar. Exempelvis undertecknade inte den konservativa
Gomez, som hade kommit tillbaka från exilen, pakten. Ute på gator och torg började samtidigt i maj 1957 affärsmän, bankirer och småföretagare manifestera sitt
stöd för den liberala och konservativa pakten. Även den katolska kyrkans företrädare slöt upp bakom pakten. Samtidigt menar Hartlyn (1988:58) att det inte
var frågan om någon större folklig mobilisering bland landets arbetare eller vänsteraktivister. I maj 1957 flydde Rojas från landet och en militär femmannajunta
tog över makten. Även om de äldre officerarna inte ville bekämpa landets ekonomiska elit förblev militären lojal med Rojas. I detta läge tillfrågade Rojas som
var i exil om de konservativa ledarna ville bli en del av det kommande styret.
Det hela slutade med att femmannajuntan behöll makten, men att regeringen bestod av lika många civila, konservativa och liberala ledare. Enligt Hartlyn
(1988:59) trodde Rojas att den nya juntan skulle be honom att återvända som
president. Samtidigt visade det sig att de liberala och konservativa ledarna höll
på att få övertaget. Ett synbart tecken på detta var när de civila och politiska rättigheterna återupprättades och allmänna val utlystes till augusti 1958.
I juli 1957 undertecknades ytterligare en pakt, Pacto de Sitges. Den innebar
dels att partierna bestämde sig för att regeringsmakten skulle delas mellan de två
partierna under de närmaste sexton åren, dels att presidentposten skulle alternera
vart fjärde år. Förslaget skulle legitimeras genom landets första folkomröstning.
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Den sittande juntan ställde sig bakom förslaget. Genom ett antal tillägg bestämdes det också att militära företrädare skulle ha rätt att sitta i regeringen, att den
katolska kyrkans hade en central plats i samhället och att bland annat tio procent
av budgeten skulle satsas på utbildning. Hartlyn (1988:62) menar att liberalerna
var övertygade om att militären skulle bli mera välvillig till en demokratisk transition om militären kunde bli en del av administrationen. Slutligen, i Pacto de
San Carlos, fastställde militärjuntan, liberaler och konservativa i december 1957
att ett kongressval skulle hållas före presidentvalet. I en folkomröstning röstade
över fyra miljoner colombianer för det nya demokratiska styret, medan drygt
tvåhundratusen röstade emot förslaget. Därefter röstade folket i maj 1958 fram
liberalen Alberto Leras till ny president. Med drygt åttio procent av rösterna besegrades en konservativ kandidat, som inte tillhörde den nationella fronten (Hartlyn & Dugas 1999:259).

Vilken typ av transition var det?
De här pakterna utgör enligt Peeler (1992:94) ett tydligt exemplet på en elituppgörelse mellan två parter: PL (Partido Liberal) och PC (Partido Conservador).
Rent konkret menar Dugas (2000:87) att samarbetet innebar att det liberala och
konservativa partiet delade på alla politiska poster på nationell (president, regering, kongress och högsta domstol), regional och lokal nivå. Även efter de formella uppgörelserna delade de båda partierna ansvaret för regeringsbildningarna
och det var inte förrän efter 1986 års val som liberalerna ensamt återigen styrde
landet. Med Przeworskis (1992:117) termer kan transitionen i Colombia 1958 ses
som en uppgörelse som innebar demokrati med garantier, detta eftersom softliners inom militärregimen fick garantier om att inte helt marginaliseras i det
framtida demokratiska styret (jfr Huntington 1991:219). Sedan 1960-talet har
militären varit en relativt autonom institution i det colombianska samhället
(Hartlyn & Dugas 1999:273). Till en början enades enbart den moderata oppositionens liberaler och konservativa i en pakt, men i takt med att softliners fick
övertaget över hardliners inom den sittande militärregimen slöt till slut militärjuntan upp bakom pakterna. Samtidigt hölls den radikala vänstern och den yttersta högern utanför uppgörelsen och en del av dessa politiska krafter absorberades upp i den nationella fronten (Peeler 1992:95f). Med Huntingtons (1991)
terminologi ses den som en transplacement, eftersom de moderata krafterna
inom militären och oppositionen möttes på halva vägen i förhandlingarna till ett
demokratiskt styre. I O’Donnells och Schmitters (1986a) termer kan det också
ses som en militär och politisk pakt, som syftade till att skapa en stabil politisk
regim för att undvika framtida militära interventioner och konflikter mellan liberala och konservativa samhällskrafter, som var fallet under La Violencia.
Hartlyn (1989:292f) menar att Colombia därefter har benämnts som allt från
auktoritära, kontrollerade, oligarkiska, demokratiska med restriktioner, till att
benämnas som att nästan vara en polyarki (jfr Dahl 1971:248). En del har också
benämnt Colombias styre som något som påminner om Lijpharts konsensusdemokrati (jfr Dugas 2000:88). I mitt synsätt var det en form av kontrollerad valdemokrati från 1958 fram till 1974, eftersom liberalerna och de konservativa enligt 1956-58 års pakter tillsammans hade rätt att dela på de nationella, regionala
och lokala politiska församlingarna. Samtidigt menar Bushnell (1993:224) att det
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inför varje val var en hetsig debatt om vilken fraktion eller kandidat som skulle
vinna valet. Det var inte heller frågan om att kandidaterna officiellt behövde tillhöra de båda partierna, utan de som ville kunde ställa upp som en av flera av partiets kandidater. Exempelvis ställde kommunisterna under tidigt 60-tal upp på en
av de liberala fraktionernas lista. Likväl hävdar en del som Henderson
(2001:380) att folkfrontens kritiker just kom från kommunister och socialister
som inte officiellt kunde ställa upp i valen för vänsterns räkning.
Varför ställdes då vänstern utanför pakten? Det finns flera orsaker till detta
(Dix 1967:270f, Hartlyn 1988:54ff, Henderson 2001:373ff). För det första hade
de överenskommelser som genomförts varit omöjliga att genomföra med kommunistpartiet, som dominerade vänstern. Detta eftersom deras radikala krav på
en social och ekonomisk revolution med kommunism och antikapitalism, likt den
kubanska utvecklingen, hade förhindrat en transition som de moderata militärerna hade gått med på. För det andra stängde den radikala vänstern ute sig själv,
eftersom den förordade en lösning genom den väpnade revolutionen. Redan i
slutet på 1950-talet hade gerillor bildats ute på landsbygden för att bekämpa militärregimen. Den radikala vänstern hade knappast gått med på de krav som militären och de konservativa ställde i pakterna, särskilt eftersom kommunisterna
förföljdes under La Violencia. För det tredje fanns det ingen moderat vänster att
tala om i Colombia och det här berodde i sin tur på att det liberala och konservativa partiet sedan 1800-talet hade varit etablerade samhällskrafter. Slutligen hade
vänsterns demokratisyn en viss betydelse. De vänsterkrafter som förkastade den
formella liberala demokratin och förordade en klassisk marxistisk folkdemokrati
uteslöt både sig självmant och lämnades utanför av övriga parter. Vänsterns möjligheter att bli ett framtida politiskt alternativ försvagade när kommunistpartiet
självmant inledde en väpnad kamp (jfr Archer 1995). Dessa krafter saknade också möjligheterna att kunna mobilisera sig för att kunna påverka förloppet med
kollektiva aktioner. Under 1960-talet bildades det istället ett antal vänstergerillagrupper, framför allt det radikala och kommunistiska FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), dels det medelklassbaserade ELN (Ejército de
Liberación Nacional) som alltjämnt utmanar regeringen (Chernick & Jiminéz
1993:63, Radu & Tismaneanu 1990:357).
Dugas (2000:88) anser att den nationella pakten i Colombia lyckades med målet. Detta eftersom det civila styret återupprättades och den långvariga konflikten
mellan liberaler och konservativa fick ett slut. Men samtidigt innebar uppgörelsen problem för den colombianska politiska utvecklingen. Eftersom både det liberala och konservativa partiet i första hand har företrätt de övre samhällsklasserna stod den stora massan och den marginaliserade vänsterns ledare
och kollektiva aktörer utanför 1956-1958 års uppgörelse. Henderson (2001:381)
anser att den nationella fronten depolitiserade det colombianska samhället. Tecken på detta är att vissa politiska partier utesluts ur valprocessen och att förtroendet för den nationella fronten försämrades när den började präglas av klientism och korruption. På lång sikt kan det här förklara colombianernas bristande
legitimitet för det politiska systemets institutioner och partier (jfr Dugas
2000:88). Problemet är att även om den colombianska procedurdemokratin med
val har funnits kvar efter elituppgörelsen har inte den stora massan eller vänstern
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som helhet stött den colombianska utvecklingen (jfr Burton, Gunter & Higley
1992:19ff).
Problemet med den bristande politiska legitimiteten har därför inneburit att
den stora allmänheten har organiserat sig i endera det liberala eller i det konservativa partiet. Ett problem var att de två partierna inte ens försökte att återskapa
det stöd som de tidigare hade haft med fackföreningsrörelsen. Exempelvis ville
inte liberalerna knyta tidigare starka band med CTC (Confederación de Trabajadores Colombianos) och likadant var det med UTC (Union de Trabajadores Colombianos) som varit närstående det konservativa partiet. Istället blev det tvärtom. Flera av de problem som har blivit markanta i Colombia under 1990-talet
har sitt ursprung i folkfrontens uppgörelse (1956-1958) och i dess genomförande
(1958-1974). Eftersom de två enda tillåtna partierna inte försökte att attrahera
väljare från lägre samhällsgrupper eller den lilla medelklass som finns har den
politiska apatin gradvis vuxit sig stark. Ett uttryck för det här är vänstergerillagruppernas mobilisering. Dessutom har det parallellt med vänsterns gerillagrupper formerats paramilitära högergrupper som tillsammans med regeringen
och vänsterns gerillagrupper kontrollerar delar av landet. I detta inbördeskrig har
uppemot tvåhundratusen personer dödats. Narkotikahandeln som har förgreningar i alla grupper underlättar inte heller utvecklingen (Hartlyn & Dugas
1999:276ff). Men det poliska våldet har framför allt drabbat den parlamentariska
vänstern (Unión Patriótica) vars politiska ledare och anhängare ständigt har utsatts för politiska mord. När dessutom hela det politiska systemet kännetecknas
av klientism och ett utbrett politiska våld, som i princip förhindrar nya politiska
krafter att utmana de traditionella partiernas ställning, blir följden låg folklig legitimitet för det politiska systemet och en ständig ökande politisk apati. Ytterst är
det här är en konsekvens av den nationella frontens uppgörelse och dess genomförande (Archer 1995:196).
Sammanfattningsvis är Colombias transition till en begränsad valdemokrati
1958 och till en valdemokrati 1974 ett tydligt exempel på en elituppgörelse mellan två högerpartier (liberaler och konservativa) och militären, och där vare sig
vänsterns ledare eller vänstern som kollektiv aktör påverkade utgången. Snarare
sågs transitionen som ett sätt att eventuellt förhindra den stora massans mobilisering inom politiken. Frågan är då vilka slutsatser vi kan lära oss av de fyra empiriska fallen om vänsterns roll under transitionen. Den frågan tas upp i de följande avsnitten.

6.6 Slutsatser: vänsterns roll under transitionen
Under en demokratisk transition kan vänstern som en aktör ha en viss roll för
demokratiseringen. Även om de flesta transitioner har ett elitperspektiv, då den
styrande eliten dikterar villkoren, kan andra oppositionella aktörer som vänstern
spela en viss roll. Genom att utgå från att vänstern endera kan påverka demokratiseringen genom ledares delaktighet i förhandlingar, uppgörelser eller pakter, eller genom att utöva ett kollektivt tryck, kan vänsterns roll för demokratiseringen
analyseras. I det här kapitlet har fyra fall illustrerat vänsterns roll under transitionen från diktatur till demokratiskt styre.
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1. I fall ett – Venezuela (1958) – lyckades vänsterns ledare tillsammans med
den styrande militära och ekonomiska eliten få en betydande roll under övergången till demokrati. Venezuela är ett exempel på en transition som genomfördes med en elituppgörelse där vänsterns moderata ledare hade möjlighet att delta,
och där utgången blev att en fördjupad liberal demokratiform med en importsubstitutionsindustriell ekonomi etablerades. Faktorer som i Venezuela bidrog till en
elituppgörelse med pakter som dikterade den demokratiska transitionens villkor
var; den ekonomiska krisen, militärregimens legitimitetskris, att USA accepterade en demokratisk transition, samt att militären var oenig om det framtida styret. Vänstern som kollektiv kraft hade inte någon betydande roll för landets transition till demokrati.
2. I fall två – Chile (1983-1990) – lyckades vänsterns (och kristdemokraternas) fackföreningar, vänsterpartier och folkrörelser med kollektiva aktioner öka
förutsättningarna för mera demokrati, men där transitionen därefter ägde rum på
den styrande elitens villkor. Chile är ett exempel på en transition som genomfördes utan att oppositionens deltagare (däribland vänstern) kunde påverka utgången med en valdemokrati och en neoliberal ekonomisk modell. Faktorer som
bidrog till att militärregimen till slut utropade fria och rättvisa val i Chile var den
ekonomiska nedgången, det externa trycket från USA, den kollektiva massmobiliseringen (1983-1989) och oenighet inom militärregimen om det framtida styret.
Vare sig oppositionens vänster eller kristdemokrater kunde påverka transitionen
bortom en elitdemokrati med en neoliberal modell.
3. I fall tre – El Salvador (1980-1994) – påverkade både vänsterns kollektiva
aktioner och enskilda ledares förhandlingar landets demokratisering. I El Salvador påbörjades demokratiseringen mitt under vänsterns revolutionsförsök under
tidigt 1980-tal och avslutades med förhandlingar mellan regeringen och FMLN,
som gav upphov till ett fredsavtal 1992 som etablerade valdemokrati med en
neoliberal ekonomisk modell. Faktorer som bidrog till att militärregimen övergick till en civil regering 1982 var främst det externa trycket från USA och vänsterns kollektiva mobilisering som höll på att störta regimen. Det som medförde
att förhandlingarna kunde slutföras under 1992 var en rad skäl, bland annat den
ekonomiska krisen som inbördeskriget hade fört med sig. Dessutom rådde det ett
militärt dödläge där ingen av parterna ansåg att den andra kunde besegras. Därför
bidrog både vänsterns kollektiva mobilisering och dess individuella ledare till att
landets transition kunde genomföras.
4. I fall fyra – Colombia (1956-1958) – hade inte vänstern någon betydande
roll för övergången till valdemokrati och en importsubstitutionsindustriell ekonomi. Både vänsterns ledare och vänstern som kollektiv kraft misslyckades att
påverka transitionen. Faktorer som bidrog till en elituppgörelse med pakter som
dikterade den demokratiska transitionens villkor var den ekonomiska krisen, militärregimens legitimitetskris, att USA accepterade en demokratisk transition,
samt att militären var oenig om det framtida styret. Vänsterns ledare eller vänstern som kollektiv kraft hade inte någon betydande roll för landets transition.
Frågan är då vilken roll vänstern som helhet hade under transitionerna och hur
det påverkade dess utgång? För det första kan det konstateras att i ett fall – Venezuela (1958) – där vänsterns ledare aktivt påverkade transitionen och pakterna
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etablerades en demokrati med begränsade socioekonomiska reformer. I ett annat
fall – El Salvador (1980-1994) – då vänsterns ledare var med och förhandlade
fram framtidens demokratiska system med högerns ARENA-regering etablerades
en valdemokrati, där socioekonomiska frågor inte omfattades av uppgörelsen.
Den slutsats som kan dras utifrån detta är att det inte räcker med att vänsterns ledare blir en del av uppgörelsen för att en socioekonomisk dimension ska bli en
del av den demokratiska pakten. I El Salvador var det tvärtom, där dessutom den
neoliberala ekonomiska modellen, som den sittande regeringen vägrade inkludera i avtalet, etablerades som ekonomisk doktrin. Detta i sig innebär att statens
roll i samhället minimeras. För det tredje kan det konstateras att i det fall – Colombia – då vänsterns ledare överhuvudtaget inte deltog i pakterna, utan där endast liberaler och konservativa politiker, militären och den katolska kyrkan deltog, där etablerades en extrem elitdemokrati med minimala socioekonomiska reformer. Ett parallellfall är Chile då vänstern eller den övriga oppositionens ledare
inte deltog under transitionen, utan där den helt ägde rum på den sittande militärregimens villkor, innebär det också etableringen av en elitdemokrati med minimala socioekonomiska reformer.
Utifrån dessa empiriska fall kan det också konstateras en rad andra saker. En
slutsats är att vänsterns ledare inte behöver ha någon avgörande roll för att en
transitionen ska kunna äga rum, men att det förefaller som att närvaron av vänstern kan påverka demokratin bortom valdemokratin, med en del socioekonomiska reformer (som i Venezuela 1958 eller i Costa Rica 1948-). Således blir en
slutsats att en transition till demokrati också kan äga rum utan att vänsterns ledare deltar i förhandlingarna eller pakterna (som i Colombia 1956-1958 och i
Chile 1983-1990). En annan slutsats är att vänsterns (och andra aktörers) mobilisering för att störta en diktatur och etablera ett demokratiskt styre kan ha en viss
betydelse, om än inte en avgörande roll, för att en demokratisk transition äger
rum. Den kollektiva mobiliseringens roll för demokratiseringen i Chile (19831990) och i El Salvador (1980-1994) är två exempel på detta. Ur detta följer två
andra slutsatser. Den kollektiva mobiliseringen har inte påverkat transitionen att
etablera en demokratiform bortom valdemokratin, utan i båda fallen blev just utgången att valdemokrati med en neoliberal ekonomisk modell etablerades. En
annan slutsats är att det överhuvudtaget inte krävs någon omfattande mobilisering för att en transition ska äga rum. Venezuela och Colombia är två exempel på
detta. När det gäller den parallella transitionen från diktatur till demokrati och
från en ekonomisk modell till en annan kan det också konstateras att det i samtliga fall etablerades nya ekonomiska modeller, som sedermera blev dominerande
hegemonier. I fallen under 1950-talet (Venezuela och Colombia) var etableringen av den importsubstitutionsindustriella ekonomiska modellen en del av
transitionen, medan det i fallen under 1980- och 1990-talet (Chile och El Salvador) innebar att den neoliberala ekonomiska modellen etablerades.
Frågan är då dels hur dessa transitioner påverkar den fortsatta utvecklingen
av respektive demokratimodell, dels hur det påverkar möjligheterna att konsolidera demokratin, och hur spelet mellan olika aktörer som den ekonomiska eliten,
militären, USA och vänstern påverkar detta. Vi ska fortsätta den här diskussionen i del III av studien. Först ska vi analysera fall där vänstern i regeringsställning har försökt att etablera liberal demokrati eller deltagardemokrati.
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Kapitel 7: Vänstern och demokratins fördjupning
Under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal har trenden varit att vänsterregeringar
genom demokratiska val har kommit till makten, stannat kvar vid makten, eller
har haft goda chanser att nå regeringsmakten i en rad latinamerikanska länder
(Hakim 2003, Conger 2003, jfr Dominguez 1997, Warnock 1997). I Chile ingår
socialisterna sedan 1990 i center-vänsterregeringen och socialisten Ricardo Lagos (2000-2006) är president, i Brasilien förde Arbetarpartiet Luis Inácio “Lula”
da Silva (2003-) till presidentposten, i Venezuela styr Hugo Chávez (1999-) med
en vänsterpopulistisk agenda, i Ecuador vann militären Lucio Gutierrez också
presidentvalet 2003 med en vänsterpopulistisk agenda, i Argentina vann Néstor
Kirchner (2003-) presidentvalet på en socialdemokratisk agenda och backas
bland annat upp av vänsterkoalitionen Frente País Solidario, och i Uruguay vann
Frente Amplios presidentvalet 2004. I Costa Rica är fortfarande det socialdemokratiska PLN en dominant politisk aktör, som under 1990- och 2000-talet växelvis har delat regeringsmakten med en socialkonservativ partikoalition.
Samtidigt som vänstern har nått regeringsmakten i flera Latinamerikanska
länder har vänstern flyttat fram positionerna och är den största utmanaren till de
sittande regeringarna i flera andra fall. Det här gäller exempelvis den deltagardemokratiska vänstern, FMLN i El Salvador, FSLN i Nicaragua och PRD i Mexiko. Den här deltagardemokratiska vänstern, som också finns i Lulas Arbetarparti
och i Chávez Venezuela, utmanar den rådande liberala demokratin med marknadsekonomi och neoliberalism (jfr López 2001). Istället för den liberala demokratins fokus på politiska fri- och rättigheter, politiska institutioner och procedurer samt en utpräglad marknadsekonomi utan statlig intervention framhäver deltagardemokraterna framför allt att människor ska ha möjlighet att påverka initiativ, beslut och genomförande av politiken på både nationell och lokal nivå, samt
att den nationella regimen ska överföra resurser från starka till svaga samhällsgrupper (jfr Pateman 1970). Därmed utmanar vänsterns radikala deltagardemokrater både den liberala demokratins utveckling och den neoliberala
marknadsekonomin. Denna vänster har sitt arv efter bland annat Salvador Allendes Unidad Popular (jfr Oxhorn 2003:9ff).
Den andra kategorin av vänstern, den moderata vänstern eller ”vänster om
mitten”, ställer däremot upp bakom utvecklingen av den liberala demokratins
grundpelare och har även accepterat den neoliberala ekonomins inflytande under
1980- och 1990-talen. Den här vänstern, som bland annat dominerar vänstern i
Costa Rica, Chile, Uruguay och i Argentina har även den nått valframgångar.
Till den här kategorin hör också Acción Democrática, som styrde i Venezuela
från sent 1950-tal fram till 1990-talets politiska och ekonomiska kris.
Oavsett om den demokratiska vänstern är deltagardemokratisk eller mer liberal och socialdemokratisk har båda dessa typer av vänstern nått regeringsmakten
i Latinamerika under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal. Därför fortsätter studien i
det här kapitlet med att behandla fall då vänstern demokratiskt har kommit i regeringsställning och endera försökt att genomdriva en radikal socioekonomisk
agenda eller fortsatt att utveckla den liberala demokratins marknadsekonomiska
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politik. I fokus är diskussionen om vilken typ av demokrati vänstern vill etablera
och utveckla, strukturella hinder och möjligheter för att uppnå denna demokrati,
samt hur det här i sig kan påverka demokratins fördjupning. Två fall undersöker
den första aspekten, då vänsterregeringar har försökt att etablera och utveckla ett
demokratiskt styre bortom den liberala valdemokratin. I dessa fall (Guatemala
1944-1954 och Chile 1970-1973) blev konsekvensen militära statskupper eller
uppror med stöd av den inhemska ekonomiska eliten och de amerikanska presidentadministrationerna. I andra fall (Costa Rica 1953-, Venezuela 1958-, Chile
1990-), då vänstern i regeringsställning snarare har etablerat och utvecklat den
liberala demokratins innehåll, med en marknadsekonomisk eller neoliberal ekonomi, har istället den liberala demokratin konsoliderats. Även två fall då vänstern har befunnit sig i opposition med en antikapitalistisk politik analyseras. Dessa är Brasilien och El Salvador under 1990-talet. Ett fjärde alternativ kunde ha
varit att analysera en vänsteropposition som aktivt förespråkat en neoliberal politik, men eftersom det här inte är särskilt relevant för studien har den utelämnats
från diskussionen. 92 Låt oss börja med fall då vänstern i regeringsställning har
försökt att genomföra en radikal demokratisk agenda, som i fallen med Chile och
Guatemala.

7.1 Vänstern i regeringsställning: demokrati med antikapitalism
I den här delen behandlas historiska fall då vänstern har varit i regeringsställning.
Mera specifikt är det frågan om när demokratiskt valda vänsterregeringar, som i
en latinamerikansk kontext betraktas som radikala, både har försökt att föra en
radikal politik för att försöka lösa social och ekonomisk ojämlikhet och utvecklat
en demokrati bortom den liberala valdemokratin. Två av dessa historiska fall
analyseras: Salvador Allendes presidenttid i Chile (1970-1973) och Guatemala
under den demokratiska perioden (1944-1954). Även om det finns en rad saker
som är intressanta i de två fallen är det primära att relatera fallen till en demokratiseringsprocess och i synnerhet till diskussionen om demokratins konsolidering. I båda fallen har etableringen av en radikal demokratisyn resulterat i militära statskupper eller militära uppror med stöd av den inhemska oligarkin och av
de amerikanska presidentadministrationerna. I båda fallen blev också den yttersta
konsekvensen att ett militärt styre etablerades och behölls fram till den tredje vågens demokratisering. Frågan är då vad det här säger oss om demokratisering, i
synnerhet om aktörernas roll och de strukturella begränsningarna för demokratins utveckling. Låt oss börja med det mest kända fallet – Chile.

–––––––––
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Relevanta fall är exempelvis PLN i Costa Rica i opposition under 1990-talet, då partiet hade accepterat den tredje vägens socialdemokrati, som i praktiken innebar acceptans av den liberala demokratin och den neoliberala modellen.
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Allende och Unidad Popular i Chile (1970-1973): från deltagande
demokrati med antikapitalism till militär intervention
Bakgrund
Chile införde allmänna val för både män och kvinnor 1949. Under 1800-talet
hade landet gradvis utökat den manliga rösträtten och parlamentsvalens betydelse hade ökat (Collier 1999:59). Men det var i samband med 1925 års konstitution som grunden till det demokratiska styret, som varade fram till 1973 års
statskupp, etablerades. Tidigt etablerades tre politiska krafter: högern, radikaler
samt vänsterns socialister och kommunister (Scully 1995:109). Fram till 1960talet dominerade högern den chilenska politiken. Undantaget var under perioden
1938 till 1947, då en folkfront i kampen mot fascism bildades av radikaler och
vänstern. 1964 segrade det nybildade kristdemokratiska partiet i presidentvalet
och utlovade en ”revolution under frihet”. President Frei inledde ett reformprogram som omfattade ett nytt skattesystem, en jordreform och andra åtgärder för
att minska inkomstklyftorna. Regeringen backades upp av ett massivt politiskt
och ekonomiskt stöd av de amerikanska presidentadministrationerna. Det här
ägde rum i en tid i Latinamerika då USA genom Framstegsalliansen försökte
stödja reformistiska krafter, som alternativ till den sociala revolution som hade
inletts på Castros Kuba (Keen 1992:330).
Men när socialisten och marxisten Salvador Allende demokratiskt valdes till
president som representant för vänsterkoalitionen Unidad Popular 93 blev det här
inledningen på en tid av fördjupade politiska, ekonomiska och sociala reformer.
Reformerna omfattade både ökat folkligt deltagande i samhällets olika institutioner som arbetsplatser och lokala församlingar, samt tanken om en omfördelning
av samhällets resurser från starka till svaga samhällsgrupper (Oppenheim
1993:35, Collier & Sater 1996:330ff, jfr Pateman 1970). Men Allendes regeringstid kom att dela det chilenska samhället. På den ena sidan befann sig vänsterns koalition, Unidad Popular, med en radikal demokratisyn som i grunden ville förändra det chilenska samhället och omfördela landets inkomster och egendomar. På den andra sidan stod högern som ville bevara de rådande samhällsstrukturerna, utan att omfördela landets resurser. I mitten fanns kristdemokraterna, som under president Freis ledning under 1960-talet hade inlett en del
sociala förändringar med bland annat jordreformer (Oppenheim 1993:34ff). Som
Collier & Sater (1996:331) påpekar hade därför inte vänsterregeringen ett brett
folkligt stöd för att genomföra radikala reformer. Den politiskt, ekonomiskt och
socialt turbulenta regeringsperioden slutade med att militären störtade den demokratiskt valda vänsterregeringen och tog makten i en statskupp, den 11 september 1973. Det blev inledningen på en sjutton år lång militärdiktatur. Först
1990 införde återigen Chile ett demokratiskt styre.
–––––––––
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Unidad Populars regeringsprogram: ”Programa del Gobierno de la Unidad Popular” signerades den
17 November 1969 av företrädare för Unidad Populars sex partier. De två största, socialistpartiet
och kommunistpartiet var marxistiska partier, medan övriga fyra bestod av ett icke-marxistiskt radikalt parti, ett socialdemokratiskt parti, och två mindre icke-marxistiska vänsterpartier (Farías
2000).
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Redan innan Allende valdes till president var den politiska splittringen tydlig.
I presidentvalet 1970 segrade Allende med 36.2 procent av rösterna, följt av högerns Jorge Allesandri 34.9 procent, och av kristdemokraternas Radomiro Tomic
27.8 procent. 94 Eftersom ingen av kandidaterna fick hälften av rösterna blev det i
enlighet med den chilenska konstitutionen kongressen som fick utse en ny president av de två toppkandidaterna. Av tradition brukade kongressen utse den kandidat som hade fått flest röster. Men eftersom Allende var uttalad marxist förordade högern, understödda av den amerikanska presidentadministrationen, att
kongressen istället utsåg högerns Allesandri till president. Under tiden fram till
kongressens omröstning organiserade högern, en del militärer och CIA en plan
för att kidnappa landets överbefälhavare, general Schneider. Schneider betraktades som en konstitutionell demokrat, som hade svurit ed på att garantera Chiles
konstitutionella demokrati. Syftet med kidnappningen var att det skulle se ut som
ett verk av vänsterextremister, men planen misslyckades och istället dog Schneider efter en eldstrid. Efter några veckor av politiska förhandlingar utsågs till slut
i november 1970, Salvador Allende till ny president med 153 röster. Endast högerns nationella parti röstade mot Allende (35 röster) (Collier & Sater
1996:327ff). Kristdemokraterna accepterade Allende som president, eftersom
Unidad Popular hade signerat en utfästelse om ”demokratiska garantier” och att
följa konstitutionen. Dessutom var det kutym att kongressen utsåg den kandidat
som hade fått flest röster i presidentvalet och kristdemokraterna ville inte bryta
traditionen (Oppenheim 1993:40f).
Unidad Populars regeringsprogram
Allende hade gått till val på Unidad Populars program, som sågs som en början
på att införa socialism i Chile. 95 Unidad Popular bestod av sex partier. De två
största, socialistpartiet och kommunistpartiet var marxistiska partier, medan övriga fyra bestod av ett icke-marxistiskt radikalt parti, ett socialdemokratiskt parti
och två mindre icke-marxistiska vänsterpartier (Farías 2000). Av dessa partier
menar Oppenheim (1993:45) att kommunistpartiet, det radikala partier och Allendes fraktion av socialistpartiet tillhörde den moderata fraktionen inom regeringen. Övriga partier tillhörde mera radikala och revolutionära fraktioner.
Under Allendes sexåriga mandatperiod förväntade sig inte Unidad Popular att
fullt ut införa socialism, däremot skulle den fredliga revolutionen inledas. I Allendes installationstal, ”La Gran Tarera” 96 på Nationalstadion i Santiago de Chile, den 5 november 1970, förkunnade presidenten att nationens problem i grunden var en konsekvens av det kapitalistiska systemets beroende, eftersom det
–––––––––
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Valresultatet enligt den Chilenska regeringens ”Dirección del registro electoral” (Santiago de Chile, Chile).
95
Unidad Populars regeringsprogram: ”Programa del Gobierno de la Unidad Popular” (1969)", se
www. Bicentenariochile.com. Programmet finns översatt till engelska i Salvador Allendes: ”Chile’s
Road to Socialism” (1971).
96
Salvador Allendes installationstal som president: ”La Gran Tarera” på Nationalstadion i Santiago
de Chile, den 5 November, 1970. I ett annat tal (tv-tal): ”Estatización de Sistema Bancario” den 30
december, 1970, fortsatte Allende med att redogöra för hur banksystemet skulle förstatligas. De
grundläggande idéerna fanns med i Unidad Populars regeringsförklaring (1969).
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både skapade motsättningar mellan rika och fattiga nationer på det internationella planet och motsättningar mellan en rik minoritet mot majoriteten på det
nationella planet. I talet, som baserades på Unidad Populars regeringsprogram
(1969), fortsatte Allende att argumentera för att den nya regeringen hade ärvt
problemen med social ojämlikhet, ekonomisk utsugning och politiskt förtryck,
där endast en minoritet av folket hade rätt till social omsorg och utbildning. 97
Genom att föra tillbaka makten till folket deklarerade Allende att nationens problem skulle lösas. 98 Genom demokratiska medel skulle socialism uppnås. 99
De politiska, ekonomiska och sociala reformer som Unidad Popular ville
genomföra under sin regeringstid finns beskrivna i ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969). Stora delar av innehållet återgavs också av
Allende i hans installationstal som president. Till stora delar överensstämmer innehållet med den deltagardemokratiska demokratimodellen (jfr Pateman 1970,
Macpherson 1977). En central kärna i den här deltagardemokratiska modellen är
att den representativa demokratins centrala institutioner med parlament och regelbundna val finns kvar, men att det direkta deltagandet ska öka i samhällets institutioner, särskilt på arbetsplatser och i lokala politiska församlingar. Det innebar också att öka det folkliga deltagandet i partierna och i de nationella parlamenten, samt att vara öppen för nya förändringar inom det politiska systemet. Ett
deltagardemokratiskt system ska också kännetecknas av öppenhet och minskad
byråkrati (jfr Pateman 1970).
Dessa centrala utgångspunkter har stora likheter med Unidad Populars programförklaring. Avsnittet om ”demokratins spridning” 100 inleds med olika paragrafer om respekt för den representativa demokratins principer med fria och rättvisa val och politiska fri- och rättigheter. Samtidigt var avsikten att i grunden
förändra det politiska systemet och samhället, genom att föra över makt från oligarkin och de imperialistiska makterna till arbetare, bönder och den progressiva
medelklassen. Därför ville Unidad Popular att olika sociala grupper skulle delta i
politiska, sociala och ekonomiska beslutsprocesser, både på nationell och på lokal nivå. Det här innebar bland annat att beslutsfattandet skulle decentraliseras,
avbyråkratiseras och föras ut närmre folket.101
I avsnittet om den nya ”institutionella ordningen” 102 framgår det hur det skulle genomföras. Genom att demokratisera hela samhället på alla nivåer och genom ökat folkligt deltagande skulle en ny samhällsstruktur där folket bestämmer
etableras. I förslaget framgår det att en ny konstitution var nödvändig för att uttrycka den nya ordningens grundläggande tankar, och dessutom ville man till exempel avskaffa kongressens två kamrar och införa ett enkammarparlament. Motivet till detta var främst att öka folkets representation och då särskilt arbetarklassens deltagande (jfr Oppenheim 1993:42). Även inom den ekonomiska sfären
och inom företagen skulle arbetarnas inflytande öka. Därför skulle den liberala
–––––––––
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Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 1-3
Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 4
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Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 4-5
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Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 4-6
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Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 5
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demokratin, eller vad Unidad Popular betraktade som den borgerliga statens fokus på enbart politiska institutioner och politiska fri- och rättigheter, ersättas med
socialism och en demokrati där hela folket skulle delta i processen. 103 Inom ramen för det nationella parlamentets beslut var tanken att de lokala organen skulle
genomföra de ekonomiska och sociala besluten. Hela omvandlingen skulle ske
gradvis, fredligt och med parlamentariska metoder. I programmet framgår det
också att Unidad Popular, klart och tydligt, respekterade oppositionens rätt att
existera, så länge den höll sig inom de lagliga principerna. 104 Den här paragrafen
kan ses som en varning till den yttersta högern att respektera den konstitutionella
demokratins principer (jfr Oppenheim 1993:42).
Den mest kontroversiella åtgärden var ändå att socialisera delar av ekonomin.
Företagen skulle indelas i tre kategorier. Den ena skulle vara statligt ägda företag
och gradvis skulle följande branscher förstatligas; mineraler, det finansiella systemet, utrikeshandeln, strategiska industrimonopol, samt branscher som omfattar socioekonomisk utveckling som elektricitet, kommunikationer och naturresurser. Den andra sektorn var de privata företagen inom industrin, mineralbrytning, jordbruk och tjänstesektorn. Den tredje var en mixad sektor med både statligt och privat ägda företag. Åtgärderna omfattade även ett program för att öka
arbetarnas inflytande över arbetsplatserna, samt att arbetarna skulle ha rimliga
löner och arbetsförhållanden.
I ett makroekonomiskt perspektiv prioriterade Unidad Popular låg arbetslöshet
med rimliga löner i kombination med högre tillväxt, lägre inflation och åtgärder
för att stimulera konsumtionen. Vänsterregeringens program innehöll också välfärdsåtgärder. 105 På en lista av fyrtio åtgärder som omedelbart skulle vidtas fanns
förslag om ett glas mjölk till alla barn varje dag och ökade hälsoresurser för de
fattiga inklusive utbyggnad av vårdcentraler, vaccinationer, familjeplanering och
abortkliniker. Förutom dessa reformer fanns det planer på att införa billigt bostadsbyggande och ett statligt finansierat utbildningssystem. På sätt och vis var
den ekonomiska politiken en form av klassisk keynesiansk politik i kombination
med en ambition att införa ett deltagardemokratiskt samhälle. Frågan är då hur
det gick med genomförandet av Unidad Populars program?
Vilka reformer genomfördes?
Till en början under 1970 och 1971 flyttade Unidad Popular fram positionerna
rejält, särskilt efter att UP i april 1971 fick drygt hälften av rösterna i kommunalvalen (Collier & Sater 1996:333). Unidad Popular kontrollerade dessutom en
tredjedel av senaten och representanthuset. Efter segern var oppositionens nationalister och kristdemokrater splittrade och vänsterns förhoppningar ökade att
verkligen genomföra det radikala regeringsprogrammet. Vid den här tiden pekade ekonomin uppåt och därför fortsatte Unidad Popular med att omvandla lan–––––––––
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Allendes tal till kongressen den 21 maj, 1971, under avsnittet om ”institutionell utveckling”. Se
också Régis Debrays intervju med Salvador Allende, ur ”Samtal med Allende” (1971), s. 84, s. 117,
s. 124
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Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 5
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Unidad Popular: ”Programa Basico de Gobierno de La Unidad Popular” (1969), s. 7-8
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dets ekonomi till socialism och med en politik som i deltagardemokratiska termer innebar jämlikhet och överföring av resurser från starka till svaga grupper.
När det gäller Allenderegeringens politik blev jordreformerna och förstatligandet av näringslivet de mest kontroversiella punkterna. I Unidad Populars program, i avsnittet om ”ekonomins omstrukturering” 106 , framgår det att deras
främsta politiska mål var att ersätta den kapitalistiska strukturen och jordägarnas
ekonomiska dominans med socialism. Konkret syftade dessa initiativ till att omfördela ekonomiska resurser från ekonomiskt starka intressen till staten, som sedan kunde använda dessa till socioekonomiska reformer och öka det folkliga deltagandet i beslut som berörde dessa frågor. Med jordreformerna avsåg Allende
att fullt ut genomföra kristdemokraterna och president Freis jordreform från
1967. Därefter ville Unidad Popular utöka den till mindre jordegendomar på
mindre än 80 hektar och dessutom uppmuntra kollektivjordbruk framför privata
småjordbruk.
När det gällde förstatligandet av företagen fanns det ingen tidigare lagstiftning
om hur det kunde gå till. Oppenheim hävdar (1993:48) att tre realistiska möjligheter fanns (jfr Valenzuela 1978:50ff, Faúndez 1988:253ff). En var att gå genom
kongressens lagstiftning, men detta krävde kristdemokraternas stöd. En av de
första åtgärderna blev att nationalisera och förstatliga kopparindustrin, från i första hand amerikanska bolag. Kopparindustrin stod för ungefär 80 procent av landets exportinkomster. En klar majoritet av kongressen antog den 11 juli 1971 en
lag som dels innebar ett förstatligande, dels gav det bolagen ekonomisk kompensation. En andra möjlighet som i stor utsträckning användes, på grund av det parlamentariska motståndet, var förstatligande genom presidentdekret eller att staten
helt enkelt köpte företagen. Före 1970 hade de statliga företagen funnits för att
kunna påverka den industriella utvecklingen, men under vänsterregeringen skapades de i första hand för att politiskt kunna kontrollera ekonomin. Det var en
principiell ideologisk skillnad mellan högern och vänstern. Enligt Collier & Sater
(1996:341f) kontrollerade staten runt 1970 cirka 40 procent av den nationella
produktion och 1973 hade det ökat till cirka 80 procent, eller drygt 60 procent av
landets totala BNP.
När det gällde jordreformerna fortsatte Allende-regeringen med kristdemokraten Freis gamla reform. Under Frei exproprierades och delades 15 procent av
jorden ut till 20000 mot utlovade 100000 bönder (Oppenheim 1993:57). Allenderegeringen ökade därför tempot och i slutet av 1972 hade all jord enligt 1967 års
reform exproprierats (jfr Kaufman 1972). Ägarna hade rätt att behålla 80 hektar
själva, medan resten expropierades mot betalning under en trettioårsperiod. De
exproprierade landegendomarna skulle först drivas under kooperativa former
(asentamiento) och efter tre till fem år skulle bönderna bestämma sig för fortsatt
kooperativt styre eller om egendomarna skulle delas ut individuellt.
Även om vänsterregeringen genomförde en hel del av jordreformerna, samt
förstatligade och nationaliserade en del företag, medförde den förda politiken en
rad problem under åren 1971 till 1973 (Valenzuela 1978:50ff, Faúndez
1988:222ff). Vänsterregeringens keynesianska ekonomiska politik syftade främst
–––––––––
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till att genom en aktiv statlig ekonomisk politik prioritera skapandet av nya arbetstillfällen (Keen 1992:334). Men samtidigt ökade dramatiskt välfärdspolitikens sociala utgifter, lönekostnaderna steg, inflationen tilltog, exportintäkterna
minskade och Chile fick stora ekonomiska problem med statsbudgeten och utlandsreserven. För att kunna lösa de ekonomiska problemen försökte vänsterregeringen låna pengar utomlands, men USA stoppade alla lån i de internationella
kreditinstituten. Till slut blev inflationen för hög och när det lokala utbudet
minskade uppstod det istället en svart marknad. I mitten av 1973 anser ekonomerna att Chile var nära en ekonomisk kollaps, eftersom också den nationaliserade gruvindustrin, det reformerade jordbruket och den delvis förstatligade industrin inte lyckades att vända den ekonomiska krisen (Collier & Sater 1996:343ff,
jfr Keen 1992:334ff, de Vylder 1975).
Efter något år började även kristdemokraterna att aktivt göra politiskt motstånd mot Allendes regering. Två saker som det fanns olika uppfattningar om
diskuterades livligt (Collier & Sater 1996:347ff, jfr Falcoff 1989, Fleet 1985).
Den ena var att en del av reformerna infördes genom presidentdekret istället för
lagstiftning genom kongressen. Det här berodde på att Unidad Popular inte hade
egen majoritet i kongressen, utan behövde kristdemokraternas stöd, vilket man
också till en början fick i vissa av reformerna. Men när kristdemokraterna under
1971 övergav sitt tidigare stöd tvingades regeringen använda andra vägar, som
exempelvis presidentdekret. Ett andra problem var frågan om vad som krävdes
för att kunna upphäva ett presidentveto. I takt med att oppositionen började bli
mera enad presenterade de egna lagförslag som presidenten gick emot genom ett
veto. I det här läget hävdade oppositionen att det räckte med enkel majoritet för
att ändå införa lagen, medan Allendes regering menade att det krävdes två tredjedelars majoritet. I juni 1973 kom kristdemokraterna och Unidad Popular överens om två tredjedelars majoritet. Under 1972 och 1973 uppstod det därför en del
kontroverser om hur landets konstitution skulle tolkas och ytterst handlade det
om möjligheten att införa eller avskaffa lagar som hade att göra med jordreformer eller förstatligandet av företagen. 107
Mitt uppe under den konstitutionella krisen hölls det återigen kongressval. I
mars 1973 fick Unidad Popular 43.9 procent av rösterna, jämfört med 44.2 procent 1969. Oppositionen fick 55.7 procent (Collier & Sater 1996:333). Styrkeförhållandena förblev därför samma som det var efter 1969 års kongressval och
efter 1970 års presidentval. Under sommaren 1973 tilltog de ekonomiska problemen och polariseringen i samhället, och till slut tog militären makten i statskuppen, den 11 september 1973. Men vad var det egentligen som hände – varför
föll Allendes regering och demokratin i Chile?

–––––––––
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Det här framgår bland annat av brevväxlingen mellan HD, Kongressen och president Allende i:
”Acuerdo de la corte Suprema Enivado al presidente de la Republica 12 de Abrilo de 1973, Acuerdo de la camara de Diputados sobre el grav quebrantamiento del orden constitucional y legal de la
republica” (23 augusto de 1973).
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Militär statskupp och demokratins fall
Även om den här studien primärt inte har för avsikt att analysera orsakerna till
demokratins fall i Chile 1973 eller i Guatemala 1954 är det likväl intressant att
sätta in problemet i ett större sammanhang. Ur ett demokratiseringsperspektiv
handlade frågan om att storgodsägarna, företagarna och den amerikanska administrationen tillhörde de starka grupper i samhället som gradvis skulle förlora politisk och ekonomisk makt om Unidad Populars program genomfördes. Detta innebar att den demokratiska vänsterregeringen höll på avskaffa den liberala demokratin med kapitalism (jfr Dahl 1971:248) för att införa en radikal deltagardemokratisk modell, som dels innebar ökat folkligt deltagande inom den politiska, ekonomiska och sociala sfären, dels att resurser omfördelades från starka
till svaga samhällsgrupper. Det här skulle förändra det chilenska samhället i
grunden från ett liberalt demokratiskt system till ett socialistiskt med folkligt deltagande över hela samhällets sfärer. Därför motsattes sig de nationella och internationella aktörerna som militären, storgodsägare, företagare, den parlamentariska högern, amerikanska bolag och den amerikanska Nixon-administrationen samhällsutvecklingen i Chile (jfr Valenzuela 1978:81ff, Oppenheim
1993:98ff, Collier & Sater 1996:352ff).
Samtidigt är svaret på frågan om de bakomliggande faktorerna till att demokratin föll fortfarande kontroversiell i Chile. Det finns de som menar att militärens kupp var oundviklig, eftersom Unidad Populars fredliga socialism förr eller
senare skulle avlösas av den väpnade revolutionen, likt Castros revolution på
Kuba 1959. Mot det här talar att demokratin var djupt förankrad både i det chilenska samhället och inom vänstern som helhet. Den forskning som har bedrivits
utgår både från olika perspektiv och har olika ideologiska perspektiv.108 Oppenheim (1993:92ff) menar att ett antal nationella och internationella faktorer påverkade utvecklingen mot politiskt kaos, militärens statskupp och demokratins
fall 1973 (jfr Valenzuela 1978, Collier & Sater 1996:346ff).
En inre faktor som bidrog till det politiska kaoset var att Allendes regering redan innan den tillsattes inte hade majoritet i kongressen och dessutom var det
endast en minoritet som röstade på honom i presidentvalet (Oppenheim
1993:38ff, jfr Valenzuela 1978). Det här tillsammans med att Chile hade presidentmakt innebar problem för relationen mellan den verkställande presidentmakten och den lagstiftande kongressen. Som president hade Allende en del
maktbefogenheter att genomföra vissa saker utan att stöd behövdes från kongressen. Därför kunde Allende genomföra en del av Unidad Populars program utan
att det hade stöd av kongressen. Linz (1994:91ff) menar att detta inte hade varit
möjligt i ett parlamentariskt eller i ett semi-presidentiellt system, eftersom premiärministern eller presidenten i princip alltid behöver parlamentets stöd i dessa
system (jfr Faúndez 1988:318, Faúndez 1997). Dessutom var Allendes regering
–––––––––
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Arturo och Samuel Valenzuela har summerat forskningen i ”Visions of Chile, Latin American Research Review 10, no 3 (1975): 155-175. Lois Oppenheim har också summerat forskningen i ”The
Chilean Road to Socialism Revisted”, Latin American Research Review 24, no 1 (1989): 155-183.
Ett klassiskt verk som tar upp frågan är Arturo Valenzuela ”The Breakdown of Democratic Regimes - Chile” (1978).
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beroende av att högsta domstolen och andra statliga institutioner inte motsatte sig
den sociala revolutionen. Därför var Allendes maktbefogenheter att genomföra
Unidad Populars program begränsade av de konstitutionella ramarna.
Men dessutom var Unidad Popular i sig splittrade om målet och medlen. Konflikten stod mellan de moderata socialisterna och kommunisterna och de radikala
fraktionerna inom fronten (Oppenheim 1993:44f, Valenezuela 1978:59ff). Unidad Populars moderata fraktion ansåg endast att socialismen kunde uppnås genom acceptans av demokratins spelregler. De ansåg också att det behövdes ett
långsiktigt samarbete med medelklassens kristdemokrater för att göra målet möjligt att uppnå. Socialism kunde därför inte nås genom en snabb och våldsam revolution utan det var en långsam process. De radikala krafterna inom regeringen
accepterade Unidad Populars ursprungliga program, men efterhand började de
alltmera förorda en snabbare väg till socialism, som innebar att gräsrötterna skulle resa sig mot överklassen och medelklassen, och att revolutionen sedan skulle
innebära en grundläggande förändring av klasstrukturen. Både socialistpartiet
och kommunistpartiet hade anhängare i båda fraktionerna. När dessutom Unidad
Popular gick till val blev det en inre kamp om vilket parti, ofta kommunistpartiet
eller socialistpartiet, som skulle vinna mandatet i en valkrets. Slutsatsen är därför
att president Allendes regering ofta hade två uppfattningar om både politiska
sakfrågor och om hur socialismen skulle genomföras. Det här påverkade relationerna med kristdemokraterna, som var nyckeln till majoriteten i kongressen. Läget komplicerades också av att Allendes regering var tvungen att förhandla med
andra partier i kongressen och då var det inte alltid säkert att Allende visste hur
Unidad Populars fraktioner stod i frågan. Därför uppfattade många regeringen
som oorganiserad och att den talade med flera tungor snarare än med en röst.
Men Unidad Populars fredliga väg till socialism innebar också en rad kontroversiella beslut, som inte alla samhällsgrupper och utländska aktörer accepterade
(Oppenheim 1993:49ff, Collier & Sater 1996:334ff). Det här gällde framför allt
ekonomiska frågor med förstatligandet av företag och jordreformerna, men också
den makroekonomiska politiken som medförde ekonomisk nedgång under 1971
till 1973. De samhällsgrupper som kraftigt var emot Salvador Allendes regeringspolitik var den politiska högern understödda av jordägare, företagare och militären. Det var även dessa grupper som till slut gav stöd till den militära statskuppen. En annan inre faktor var att den parlamentariska mitten med kristdemokraterna till slut övergav sitt stöd till förmån för den parlamentariska högern
1972. Därmed gav man indirekt stöd till de antidemokratiska grupper som till
slut kom att störta den chilenska demokratin. På grund av stödet för både Chiles
konstitution och landets demokratiska tradition hade kristdemokraterna till en
början stött den demokratiskt valda presidenten Allende (Valenzuela 1978:83ff,
Faúndez 1988:213ff, jfr Falcoff 1989, Fleet 1985).
När det gäller externa faktorer var det främst USA:s hållning till latinamerikanska revolutioner under det kalla krigets dagar som påverkade utvecklingen
(Hersch 1983, Marchetti & Marks 1979). President Nixons utrikesminister Henry
Kissinger deklarerade tidigt att: ”I don’t see why we need to stand by and watch
a country go Communist due to irresponsibility of its own people.” (Nixon
1978, i Davis 1985:490). Helt klart är att USA på något sätt agerade för att Allendes regering skulle falla, men det råder oklarheter hur mycket det betydde för
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utvecklingen (jfr Oppenheim 1993:104ff, Faúndez 1988:213ff). Men ett antal åtgärder vidtogs av den amerikanska administrationen. För det första försökte USA
först att förhindra att kongressen röstade för att Allende skulle utses till ny president i november 1970. Planen var att högerns kandidat skulle utses och att nyval
skulle utlysas för att undgå en negativ efterdiskussion. Detta misslyckades och
Allende blev vald till president. För det andra står det utom allt rimligt tvivel att
CIA under 1970 låg bakom kidnappningen och det tilltänkta kuppförsöket mot
den Allendelojala överbefälhavaren Schneider. För det tredje finansierade USA
redan under valkampanjen en rad anti-Allende kampanjer. För det fjärde förhindrade USA internationella kreditgivare att ge lån till Chile och dessutom upphörde
alla lån, bidrag och handeln med USA. För det femte finansierade och organiserade CIA ett flertal strejker i landet under Allendes tid, som ledde in landet i
kaos. Särskilt bör nämnas den stora transportstrejken 1973. Genom massmedia
spreds också en rad desinformationskampanjer riktade mot Allenderegimen. För
det sjätte har också den amerikanska Chileambassadören vid kuppen 1973 i efterhand erkänt att USA hade konkret förhandsinformation om vad som skulle
hända den 11 september.
Oppenheim (1993:92) hävdar att det inte enbart var en faktor som bidrog till
demokratins fall, utan snarare var det en rad nationella och internationella omständigheter som påverkade utvecklingen (jfr Valenzuela 1978, Linz 1978, Collier & Sater 1996). De nationella faktorerna omfattar bland annat den interna oenigheten inom Unidad Popular, det chilenska politiska systemet där Allende som
president enbart hade stöd av en minoritet i kongressen samt de partier och krafter inom högern och militären som bestämde sig för att bekämpa Allendes politik. Allt det här ägde dessutom rum under en tid då det kalla kriget existerade
mellan USA och Sovjetunionen, och drygt ett decennium efter att Castro tagit
makten på Kuba. Dessa faktorer bidrog till att USA gav stöd till de krafter som
ville få bort Allende från makten.
Sammanfattningsvis försökte den demokratiska vänsterregeringen i Chile under
åren 1970 till 1973 ersätta den konsoliderade liberala demokratin med en radikal
deltagardemokratisk modell, som dels innebar ökat folkligt deltagande inom den
politiska, ekonomiska och sociala sfären, dels att resurser omfördelades från
starka till svaga samhällsgrupper. Storgodsägarna, företagarna och den amerikanska administrationen tillhörde de starka samhällsgrupper som skulle förlora
politisk och ekonomisk makt om Unidad Populars program fullt ut genomfördes.
Dessa grupper motsatta sig av flera olika skäl Unidad Populars regeringsprogram, även om det innebar demokratins fall och att militären, om än kortsiktigt,
tog makten. Låt oss nu se på ett annat likvärdigt fall – Guatemala (1944-1954).
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Den demokratiska perioden i Guatemala (1944-1954): från demokrati med socioekonomiska reformer till militär intervention
Bakgrund
Ett land som ofta glöms bort i den andra vågens demokratisering är Guatemala.
Guatemala är inte med i Samuel P. Huntingtons (1991:16ff) första eller andra
demokratiseringsvåg (år 1828-1922 eller 1943-1962). I själva verket var Guatemala ett av de första länderna i Latinamerika som praktiserade ett relativt fritt
och rättvist demokratiskt styre under ett decennium och det var demokratiskt
valda vänsterregeringar som etablerades. Tidigare hade detta bara hänt i El Salvador, men då störtades den regimen i en militärkupp 1931. Landets politiska utveckling var annars, som så många andra länder i regionen, präglad av ett auktoritärt styre. De liberala reformernas tid (1871-1931) innebar både ekonomiska
och sociala förändringar. För att kunna omvandla landet till en stor kaffe- och
bananexportör (en parallell process genomfördes i grannländerna El Salvador,
Nicaragua och Costa Rica) exproprierade staten land från små- och medelstora
självägande bönder, som såldes till inhemska och nykomna utländska storgodsägare. Ute på landsbygden infördes samtidigt en arbetsrätt som innebar att
ursprungsbefolkningen genom lag blev tvungna att arbeta på det lokala storgodset. Andra reformer var utbyggnad av infrastrukturen med vägar, hamnar och
elektricitet. En stor del av infrastrukturen köptes upp av amerikanska multinationella bolag och därmed grundlades landets beroende till amerikanska intressen
(Williams 1994:164ff, 238f, Dunkerley 1988:134ff).
I samband med den ekonomiska världskrisen, som medförde lägre priser på
jordbruksprodukter, högre arbetslöshet och lägre löner, tog militären makten
(som i flera andra latinamerikanska länder) under diktatorn Jorge Ubico. Under
Ubicos militärdiktatur tilltog repressalierna ytterligare mot den fattiga lantarbetande befolkningen och mot kommunister och vänsteraktivister, alltmedan den
ekonomiska och sociala utvecklingen försämrades (Keen 1992:143, Yashar
1997:87). Efter åtskilliga generalstrejker 1944 genomförde arbetare, medelklassen och universitetsstudenter, med stöd av militären och delar av oligarkin en
lyckad revolt, först mot general Ubicos personliga envälde och sedan mot den efterföljande militära juntan (Yashar 1997:90ff, jfr Handy 1994, Dunkerley 1988).
Faktorer som bidrog till regimens fall och att allmänna val hölls var den ekonomiska krisen, regimens legitimitetskris, folklig mobilisering och att den styrande
eliten var oenig om det framtida styret (jfr Gill 2000:8ff). Istället etablerades ett
demokratiskt styre.
Demokratisk vänsterregering och radikal reformism (1944-1954)
Efter “Guatemalas revolution” valdes två presidenter i de mest dåtida demokratiska valen någonsin i Guatemala. 109 I det första valet i december 1944 valdes
–––––––––
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Perioden 1944-1954 finns beskriven i: Deborah J. Yashar (1997): “Demanding Democracy: Reforms and Reaction in Costa Rica and Guatemala”, Piero Gleijeses (1991): “Shattered Hope: The
Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954”, Jaime Diaz Rozotto (1971): “La Révolution au Guatemala 1944-1954”, Stephen Schlesinger and Stephen Kinzer (1982): “Bitter Fruit:
The Untold Story of the American Coup in Guatemala”, Richard Immerman (1984): “The CIA in
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Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) till president av 85 procent av den röstberättigade befolkningen (Yashar 1997:97). Främsta utmanarna kom från delar
av högern och överklassens kandidat, en före detta USA:s ambassadör från Ubicos militärregim. I 1950 års presidentval segrade Jacabo Arnbenz Guzmán
(1944-1945, 1951-54) med 75 procent av rösterna, medan hans främsta rival fick
15 procent (Gleijeses 1991:36, 83). I dessa presidentval och i parlamentsvalen
hade alla män rösträtt, alla icke-läskunniga män var tvungna att rösta offentligt,
medan icke-läskunniga kvinnor saknade rösträtt. Därför hade inte kvinnor och
män exakt jämlik rösträtt (Yashar 1997:121f). En snarlik parallell till det här är
Schweiz, där kvinnor och män inte fick lika rösträtt förrän under 1970-talet, men
likväl betraktades Schweiz av Robert Dahl (1971) som en polyarki i slutet av
1960-talet. Ett annat exempel är Chile där icke-läskunniga kvinnor först fick
rösträtt 1970. Samtidigt måste dessa val betraktas som någorlunda fria och rättvisa, eftersom de resulterade i de första demokratiskt valda regeringarna någonsin i Guatemalas historia. Som Gleijeses (1991) konstaterar “one could state that
the elections ´were as free as they could be in Guatemala´” (Gleijeses 1991:38).
Juan Arévalo var universitetsprofessor i filosofi i Argentina och tillhörde ideologiskt vad som kan betraktas som förespråkare för icke-marxism och spirituell
socialism (Liss 1991:36ff, Woodward Jr 1985:112, Yashar 1997:127f). I presidentvalet 1944 backades han upp av lärarpartiet, Renovacion Nacional (RN) och
studenternas parti, Frente Popular Libertador (FPL). Landets storgodsägare såg
inte den intellektuella och karismatiska Arévalo som ett framtida hot under valkampanjen. Tvärtom trodde de att de goda ekonomiska tiderna tillsammans med
att ett demokratiskt styre, som ersatte det gamla enväldet, skulle befrämja deras
sak. Storgodsägarna utgick från att staten inte skulle lägga sig i vad som hände
ute på landsbygden, men att den samtidigt skulle skapa en modern industri och
skapa goda kreditmöjligheter (jfr Yashar 1997:91f, Gleijeses 1991:30ff). Under
valkampanjen slöt de flesta andra valkandidaterna upp bakom Arévalo och han
kunde därför vinna presidentvalet med god marginal. Men redan när Arévalo tillträdde som president, i mars 1945, började en del militärer, oligarkin och den
amerikanska administrationen arbeta för att minska på kommunisternas politiska
inflytande (jfr Cullather 1999:14ff). Under de närmsta fem åren utsattes regimen
för ett tjugotal militära kuppförsök understödda av den nationella ekonomiska
eliten och av amerikanska intressen (Karlsson 1995:433).
Arévalo framhävde människors spirituella och psykologiska befrielse från
konservativa tankemönster (Liss 1991:36ff). Under den första demokratiska presidentperioden genomfördes framför allt demokratiska reformer av de politiska
institutionerna med fria val, införandet av ett parlament, demilitarisering, införandet av en kommunallag och visst självstyre för ursprungsbefolkningens områden (Silvert 1969:188f, Dunkerley 1988:139, Yashar 1987:121ff). I konstitutionen skrevs det också in individuella och kollektiva rättigheter som berörde rätten
till sjuk- och hälsovård och en ny arbetslag. Arbetslagen garanterade rätten till
kollektiva förhandlingar, strejkrätt, minimilön, reglering av arbetstiden, förbud
Guatemala: The Foreign Policy of Intervention” samt Nick Cullather (1999): “The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala, 1952-1954”.
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mot diskriminering av kvinnlig arbetskraft, förbud mot barnarbete, samt förbud
mot utnyttjande av arbetskraft (Yashar 1997:127ff).
Men det var framför allt under Arnbenz-administrationens mera redistributiva
reformprogram som svårigheterna inleddes. Syftet med reformprogrammet var
att förvandla Guatemala från en semikolonial ekonomi till en modern och oberoende industristat (Yashar 1997:130ff, LaFeber 1984, Keen 1992). För det första
innebar den ekonomiska modernisering att staten inledde ett program för industriell utveckling. Det innebar en importsubstitutionsindustriell ekonomisk politik
som framhävde statens aktiva roll för att främja nationella ekonomiska intressen,
parallellt med att den privata nationella industrin skulle stimuleras. Företagen
skulle inte förstatligas, däremot skulle staten verka för nationens intressen. Därför skulle naturresurserna kontrolleras av staten eller nationella företag, medan
det i övrigt blev möjligt för multinationella bolag att fortsätta att bedriva verksamhet i landet. Genom att stimulera tillkomsten och utvecklingen av nationella
företag behövdes den nationella marknaden stimuleras. För det andra innebar reformpolitiken att arbetarna och böndernas ekonomiska och sociala situation skulle förstärkas. Arbenz-administrationen prioriterade situationen för landsbygdens
ursprungsbefolkning. För det tredje innebar reformpolitiken att en jordreform
skulle genomföras 1952 (Gleijeses 1991:149ff, Yashar 1997:130ff). Motivet var
främst att sprida ut jordegendomarna till landlösa bönder. 75 procent av bönderna ägde endast nio procent av jorden, och mer än två tredjedelar var sysselsatta
inom jordbruket. Den innebar att all landegendom större än 672 hektar som inte
brukades skulle exproprieras med ekonomisk kompensation. Egendomar mellan
224 och 672 hektar skulle exproprieras om mindre än en tredjedel inte brukades.
De minde jordegendomarna berördes inte av reformen. Därefter skulle all den
mark som exproprierats delas ut till privata jordlösa småbönder. I juni 1952 fattades beslut om att genomföra landreformen (Handy 1994:86f).
Stödet från vänstern
Under den radikala perioden inspirerade åtskilliga vänsterorganisationer regeringarna. 110 Totalt uppstod det 24 partier under åren 1944-1954. De flesta av dessa var så kallade reformpartier, som kom och försvann (Silvert 1969:162). Innan
Arévalo valdes till president uppstod ett nytt parti, PIN (Partido de Intergridad
Nacional), för att stödja hans kandidatur (Gleijeses 1991:73, Wasserstrom
1975:449ff). I parlamentet förlitade sig Arbenz-administrationen på ett massivt
stöd från FPL (Frente Popular Libertador), RN (Renovación Nacional) och PAR
(Partido Acción Revolucionaria). Ledarna hos dessa partier var utbildade medelklassmänniskor (Gleijeses 1991:39). I början av den demokratiska perioden var
kommunistpartiet fortfarande olagligt. Därför organiserade sig istället kommu–––––––––
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Under den demokratiska perioden hade regeringen ett massivt stöd från både den parlamentariska
vänstern och fackföreningar på vänsterkanten. Förvisso hade inte regeringen ett starkt parlamentariskt stöd från utpräglade vänsterpartier i parlamentet, men den hade ett massivt stöd från reformpartier, fackföreningar och andra organisationer som stödde den demokratiska utvecklingen. Dessutom var presidenterna mera ideologiskt till vänster än till höger och i praktiken innebar den demokratiska perioden kraftfulla åtgärder för att bekämpa sociala och ekonomiska orättvisor (jfr Alexander 1957:350ff).

173

nisterna i fackförbund och i andra organisationer. Kommunisterna kontrollerade
arbetarnas fackföreningar och dominerades av arbetare och bönder (Alexander
1957:350ff). Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG), som var medlem av den kommunistiska federationen i Latinamerika, blev en mäktig aktör och
en stor inspirationskälla. En annan var FSG (Federación Sindical de Guatemala).
Trots att dessa fackföreningar bestod av flera stora fraktioner lyckades de ändå
artikulera sitt intresse mot det politiska systemet och de politiska partierna (Wasserstrom 1975).
I de två presidentvalen hade Arbenz stöd från FPL, RN och PAR, medan Arévalo framför allt hade ett massivt stöd från RN, PAR, flera fackföreningar och
från PIN. Vänsterpräglen på regeringarna stärktes också av att 1945 års konstitution fastställde arbetarnas rättigheter i samhället. Det inkluderade också arbetsgivarens ansvar för sociala förmåner som bostäder och sjukvård (jfr LaFeber
1984:113ff, Woodward Jr 1985:234). Men det var inte förrän kring 1950 års presidentval, som kommunisternas inflytande blev märkbart. Vid den här tiden hoppade en stor del av de aktiva kommunisterna av Arévalos egna parti (PAR) och
började istället inta en prorevolutionär hållning (Gleijeses 1991:78f). År 1949
bildades kommunistpartiet (PCG) och ett oberoende revolutionärt parti (PROG),
men trots detta stödde kommunisterna officiellt försvarsministern, Jacabo Arnbenz, kandidatur. Arnbenz stöddes av Arévalos parti, av armén och av flera vänsterpartier som exempelvis Guatemalas kommunistparti. Den konservativa oppositionen lanserade en före detta medlem av Ubicos regim som presidentkandidat.
Vid den här tiden ombildades kommunistpartiet till Arbetarpartiet (PGT) och den
demokratiska regeringen började förändra sin utrikespolitik mot Sovjetunionen.
Arbetarorganisationerna blev kommunisternas främsta vapen mot den konservativa oppositionen. Åtskilliga propagandaaktioner och taktiska åtgärder vidtogs
för att infiltrera militären, protestera mot den utländska ekonomiska närvaron i
landet, samt för att organisera arbetarna för fortsatta ekonomiska och sociala reformer. I detta läge bildade alla reformpartier en demokratisk front för att
genomföra reformpolitiken och försvara den demokratiska regimen från en kontrarevolution, som hade stöd av militären, storgodsägarna och USA (jfr Cullather
1999:14ff, jfr Gleijeses 1991, Yashar 1997).
Runt 1954 var inte Guatemala en kommunistisk stat, utan Arbenz-administrationens avsikt var enbart att förändra samhället i Guatemala; politiskt, ekonomiskt och socialt (Woodward Jr 1985:237, jfr Yashar 1997, Gleijeses 1991).
Men i takt med att landreformerna iscensattes 1952 och kommunisternas stöd
spreds började den demokratiska regeringen möta motstånd från konservativa
jordägare, delar av militären, amerikanska bolag och från den amerikanska Eisenhower-administrationen (jfr Cullather 1999:14ff). Det var det här som senare
ledde till en militär intervention och en ”tyst” kupp 1954, som med stöd av CIA
störtade den demokratiska regeringen (Gleijeses 1991:361ff, Yashar 1997:135
Keen 1992:444ff, LaFeber 1984:114f).

Militär intervention och demokratins fall
Varför föll då den demokratiska vänsterregeringen? På ett sätt är svaret givet.
Det beror på att vissa nationella och internationella aktörer starkt ogillade den
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politik som fördes under den demokratiska perioden (1944-1954). I synnerhet
USA såg vänsterregeringen som kommunistisk, att den var under inflytande från
Kreml och att det därmed var ett säkerhetshot mot USA om kommunismen skulle spridas under 1950-talets kalla krig. Dessa aktörer var delar av militären, den
ekonomiska eliten, samt olika amerikanska ekonomiska och politiska intressen
(Yashar 1997:135, Keen 1992:443ff, Gleijeses 1991:361ff, jfr Silvert 1969). Ett
annat svar är att dessa aktörer var emot införandet av en demokrati, som höll på
att utvecklas bortom valdemokratins fokus på val och politiska fri- och rättigheter, och med åtgärder för att både omfördela landets ekonomiska resurser och
för att stärka det folkliga deltagandet. Men istället för att etablera och utveckla
en radikal deltagardemokratisk modell slutade Guatemalas första demokratiska
period med att militären, med stöd av den ekonomiska eliten och USA, tog makten. De demokratiska åtgärderna för att reformera landets politiska system och
omfördelningen av den sociala och ekonomiska välfärden med arbetsrätt, landreformer och andra sociala åtgärder hade helt enkelt hotat den nationella oligarkins
och de internationella bolagens maktställning i landet.
För det största internationella bolaget, the United Fruit Company, medförde
landreformerna och exproprieringen av land 1952 och de tidigare förbättringarna
av löner och arbetsförhållanden en konflikt mellan bolaget och den demokratiska
regeringen. Bolagets ekonomiska aktivitet uppgick till cirka 40 procent av landets ekonomi och det var redan tidigare en av de största skattebetalarna. Samtidigt försvann det mesta kapitalet utomlands och få investeringar gjordes i Guatemala. Investeringar i hamnar och andra infrastruktursatsningar gjordes för att
underlätta banan- och kaffeexporten. Wasserstrom (1975:449) har konstaterat
“…by 1950, the campaign against latifundismo would become essentially a
campaign against United Fruit” (Wasserstrom 1975:449). Det var därför som
den inhemska oligarkin och internationella aktörer vidtog åtgärder för att förhindra jordreformen och de ekonomiska och sociala reformerna. I artikeln “Revolution in Guatemala: Peasants and Politics under the Arbenz Government” har
samtidigt Wasserstrom (1975) argumenterat för att Arbenz reformer inte totalt
skulle förändra det urbana samhället i Guatemala. Snarare skulle reformerna
medföra att landlösa och mindre jordägare skulle utmana den styrande oligarkins
landegendomar. I ett jämförande latinamerikanskt perspektiv var det ett modest
jordprogram med ett mindre antal reformer som inte innebar en fullständig samhällstransformation (jfr Yashar 1997:131ff). Även företrädare från den amerikanska administrationen framhävde till en början reformerna som “konstruktiva
och demokratiska i sitt syfte” (Cullather 1999:22).
Den amerikanska uppmärksamheten mot landet växte enormt under det kalla
krigets första år, då kampen mellan kommunismen och kapitalismen tilltog. Under den demokratiska regeringens första år vid makten hade landet fortfarande
låg prioritet inom den amerikanska regeringen, CIA, FBI, utrikesdepartementet
och det nationella säkerhetsrådet. Omkring 1950 hade USA officiellt ändrat uppfattning i relationen med Guatemala. USA klagade offentligt på att kommunister
utsågs på höga positioner inom landets administration. Synpunkter på att Arévalo-adminstrationens nationalism uppträdde fientligt mot amerikanska intressen
framfördes också (Cullather 1999:15).
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I augusti 1950 tolkade amerikanska företrädare att den snabba expansionen av
kommunistiska aktiviteter gjorde Guatemala till en potentiell bas för antiamerikansk propaganda. År 1951 förmådde Truman-administrationen United Fruit att
kraftfullt markera missnöje mot regeringen, samtidigt som det amerikanska utrikesdepartementet försökte förmå Guatemalas regering att ändra den radikala politiken. År 1952 uppgraderades Guatemala till att betraktas som ett hot mot amerikansk säkerhet. CIA och FBI tolkade samtidigt situationen som att kommunister försökte integrera landet till den Sovjetiska hemisfären (Cullather 1999:24).
Cullather (1999:25) framhäver att situationen var något bisarr, eftersom till och
med CIA själva i en rapport hävdade att Guatemalas koncentrerade landegendomar, i så kallade latifundius, borde delas ut till mindre och självägande landegendomar. Men med situationen som världen befann sig i under det kalla krigets dagar fanns en tilltro till att utvecklingen i Guatemala skulle sprida kommunism till hela den tredje världen. Det ville CIA och den amerikanska administrationen undvika till varje pris. Från 1952 till 1954 blev toppolitiker och tjänstemän, som utrikesministern, FN-ambassadören, CIA-chefen och ministern för Latinamerikafrågor, inom den amerikanska administrationen involverade i Operation PBSuccess, som var sanktionerad av president Eisenhower (Cullather
1999:24ff). Från exil i Honduras anlände den kommande presidenten, överste
Carlos Castillo Armas, med en armé i juni 1954. Under tiden bombade CIA huvudstaden och släppte flygblad riktade mot regeringen. I Guatemala höll sig militären passiv och därför tvingades den demokratiska regeringen att avgå och en
militärjunta installerades. Efter hårda amerikanska påtryckningar installerades
därefter Castillo Armas som ny president i Guatemala (Gleijeses 1991:320ff,
Cullather 1999:84ff). Den amerikanska administrationen var till och med efter
operationen osäkra på hur militären i Guatemala skulle reagera. Tidigare hade de
yngre officerarna setts som lojala mot de demokratiska regeringarna (Gleijeses
1991:320ff). Men efter att operationen fortskred kunde inte de regeringstrogna
förhindra exilarmén och icke-lojala officerare från att ta makten och därmed störta demokratin. Efter att den nya militärjuntan hade kommit till makten upphävdes de politiska, ekonomiska och sociala reformerna som genomfördes under
den demokratiska perioden och vänstersympatisörer fördrevs.
Sammanfattningsvis kan militärens maktövertagande, med stöd av oligarkin
och USA, tolkas som en reaktion mot vänsterns syn på demokrati med folkligt
deltagande och mot ambitionen att införa social och ekonomisk jämlikhet. Istället blev 1954 början på en repressiv militärregim och årtionden av inbördeskrig
och terror, som varade fram till 1980- och 1990-talens demokratisering. Från juni
1954 styrdes Guatemala av militären“…with the support of the upper class, a
purged army, and the Eisenhower administration” (Gleijeses 1991:383). Det var
dessa samhällsgrupper som hade bekämpat den demokratiska vänsterregeringens
radikala reformer.
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7.2 Vänstern i opposition: deltagardemokrati med antineoliberalism
I det här avsnittet beskrivs två radikala vänsterpartier i opposition under 1990talet; Arbetarpartiet, Partido dos Trabalhadores (PT) i Brasilien, och Farabundo
Martí para La Liberación Nacional (FMLN) i El Salvador. Efter presidentvalet
2002 kom PT i regeringsställning efter att deras presidentkandidat Luis Inácio
“Lula” da Silva segrade i valet. Enligt dessa vänsterpartiers formella partiprogram, deras ledares officiella uttalanden, parlamentsarbete och andra källor, har
de båda kämpat för ett samhälle baserat på deltagardemokrati och mot det neoliberala ekonomiska paradigmet. I en latinamerikansk kontext kan de klassificeras
som demokratiska vänsterpartier, som inte har accepterat den tredje vägens vänsterpolitik, som exempelvis socialisterna i Chile och socialdemokraterna i Costa
Rica har gjort.

Arbetarpartiet (PT) i Brasilien: från opposition till Lulas seger i presidentvalet 2002
Bakgrund
Efter demokratins införande i Brasilien under 1980-talet etablerades ett flerpartisystem med mestadels icke-institutionaliserade ”catch-all” partier (Mainwaring
1999:xvii-xix, 4f, 136ff, jfr Amorim 2002). Ett undantag är etableringen av Arbetarpartiet, Partido dos Trabalhadores (PT), som skiljer sig åt mot andra vänsterpartier, både i Brasilien och i Latinamerika. Av de tre viktigaste vänsterpartierna i Brasilien efter demokratins införande är PT det parti som har dominerat
politiken och dessutom fullt ut förespråkar gräsrotsdemokrati med folkligt deltagande och ett nära samarbete med fackföreningar och olika sociala rörelser (Mainwaring 1999:165ff). PT anses också vara ett av få partier i Latinamerika som
enligt Duvergers (1954) klassiska definition av ett massparti verkligen kan betraktas som ett massparti. Guidry (2003:86) hävdar att PT har utvecklats från en
social rörelse i kampen mot diktaturen till ett politiskt parti som ställer upp i val,
och som både har vunnit lokala, regionala och nationella val.
Efter transitionen till demokrati med de första fria och rättvisa parlamentsvalen valdes 1989 den konservative Fernando Collor de Mello till president. Under
Collor de Mellos presidenttid införde Brasilien gradvis den neoliberala ekonomiska modellen med makroekonomisk stabilitet, kamp mot inflation, upprätthållande av valutans värde, samtidigt som fattigdomen skulle bekämpas (Panizza
2000:177ff). I 1994 och 1998 års presidentval valdes den före detta intellektuella
marxisten, Fernando Henrique Cardoso till president med en politik som försökte
förena en marknadsbaserad politik med en social agenda i försök att lösa landets
sociala problem (de Souza 1999:49ff). Men under själva presidentperioderna
gjordes inga omfattande försöka att bekämpa landets sociala problem och fattigdom. Under valkampanjerna och i kongressen hade Cardoso, enligt Mainwaring
(1999:111), framför allt stöd av “catch-all partierna”, det Brasilianska Arbetarpartiet (PTB), den konservativa liberala fronten (PFL) och de konservativa socialdemokratiska högerpartierna (exempelvis PDS). På den politiska vänster-högerskalan tillhörde regeringspartierna center-vänster, center, center-höger och
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högern (Mainwaring 1999:xviii). Med Plan Real de Cruzada 1994 fortsatte Cardoso den neoliberala ekonomiska politiken. En huvudpunkt i planen var att landets industri gick bra, men på grund av dåliga statsfinanser gick det ändå ekonomiskt dåligt för landet. Under slutet av 1990-talet gick landet igenom en svår
ekonomisk kris och regeringen tvingades att be om lån från både IMF och
världsbanken. Frågan är då vilken politik som Arbetarpartiet (PT) förespråkade i
opposition under 1990-talet.
Deltagardemokrati och antineoliberalism
I slutet på diktaturen uppstod återigen ett civilt samhälle i Brasilien. År 1979 bildades Arbetarpartiet, PT, av syndikalistiska folkrörelser, vänsterpartier, fackföreningar och andra folkrörelser (Mainwaring 1999:91). Syftet var främst att verka för demokratisering och att omfördela landets distributiva inkomster. 111 I början av 1980-talet kämpade PT för representativ demokrati, men när väl ett demokratiskt styre infördes har deras agenda utvecklats till att verka för deltagardemokrati och mot den neoliberala ekonomiska modellen. 112
Medlemmarna och anhängarna kommer från olika samhällsgrupper; syndikalister, före detta gerillasoldater, jordlösa bönder, sociala rörelser, förortsaktivister, katoliker från befrielseteologin samt från den intellektuella medelklassen (jfr
Mainwaring 1999:171ff). I de lokala, regionala och de nationella valen har PT
gradvis stärkt sin position. Partiet har starka fästen ibland annat i stora städer
som Rio de Janeiro, Brasilia och Porto Allegro. I 1994 och 1998 års presidentval
kom PT:s ledare, Luis Inácio “Lula” da Silva tvåa, men efter 2002 års val installerades Lula som ny president. Samtidigt har Arbetarpartiet sedan tillkomsten
mestadels varit i opposition. PT har inga omfattande kontakter eller relationer
med socialistpartier eller socialdemokratiska partier i världen eller i Latinamerika. Det här gäller även relationerna till vänsterpartier i före detta kommunistiska Öst- och Centraleuropa. Men partiet har med viss inspiration från den socialdemokratiska modellen, i kontrast till de konservativa socialdemokratiska högerpartierna i Brasilien och Portugal, tolkat socialismen som att det handlar om
att radikalisera demokratin. PT kämpar därför för deltagardemokrati, i meningen
att folket och arbetarna ska ha rätt till att påverka alla politiska, sociala och eko–––––––––
111

I PT:s ”Carta de Principos” (A Comissao Nacional Provisória, 1 Maio de 1979) framgår det att
partiet skapades för att tillgodose arbetarnas intressen, som alltid har varit undertryckta av de dominanta klasserna. Andra problem i samhället var fattigdomen och de sociala och ekonomiska inkomstskillnaderna, bland annat en orättvis jordägarstruktur. Istället framgår det att PT var ett massparti, som skulle kämpa för arbetarnas deltagande i samhällets politiska, ekonomiska och sociala
beslut och etablera en alternativ ekonomisk modell till det kapitalistiska systemets kapitalackumelering. Samma år i deklarationen: ”Declaracao Política do Partido dos Trabalhadores” (Sao Bernardo,
13 de Outubro de 1979) framgår det att partiet var en social rörelse som aktivt skulle bekämpa militärregimens repressalier, kämpa för transition till demokratiskt styre samt genomföra social och
ekonomisk omvandling av samhället.
112
I PT:s ”O Socialismo Petista” (Resulcao de no 7 Encontro Nacional – 31 mayo e 3 junho, 1990,
Sao Paolo) framgår det att partiet ville genomföra en ”historisk kompromiss” och därmed verka för
ett fritt och deltagardemokratiskt samhälle, baserat på idéer från marxismen, socialismen, kristendomen, nymarxister och radikaldemokrater. Det framgår också att partiet var antikapitalistiskt och
mot den rådande och begynnande liberaliseringen av ekonomin (neoliberalismen).
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nomiska beslut på alla nivåer. Det yttersta syftet är att skapa ett socialistiskt och
demokratiskt samhälle. 113
Även om PT accepterar de fundamentala värdena i den representativa demokratin är folkligt deltagande en av hörnstenarna i partiets politik, den andra är
kampen mot den neoliberala ekonomin. Deltagardemokratin inkluderar en vision
om hur alla sociala sektorer ska integreras i samhället och att vanliga människor,
civila samhället, fackföreningar, partier, företag och andra grupper ska delta i
samhällets beslutsprocesser. Deltagande innebär både decentralisering och professionalisering av beslutsprocesserna i det federala Brasilien, delstaterna, städerna och stadsdelsnämnderna. Men ändå menar PT att den federala staten ytterst har ansvaret för medborgarna och för landets utveckling, särskilt gällande
landreformer, jordbruket, utbildning, social välfärd, infrastruktur, bostäder och
andra saker som vatten och elektricitet. Enligt Mainwaring (1999) är PT “cohesive, more disciplined, and commands loyalty than the catch-all parties. It is also
more committed to internal democracy and grassroots participation than others”
(Mainwaring 1999:167).
När det gäller införandet av deltagardemokrati kan dessa försök framför allt
härledas till Arbetarpartiets arbete i vissa delstater. Det är särskilt i Porto Allegre
(sedan 1989) och Belo Horizonte (sedan 1993) som en deltagardemokratisk modell har etablerats. Modellen tillämpas i över hundra städer och den gäller framför allt budgetprocessen och sociala frågor (Schugurensky 2001:30ff, Avritzer
2002:139, 2000:59ff). Mera konkret innebär budgetprocessen att lokala parlament, politiska partier, sociala rörelser och övriga medborgare har möjlighet att
kanalisera åsikterna till de regionala beslutsfattarna. Det innebär att de politiska
besluten både kommer till efter en diskussion inom de regionala parlamenten av
den styrande eliten, men också genom folkligt deltagande i besluts- och implementeringsprocessen. Varje parlament har vanligtvis två sessioner under året.
Den första inleds med en redogörelse för vad som bestämdes det föregående året
och vad som sedan har implementerats. Därefter redogörs för vilka resurser som
finns tillgängliga för det kommande året. Dessutom redogörs för vad olika subregioner anser i de olika frågorna (Avritzer 2002:139). Till den andra sessionen
väljs olika delegater från subregionerna, lokala organisationer och från fackföreningsrörelsen. Under den andra sessionen bestäms kriterierna för fördelningen av
resurserna. De olika områdena som administration, boende, kommunikationer,
sport och fritid, kultur etc rankas på en lista. Utifrån det här bestäms sedan vilken
politik som ska gälla i samråd med den styrande regionens politiska ledning.
Avritzer (2002:148) menar att den här deltagarmodellen kännetecknas av att
initiativen kommer från sociala lokala aktörer, att institutionerna kan förändras
genom att deltagandet förs in som en dialog mellan politiska beslutsfattare och
sociala aktörer, och att det till slut fattas beslut som varje år kan kontrolleras av
medborgarna. I Brasilien anser Avritzer (2002:4) att folket under massmötena i
–––––––––
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Paragraf 1 och 240 i partiets stadga: “Estatuto do Partido Dos Trabalhadores” (Aprovado Pelo Diretório Nacional EM 11/03/01), jfr Carlos Enrique Guzmán Mendoza & Ermício Sena de Oliveira
(2001c:147ff).
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storstäderna under transitionen till demokrati visade att det fanns krav på en ny
form av demokrati, särskilt gällande relationen mellan staten, samhället och det
folkliga deltagandet. Artikel 204 i konstitutionen garanterar sedan 1988 folkets
rätt att delta både i beslut och implementering av beslut (Avritzer 2002:169).
Förutom kampen för deltagardemokrati kännetecknas PT av kampen mot den
neoliberala ekonomiska modellen. Arbetarpartiet och Lula i opposition har starkt
ifrågasatt den neoliberala modellen. PT menar att den nyliberala strukturanpassningspolitiken har medfört ökade sociala problem som arbetslöshet, lägre löner
och fattigdom i hela Latinamerika. PT brukar också peka på utvecklingen i Mexiko och Argentina under 1980- och 1990-talen. Kampen mot den neoliberala
modellen är också kopplad till den deltagardemokratiska tanken. Detta eftersom
den fria och neoliberala ekonomin omöjliggör en aktiv stat som både försöker
omfördela resurser från starka till svaga grupper och som utökar människors inflytande i den politiska, ekonomiska och sociala sfären.
Valet 2002 – mot fördjupning av demokratin?
I oktober 2002 vann “Lula” da Silva presidentvalet och installerade i januari
2003 in som ny president i ett av de största och mäktigaste länderna i Latinamerika. Han var den första presidenten som hade en enkel arbetarbakgrund och som
inte kom från någon av de förnäma familjerna eller från militären (Hunter
2003:152, Stove 2003). I 2002 års presidentval utmanade inte Arbetarpartiet de
traditionella krafterna – militären, företagarna och storgodsägarna – i lika stor utsträckning som varit fallet i valen 1989, 1994 och 1998. I kampanjen lovade Lula
att arbeta inom ramarna för 1988 års konstitution och verka för finansiell stabilitet med låg inflation, skuldavbetalningar och acceptera relationen till internationella finansiella aktörer som IMF och WTO.114 Vidare fördömdes de olagliga
och våldsamma landockupationerna ute på landsbygden. Men samtidigt lovade
Lula en ny alternativ, mera, statsinterventionisk ekonomisk modell som skulle
skapa industriell tillväxt, öka exporten, ge lägre arbetslöshet och högre löner. I
kombination med fattigdomsbekämpning och reformer för att och utjämna landets inkomstskillnader intog PT en tydlig vänsterprofil (Hunter 2003:153).
Frågan som då ställdes var om 2003 skulle bli startskottet för en ny era för det
demokratiska Brasilien med en ny politik och en utveckling mot en fördjupad
demokrati (Hunter 2003:151, Stove 2003). Utrikespolitiskt ställdes frågan om
Lula på allvar skulle radikalisera relationerna till det internationella ekonomiska
–––––––––
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I ”Carta ao povo brasileiro” (Sao Paolo, 22 de junho de 2002 från Luiz Inácio Lula da Silva) och i
”Compromiso com mudanca” (Sao Paolo, 28 de outubro de 2002 av Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente eleito de República Federativa de Brasil) framgick det tydligt att Lulas PT-regering skulle
arbeta inom ramen för det neoliberala ekonomiska systemet och bland annat försöka samarbeta
ekonomiskt och integrera landets ekonomi med andra latinamerikanska länder. Vidare skulle man
stödja FN och internationella avtal som Kyoto-protokollet och den internationella brottsmålsdomstolen. Men man aviserade också sociala och ekonomiska reformer med bland annat stöd för familjejordbruk, kooperativa organisationer och mikrokrediter.

180

systemets nyliberala ekonomi och konfrontera Världsbanken, IMF, WTO och
den amerikanska administrationen (jfr Stove 2003). Inrikespolitiskt var frågan
om Lula skulle våga införa mera av jämlikhet och deltagardemokrati, det vill
säga, reformera de politiska institutionerna, förbättra de civila och politiska rättigheterna samt genomföra åtgärder för att minska på landets stora sociala och
ekonomiska inkomstskillnader. Efter halva presidenttiden har emellertid inte så
mycket hänt med Lulas reformpolitik (Hunter & Power 2005:127ff).
Samtidigt finns det en hel del generella hinder för att kunna genomföra sociala
och ekonomiska reformer i Brasilien (Weinstein 1994, Weyland 1996b). För det
första hade Lulas Arbetarparti vid makttillträdet endast 91 av 513 platser i underhuset och 14 av 81 i Senaten (Hunter 2003). Därför krävs det en rad olika
förhandlingar med andra vänster- och centerpartier för att kunna genomföra olika
reformer (jfr Amorim 2002). Ute i landet år 2003 kontrollerade PT tre av tjugosju delstater. Eftersom PT inte har majoritet i landet kan det således vara svårt att
genomföra radikala reformer. För det andra finns det olika institutionella hinder
som försvårar möjligheten att genomföra reformer efter demokratins återkomst.
Weyland (1996b), som har studerat hur politiker och tjänstemän har försökt att
genomföra reformer efter 1980-talets demokratisering, hävdar att även om regeringar och partier har en vilja att radikalt förändra samhället finns det dessutom rad institutionella förklaringar som förhindrar reformer. Framför allt handlar det om följande faktorer; att bevara klientism bland landets fattiga, att de svaga partibildningarna inte kan artikulera mot landets politiska system, att intresseorganisationerna lobbar mot staten för egenintresse istället för ett allmänintresse, samt att statsbyråkratin i sig är väldigt fragmenterad. Därför är det svårt
att radikalt förändra samhället i Brasilien. Dessutom finns det aktörer utanför det
politiska systemet, som oligarkin och militären, som knappast skulle tillåta en
radikalisering av politiken. Låt oss se på ett annat fall med den deltagardemokratiska vänstern under 1990-talet, FMLN i EL Salvador.

FMLN i El Salvador: från revolutionärt krig till parlamentarisk opposition under 1990-talet
Bakgrund
I El Salvador utkämpades det under 1980-talet ett inbördeskrig mellan vänstergerillan FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) och regeringen, ett krig som också var en del av det kalla kriget. Medan regeringen hade
stöd från USA fick FMLN stöd från Sovjetunionen, Kuba och Nicaragua. Inbördeskriget krävde 75.000 dödsoffer och drygt en miljon människor tvingades att
lämna landet. Under FN:s ledning undertecknades i januari 1992 ett omfattande
fredsavtal som satte punkt för konflikten. 115 I El Salvador har vänstern under
hela 1900-talet bekämpat militärdiktaturerna och efter att inbördeskriget tog slut
1991 accepterade vänsterns främsta företrädare, FMLN, valdemokrati som ett
medel för att nå den politiska makten. Sedan 1994 har FMLN ställt upp i alla
–––––––––
115

El Salvador Agreements: The Path to Peace 1992 (The United Nations Department of Public Information, New York).
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demokratiska val, och även om man har förlorat presidentvalen till högerns kandidater har partiet blivit det största oppositionspartiet i landet. Från 1980-talets
hårda marxist-leninistiska demokratisyn förvandlades partiet till ett modernt
vänsterparti med en agenda baserad på deltagardemokrati, åtgärder mot den neoliberala modellen och radikala åtgärder för att uppnå social rättvisa i El Salvador.
Bakgrunden till FMLN:s uppkomst är att det under 1970-talet bildades fem
olika gerillagrupper (Baloyra 1986:91ff, Dunkerley 1982:87ff, Montgomery
1982:119ff, Radu & Tismaneanu 1990:187ff). Varje gerillagrupp hade sin egen
ideologi och syn på hur den väpnade kampen skulle föras, men för att lättare
kunna besegra den gemensamma fienden enades grupperna 1980 under ett gemensamt kommando, FMLN. 116 Varje gerillagrupp stöddes också av olika folkfronter, politiska partier och av diverse andra organisationer som stod ideologiskt
nära. Förutom ett gemensamt militärt kommando bildades även ett gemensamt
politisk organ 1980, FDR (Frente Democratico Revolucionario). På så sätt var
vänstern genom det militära FMLN, det politiska FDR och genom stödet av allierade folkrörelser en kollektiv kraft som påverkade samhällsutvecklingen i El
Salvador under 1980 och 1990-talet. Men även om gerillagruppernas storlek och
styrka var olika och dess syn på ideologi, strategi och ledarskap delvis skiljde sig
åt fanns det ändå något som de gemensamt stod för. 117
I början av 1980-talet var FMLN och även FDR:s politiska mål att ta makten
med våld och genomföra en revolution (Montgomery 1982:119ff, Radu & Tismaneanu 1990:187ff). Politiskt skulle den demokratiska revolutionära regeringen
styra landet under folkligt deltagande av de sektorer som hade besegrat den militära diktaturen och med hjälp av de krafter som hade verkat mot imperialismen
i landet. Regeringen skulle också garantera ett nationellt oberoende för det salvadoranska folket och respektera FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.
De som var skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter under militärdiktaturen
skulle ställas inför rätta. Den revolutionära regeringen förband sig också att upprätthålla friheter som yttrandefrihet och religionsfrihet. Ekonomiskt föreslog
FMLN/FDR strukturella förändringar, där bland annat banker, exporten och
–––––––––
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Redan våren 1970 bildades den första den första gerillagruppen, då ett antal ledare från kommunistpartiet däribland Salvador Caytetano Carpio hoppade av partiet för att bilda FPL (Fuerzas Populares de Liberación). 1971 bildades ERP (Ejército Revolucionario de Pueblo) och till skillnad från
FPL ville ERP snabbt initiera ett folkligt revolutionsförsök. 1975 bröt sig FARN (Fuerzas Armadas
de Resistencia Nacional) ut ur ERP, efter att dess sympatisörer började förorda ett bredare politiskt
samarbete. Förutom dessa större grupper bildades det också under slutet av 1970-talet två mindre
gerillarörelser PRTC (Partido Revolucionario de Los Trabajadores Centroamericanos) och Kommunistpartiets FAL (Fuerzas Armadas de Liberación).
117
1981 beräknades det att FMLN samlade totala styrkor uppgick till 4000 gerillasoldater och 5000
personer i milisstyrkor. Vid den här tiden var därför inte FMLN:s problem antalet soldater, utan
snarare att det saknades vapen till alla som ville slåss för FMLN. Soldaterna i de olika plutonerna
fick därför jobba i skift. FMLN fick vapen från flera källor. För det första köpte grupperna vapen på
den internationella vapenmarknaden och av korrupta salvadoranska militärer. Dessa vapenköp finansierades mestadels av de lösensummor som man hade fått genom kidnappningar av framstående
personer inom det salvadoranska samhället, men en del kom också genom internationella bistånd
frän både östblocket och Västeuropa. För det andra så hade FMLN egna vapenfabriker, där handeldvapen, minor och handgranater tillverkades i mindre skala.
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energisystemet skulle förstatligas. Man avsåg även att monopolisera industrin
och all social och ekonomisk service. En jordreform skulle även medföra en
jämnare fördelning av jorden till små och medelstora bönder. Genom skatter
skulle också en ökad inkomstfördelning kunna uppnås. Socialt förband sig den
revolutionära regeringen att reducera arbetslösheten och att skapa acceptabla
förhållanden för alla salvadoraner inom vård, skola och omsorg. För att skydda
folkets oberoende skulle även den revolutionära armén omvandlas till en ny salvadoransk armé, som tillsammans med delar av den gamla militären som inte
begått brott mot mänskliga rättigheter skulle tjäna landets bästa.
Enligt Montgomery (1982:152) hade FMLN och FDR:s revolutionära process, där både kvinnor, kristna och demokratiska samhällskrafter deltog i, en rad
kännetecken. Ett var konceptet befrielse, som fick ett genomslag bland den kristna befolkningen som hellre talade om befrielse än om revolution. Det omfattade
befrielse från hunger, analfabetism, dåligt boende, fattigdom, utländsk dominans,
den inhemska ekonomiska elitens dominans, samt att kvinnor skulle ses som
jämbördiga med män. Ett annat koncept var pluralism. Två medlemmar av
FMLN, Eduardo Sanches ”Guevara” och Maria Caminos menade att pluralismen
var en av förutsättningarna för befrielsen. Ruben Zamora, då ledare för det kristna socialdemokratiska MPSC och sedermera FMLN och CD:s (Convergencia
Democratico) presidentkandidat 1994, menade att det åtminstone fanns tre skäl
för pluralism. Förutom att det skulle skapa en inre självkritik som gjorde så att
revolutionen inte skulle bli alltför byråkratiserad, och att folket genom historien
alltid hade krävt ökad pluralism, så fanns det ett taktiskt skäl till hur motståndet
mot imperialismen skulle utvecklas.
Enligt officiella amerikanska källor tolkades dock FMLN-FDR:s samhällssyn
som en fasad för en hård marxism-leninism, där alla demokratiska krafter efter
en seger omedelbart skulle utmanövreras av den revolutionära regeringen. Denna
demokratisyn skiljde sig åt från den västerländska liberala demokratin och därför
var det inte heller troligt att en typ av liberal demokrati skulle utvecklas. Istället
stod FMLN och FDR för en mera deltagande form av demokrati, som bemöttes
med hård kritik från den amerikanska liberala demokratisynen (Carothers
1991:25f, LeoGrande 1998:149ff). Under 1980-talet förkastade FMLN principen
om valdemokratin och det var först 1989 som vänsterns CD för första gången
ställde upp i valen. FMLN och FDR bojkottade emellertid valen fram till efter
fredavtalet 1992. Under slutet av 1980-talet kom vänsterns ställning att delvis
förändras, dels genom att den socialdemokratiska alliansen CD började delta i
valen, dels för att också FMLN omtolkade sin syn på demokrati, den salvadoranska konflikten och på det framtida samhället (jfr Handal & Vilas 1993). Samtidigt förberedde sig vänsterns politiska partier för en återkomst till partipolitiken. 1987 blev därför en vändpunkt, då MNR och PSD (Partido Socialista Democratico) bildade ett nytt socialdemokratisk parti som fick namnet CD. CD:s
plattform var att landet kännetecknades av strukturell orättvisa, brist på demokrati, avsaknad av nationellt oberoende och av ett inbördeskrig. I takt med att CD
utvecklades som ett socialdemokratiskt parti började även FMLN att förändras
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från en väpnad revolutionär organisation till att inta ståndpunkten om demokrati
och pluralism. 118
Fredsavtal och ”århundradets val” 1994
På nyårsnatten den 31 december 1991 var konflikten formellt över och under en
fredlig ceremoni i Mexiko City, i januari 1992, undertecknade de stridande parterna; den salvadoranska regeringen och FMLN ett omfattande fredsavtal ”El
Salvador Agreements – the Path to Peace” (1992). Fredsprocessen har sedan dess
övervakats av FN, och bland annat tillsattes en sanningskommission för att utreda brott mot mänskliga rättigheter som begick under inbördeskriget (Doyle,
Johnstone & Orr 1997, Gairdner 1999). Parallellt med att FMLN hade inlett slutoffensiven och fredsförhandlingarna hade intensifierats så började också
FMLN:s politiska plattform att förändras. Sedan 1980 hade därför FMLN rört sig
från en utopisk marxism till att utveckla ett pragmatiskt synsätt på framtidens
samhälle (jfr Handal & Vilas 1993). Politiskt utvecklade FMLN en pluralistisk
samhällssyn. Det innebar att FMLN inte avsåg att bilda en enpartistat som under
den ryska revolutionen, utan att man istället förordade demokratiska val och ett
flerpartissystem som skulle kunna garantera alla människors intressen. Likaså
började FMLN stödja tanken på den västerländska demokratins fokus på civila
och politiska fri- och rättigheter (jfr Handal & Vilas 1993). Efter 1992 års fredsavtal mellan regeringen och FMLN hölls århundradets val. I det första val efter
inbördeskrigets slut och det första valet någonsin, då både vänstern och högerns
deltog på någorlunda lika villkor, segrade ARENA både i kommunerna, det nationella parlamentet och i presidentvalet. I presidentvalet 1999 och 2004 kom
FMLN tvåa, några procent efter den vinnande ARENA-kandidaten. I parlamentsvalen och de lokala valen 1997, 2000 and 2003 ökade FMLN antalet mandat kraftigt och flyttade fram positionen som huvudopposition mot det konservativa och nyliberala ARENA-partiet (jfr Wood 2000:248ff). Efter inbördeskrigets
slut under 1990-talet har också FMLN successivt blivit det politiska alternativet
till högerns dominans, både internt inom vänstern och i landet som helhet.
FMLN står för en radikal deltagardemokrati mot elitdemokratin och dess neoliberala ekonomiska modell.
Deltagardemokrati och antineoliberalism
Under andra hälften av 1990-talet bestod vänstern i El Salvador av ett antal olika
partier och fraktioner med olika politiska inriktningar; från gamla ortodoxa revolutionärer, till reformistiska socialdemokrater och till deltagardemokrater. Men
i början av 2000-talet etablerades FMLN som den helt dominerande politiska
vänsterkraften. Partiet blev ett modernt vänsterparti som stod för socialism och
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Vägen fram till fredsavtalet kännetecknades av en dualistisk inställning från FMLN:s sida. Å ena
sidan fortsatte man en militant hållning genom att lansera en ny slutoffensiv 1989, men å andra sidan började FMLN internt att prata om en politisk lösning på konflikten och ett samhälle som efter
kriget skulle kännetecknas av demokrati och pluralism. Se Shafik Handal & Carlos M. Vilas
(1993): ”The Socialist Option in Central America – Two Reassessments”.
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deltagardemokrati (Estatutos del FMLN, 2002). 119 Med slogans som “Democracia, Prosperidad y Justicia Social: Proyecto del País” (Documento, Augusto
2002) utvecklades partiet till ett verkligt politiskt alternativ till den höger som
hade styrt landet sedan demokratiseringen under 1980- och 1990-talen.
Den deltagardemokratiska plattformen utvecklades under 1990-talet. Den har
som främsta syfte att lösa de samhällsproblem som regeringen och FMLN inte
lyckades lösa i samband med 1992 års fredsavtal. Fredsavtalet innebar framför
allt en lösning på inbördeskriget och konflikten mellan FMLN och regeringen,
men också att de demokratiska politiska institutionerna, juridiska systemet, polisväsendet och mindre jordreformer skulle reformeras (El Salvador Agreements
– the Path to Peace, 1992). Samtidigt innebar det att den neoliberala modellen
indirekt etablerades eftersom ARENA-regeringen vägrade att ta upp frågan i avtalet. I FMLN:s vision om samhället ska i princip hela den politiska, ekonomiska
och sociala sektorn och krafterna bakom dessa utveckla det salvadoranska samhället i riktning mot social rättvisa och kamp mot den utbredda fattigdomen. I
denna framtidsvision finns också en tydlig tanke om deltagardemokrati och en
mera statsinterventionistisk ekonomisk politik. Detta står i kontrast till regeringspartiet ARENA:s neoliberala politik under 1990-talet. I FMLN programförklaringar framkommer det att den neoliberala ekonomiska modellen är ett av
hindren för att uppnå social rättvisa, minska på fattigdomen och att utveckla landet för alla salvadoraner. Kritiken riktar sig också mot att landet har blivit än
mera beroende av utlandet, både genom införandet av dollar som valutan och genom maquilias-fabrikerna. Även privatiseringen av statliga företag och spekulationsekonomin inom den finansiella och kommersiella sektorn kritiseras.
I en av FMLN:s programförklaringar inför 2004 års presidentval “Democracia, Prosperidad y Justicia Social” (2002, Augusto) deklarerade partiet att man
ville ha en vänsterregering med ett tydligt mandat att förändra samhället, både
politiskt, ekonomiskt och socialt. Det här ska genomföras med deltagande av alla
samhällssektorer och genom att medborgarna (bönder, arbetare, företagsledare,
intellektuella, ungdomar, studenter, pensionärer och präster) deltar i genomförandet. Genom att hela folket deltar i förändringen ska också regeringen representera hela folket. Således är FMLN:s relation till marknadsekonomin eller till
kapitalismen tudelad. FMLN vill till skillnad från den neoliberala ekonomin att
staten ska vara aktiv och modernisera landet, och att företagen ska vara en mix
mellan statliga och kooperativa små-, medel- och storföretag. Staten ska driva,
organisera och finansiera den ekonomiska utvecklingen och agendan omfattar
även sektorer som har att göra med utbildning, konst, vetenskap teknologi, bostäder, infrastruktur och andra sociala aktiviteter.
Sammanfattningsvis är både PT i Brasilien och FMLN i El Salvador vänsterpartier som med en deltagardemokratisk och antikapitalistisk agenda vill för–––––––––
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FMLN:s ”Estatutos del FMLN” (2002) och valmanifestet “Democracia, Prosperidad y Justicia Social: Proyecto del País” (Documento, Augusto 2002) och “24 Anniversario del FMLN: Por La Vida
de la Gente la Lucha Continua” (Salvador Sánchez Cerén, Coordinador General del FMLN, 10 de
Octubre del 2004), jfr Alvaro Artiga González (2001a:157ff).
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ändra samhället politiskt, ekonomiskt och socialt genom att låta alla samhällssektorer och medborgare bli delaktiga i förändringen. Det här omfattar både idéerna, genomförandet och utvärderingen av resultatet av förändringen till att skapa ett demokratiskt samhälle med social rättvisa för alla medborgare. Syftet är att
etablera, utveckla och konsolidera en deltagardemokrati.
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Kapitel 8: Vänstern och stabilisering av
den liberala demokratin
Den här delen av studien behandlar fall där vänstern i regeringsställning har etablerat och utvecklat ett liberalt demokratiskt styre. I dessa fall – PLN (Partido
Liberación Nacional) i Costa Rica (1953-), AD (Acción Democrática) i Venezuela (1958-) och i vänster-centerregeringen i Chile (1990-) – blev konsekvensen
att den liberala demokratin stabiliserades.

8.1 PLN i Costa Rica: från socialdemokrati till neoliberalism
Bakgrund
Efter det spanska imperiets fall och en kort period av en centralamerikansk federation (1821-1838) under namnet “Gud, enighet och frihet” och efter flera kriser
mellan liberaler och konservativa, förklarades Costa Rica självständigt 1838.
Under slutet av 1800-talet gjordes försök att utveckla en effektiv centralregering,
och vid sekelskiftet hade en ny nationalstat etablerats. En ny politik med statlig
intervention inom jordbrukssektorn bidrog till hög ekonomisk tillväxt, men det
skapade också ett system av en styrande oligarki och en beroende exportekonomi
(Williams 1994:206ff). Costa Rica moderniserades tidigt politiskt med en modern konstitution (från 1871 och 1917) och någorlunda fria och rättvisa val under
1920-talet. På grund av den ekonomiska depressionen 1929 avbröts den demokratiska utvecklingen och istället etablerades oligarkins styre, känt som ”caudillismo” (Seligson 2000:448, Booth 1989:391ff, Edouard 1998:41ff).
Under 1940-talet valdes Rafael Angel Calderón till president, uppbackad av
oligarkin. Men med stöd av kommunisterna och fackföreningarna införde Calderón oväntat en rad sociala reformer som berörde arbetsrätt, sociala förmåner
och inkomstbeskattning. I valet 1948 förenades därför socialdemokratiska krafter
och de konservativa, som inte stödde Calderón, i en ohelig koalition. Koalitionens konservativa Otilio Ulate vann presidentvalet, men parlamentet som dominerades av Calderóns anhängare och av kommunister vägrade godkänna presidentvalet. Därför utbröt det ett kort inbördeskrig mellan de forna konservativa
regeringsmedlemmarna och kommunisterna mot den radikala socialdemokratiska
nationella befrielsefronten med dess ledare José Figueres och supportrar till Ulate. Efter kriget öppnade en junta och en konstitutionell församling upp för en
snabb demokratisk förändring av det politiska systemet (Dunkerley 1988:130ff,
Edouard 1998:97ff, jfr Yashar 1997). Två snabba dekret från juntan gjorde det
möjligt för staten att snabbt inskränka på oligarkins maktställning. Det skedde
dels genom att nationalisera bankerna, dels genom att införa en förmögenhetsskatt. Samtidigt avskaffades militären och oligarkin garanterades rätten till egendom (Yashar 1995:80).
I motsats till grannländerna i Centralamerica var det möjligt för Costa Rica att
skapa en liberal demokrati, kombinerat med en socialdemokratisk samhällsmodell (Booth 1998, Yashar 1995). Den nya politiken var ett resultat av en stor
kompromiss mellan alla större elitgrupper; oligarkin, det konservativa Ulate-par-
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tiet och Figueres socialdemokrater, och den hade stöd av medelklassen och av
bönderna. Framför allt innebar Figueres-Ulatepakten (1948-1949) acceptans för
fria och rättvisa val inom ramen för ett liberalt demokratiskt system (Peeler
1992:100). Samtidigt förbjöds kommunistiska partier att verka fram till 1975.
Calderóns konservativa anhängare deltog inte i uppgörelsen och försökte två
gånger efter inbördeskriget invadera landet från Somozas Nicaragua. Men genom att pakten också innebar en garanti att utveckla de sociala reformer som genomförts under 1940-talet anslöt sig Calderóns anhängare till den politiska processen och accepterade den liberala demokratins institutioner. 1958 återvaldes
Calderón till president i Costa Rica (Peeler 1992:100f). Som ett resultat av den
här elitkonsensusen har inga militärkupper, inbördeskrig, gerillakrig eller revolutioner ägt rum efter 1953. Genom ett proportionellt valsystem till parlamentet
integrerades också mindre vänster- och högergrupper i den politiska processen.
Till skillnad från andra länder i Latinamerika har Costa Rica haft en stabil politisk utveckling under mer än femtio års tid och dessutom utvecklat ett generellt
välfärdssystem för i princip hela befolkningen. Den dominerande aktören i den
här processen har varit det socialdemokratiska partiet, 120 Partido Liberación Nacional (PLN) som har förenat stabilisering av en representativ liberal demokrati
med honnörsord som frihet, jämlikhet och social rättvisa och en aktiv stat för att
skapa socioekonomisk utveckling. Efter inbördeskriget har PLN under olika perioder suttit vid regeringsmakten i över fyrtio år.

Liberal demokrati
Efter inbördeskriget införde Costa Rica en liberaldemokratisk konstitution (Carey 1997:202ff, Booth 1998:56ff, Edouard 1998:61ff). I enlighet med en klassisk
maktdelning har presidenten den verkställande makten, kongressen den lagstiftande makten och högsta domstolen den dömande makten (Yashar 1995:91, Carey 1997:202). I relation till andra latinamerikanska länder är det en relativt svag
presidentmakt (jfr Shugart & Carey 1997). Presidenten är statschef, regeringschef och kan utse och avskeda ministrar. Presidenten är också chef för Guardia
Civil, men kan inte utfärda presidentdekret, utser inte domare och har en begränsad vetorätt. Tillsammans med andra regeringsmedlemmar kan däremot presidenten föreslå statsbudget, utse administratörer och utfärda lagar. I förhållande
till andra latinamerikanska länder har det lagstiftande parlamentet stor makt. Parlamentet lagstiftar, förklarar krig, fastställer budgeten, skriver på internationella
avtal och utnämner domare till HD. Högsta domstolen ser till att landets lagar efterlevs. Costa Rica har också en fjärde maktinstans, den oberoende valkommissionen (Tribunal Supremo Electoral). Den utses av den högsta domstolen och ser
–––––––––
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I PLN:s stadgar (Estatuto) och partiprogram (Carta Fundamental) framgår det redan i de första paragraferna att PLN har en socialdemokratisk ideologi, som står för represenativ demokrati, frihet,
jämlikhet och social rättvisa och där staten ska ha en aktiv roll för den politiska, ekonomiska och
sociala utvecklingen. Se exempelvis Partido Liberación Nacionals; ”Estatuto” (1994: articulo 1),
”Proyecto de Estatuto” (2004: articulo 1, 2), ”Primera Carta Fundamental” (1951, ”Segunda Carta
Fundamental” (1969: Capitulo 1,2,3) och ”Carta Fundamental” (1998: Prologo, V.Nuestros Compromisos).
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till att vallagarna följs och att ett korrekt valregister upprättas. Samtidigt som
Costa Rica har en maktdelning med en relativt svag presidentmakt och ett starkt
parlament har man dessutom ett proportionellt valsystem till parlamentet (Carey
1997:202). Peeler (1992:101) hävdar att även om presidentvalets majoritetsvalsystem har inneburit en bipolarisering mellan det socialdemokratiska PLN
och olika konservativa koalitioner har det proportionella valsystemet till parlamentet medfört att även mindre partier blir representerade, som vänsterpartier,
kommunister och mindre högerpartier. Detta har enligt Peeler (1992) i sin
tur stabiliserat den liberala demokratin.
Costa Rica har en av den längsta och djupaste traditionen av demokratisk utveckling i Latinamerika med relativt fria och rättvisa val sedan 1920-talet, men
med demokratiproblem under 1930-talet och med helt fria val sedan 1953. Under
dessa år har demokratiforskare alltid rankat Costa Rica som ett av de mest demokratiska länderna i Latinamerika. 121 De politiska institutionerna har sedan
1950-talet fungerat i enlighet med den liberala demokratins civila och politiska
rättigheter, som yttrande-, press-, organisations-, och mediefrihet. De fria och
rättvisa valen har också hållits utan några avbrott, fusk eller korruption. Det var
därför som Robert Dahl (1971:248) redan 1969, tillsammans med andra etablerade demokratier i västvärlden (och Chile och Uruguay), klassificerade landet
som en “Polyarki”. Efter att valen etablerades under 1950-talet har det inte ägt
rum några militärkupper, gerillakrigföring eller tendenser till inbördeskrig som
har varit fallet i övriga delar av Centralamerika. Demokratin har istället konsoliderats och alla elitgrupper har både accepterat demokrati som styre i enlighet
med Linz & Stepan (1996) som “the only game in town” och accepterat den liberala demokratimodellen som konsoliderad (jfr Peeler 1992:103f, Dahl 1971:248).
PLN, som suttit vid makten under större delen av 1950- till 1990-talet, är det
parti som aktivast har varit med och utvecklat den liberala demokratin. Som
framgår i partiets partiprogram (Carta Fundamental 1998) och i partiets stadgar
(Estatuto 1994) står PLN bakom tanken om representativ demokrati och försvarandet av fundamentala liberala friheter, men i kombination med betoning på
mänskliga rättigheter och allas sociala och kulturella rättigheter. 122 Därmed förenas grundtanken i den liberala demokratins innehåll med en socialdemokratisk
syn på statens roll och rätten till sociala och ekonomiska rättigheter. Parallellt
med att Costa Rica utvecklade den liberala demokratin stod också PLN bakom
den importsubstitutionsindustriella ekonomiska modellen och en aktiv statlig socialpolitik. 123

Statsinterventionism och socialdemokratiska reformer
Yashar (1995:83ff) menar att det från 1950-talet till 1980-talet var PLN som stod
bakom den ekonomiska utvecklingen och den socialdemokratiska samhällsmo–––––––––
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Se Freedom House 1973-2004 (http://www.freedomhouse.org).
Se exempelvis “Carta Fundamental” (1998: V. Nuestro Compromisos, V.1 Democracia, Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales) och ”Estatuto” (1994: articulo 1).
123
Se exempelvis ”Segunda Carta Fundamental” (1969: Capitulo III, IV) och “Carta Fundamental”
(1998: V. Nuestro Compromisos, Estado).
122
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dellen (jfr Booth 1999:449ff). Även om PLN:s interna organisation 124 inte har
varit organiserad på det sätt som de socialdemokratiska arbetarpartierna i Västeuropa hade partiet samma grundläggande ideologi med statsinterventionism och
kontrollerad marknadsekonomi med syfte att lösa de socioekonomiska problemen. Den socialdemokratiska modellen etablerade gradvis statens aktiva roll och
kontroll över den ekonomiska marknaden, främst genom ekonomiska regleringar, ett statligt banksystem, ett stort antal statliga företag, skatter, tullar samt
genom kontroll av kapital och valutaflöde. 125 Det innebar också etablering av social välfärd, utbildningsreformer, subventioner till bönderna och en viss omfördelning från över- och medelklassen till de fattigaste. Fram till 1970-talet minskade därför inkomstklyftorna mellan de rikaste och fattigaste, men sedan dess
har de successivt ökat igen (Yashar 1997:220f, Booth 1999:449).
Varför kunde då Costa Rica utveckla och stabilisera en liberal demokrati med
en socialdemokratisk samhällsmodell? Det här beror på en rad omständigheter.
För det första etablerade Costa Rica redan grunderna för den liberala demokratimodellen i 1948-1949 års pakt och därefter kunde PLN utveckla denna modell.
Även om PLN utvecklade en socialdemokratisk latinamerikansk samhällsmodell,
med en välfärdsstat och med sociala och ekonomiska reformer, utmanades aldrig
oligarkins ekonomiska dominans (Yashar 1997:218f). Detta beror på att PLN:s
segrande styrkor dessutom, understödda av den begynnande medelklassen och
landsbygdens bönder, gick in i en allians med en splittrad oligarki. Den innebar
att oligarkin gick med på att sprida det ekonomiska ägandet och inflytandet om
inte den privata äganderätten mot företag och storgodsägare hotades (Yashar
1995:81). Till det här ska tillläggas att Calderóns konservativa anhängare, som
förlorade i inbördeskriget, till en början inte var en del av det politiska systemet,
men som gradvis integrerades i den liberala demokratins procedurer. Det här
skedde dels genom att ”Figueres-Ulatepakten” omfattade en vidareutveckling av
de sociala reformer som Calderón införde på 1940-talet, dels att Calderóns anhängare deltog i valen från och med 1958. Elitens konsensus bakom den liberala
demokratin var då fullbordad, med undantag för den kommunistiska vänstern
(Peeler 1992:101).
För det andra förbjöds kommunistpartiet och dess närstående fackföreningar
till en början att existera, vilket gjorde att möjligheten till än mera radikala reformer minskade. Från och med 1970-talet tilläts återigen kommunistpartiet att
verka, vilket medförde att även den radikala vänstern fick möjlighet att bli en del
av den liberala demokratins politiska system. Det proportionella valsystemet till
parlamentet har därför, enligt Peeler (1992:101), inneburit att den radikala vänstern accepterar den liberala demokratin, eftersom de inte utesluts ur den offentliga debatten. Detta kunde ha varit fallet om Costa Rica istället hade infört ett politiskt system med stark presidentmakt och med majoritetsvalsystem till parlamentet (jfr Linz 1990, Linz & Valenzuela 1994, Mainwaring & Shugart 1997).
–––––––––
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PLN:s formella organisation finns beskriven i PLN:s ”Estatuto” (1994: articulo 1-166).
Se avsnittet om statens roll för att stimulera ekonomin i ”Politica-Economia”, i Segunda Carta
Fundamental” (1969: Capitulo III).
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För det tredje har PLN aldrig försökt att införa en radikal deltagarmodell,
utan den socialdemokratiska modellen har förblivit en elitdemokratisk demokratimodell, som i praktiken begränsar det folkliga deltagandet till valen. Det här i
sin tur beror på att PLN organisatoriskt aldrig har varit ett västeuropeiskt socialdemokratiskt parti, med främsta stöd hos arbetarklassen. Istället har PLN haft sitt
stöd hos medelklassen och ute bland bönderna. Med retorik om ”politisk demokrati” ute på landsbygden fick demokratin fotfäste i hela landet (Yashar 1995:86,
Yashar 1997:218ff). För det fjärde innebar inte omvandlingen att de nationella
eller internationella aktörernas ekonomiska maktställning hotades som fallet var
under vänsterregeringarna i Guatemala (1944-1954) och i Chile (1970-1973).
Det finns flera skäl till detta. Ett är att Costa Rica aldrig utvecklade det latifundiosystem som kännetecknar övriga delar av Latinamerika. Istället förblev landegendomarna relativt rättvist fördelade och i Costa Rica har det alltid funnits
stor-, medel-, och småbönder (Williams 1994). Reformerna genomfördes inte
heller radikalt, utan successivt över en lång tidsperiod utan att utmana de nationella och internationella eliterna. Ett annat skäl är också att Figueres, omedelbart
efter att han kom till makten, tog två viktiga beslut; han avgick och installerade
den valda regeringen, och sedan etablerades principen om att valen skulle bestämma vem som skulle styra landet (Seligson 2000:449).
För det femte utmanade aldrig PLN den amerikanska hegemonin i Latinamerika, vare sig politiskt eller ekonomiskt, och de amerikanska företagen kunde
fortsätta sin verksamhet som tidigare. Samtidigt var USA:s hållning under övergången till demokrati ambivalent (Peeler 1992:99). USA ogillade Calderóns allians med kommunisterna under 1940-talet, samtidigt som Calderón stod nära
Somoza-diktaturen i Nicaragua, som USA vid den tiden gav sitt stöd till. Samtidigt var USA oroade av Figueres reformvänliga inställning och relationerna med
den demokratiska vänsterregeringen i Guatemala. USA gav till slut stöd till Calderón, men hade en passiv roll under transitionen. Dels berodde detta på Figueres-Ulates starka antikommunistiska hållning, dels var landet rent geopolitiskt
inte så viktigt för USA att det var värt någon form av militär intervention. USA:s
roll i landet var sedan passiv, och det var först under 1980-talet som USA aktivt
påverkade Costa Rica. Den gången gällde det relationerna till sandinistregimen i
Nicaragua och förhållandet till gerillagrupperna i El Salvador och Guatemala
(Carothers 1991:71ff, Peeler 1992:104). Till en början stödde Costa Rica 1979
års revolution i Nicaragua, men efter att Reagan-administrationen utövat påtryckningar intog Costa Rica från och med 1982 en neutral hållning. Samtidigt
tilläts USA-stödda Contras (högergerilla i Nicaragua som försökte störa Sandinistregimen) att utföra hemliga militära operationer från landets territorium. När
sedan PLN:s Oscar Arias (1986-1990) valdes till president intog Costa Rica den
ledande rollen för att mäkla fred i Centralamerika, där konflikter pågick i både
Guatemala, Nicaragua och El Salvador (LeoGrande 1998:443, 528ff).
Slutligen, för det sjätte, då den nya konstitutionen i Costa Rica innebar förbud
mot att upprätta ett nationellt militärt försvar försvann möjligheten för militären
att åter ta makten och intervenera i politiken. Det var möjligt att genomföra den
här åtgärden, dels för att oligarkin gick med på det, dels för att PLN:s egna styrkor vann inbördeskriget. Även om Costa Rica behöll civilgardet, nationalgardet
och den nationella polisen förblev dessa lojala mot den demokratiska regeringen
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(Yashar 1995:79, Seligson 2000:449, jfr Bird 1984). Således finns det en rad faktorer som har bidragit till att den liberala demokratin med en socialdemokratisk
modell utvecklades i Costa Rica.

Utmaningar för den liberala demokratin under 1980-talet: neoliberal
ekonomi och amerikanska påtryckningar
Även om Costa Rica har haft fria och rättvisa val sedan 1953, och de politiska
institutionerna och de civila och politiska rättigheterna är accepterade, utsattes
den socialdemokratiska modellen för två utmaningar under 1980- och 1990-talet.
Den ena gällde den nyss nämnda relationerna till USA och de revolutionära
vänstergrupperna i Nicaragua, Guatemala och El Salvador (Peeler 1992:103),
den andra gällde 1980-talet ekonomiska kris (Booth 1998:155ff). Den ekonomiska krisen medförde att den sociala välfärden nedmonterades, att levnadsstandarden sjönk, och att det uppstod en hel del protester och strejker i landet. Under
den här tiden införde och utvecklade Costa Rica, liksom övriga Latinamerika,
den neoliberala modellen. Därmed övergav PLN i realiteten den klassiska socialdemokratiska ekonomiska ideologin för den ”tredje vägens politik” mellan högern och vänstern 126 (Booth 1999:448ff, jfr López 2001). Yashar (1995) menar
att det ekonomiska paradigmskiftet i Costa Rica både kan förklaras med internationella och nationella faktorer som den ekonomiska krisen i landet, Latinamerikas skuldkris och påtryckningar från de internationella kreditgivarna. Wilson
(1999:752ff) anser också att landets valsystem favoriserade ett tvåpartisystem i
presidentvalet, som mer eller mindre garanterade PLN att vinna valen med eller
utan en utpräglad socialdemokratisk agenda, eftersom det inte fanns något alternativ till vänster om partiet (jfr Stoke 2001). Dessutom har PLN, enligt Wilson
(1999), i regeringsställning enbart infört den neoliberala modellen successivt och
selektivt. Därför har man också lyckats att fortsätta vinna val under 1990-talet.
Sammanfattningsvis innebar den demokratiska pakten i Costa Rica att förutsättningarna för att utveckla ett liberalt demokratiskt styre med en statsinterventionistisk och socialdemokratisk modell skapades. Denna modell kunde etableras, utvecklas och konsolideras på grund av att alla betydande politiska och ekonomiska eliter var överens om den politiska utvecklingen. Dessutom hotade utvecklingen i Costa Rica aldrig den internationella och nationella ekonomiska
strukturen som en radikal deltagardemokrati sannolikt hade gjort.
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Se exempelvis PLN:s diskussion i ”Carta Fundamental” (1998:III. Nace Un Nuevo Mundo, IV. La
Sociedad Que Queremos, V. Nuestros Compromisos) om orsakena till att partiet tvingades att acceptera privatiseringar och avregleringar, samtidigt som man fortfarande vidhöll statens aktiva roll
för utvecklingen.
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8.2 AD i Venezuela: den liberala demokratins uppgång och fall
Bakgrund
Utvecklingen i Venezuela under 1950- till 1980-talet var snarlik den i Costa
Rica. I båda de två länderna fick den liberala demokratin fotfäste, och i båda länderna var den moderata vänstern den dominerande politiska kraften (jfr Peeler
1992, Myers 2000, Martz 1966, Kolb 1974). Det som skiljer fallen åt är att i Costa Rica infördes demokratin genom ett kort inbördeskrig och genom pakter mellan delar av eliten, medan Venezuelas transition kom till efter ett antal elitpakter.
Den andra stora skillnaden är att medan Costa Ricas demokrati överlevde 1980talets politiska och ekonomiska kriser utan några markanta påfrestningar utsattes
demokratin i Venezuela för så stora påfrestningar att landet gick in i en politisk
kris, med ett antal försök till statskupper, som har varat ända in på 2000-talets
början (Romero 1996, Coronel 1996, Levine & Crisp 1999, McCoy 1999, Corrales 2001, Sabatini 2003, Levine 2002).
Levine (1989:257) hävdar att den elitdominerade transitionen i Venezuela
(1958) kännetecknades av pakter och koalitioner, konsensus inom eliten, kontrollerat deltagande och av att den revolutionära vänstern hölls utanför. Redan
från början baserades transitionen på ett antal koalitioner och förhandlingar med
ett stort antal ledare som både företrädde partier inom den icke-kommunistiska
vänstern och liberaler (jfr Peeler 1992:97). Efter transitionen menar Coppedge
(2000:116f) att det mest intressanta med den politiska utvecklingen i Venezuela
är att Acción Democrática (AD), som fram till 1990-talet bör betraktas som ett
socialdemokratiskt vänster-centerparti, 127 har haft mellan fyrtio och åttio procent
av valmanskåren (jfr Martz 1966). Fram till 1990-talets politiska och ekonomiska kris, med undantag för perioden 1978-1983, var AD det största partiet i
kongressen. Högern har företrätts av det socialkonservativa, COPEI (Comité de
Organización Política Electoral Independiente). Under perioderna 1958-1968,
1973-1978 och 1983-1993 besatte AD presidentposten. I en latinamerikansk
kontext har därför Venezuela varit unikt. Dels för att den parlamentariska moderata vänstern dominans har varit stor, dels för att den nyliberala och konservativa
högerns framgångar har varit marginell (Coppedge 2000:111,116).

Liberal demokrati med sociala reformer
Efter transitionen till demokratiskt styre 1958 utvecklades Venezuela mot ett liberaldemokratiskt styre, där staten fick en aktiv roll för samhällsutvecklingen
(Dahl 1971:248). I 1961 års konstitution bestämdes att presidenten skulle väljas
vart femte år i majoritetsval, medan parlamentsledamöterna i underhuset valdes
med ett proportionellt valsystem. Presidenten kunde inte återomväljas, vilket
minskade möjligheterna till ett auktoritärt styre. Till överhuset utsågs senatorerna
–––––––––
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I AD:s stadgar (Estatuto) och i programförklaringar ”Ideologia” och ”Nuestra Visión” (2005)
framgår det att AD är ett parti som har en socialdemokratisk ideologi med en modernistisk uppfattning att i takt med tiden modernisera Venuzuelas politiska, ekonomiska och sociala institutioner
(www.acciondemocratica.org.ve).
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i en kombination av direkta och indirekt val. Genom att kombinera majoritetsval
och proportionella val anser Kornblith & Levine (1995:59) att Venezuela lyckades öka representativiteten med fler partier än de dominerande AD och COPEI
och det här gav ökad legitimitet för den demokratiska utvecklingen.
Venezuelas politiska och ekonomiska utveckling efter den demokratiska transitionen 1958 kan indelas i fem perioder (jfr Myers 2000:269ff, Karl
1983:275ff). I den första (1958-1974) dominerade AD den politiska utvecklingen. Utmaningen bestod i att stabilisera demokratin, motstå uppror från militären och extremistiska höger- och vänstergrupper, aktivera den privata sektorn
samt att inleda olika sociala och ekonomiska utvecklingsprojekt. Landets oljeinkomster medförde att ekonomin var i balans. Under den andra fasen (1974-1980)
ökade landets oljeinkomster markant, vilket medförde att staten ytterligare kunde
genomföra olika utvecklingsprojekt, bland annat välfärdsreformer. Dessutom nationaliserade AD både olje- och järnindustrin (Karl 1983:275ff). Under den tredje perioden (1980-1989) blev landets ekonomiska kris uppenbar; budgetunderskottet ökade på grund av tidigare kostsamma reformer, kapitalflykten till utlandet ökade, ekonomin stagnerade och utlandsskulden tredubblades. När även
oljepriset kraftigt gick ned och korruptionen ökade leddes landet in i en ekonomisk kris som utvecklades till en politisk kris för hela det politiska systemet.
Under den fjärde perioden (1989-1998) blev den politiska krisen ett faktum
och efter att neoliberala reformer började införas ökade de sociala spänningarna i
landet. Efter en misslyckad militär statskupp 1992 och efter ett antal korruptionsskandaler tvingades presidenten att avgå. När sedan president Calderá 1996 försökte genomföra IMF:s neoliberala strukturanpassningspolitik blev det början på
slutet på AD:s och COPEI:s dominans över den politiska utvecklingen. I valen
1998 och 1999 segrade Hugo Chávez populistiska vänsterallians och fick 122 av
131 mandat i den konstitutionella församling som skulle utarbeta 1999 års konstitution, som i grunden förändrade förutsättningar för det demokratiska styret
som infördes i samband med Pacto de Punto Fijo (jfr McCoy 2005:109ff).
Således har Venezuela haft ett demokratiskt styre sedan 1958, men under
1990-talet började det liberala demokratiska styret utsättas för påfrestningar, i
form av både militära försök till statskupper och parlamentarisk opposition från
nya politiska rörelser, där Chávez vänsterallians lyckades komma till makten
med demokratiska medel. I likhet med Costa Rica har Venezuela en av de längsta och djupaste traditionerna av demokratisk utveckling i Latinamerika med ett
militärt dominerat styre fram till 1958, men där landet sedan har haft fria och
rättvisa val. Venezuela bedömdes under 1960-talet ”nästan vara en Polyarki” av
Robert Dahl (1971:248), vilket betydde att den liberala demokratin höll på att
etableras och utvecklas. Parallellt med att landet höll på att införa liberal demokrati bedrev staten en aktiv importsubstitutionsindustriell ekonomisk politik för
att utveckla landet ekonomiskt och socialt. Acción Democrática var den dominerande politiska kraften bakom den här politiken (jfr Martz 1966).

Statsinterventionism och sociala reformer
Efter att demokratin infördes styrde Acción Democrática under perioden 19581968, 1973-1978 och 1983 till 1993. Redan vid tillträdet fortsatte AD:s president, Rómulo Betancourts, den breda samlingen som kännetecknade transitionen
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till demokrati. Både COPEI och URD fick poster i regeringen. I och med att
Castro tog makten på Kuba utmanades AD. Flera vänsterradikaler inom AD
hoppade av partiet och bildade 1960 gerillagruppen, MRI (Moviento Revolucionario Independiente). Dessa fick dock ingen framgång, mycket på grund av att
de saknade folkligt stöd, en bra organisation och som dessutom hade dåligt tränade militära styrkor. Ett annat kännetecken för AD var den hårdföra antikommunistiska hållningen, som bland annat innebar att partier bröt med Castros regering. Ytterligare ett kännetecken var att AD stärkte banden till viktiga samhällsgrupper som det konservativa COPEI, militären och den ekonomiska eliten,
de krafter som låg bakom den demokratiska pakten 1958 (jfr Martz 1966).
Under 1960-talet inleddes de sociala och ekonomiska reformer som hade fastställts i Pacto de Punto Fijo. Genom den importsubstitutionsindustriella modellen
blev industrialiseringen nyckeln och för att utveckla industrin skapades en statlig
utvecklingskorporation, som skapade goda förutsättningar för ekonomisk utveckling, bland annat genom lån och direkta bidrag (Karl 1983:171ff, Levine
1989:267ff, Keen 1992:492ff). Under 1960-talet steg produktionen av tillverkningsprodukter. Det var en kombination av nationellt och utländskt kapital och
med en statligt reglerad industrimodell som skapade dessa förutsättningar, även
om mycket av kapitalet hamnade i utländska bolags vinster. För att kunna skapa
goda relationer på arbetsmarknaden fortsatte samarbetet mellan arbetsgivarna
och fackföreningarna, som kännetecknade Pacto de Punto Fijo. Den andra stora
delen av ekonomin var jordbruket. Mindre omfattande jordreformer genomfördes, som innebär att drygt hälften av de landlösa familjerna fick en bit mark.
Samtidigt genomförde staten investeringar i infrastrukturen med vägar, krediter
och jordbruksstöd till stora och medelstora jordbruk. Under 1960-talet genomförde AD även sociala reformer, främst inom utbildningsväsendet. Det offentliga
grundskolesystemet, lärarutbildningen och universitetssystemet byggdes ut rejält.
Således fick staten en mera aktiv roll för landets ekonomiska och sociala utveckling än vad som tidigare var fallet, även om den inte var lika markant som exempelvis i Costa Rica.
Vad var det då för någon demokratimodell som etablerades och utvecklades i
Venezuela, och varför kunde just den här modellen etableras? För det första etablerade och utvecklade Venezuela den liberala demokratimodellen. Demokratin i
sig sågs både som ett mål och ett medel för en bättre utveckling (Karl
1983:116ff, Levine 1989:258ff, Kornblith & Levine 1995:45). I transitionens
pakter deltog alla ledare för de demokratiska partierna, men dessutom fick andra
samhällskrafter som militären, kyrkan och oligarkin igenom krav på att en radikal samhällsförändring skulle förhindras. Därmed skulle inte Venezuela utvecklas till ett nytt Kuba, där det revolutionära maktövertagandet pågick under slutet
av 1950-talet. De traditionella samhällsgruppernas makt blev därför aldrig hotad
och elitens stöd för den liberala demokratiska utvecklingen var i princip total,
med undantag för den kommunistiska vänstern och för några militanta högergrupper (Karl 1983:120ff, Amerson 1995:167ff, jfr Martz 1966, Kolb 1974). För
det andra lämnades kommunistpartiet och andra vänstergrupper, som krävde
mera omfattande politiska, ekonomiska och sociala reformer utanför pakterna
(Levine 1989:259, jfr Martz 1966). Däremot inkorporerades den demokratiska
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vänsterns fackföreningsledare och de större fackföreningarna i pakterna. Syftet
var att undvika en radikal utveckling som den på Kuba.
För det tredje innebar inte omvandlingen i Venezuela att de ekonomiska nationella eller internationella aktörernas maktställning hotades (Kornblith & Levine 1995:45). I pakterna ingick en uppgörelse om att den statliga utvecklingsmodellen skulle baseras på internationellt och nationellt privat kapital, förmåner
för den privata sektorn, kompensation för eventuella landreformer och dessutom
att inte införa alltför radikala och genomgripande sociala reformer. Eftersom den
ekonomiska eliten tyckte att det tidigare militära styret hade misslyckats att skapa långsiktiga goda ekonomiska förhållanden fanns en tilltro till att de demokratiska pakterna och den demokratiska utvecklingen inom ramen för en liberal
demokrati skulle göra det. För det fjärde utmanade aldrig Venezuela den amerikanska hegemonin i Latinamerika. USA:s gav tidigt, och med utgångspunkt för
den kubanska utvecklingen, stöd för Venezuelas demokratiska utveckling (Kolb
1974:180ff, Karl 1983:112f, Levine 1989:281). Således finns det en rad faktorer
som bidrog till att den liberala demokratin etablerades och utvecklades i Venezuela under 1960- och 1970-talet.

Utmaningar för den liberala demokratin under 1980- och 1990-talen:
ekonomisk kris, Chávez revolution och kuppförsök
I samband med landets ekonomiska problem under 1990-talet, då den oberoende
center-vänsteradministrationen under president Calderas ledning införde en neoliberal ekonomisk politik och olika militära kuppförsök skakade om demokratin,
gick landet alltmera in i en ekonomisk och politisk kris. Den nytillträdde presidenten, generalen och den före detta kuppmakaren Hugo Chávez (1999-), upplöste då kongressen, proklamerade undantagstillstånd och utlyste val till en konstitutionell församling. Problemen började när Chávez öppet deklarerade att avsikten med hans “demokratiska Bolivianska revolution” var att försöka lösa landets ekonomiska och sociala problem, särskilt fattigdomen. Det här omfattade
åtgärder för en annan inkomstfördelning mellan rika och fattiga, boende och utbildning till alla människor och åtgärder för att försöka utveckla gräsrotsdemokrati på landsbygden och i de fattiga bostadsområdena i städerna. Chávez utmanade även ”Washingtonkonsensusens” utrikespolitik och dess neoliberala ekonomiska politik (McCoy 2005:110ff, Kornblith 2005:125ff, jfr Levine 2002).
Den här mera radikala demokratiska traditionen går tillbaka till de Latinamerikanska fall när vänsterns demokratiska partier vid makten har försökt att initiera en radikal deltagardemokrati med starka ekonomiska och sociala åtgärder för
att bekämpa fattigdomen, som i till exempel Allendes Chile eller Guatemala under den demokratiska vänsterregeringen. Båda dessa fall slutade med statskupper
eller militära uppror med stöd av affärseliten och av USA. Utvecklingen i Venezuela liknar också den här rutten, då bland annat den partipolitiska högern, affärseliten och delar av militärens officerskår med tyst stöd från USA försökte ta
makten i en kupp i april 2002. USA försökte inte heller förhindra oppositionen
från att icke-konstitutionellt och odemokratiskt ta makten. Officiellt erkände
Bush-administrationen att den inte skulle sakna Chávez radikala presidentskap.
Men bara fem dagar efter installationen av oppositionens olagliga interimsregering lyckades Chávez regering, med stöd från militära styrkor och en mängd
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vänstersympatisörer, återinstallera den demokratiskt valda administrationen.
Kuppen misslyckades och den demokratiskt valda regeringen återkom till makten (McCoy 2005:109ff).
Vad säger då det här enskilda fallet oss om demokratins konsolidering? Först
och främst innebär det att Venezuelas demokrati bara vara en konsoliderad demokrati i det avseendet att den liberala demokratin var konsoliderad. Efter demokratins införande etablerades den liberala demokratin i landet, vilket gjorde
att man redan av Dahl i slutet av 1960-talet ”nästan” betraktades som en polyarki. När den liberala demokratiska modellen var hotad och Chávez med demokratiska medel ville införa mera radikala deltagardemokratiska inslag fick demokratin problem.
Chávez politik och de medel han använde för att genomdriva den nya politiska revolutionen har samtidigt betraktats som kontroversiella. Corrales
(2001:45) menar att tveksamma demokratiska medel har använts. Först misslyckades Chávez att ta makten i en militärkupp 1992, sedan blev han demokratiskt vald till president 1998, och 1999 vann vänsterkoalitionen ”Polo Patriótico”
122 av 131 mandat i kongressen, och allt slutade med att 71 procent av befolkningen gav stöd till den nya konstitutionen i december 1999. Under den här tiden
upplöste Chávez hela rättsväsendet och gav mera makt till det folkvalda parlamentet och till presidentämbetet. Problemet är bara att oppositionen inte stödde
förändringarna av konstitutionen. Parallellt med detta har Chávez kontrollerat
presidentämbetet, kongressen och hela det juridiska systemet, vilket har gjort det
svårt att föra opposition mot honom. Vad Chávez administration försökte
genomföra var ungefär vad Allende försökte med i Chile. Chávez initierade en
transformering av det politiska systemet från en traditionell liberal demokrati till
mera gräsrotsdemokrati, eller deltagardemokrati. Det här i kombination med en
statsinterventionistisk politik, kännetecknat av starka sociala och ekonomiska aktioner mot fattigdomen, utmanade den gamla och konsoliderade demokratin i
Venezuela, baserad på liberala principer och 1958 års pakt – Pacto de Punto Fijo
(jfr McCoy 1999). I fallet Venezuela lyckades Chávez med knapphet att sitta
kvar som president, till största delen på grund av att de beväpnade militära styrkorna till slut gav honom sitt stöd. Han saknade dock stöd från den partipolitiska
högern, affärseliten, USA och delar av de väpnade styrkorna. 2004 hölls en folkomröstning om Chávez skulle sitta kvar som president eller inte, men ännu en
gång lyckades presidenten vinna folkets röster (Kornblith 2005:125ff, McCoy
2005, Levine 2002).

8.3 Socialisterna i Chile: liberal demokrati med neoliberalism
I Chile har landet, efter demokratins återkomst 1990, styrts av en center-vänsterregering. Koalitionen Concertación består av kristdemokraterna, radikalerna, det
demokratiska partiet (Partido Democratico) samt av socialistpartiet (Partido Socialista). Två kristdemokrater har valts till presidenter; Patricio Aylwin (199094) och Eduardo Frei (1994-2000), och år 2000 installerades socialisten Ricardo
Lagos som ny president. Mot den här regeringskoalitionen har två oppositionspartier (UDI och RN) formerat en högerkoalition (Sigmund 2000:188f).
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I slutet av 1970-talet införde militärregimen under Pinochet den neoliberala
ekonomiska modellen och öppnade upp för utländska investeringar och handel,
privatiseringar och liberalisering av arbetsmarknaden. Konsekvensen blev makroekonomisk stabilitet med prisstabilitet och tillväxt (utom 1982-1983), men
också högre andel fattigdom och arbetslöshet mellan 1976 och 1985 (Stokes
2001:32, jfr Ffrench-Davis 2002). Förutom den kontrollerande demokratiska
transitionen 1988-1989 och brotten mot mänskliga rättigheter kännetecknas också militärregimen av att den neoliberala modellen infördes och utvecklades. Den
neoliberala modellen är långt ifrån den politik som man kunde förvänta sig att
den chilenska vänstern skulle föra tillsammans med det moderata kristdemokratiska partiet, men likväl har center-vänsterregeringen under sin tid vid makten
fortsatt att föra en neoliberal ekonomisk politik. Både kristdemokraterna, kommunisterna och socialisterna var emot de nya sociala relationerna som den neoliberala modellen skapade under 1980-talet. Parallellt med att Concertación fortsatte den neoliberala ekonomiska politiken vidtogs också åtgärder för att försöka
utveckla demokratin, utreda brott mot mänskliga rättigheter under diktaturen
samt lösa landets socioekonomiska problem (Valenzuela & Constable 1991:53ff,
McInerney 1992:7ff, Valenzuela 1999:232, Sigmund 2000:183ff, jfr Almeyda
1992).
Varför har då Concertación och i synnerhet socialistpartiet (PS) behållit den
neoliberala ekonomiska modellen och valt att fortsätta att utveckla den liberala
demokratin? Det finns åtminstone fem rimliga förklaringar till det här. Den första är att regeringskoalitionens främsta syfte har varit att ena koalitionen mot den
före detta militärregimens företrädare (Roberts 1998:144ff). Därför gjorde man
redan i den första presidentvalkampanjen klart att man skulle fortsätta den neoliberala makroekonomiska politiken med privatiseringar, handel och öppna marknader. Det här har varit en av de viktigaste policyfrågorna hos koalitionen, eftersom man har velat försäkra sig om att den privata sektorn inte ska tro att regeringen ska införa någon typ av antikapitalistisk politik. Dessutom var den neoliberala politikens införande under Pinochet-regimen inte bara ett verk av militären,
utan även högerns civila företrädare var för beslutet. Den neoliberala ekonomiska modellen kan därför sägas ha konsoliderats i Chile (McInerney 1992:15ff,
Silva 1996:230ff, Roberts 1998:146, Stoke 2001:32, Tedesco & Barton
2004:190ff).
För det andra krävs det en klar majoritet i kongressen för att genomföra politiska förändringar och detta har försvårats, dels av att högerpartierna i post-diktaturens Chile (1990-) har fortsatt att stödja den neoliberala modellen, dels för att
konstitutionens utformning i sig försvårar för Concertación att ändra på den neoliberala politiken (Linz & Stepan 1996:206ff, Siavelis 1997:325ff, Tedesco &
Barton 2004:190f, jfr Barros 2002). Trots att center-vänsterregeringen har vunnit
valen 1989, 1993, 1997 och 2001 fick man inte majoritet i hela kongressen förrän 2001. Oavsett om man hade haft viljan att ändra på den neoliberala modellens innehåll eller mildra dess konsekvenser hade man likväl inte majoritet i
kongressen för att genomföra politiken. Det här beror till viss del på valsystemets
konstruktion, som favoriserar den näst största koalitionen. Vinnaren får alltid det
första mandatet, men det andra nästan alltid tillfaller den näst största koalitionen.
Därför har systemet favoriserat högerpartierna (Scully 1995:125ff). I Senaten har
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dessutom åtskilliga medlemmar (upp till nio senatorer av de fyrtioåtta ursprungliga) i enlighet med 1980 års konstitution tillfallit företrädare för den före detta
militärregimen och ex-presidenter. Därför har Pinochet haft rätt att sitta i Senaten
under 1990-talet. 128 Således var det inte särskilt svårt för högerpartierna att tillsammans med militärens företrädare få majoritet i Senaten. Som en konsekvens
av valsystemet och det parlamentariska styrkeläget i kongressen har därför center-vänsterregeringen tvingats att förhandla med högerpartierna (UDI och RN)
för att få igenom några mindre reformer. Det här var fallet när Aylwin-administrationen genomförde mindre förändringar av arbetsrätten, beskattningen och vissa utbildningsfrågor (Garretón 2000:67). Innan en uppgörelse kunde nås hade
samtidigt högern förhandlat med militären. Garretón (2000) hävdar att högern
inte bara accepterade militärens inflytande över politiken under 1990-talet, utan
att man dessutom frekvent konsulterade militären i de viktigaste politiska frågorna. Det här gällde särskilt de frågor som var förknippade med militärregimens
politik och den kontrollerade transitionen.
För det tredje är delar av den neoliberala ekonomiska modellen fastlagd i ”Pinochets konstitution” (1980, 1989). Detta gäller exempelvis frågor som berör finans- och penningpolitik, med bland annat en självständig riksbank som sköter
penningpolitiken (Tedesco & Barton 2004:146ff). För att ändra detta krävs det
alltså konstitutionella förändringar, som kräver en kvalificerad majoritet i kongressen, något som är svårt att genomföra både på grund av det parlamentariska
läget, men framför allt för att konstitutionen och särskilt valssystemet i sig försvårar för Concertación att få majoritet för förändringar (jfr Linz & Stepan
1996:206ff).
Om de tre första frågorna främst har att göra med vänsterns relationer till
Concertación och det politiska systemet handlar en fjärde faktor om att vänstern
internt har ändrat uppfattningar i frågor som berör demokrati och ekonomi. Enligt Roberts (1998:144ff) har socialistpartiet i regeringskoalitionen främst verkat
för att stabilisera den elitdominerade liberala demokratimodellen och att fortsätta
med den neoliberala ekonomiska modellen. Till och med i socialistpartiets presidentkandidat Lagos (2000-2006) presidentkampanj framgick det tydligt att den
neoliberala politken skulle fördjupas (Tedesco & Barton 2004:174ff). Därför har
det inte funnit någon ambition att radikalt förändra det chilenska samhället, som
exempelvis en radikal deltagardemokratisk modell skulle innebära. Inom socialistpartiet har det varit en livlig intern debatt om hur partiet skulle förhålla sig
både till den neoliberala modellen och till regeringskoalitionen. Likväl har partiet
i praktisk politik övergivit den gamla tanken om revolutionär socialism till att
acceptera en modern socialdemokratisk ideologi, baserad på liberal demokrati
och acceptans av den neoliberala modellen (jfr Motta 2002, 2003). En rad faktorer påverkade socialisterna att ändra uppfattning; Unidad Populars fall 1973, militärregimens repressalier, vänsterledarnas exil i Europa, den demokratiska transitionens begränsningar, kalla krigets slut och planekonomins fall, regeringskoalitionens prioritering av att utveckla den liberala demokratiformen och behålla
–––––––––
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Den kristdemokratiska ex-presidenten Frei (1994-2000) har också rätt att sitta i senaten på livstid,
eftersom han har varit president i mer än sex år.
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den neoliberala modellen samt att den förda politiken både ger legitimitet ute hos
internationella ekonomiska aktörer och gör partiet trovärdigt som regeringspartner (jfr Nunez et al. 1991, Almeyda 1992, Lagos 1991, Garcia 1991, Moulian
1997, Roberts 1998).
För det femte påverkade själva transitionens innehåll och Concertacións acceptans av konstitutionen (1980) och de mindre förändringar som ägde rum 1989
demokratins utveckling (Cavarozzi 1992:233f, Linz & Stepan 1996:206ff, Roberts 1998:144ff, Valenzuela 1999:230f, Otano 1995:82ff). Efter folkomröstningen höll militärregimen, vänstern, kristdemokraterna och högerpartierna vissa
förhandlingar om det framtida styret och transitionen inför de första fria och rättvisa valen i december 1989. Oppositionen och högerpartierna, som också hade
synpunkter på 1980 års konstitution fick igenom ett fyrtiotal tillägg till konstitutionen. De viktigaste var att det nationella säkerhetsrådet också fick civila medlemmar, att partier bara kunde förbjudas om de störde ordningen och dessutom
utökades antalet senatorer som valdes demokratiskt. Dessa tillägg medförde att
några av konstitutionens antidemokratiska aspekter förbättrades. Däremot kom
aldrig den neoliberala ekonomiska modellen upp på agendan, utan det var endast
vissa politiska procedurer som diskuterades. Cavarozzi (1992:233) hävdar att
oppositionen tvingades acceptera det utfall som blev, oavsett vad resultatet skulle
blivit. Därmed lyckades militärregimen att genomföra transitionen från en militärregim med neoliberal politik till en valdemokrati med neoliberal ekonomisk
politik. Därefter har regeringarna fortsatt att utveckla den liberala demokratin
och accepterat den neoliberala ekonomiska modellen. Det är detta som demokratins konsolidering borde handla om, spelet om vilka aktörer som bestämmer vilken demokratimodell som kan etableras, utvecklas och konsolideras. Låt oss nu
avsluta del tre genom att redogöra för några empiriska slutsatser om vänsterns
roll och demokratins konsolidering i Latinamerika.

8.4 Slutsatser: vänstern och demokratins konsolidering
I kapitel sex, sju och åtta visade jag dels exempel på hur den reformistiska vänstern i regeringsställning i en del latinamerikanska länder har lyckades etablera en
liberal socialdemokratisk demokrati med ett marknadsekonomiskt system och
med begränsade socioekonomiska reformer (som i Costa Rica och Venezuela),
dels fall där den deltagardemokratiska vänstern i regeringsställning försökte etablera deltagardemokrati med radikala socioekonomiska reformer (som i Guatemala och i Chile), och att dessa fall slutade med demokratins fall och införandet
av militärregimer. Dessutom behandlades andra fall där vänstern både var med
och påverkade transitionen, och inte påverkade transitionen, men där utgången
likväl blev att valdemokratier etablerades (Colombia, Chile och El Salvador).
Vad var då unikt med den demokratiska utvecklingen i Costa Rica och i Venezuela? För det första genomfördes de demokratiska transitionerna som pakter,
mellan både konservativa aktörer som partier, storgodsägare och militären, och
med krafter från den moderata vänstern (PLN i Costa Rica och AD i Venezuela).
För det andra etablerade båda dessa stater en demokrati bortom valdemokratin, i
riktning mot en liberal demokratiform, med både socioekonomiska reformer
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(tydligast i Costa Rica) och med acceptans av dåtidens marknadsekonomiska
modell, importsubstitutionsindustriella modellen. Såväl transitionspakterna som
den fortsatta demokratiseringen hade både demokratiska, ekonomiska och sociala dimensioner, som kännetecknade den liberala demokratiformen. För det tredje var de socialdemokratiska partierna de främsta drivkrafterna i den fortsatta
demokratiseringen i både Costa Rica och i Venezuela. För det fjärde var alla
elitgrupper fram till 1980-talets början, både inom de politiska vänster- och högerpartierna, ekonomiska eliten och militären, enade om samhällsutvecklingen
av den liberala demokratin och den importsubstitutionsindustriella modellen.
Med andra ord hade dessa elitgrupper i praktiken redan accepterat denna politiska och ekonomiska samhällsstruktur, det vill säga den liberala demokratin var
konsoliderad eftersom den var accepterad av alla betydelsefulla elitgrupper i
både Costa Rica och Venezuela.
Vad var unikt med vänsterregeringen i Chile (1970-1973) och i Guatemala
(1944-1954) utifrån ett demokratiseringsperspektiv? För det första var det, med
relativa mått sett, radikala vänsterregeringar som med demokratiska medel tog
makten. Med radikalt menas i detta sammanhang att både Allende-regeringen i
Chile och regeringarna i Guatemala under den demokratiska perioden försökte
etablera ett demokratiskt och ekonomiskt system som tydligt skiljde sig åt mot
den politiska och ekonomiska samhällsordningen som fanns innan dessa regeringar kom i regeringsställning. Chile hade sedan 1940-talet etablerat och utvecklat en liberal demokrati med dåtidens kapitalistiska system, den importsubstitutionsindustriella ekonomin, som accepterades av de politiska partierna, militären, den ekonomiska eliten samt av USA. När sedan Allende-regeringen istället försökta införa en annan demokratimodell, den deltagardemokratiska modellen och med en tydlig antikapitalistisk ekonomi och med ökad statlig intervention i ekonomin, blev detta demokratins fall. I Guatemala störtades militärdiktatorn Ubico och den efterföljande militära juntan i en ”demokratisk revolution”, som stöddes av de politiska partierna, den ekonomiska eliten och delar av
militären. Därefter utsågs en president och en kongress i demokratiska val, och
denna regering hade främst stöd av olika vänsterpartier och av radikala militära
anhängare. När sedan den demokratiska regeringen först demokratiserade de politiska institutionerna under slutet av 1940-talet, för att sedan börja genomföra
radikala socioekonomiska reformer, med bland annat nationalisering av jordegendomar och andra åtgärder som direkt hotade både den inhemska oligarkin
och utländska amerikanska företag, blev detta början till slutet för regimen.
För det andra utmanade de radikala politiska och ekonomiska samhällsförändringarna den ekonomiska eliten, militären och utländska (amerikanska) intressens maktställning i länderna, och dessa grupper låg också bakom de militära interventioner som störtade de demokratiska regeringarna i både Chile (1973) och i
Guatemala (1954). I både länderna var dessa elitgrupper emot en förändring av
samhällets grundläggande politiska och ekonomiska samhällsstrukturer. I Chile
var den liberala demokratin konsoliderad, men inte den radikala deltagardemokratin som vänsterregeringen försökte etablera, utveckla och så småningom
även försöka konsolidera. I Guatemala hade alla elitgrupper accepterat att ett
demokratiskt styre infördes 1944, men storgodsägarna hade accepterat det eftersom de trodde att den demokratiska regeringen skulle medverka till att ekonomin
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utvecklades och att de ekonomiska eliternas ställning skulle förbli autonom. Däremot hade inte elitgrupperna accepterat att demokratin och ekonomin skulle radikaliseras, vilket senare blev fallet.
Vad har varit unikt med de andra fallen, där valdemokrati har etablerats, utvecklats och konsoliderats? I de transitioner och konsolideringsprocesser som
har behandlats i denna studie – Colombia (1958-), El Salvador (1994-) och Chile
(1990-) – finns det inget samstämmigt mönster mellan de empiriska fallen. I Colombia skedde transitionen genom politiska och ekonomiska pakter (1956-1958),
där både oppositionens politiska högerpartier (liberaler och konservativa), den
styrande militären och landets ekonomiska elit tillsammans etablerade en valdemokrati med en utpräglad kapitalistisk ekonomi, utan några omfattande socioekonomiska reformer på agendan. Det är dessa grupper som därefter har varit
med och utvecklat och konsoliderat valdemokratin, och därmed också förhindrat
en samhällsutveckling bortom dessa ramar. Vare sig vänsterns ledare eller vänstern som kollektiv kraft har påverkat denna utveckling.
I El Salvador ägde transitionen rum, både efter att vänsterns mobilisering och
USA gradvis satte tryck på att demokratisera landet under 1980-talet. Efter att
vänsterns ledare (FMLN), den styrande civila högerregeringen, den ekonomiska
eliten och militären förhandlade fram ett fredsavtal etablerades en valdemokrati
som indirekt också innebar att den neoliberala ekonomiska modellen accepterades. Det är denna politiska och ekonomiska samhällsstruktur som har etablerats
och utvecklats under 1990- och 2000-talet och som i framtiden dessutom sannolikt kommer att konsolideras, det vill säga accepteras av alla dominerande elitgrupper i samhället. I båda fallen (Colombia och El Salvador) ägde förhandlingar
rum mellan både oppositionen och den sittande regimens företrädare. En betydande skillnad är att i El Salvador påverkade vänsterns mobilisering och vänsterns ledare transitionen, men likväl blev det ingen markant skillnad på utgången.
I båda fallen blev utgången att valdemokrati etablerades. I Chile blev också utgången en valdemokrati, men där var inte vänstern eller oppositionens ledare
med och påverkade transitionen (1990) som helhet, som helt ägde rum på den
sittande militärregimens villkor. Däremot påverkade vänsterns (och kristdemokraternas) mobilisering under 1980-talet att militärregimen till slut såg demokratiska val som ett alternativ. Vänsterns mobilisering som påtryckare för att demokratisera ett land var alltså likartade i fallen El Salvador (1980-1994) och i Chile
(1983-1989), men likväl påverkade detta inte utgången. I båda fallen etablerades
elitdemokrati med en neoliberal ekonomisk modell.
Likheterna mellan de tre fallen (Colombia, El Salvador och Chile) är att det
etablerades elitdemokratier med kapitalistiska ekonomiska system (importsubstitutionsindustriell modell i Colombia, och neoliberal ekonomi i El Salvador och
Chile). I praktiken innebar detta att statens roll för ekonomisk och social utveckling blev minimal i El Salvador och Chile och att därmed möjligheterna för statliga socioekonomiska reformer begränsades. Vidare begränsades också demokratin med stark presidentmakt, autonom militär och ett system där det folkliga
deltagandet främst sker genom valen.
Vilka slutsatser kan vi då dra utifrån detta när det gäller vänsterns roll för
demokratins konsolidering? Som tidigare har framförts består den demokratiska
vänstern i Latinamerika dels av den reformistiska och socialdemokratiska (soci-
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alistiska) vänstern, dels av den deltagardemokratiska vänstern. Den reformistiska
vänstern har sedan 1950-talet, i exempelvis Costa Rica och Venezuela och i Chile under 1990-talet, stått bakom etablering av liberal demokrati (polyarki). Parallellt med detta gav man fram till 1980-talet stöd till den marknadsekonomiska
importsubstitutionsindustriella modellen, men har därefter accepterat den neoliberala ekonomiska modellen. I motsats till detta vill den deltagardemokratiska
vänstern etablera och utveckla deltagardemokrati med en alternativ och mera antikapitalistisk ekonomisk modell. Detta var vad Allende försökte etablera under
tidigt 1970-tal i Chile. Utifrån detta kan vi konstatera följande. För det första är
det möjligt att etablera, utveckla och konsolidera en liberal demokrati med socialdemokratisk prägel i Latinamerika, där den moderata vänstern är den ledande
aktören för samhällsutvecklingen. Detta var fallet i både Costa Rica och i Venezuela. Detta förutsatte dels att vänstern var en del av de pakter som förhandlade
fram transitionen från början, dels att övriga politiska och ekonomiska elitgrupper stödjer utvecklingen redan vid pakternas etablering. Men dessutom förutsätter det att inte någon av elitaktörerna, eller någon annan ny elitaktör, bryter överenskommelsen om det ”demokratiska spelet” om lämplig demokratimodell. Då
kan en konsoliderad demokratimodell få problem, som i fallet med Venezuela
under 1990- och 2000-talet.
För det andra kan vi konstatera att det inte är möjligt att ändra på en redan
konsoliderad demokratimodell, om inte elitaktörerna accepterar detta. Chile
(1970-1973) och Venezuela (1999-) är två exempel på detta. I Venezuela har detta under 1990-talet och 2000-talet gett upphov till en djup politisk kris om demokratin som styre. I fallet Chile slutade försöket av vänsterregeringen att bryta
ned den liberala demokratin och istället etablera och utveckla en radikal deltagardemokrati med att elitaktörer som militären, den politiska högern och den
ekonomiska eliten stödde en militär statskupp mot den demokratiska regeringen.
Låt oss fortsätta med att utveckla dessa aktörers förhållande till demokrati i del
tre.
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Del III: Demokratisering i
Latinamerika – strukturella
hinder och möjligheter
Den här delen av studien fortsätter att utveckla de första och andra delarnas tankar om aktörernas roll och demokratins konsolidering. Den fråga som är i fokus
är vilka förutsättningar det finns för att utveckla olika typer av demokratier, exempelvis valdemokrati, deltagardemokrati eller liberal demokrati. I kapitel nio
och tio diskuteras strukturella hinder och möjligheter för den latinamerikanska
vänstern att genomdriva en liberal demokrati med marknadsekonomi eller en radikal deltagardemokrati med en antikapitalistisk ekonomi. Det finns åtminstone
tre betydelsefulla aktörer som relateras till diskussionen. Dessa tre är militären,
oligarkin och andra aktörer bakom den globala och neoliberala ekonomin, samt
USA:s utrikespolitik gentemot Latinamerika. Dessa aktörers förhållande till demokratisk utveckling relateras till vänstern som aktör, dess syn på demokrati och
till diskussionen om strukturella förutsättningar för att endera genomdriva liberal
demokrati eller radikal deltagardemokrati. Innan aktörernas förhållanden diskuteras ska först några empiriska slutsatser från del två diskuteras. Därefter fortsätter studien med att i kapitel nio behandla hur eliten ser på demokrati och ekonomi, följt av militärens roll under demokratiseringen. I kapitel tio diskuteras
USA:s roll för demokratiseringen i Latinamerika.
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Kapitel 9: Den ekonomiska eliten, militären
och demokratisering
9.1 Vilken demokrati kan konsolideras?
Vilken demokrati kan utvecklas, fördjupas och konsolideras i Latinamerika?
Denna studie utgår från ett transitionsresonemang där det efter de första valen är
frågan om vilken typ av demokrati som därefter kan utvecklas och fördjupas. I
kapitel sex visade jag hur vänsterns roll har varierat under transitionen från diktatur till valdemokrati, där vänsterns ledare eller vänstern som kollektiv ibland
har varit en del av transitionen och ibland helt har saknat betydelse. En faktor
som hade en viss betydelse för om vänsterns ledare blev en del av transitionen
var om man inte ställde krav på en demokrati bortom den liberala demokratins
fri- och rättighetsaspekter och därmed inte ställde krav på alltför fördjupade och
radikala socioekonomiska reformer, som utmanade de politiska och ekonomiska
samhällsstrukturerna.
I kapitel sju och åtta visade jag dels exempel på hur den reformistiska vänstern i regeringsställning i en del latinamerikanska länder har lyckades etablera en
liberal socialdemokratisk demokrati med ett marknadsekonomiskt system och
med begränsade socioekonomiska reformer (som i Costa Rica och Venezuela),
dels visade jag fall där den deltagardemokratiska vänstern i regeringsställning
försökte etablera deltagardemokrati med radikala socioekonomiska reformer
(som i Guatemala och i Chile) och att dessa fall slutade med demokratins fall och
införandet av militärregimer. Dessutom behandlades andra fall där vänstern både
var med och påverkade transitionen, och inte påverkade transitionen, men där utgången likväl blev att elitdominerade valdemokratier etablerades (Colombia,
Chile och El Salvador).
Vilka slutsatser kan vi då konstatera utifrån detta gällande vänsterns roll för
demokratins konsolidering? Som tidigare konstaterats har den latinamerikanska
vänsterns förhållande till demokrati förändrats under 1900-talet. Inom vänstern
dominerade, efter den kubanska revolutionen, den vänster som enbart såg den
representativa demokratin som en borgerlig demokrati. Den marxist-leninistiska,
stalinistiska eller maoistiska vänstern ville istället uppnå ett socialistiskt samhälle
och införa folkdemokrati. Under hela den här perioden var den reformistiska
vänstern som dominerade vänstern i Costa Rica, Venezuela och i Chile snarare
ett undantag från vänsterns generella utveckling i regionen. Den reformistiska
vänstern accepterade tidigt den liberala demokratins utgångspunkter att fria och
rättvisa val är förutsättningen för att kunna utveckla och fördjupa demokratins
procedurer och substansinnehåll. Den skiljde sig därför åt mot folkdemokraterna
som menade att riktig demokrati inte kunde uppnås förrän samhället först hade
blivit kommunistiskt och ett klasslöst och jämställt samhälle hade etablerats. En
annan skillnad var att den reformistiska vänstern accepterade det marknadsekonomiska systemet, medan folkdemokraterna hade en antikapitalistisk inställning.
När sedan militärdiktaturerna försvann och regionen demokratiserades under
1980- och 1990-talen etablerades två typer av den demokratiska vänstern; den
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reformistiska vänstern som fortfarande accepterade den liberala demokratins
grundpelare, samt den deltagardemokratiska vänstern som betonar folkligt deltagande inom ramen för det demokratiska styret. Till en början under sent 1980-tal
och tidigt 1990-tal fanns det egentligen inga tydliga trender hur vänstern i Latinamerika skulle förhålla sig till den liberala demokratin och till den neoliberala
ekonomiska modellen. Men under 1990-talet etablerades en deltagardemokratisk
vänster som på allvar hade möjlighet att nå regeringsmakten eller få stort politiskt inflytande i till exempel El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Mexiko, Venezuela och Brasilien. Den deltagardemokratiska vänstern har anor till två tidigare vänsterregeringar i Latinamerika, som försökte införa deltagardemokrati,
nämligen Guatemala (1944-1954) och Chile (1970-1973). Som framgår av kapitel åtta slutade dessa två försök av demokratiskt valda vänsterregeringar att införa deltagardemokrati med att demokratin kollapsade och att militärdiktaturer
infördes. Utifrån dessa fall och utifrån de andra empiriska fallen som på olika
sätt har belyst vänsterns roll i demokratiseringen kan det därför finnas skäl att
diskutera om det verkligen går att etablera och utveckla deltagardemokrati i Latinamerika, och därmed också diskutera vilka strukturella förutsättningar det
finns för att kunna etablera, utveckla och konsolidera denna typ av demokrati.
Sedan 1950-talet har samtidigt den reformistiska vänstern i Costa Rica och
Venezuela, och i Chile under 1990-talet, stått bakom etablering av liberal demokrati (polyarki). Parallellt med detta gav man fram till 1980-talet stöd för den
marknadsekonomiska statsledda importsubstitutionsindustriella modellen, men
har därefter accepterat den neoliberala ekonomiska modellen. I motsats till detta
vill den deltagardemokratiska vänstern etablera och utveckla deltagardemokrati
med en alternativ och mera antikapitalistisk ekonomisk modell. Med utgångspunkt från dessa empiriska slutsatser från kapitel sex, sju och åtta fokuserar det
följande kapitlet på aktörer som kan påverka vänsterns möjligheter att fördjupa
demokratin och införa en radikal deltagardemokrati i Latinamerika: militärens
roll, oligarkin och andra aktörer bakom den neoliberala ekonomiska modellen.
Frågan som ska behandlas är vad som påverkar vänsterns möjligheter att verkligen försöka fördjupa demokratin, eller vilka strukturella begränsningar eller möjligheter det finns för vänsterregeringar att utveckla en radikal deltagardemokrati
i Latinamerika?
I kapitlet beskrivs först olika idealtyper av ekonomiska samhällsstrukturer.
Därefter behandlas oligarkin, företagare och militärens roll under själva transitionerna till demokrati och på vilket sätt dessa kan påverka den fortsatta demokratiseringen. 129 I kapitel tio behandlas sedan ytterligare en faktor, amerikansk
utrikespolitik mot Latinamerika. Utifrån detta kan sedan ytterligare slutsatser om
demokratins konsolidering diskuteras.
–––––––––
129

Det är endast de principiellt viktigaste aktörerna bakom samhällsstrukturerna som behandlas. Därför diskuteras exempelvis inte vad som händer internt inom vänstern, eller vilka politiska förutsättningar det finns för en regering att i praktiken med hjälp av parlamentet genomföra och utveckla en
viss typ av demokratimodell. Sådana aspekter kan diskuteras med parti- och organisationsteorier
som exempelvis Michels (1962), Duverger (1954, 1967), Panebianco (1983), eller Katz & Meir
(1992, 1994). En sådan ansats hade också behövt policystudier som utgångspunkt. Dessa interna
faktorer har medvetet begränsat denna studies omfattning.
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9.2 Den ekonomiska eliten: elitdemokrati och kapitalism
I boken ”Democracy in Latin America – Mobilization, Power and the Search for
a New Power” (1999:163) påpekar Lievesley att den globala ekonomin och införandet av den neoliberala ekonomiska modellen har fått konsekvenser för demokratiseringen i Latinamerika. Lievesley (1999) gör alltså en koppling mellan demokrati och ekonomi, där han hävdar att det ekonomiska systemet begränsar vilken typ av demokrati som kan utvecklas (jfr Weyland 2004a). Även den marknadsekonomiska modellen före 1980-talets införande av den neoliberala ekonomiska modellen satte begränsningar för vilken typ av demokratisk regim som
kunde verka i Latinamerika.
Poängen i Lievesleys resonemang är att det sedan 1980-talet finns en global
ekonomisk struktur och en neoliberal ekonomisk modell som i samband med
1990-talets demokratisering begränsade vilken typ av demokratiskt styre som
kunde utvecklas i Latinamerika. Samtidigt finns det både internationella och nationella aktörer som står bakom denna struktur. De internationella aktörerna är
bland annat internationella valutafonden, världsbanken, världshandelsorganisationen (WTO) och andra dominerande internationella aktörer, som exempelvis
multinationella företag och staters utrikespolitik (jfr Roxborough 1992, Acuna &
Smith 1996, Gwynne & Kay 2000, Brown 1996, Coleman 2002, Kapur & Naím
2005). I Latinamerika är särskilt den amerikanska dominansen stor och anses
ligga bakom den så kallade Washington-konsensusens internationella institutioner som ställer krav på en neoliberal ekonomisk politik i tredje världen (jfr Wiarda 1997, Smith 1998). De nationella ekonomiska eliterna, som oligarkins storgodsägare och företagares syn på demokrati och ekonomi sätter också gränser för
den demokratiska utvecklingen. I princip har alla dessa aktörer, som stått bakom
den ekonomiska strukturen under 1980- och 1990-talen, förordat en elitdominerad valdemokrati med en neoliberal ekonomisk modell. Detta står i kontrast till
den radikala men demokratiska latinamerikanska vänstern, som exempelvis vill
utveckla en radikal deltagardemokrati med långtgående sociala och ekonomiska
reformer. Således är det intressant att analysera vilka aktörer som står bakom den
ekonomiska strukturen och hur detta påverkar vänsterns möjligheter att fördjupa
demokratin.
Under 1900-talet har Latinamerikas grundläggande ekonomiska struktur bestått av två ekonomiska modeller. Med undantag för de planekonomiska systemen på Kuba efter revolutionen och i Nicaragua under 1980-talets revolution har
marknadsekonomin dominerat den ekonomiska utvecklingen. Under större delen
efter det andra världskriget anammade Latinamerikas länder den så kallade importsubstitutionsindustriella modellen (ISI), men under 1980-talet ersattes denna
gradvis av den neoliberala ekonomiska modellen. Mot detta kan sedan ställas
den deltagardemokratiska vänstern som under Allendes regering och under 1990talet har försökt att införa en mera alternativ antikapitalistisk ekonomisk modell.
Innan vi fortsätter med att se hur eliten förhåller sig till dessa ekonomiska modeller ska vi först se vad som kännetecknar dessa tre ekonomiska samhällsstrukturer. Vi börjar med den statsledda industriella modellen.
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Den importsubstitutionsindustriella modellen
Under 1950 fram till 1980-talet dominerade den importsubstitutionsindustriella
modellen (ISI) den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika. Under 1950-talet
moderniserades det ekonomiska systemet och staten fick en mera aktiv roll för
att stimulera industrialisering och utveckling i regionen, samtidigt som den finansiella sektorn blev dominant (Lievesley 1999:164). I huvudsak innebär den
importsubstitutionsindustriella modellen följande (Kay 1989, Roxborough 1992):
x
x
x
x
x

Aktiv statlig intervention och resursallokering.
Protektionism med höga tullar och importavgifter.
Reglering av makroekonomiska aktiviteter.
Inflöde av utländska investeringar och utländska lån.
Begränsade statliga sociala och ekonomiska omfördelande reformer, som
gynnade medelklassen och arbetarna.
x Stimulans av nationella företag, som fick låga kostnader för energi och kommunikationer.

Således var tanken att en aktiv stat, demokratisk eller auktoritär, skulle stimulera
industriell tillväxt, kontrollera tullar, ge bidrag till industrin och också direkt äga
den stora och viktiga basindustrin. Fram till 1970-talets slut fanns det konsensus
inom regeringarna, den ekonomiska eliten och bland fackföreningarna att behålla
denna ekonomiska modell (Armijo & Faucher 2002:2). Under 1960- och 1970talen var den årliga ekonomiska tillväxten i Latinamerika på mellan 2.5 procent
och 3.3 procent (Roxborough 1992:421). Sklair (1989) menar också att den statsledda ekonomiska modellen skapade utrymme för sociala reformer, särskilt i de
oljerika Venezuela och Mexiko, men även i Costa Rica. Under slutet av 1970talet började den ekonomiska utvecklingsmodellen med en aktiv stat kritiseras
och konsensusen om den ekonomiska politiken försvann. Istället började den
neoliberala ekonomiska modellen göra framsteg, främst i Chile under Pinochets
militärdiktatur. ISI kritiserades eftersom den inte kunde förhindra ekonomiska
kriser, hög inflation, obalans i betalningsbalansen och för att privat företagsamhet inte stimulerades. Modellen förlitade sig också på utländska investeringar
och lån. Under 1980-talets skuldkris blev det uppenbart att länderna i Latinamerika inte kunde hantera den ekonomiska krisen. Under 1982 gick de utländska
investeringarna kraftigt ned och kapitalet lämnade regionen, samtidigt som den
gamla statsledda modellen inte klarade av att lösa den uppkomna krisen. Istället
började en annan ekonomisk politik föras, som innebar ekonomisk integration,
frihandel, avreglering och privatisering – den neoliberala modellen (Roxborough
1992:421ff, Silva, Pinto de Andrade & Torrance 2000:115ff).

Den neoliberala modellen
Redan i slutet av 1970-talet etablerade Chicago boys under general Augosto Pinochet den neoliberala modellen i militärdiktaturens Chile. Därefter införde övriga av regionens länder successivt och i varierande grad den neoliberala modellen. Det är denna neoliberala modell som enligt Robert N. Gwynne och Cristóbal
Kay (1999:3) har besegrat vänsterns alternativa ekonomiska projekt som Allendes Chile, sandinisternas Nicaragua och som även har haft effekt på Castros

208

Kuba, som under 1990-talet började öppnas upp mot omvärlden. Parallellt med
den tilltagande ekonomiska globaliseringen i världen förändrade den neoliberala
modellen förutsättningarna för politiken i Latinamerika. Efter ett toppmöte med
hela kontinenten Amerikas stats- och regeringschefer i Miami 1994, där det deklarerades att marknadsreformerna skulle fortsätta, stod det klart att den neoliberala modellen hade etablerats som en ny hegemonisk ekonomisk modell i Latinamerika
Frågan är då varför den neoliberala modellen kunde införas i Latinamerika
under 1980- och 1990-talen? Svaret går att finna både i internationella faktorer
och i inhemska latinamerikanska företeelser (Gwynne & Kay 1999:13ff,
2000:141ff, Weyland 1996a, Armijo & Faucher 2002, Brown 1996, Haggard &
Kaufman 1994, 1995, 1997, Remmer 1998, Arce 1999). En inspiratör var den internationella omgivningens globala finansiella institutioner, som Världsbanken
och Internationella valutafonden, som under hela efterkrigstiden ställde krav på
liknande reformer, men det blev först i samband med 1980-talets skuldkris, då de
latinamerikanska ländernas tvingades att låna pengar i utbyte mot en neoliberal
ekonomisk politik som den fick genomslag (jfr Coleman 2002:499ff, Kapur &
Naím 2005). Under 1980-talet påverkade införandet av den neoliberala politiken
i USA, Storbritannien, och övriga influenser i Europa och Japan internationella
ekonomiska institutioner som exempelvis GATT (och senare WTO) i riktning
mot en neoliberal politik (Brown 1996:177ff, jfr Roxborough 1992, Macpherson
2001). Även om dessa internationella faktorer tycks ha influerat Latinamerika
hävdar Armijo & Facuher (2002:13) dels att den ekonomiska krisen i regionen
var en förutsättning för den neoliberala politikens införande, dels att de internationella aktörernas roll i sammanhanget var marginell. Samtidigt som den ekonomiska krisen präglade Latinamerikas ekonomiska utveckling under 1980-talet
föll Sovjetunionen och kommuniststaternas centralplanerade ekonomier samman.
Därmed fanns det inte heller något ekonomiskt och ideologiskt alternativ för den
radikala latinamerikanska vänstern (Brown 1996:177).
Men även ett antal nationella faktorer påverkade neoliberalismens framväxt
Armijo & Faucher 2002:1ff, Gwynne & Kay 2000:143). I Latinamerika gjorde
1980-talets skuldkris att den neoliberala politikens strama finanspolitik uppfattades som den enda lösningen på den ekonomiska krisen (Weyland 1996a). Samtidigt som den neoliberala politiken började sin frammarsch ersattes också militärdiktaturerna av demokratiskt valda regeringar, vilket medförde att det var enklare
att övertyga folket om att detta var den enda och rätta vägen. Demokrati och en
neoliberal modell skulle skapa framtidstro för Latinamerika. Genom att införa
demokrati för folket såg också de ekonomiska eliterna en chans att kunna införa
en marknadsanpassad politik med en relativt självständig ekonomisk sektor,
utom statlig kontroll. Regeringarnas förhoppning var att entreprenörerna i länderna dessutom skulle starta ny produktion och exportera ut på den öppna marknaden, vilket skulle generera ökad tillväxt och ökade nationalinkomster (jfr Roxborough 1992:421ff).
Chile är ett undantag eftersom general Augusto Pinochet och Chicago Boys
redan innan skuldkrisen av ideologiska skäl införde en neoliberal politik under
1970-talets slut. Denna politik har sedan fått fortsatt stöd i Chile av både centervänsterregeringarna under kristdemokraterna Aylvin (1990-1994), Frei (1994-
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2000) och av socialisten Lagos (2000-) administrationer. I övriga länder infördes
den neoliberala politiken först efter att skuldkrisen var ett faktum. Oavsett om de
politiska ledarna hade stöd för att införa den neoliberala politiken kunde den likväl genomföras (Geddes 1994, Stoke 2001, jfr Haggard & Kaufman 1992, 1994).
Detta förklarar exempelvis George Philip (1993:9) med att det finns ett samband
mellan presidenters dominans och teknokraternas inflytande i Latinamerikas policyprocess och den neoliberala modellen (jfr Stoke 2001). Givetvis fanns det en
hel del opposition mot den neoliberala politiken, både från sociala rörelser, fackföreningar och politiska partier, i första hand från vänsterpartierna (jfr Acuna &
Smith 1996, Madrid 2003, Lievesley 1999).
Sammanfattningsvis fanns det en relativt stor konsensus inom den politiska
och ekonomiska eliten om införandet av den neoliberala ekonomiska modellen.
Dessutom hade politikerna stöd bland de grupper som i de demokratiska valen
röstade fram regeringarna under den tredje vågens demokratisering i Latinamerika. Förutom detta var den internationella omgivningens krav på en neoliberal
politik och det kommunistiska systemets kollaps faktorer som påverkade förutsättningarna för att införa en ny ekonomisk politik i hela Latinamerika.
Frågan är då vad den neoliberala modellen innebär? Den övergripande tanken med den neoliberala ekonomiska politiken är att hålla en strikt makroekonomisk politik för att stimulera den nationella ekonomin. Den neoliberala modellen har flera karaktärsdrag (jfr Gwynne & Kay 1999:13ff, Baer & Malony
1997:414f, Williamsson 1990):
x Strikt finanspolitik med syfte att reducera budgetunderskott, skapa en stark
budget och en oberoende centralbank utom politisk kontroll.
x Reformer av den finansiella marknaden för att skapa fria nationella marknader och marknadsdominerade räntor och prisnivåer.
x Privatisering av statliga företag och avreglering av statliga monopol, som har
att göra med kommunikationer, elektricitet, telefoner och andra marknader,
där privata företag kan anses vara mera effektiva än den offentliga sektorn.
x Liberalisering av handeln och stimulans av exportprodukter på världsmarknaden med åtgärder för att bibehålla en effektiv växelkurs, avreglering av handelshinder som uppmuntrar import, samt andra avregleringar på den nationella marknaden.
x Åtgärder för att skapa en flexibel arbetsmarknad, reducera det offentliga sociala skyddsnätet och ge mera ansvar till arbetsgivaren (och mindre till arbetstagaren).
I princip menar Gwynne and Kay (1999:14) att det innebär en reducering av en
stark stat och etablering av en minimal stat. I en del länder har också den neoliberala modellen använts för att rättfärdiga neddragningar inom den offentliga
sektorn. I samband med övergången från den importsubstitutionsindustriella modellen, med en aktiv statlig ekonomisk politik och välfärdsåtgärder, till den neoliberala modellen väcktes frågan om de sociala konsekvenserna. Robert R.
Kaufman och Alex Segura-Ubiergos (2001:553ff) slutsatser är av skiftande karaktär. En slutsats är att integrationen med världshandeln förändrar de ekonomiska resurserna till andra aktörer, vilket har lett till minskade utgifter för pen-
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sioner och andra sociala utgifter samt att statskontrollerade åtgärder har förts
över till marknadsrelaterade aktörer. En andra slutsats är att de offentliga utgifterna för mera långsiktiga satsningar på utbildning och sjukvård i alla fall inte
har minskat. En tredje slutsats är att demokratiska regeringar och i synnerhet de
med ett brett folkligt stöd tenderar att stödja reformer med större offentliga utgifter än andra regeringar (Kaufman & Segura-Ubiergo 2001:581ff, jfr Baer &
Maloney 1997:311ff, Roberts 2002:3ff). Petras & Morley (1999:125) menar
samtidigt att denna ekonomiska politik inte ledde till någon ekonomisk framgång
och dessutom innebar den att de sociala och ekonomiska skillnaderna i samhället
ökade än mera (jfr Wade 2004). IMF och Världsbanken hävdade emellertid att
felet inte bestod i den teoretiska modellen, utan snarare att länderna inte fullt ut
genomförde den neoliberala modellen (Hey & Klak 1999, från Rosenberg & Stein 1995).
Gwynne och Kay (1999:15) hävdar att den neoliberala modellen i varierande
grad infördes i Latinamerika under 1980- och 1990-talen. Därför har inte alla
länder till fullo infört den, andra länder har infört delar av den, men anpassat den
till nationella förhållanden. Länder som Argentina och Peru etablerade modellen
gradvis och relativt sent, men har ändå utvecklat stora delar av modellen (jfr Conaghan & Malloy 1997:867ff). I motsats till detta finns Venezuela och Brasilien
som införde delar av modellen under mitten av 1990-talet, men inte i den ortodoxa version som Chile gjorde. Även socialister och vänsterorienterade politiker
som den före detta marxisten och presidenten i Brasilien, Cardosa (1994-2002),
och socialdemokraterna i Costa Rica har accepterat den neoliberala modellen.
Men Costa Rica tillhör de fall då socialdemokraterna på grund av ekonomiska
kriser, skuldkrisen och IMF successivt tvingades att införa modellen, om än selektivt (Wilson 1999:752ff). Men även om delar av vänstern accepterade modellen växte det under 1900-talet framför allt olika heterogena motrörelser och alternativa ekonomiska synsätt, framför allt inom vänstern, fackföreningssrörelsen
och olika sociala rörelser (jfr Madrid 2003). Låt oss se på vad dessa alternativa
ekonomiska synsätt innebar för vänstern.

Alternativa ekonomiska modeller
Ed Brown (1996) diskuterar i artikeln ”Articulating Opposition in Latin America: the Consolidation of Neoliberalim and the Search for Radical Alternatives”
vänsterns roll för att politiskt och ekonomiskt omdefiniera sig i den neoliberala
eran i Latinamerika. Utgångspunkten är att dra lärdom från de socialistiska experimenten på Kuba och i Nicaragua samt 1980-talets skuldkris och den statsledda
industrimodellens kollaps för att möjligen kunna finna ett nytt radikalt vänsterperspektiv på ekonomin. De olika tankarna sammanfattar den debatt som har
funnits inom olika delar av vänstern och omfattar tre synsätt på vänsterns förhållningssätt till ekonomin (jfr Brown 1996:183ff):
x Införa en statsledd ekonomi och nationalisera delar av ekonomin, med betoning på omfördelning av landets resurser från starka till svaga samhällsgrupper. Detta ska ske under demokratiska former och inom ramen för det kapitalistiska systemet. Synsättet påminner om det som Salvador Allendes Unidad
Popular försökte göra i Chile (1970-1973).
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x Återskapa en statsledd ekonomi som prioriterar en importsubstitutionsindustriell ekonomi, som kräver många arbetstillfällen istället för den neoliberala
kapitalintensiva ekonomin. En förutsättning för denna modell är, enligt Ruccio (1993:39), att vänstern lär sig av misstagen av den industrimodell som
kollapsade under 1980-talet samt accepterar den neoliberala modellens fördelar och nackdelar. De flesta deltagardemokratiska partier sluter upp bakom
denna tanke (jfr Munck 2003:564ff, Weyland 2004b:303ff)
x Anpassning inom ramen för den neoliberala ekonomin och försök att bilda
allianser mellan arbetare och medelklass för att förbättra modellens sociala
konsekvenser. Detta innebär acceptans av den neoliberala modellen och
bland annat har PLN i Costa Rica och socialisterna i Chile tillämpat denna
strategi (Giddens 1994, 1998, Roxborough 1992).
Således innebär de tre alternativen allt från utgångspunkten att acceptera den
neoliberala modellen till att helt eller delvis införa statlig kontroll och nationalisering av ekonomin. Låt oss nu fortsätta med att se hur den ekonomiska eliten
förhåller sig till demokrati och ekonomi, dels utifrån de empiriska fallen i kapitel
sex till åtta, dels utifrån de studier som har gjorts av den ekonomiska eliten och
demokratins utveckling.

Den ekonomiska eliten och demokrati
I denna studie ses demokratins konsolidering som ett spel mellan i första hand
olika elitaktörers acceptans av demokratiska eller odemokratiska värderingar och
på grund av vissa samhällsstrukturer kan varje land utvecklas i olika riktningar.
Det teoretiska antagandet som empiriskt har diskuterats i kapitel sju och åtta är
om det finns ett samband mellan aktörernas syn på demokrati och vilken demokrati som verkligen tillåts att utvecklas. Det handlar dels om hur vänstern förhåller sig till deltagardemokrati och liberal demokrati. Dels handlar det om hur
elitgrupper som oligarkin, militären och USA förhåller sig till den demokratiska
utvecklingen i Latinamerika. Den senare diskussionen handlar om den ekonomiska elitens acceptans av formell liberal demokrati och senare under 1980-talet
den neoliberala ekonomiska modellen, samspelet mellan militären och den ekonomiska eliten för att etablera en elitdominerad valdemokrati, samt hur alla dessa
aktörer förhåller sig till andra demokratiformer, som polyarkin och vänsterns radikala deltagardemokrati.
När det gäller de nationella ekonomiska eliterna i Latinamerika brukar dessa
vanligtvis indelas i storgodsägarna och kommersiella företagare (Keen
1992:555ff, jfr Saxe Fernández 1999). Storgodsägarna är den samhällsgrupp som
sedan kolonialtiden har haft både ett markant politiskt och ekonomiskt inflytande. Ekonomiskt har den här gruppen ägt stora landegendomar och kontrollerat
naturresurser som exempelvis vatten. Under 1800- och 1900-talets modernisering av jordbruket införde dessa grupper bland annat produktion av kaffe och
andra grödor. Den gamla stereotypen av storgodsägaren förändrades därför till en
modern universitetsutbildad företagare med både landegendomar och intresse för
den industriella och finansiella sektorn. Enligt Keen (1992) har det här alltid va-
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rit den mest reaktionära gruppen. Ofta talar man om den ekonomiska eliten som
en styrande oligarki, ofta nära förgrenad till olika familjer eller klaner i varje
land. Dessa kontrollerar en stor del av ekonomin och har alltid, oavsett om det
har varit ett militärt styre eller ett demokratiskt styre, haft ett stort politiskt inflytande. I en del länder har trenden varit mer uppenbar än i andra. I El Salvador talar man om ”fjorton familjer”, i Guatemala om ”sextio familjer”, i Mexiko och
Brasilien finns det ett stort antal dominerande familjer och i Nicaragua under
Somozatiden (1934-1979) kan man tala om ”Somozaklanen” som fullständigt
dominerade den politiska och ekonomiska utvecklingen (jfr Paige 1997:15ff).
I flera länder har även oligarkin med demokratiska eller icke-demokratiska
medel besuttit presidentposten. Ett exempel är El Salvador, där oligarkin styrde
landet mellan 1900 och 1930. Därefter tog militären över den politiska makten.
Efter återdemokratiseringen under 1980-talet återkom sedan oligarkin i regeringsställning genom det neoliberala Arenapartiet när Alfredo Cristiani (1989-94)
och Calderon Sol (1994-99) valdes till presidenter (jfr Paige 1997:187ff). Under
olika tidsepoker har den nationella oligarkin också styrt andra länder och dessutom fick militären stöd av oligarkin under militärdiktaturernas årtionden. Genom att militären tilläts att föra sin politik mot radikala vänsteraktivister, som
ville förändra samhället politiskt och ekonomiskt, kunde oligarkin ostört fortsätta
att kontrollera ekonomin. I länder som Argentina, Chile, El Salvador, Peru (före
1968) och Brasilien har relationerna mellan den ekonomiska eliten och militären
varit särskilt starka (Middlebrook 2000:49).
Det finns flera skäl till att det spelar roll hur dessa elitgrupper ser på demokratins utveckling. Ett är att de ekonomiska och militära elitgrupperna var en del
av transitionerna, både under den andra vågens demokratisering i Costa Rica,
Venezuela och Colombia och i den tredje vågens demokratisering. I båda fallen
genomfördes parallella politiska och ekonomiska transitioner. Under den andra
vågen förhandlade olika elitgrupper som den ekonomiska eliten, militären och
andra elitgrupper fram ett demokratiskt styre med en importsubstitutionsindustriell modell, och där USA accepterade utgången. I Costa Rica och Venezuela deltog den moderata vänsterns ledare i pakterna, som då också fick en socioekonomisk dimension som möjliggjorde en utveckling mot en liberal demokrati. I Colombia deltog inte vänstern i uppgörelserna och där grundlades istället en elitdemokratisk modell.
Under 1980-talets demokratisering etablerades demokrati parallellt med en
neoliberal ekonomisk modell (förutom i Chile där den genomfördes före demokratins återinförande) (Middlebrook 2000:46, jfr Haggard & Kaufman
1997:277ff, Armijo & Faucher 2002). I de få fall där vänsterns ledare deltog i
förhandlingarna om en transition, som i El Salvador, fick detta ingen nämnvärd
betydelse för den demokratiska utgången. I samtliga fall innebar övergången att
en elitdominerad valdemokrati med en neoliberal ekonomisk modell etablerades.
Om militära interventioner historiskt tillkommit efter uppgörelser mellan den
ekonomiska eliten och militären kan också 1980-talets demokratiska transitioner
och den fortsatta demokratiseringen ses som nya relationer mellan elitgrupper
och militären (Middlebrook 2000:1,50).
Även Rueschemeyer, Stephens och Stephens (1992) framhäver att elitens representation, framför allt genom borgarklassens konservativa politiska partier,
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blev viktig för demokratiseringen i Latinamerika (jfr Stephens & Stephens
1999). I “Organized Business, Economic Change, and Democracy” diskuterar
Durand & Silva (1998) företagarelitens och företagarorganisationernas roll under
1980- och 1990-talens demokratisering i Latinamerika. Deras huvudsakliga slutsats är att företagareliten med några få undantag accepterade demokrati. Orsakerna till stödet för demokrati var att hotet från vänstern var borta, ekonomin var
dålig och under de senaste decennierna hade man alltmera uteslutits från militärdiktaturernas policyprocesser. Därför gav företagseliten, konservativa partier och
organisationer samt delar av militären stöd för etableringen av en formell demokrati, som skulle minimera låginkomstgrupper och vänstern från att ställa mera
omfattande krav på demokratins fördjupning.
I ”Coffe and Power in Central America” om Centralamerikas utveckling under 1900-talet kommer också Jeffrey M. Paige (1997) till slutsatsen att oligarkin
till slut under 1980-talet gav stöd för en demokratisering i Centralamerika. Det
främsta skälet var att stärka oligarkins ekonomiska maktställning, vilket bland
annat gav dem möjligheter att införa en neoliberal ekonomisk modell. Efter år av
inbördeskrig i Centralamerika var det också viktigt att kunna etablera ett politiskt
styre och att minimera folkets eventuella krav på vidgade politiska och sociala
rättigheter, bortom den minimala elitdemokratin. Således fanns det ett intresse
för den inhemska ekonomiska eliten att parallellt införa demokrati och den neoliberala ekonomiska modellen.
I flera länder hävdar Middlebrook (2000:46) att de konservativa partierna,
uppbackade av de inhemska ekonomiska elitgrupperna, drev på etableringen av
den neoliberala ekonomiska politiken. Genom konservativa partier och presidenter kunde olika konservativa elitgrupper enas om något gemensamt. Dels var
de emot den gamla ekonomiska modellen som höll på att krascha, dels stod den
neoliberala modellen för något nytt som gav hopp om en demokratisk framtid
med ekonomisk tillväxt. Samtidigt skulle demokrati och den neoliberala modellens krav på en minimal stat och privatiseringar försvara den ekonomiska elitens
intresse, underminera möjligheten för folklig mobilisering och dessutom försvåra
för den demokratiska vänsterns deltagande i politiken. Därför bidrog det här till
en möjlig transition till demokratiskt styre (Middlebrook 2000:286ff). Även om
det fanns olika motiv till elitens stöd för både demokratin och den neoliberala
modellen menar exempelvis Mainwaring, Meneguello & Power (2000:164ff) att
i Brasilien medförde etableringen av den neoliberala modellen att elitgruppernas
stöd för auktoritärt styre avtog under 1980- och 1990-talen. Likaså var fallet i
Peru (Conaghan 2000:255ff).
Ett annat samband mellan demokratins införande, den neoliberala modellen
och andra aktörer är att symbiosen mellan en valdemokrati med en minimal stat
och en neoliberal ekonomisk modell också stöds av globala ekonomiska institutioner som IMF, Världsbanken och WTO, samt av den amerikanska administrationens förhållande till Latinamerikanska länder (Cavaluzzi 1999:149ff, Sheahan
1991:343ff, Cobbs 1991:265ff, Coll 1997, Coleman 2002, Bernhard, Broz &
Clark 2002, Walton 2004, Kapur & Naím 2005). Dessa ställer idag krav på demokrati och en strukturanpassningspolitik som gynnar en fortsatt ekonomisk
globalisering av världen och utveckling av den neoliberala modellen. Likaså
stöds också utvecklingen av en elitdominerad regering som för en neoliberal
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ekonomisk politik av stormakten i regionen, USA. USA arbetade aktivt både för
att återdemokratisera Latinamerika under 1980-talet, parallellt med att man genom olika internationella institutioner och bilaterala avtal bidrog till den neoliberala modellens etablering (jfr Wiarda 1997).
Frågan är då hur detta påverkar vänsterns möjligheter att exempelvis införa
och utveckla en radikal deltagardemokrati som vänstern vill i El Salvador, Brasilien, Nicaragua och i Mexiko. Politiskt är skillnaderna stora på en formell valdemokrati som existerar i Latinamerika och en deltagardemokrati som delar av
vänstern förespråkar. Fördjupat folkligt deltagande både på nationell och lokal
nivå kan utmana den ekonomiska elitens intressen. Ekonomiskt utmanar vänstern
krav på omfördelning av jordegendomar och sociala reformer valdemokratin och
den neoliberala modellens minimala stat. Låt oss nu fortsätta med en annan betydande samhällsaktör – militären.

9.3 Militärens hegemoni i det latinamerikanska samhället
Bakgrunden till att militären är betydelsefull för demokratiseringen i Latinamerika är att militären historiskt har dominerat den politiska utvecklingen i de flesta
länderna. Efter självständighetsprocessen under 1820-talet förblev militären i
bästa fall “minimalt professionaliserad”. De flesta av länderna styrdes av lokala
militära “caudillos”, alltmedan oligarkin ägde landegendomarna. I slutet av
1800-talet började länderna utveckla mera professionaliserade nationella arméer
(jfr Loveman 1999:1ff). Enligt Samuel P. Huntingtons (1957) “Soldier and the
State” har militär professionalism att göra med hur officerskåren utbildas, tränas
och beter sig. I slutändan innebär en professionalisering av militären att den civila regeringen utövar civil kontroll över den. I Latinamerika utvecklade de flesta arméer en klassisk professionalism, som innebar att det militära uppdraget omfattade att hålla inre ordning i landet och att särskilt förhindra bondeuppror ute
på landsbygden. I de mest extrema fallen, som i Centralamerika, blev militären
en privilegierad politisk elit (Fitch 1998:5ff).
Under 1930-talet stärkte militären sin politiska roll över hela Latinamerika.
Konsekvensen blev att militära interventioner och militärt styre ersatte tendensen
mot personligt envälde eller utveckling av den liberala demokratin (Cammack
2001:156ff). Under denna tid påverkade också USA frekvent inrikespolitiken i
Latinamerika. Den latinamerikanska militären började intervenera i den nationella politiken i Chile och Ecuador under 1920-talet, och i Argentina, Brasilien
och Peru under 1930-talet. Allt sedan dess har militären försökt att intervenera i
politiken. Till slut tog militären över makten i Brasilien 1964, där det militära
styret varade fram till den demokratiska transitionen 1985. År 1966 tog militären
makten i Argentina och behöll den under 17 år med undantag för tre års civilt
styre (1973-1976). I andra länder som Peru (1968), Ecuador (1971), Bolivia
(1971), Chile (1973) och i Uruguay (1973) tog också militären makten och behöll den till de demokratiska transitionerna under 1980-talet. I Centralamerika
behöll militären den politiska makten, från 1931 i El Salvador, 1954 i Guatemala, 1963 i Honduras, 1968 i Panama och militären gav sitt stöd till Somozafamiljens envälde i Nicaragua (1932-1979) fram till 1979 års revolution. Undantagen från denna militära dominans är dels Kuba där Castro sedan 1959 har styrt
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landet auktoritärt med hjälp av kommunistpartiet, dels de länder som tidigt införde demokratiska regeringar som Costa Rica, Venezuela och Colombia. Detta
innebär inte att dessa länder har en svag militär, utan poängen är endast att militären inte styrde dessa länder under 1960- och 1970-talen.
Sammanfattningsvis menar Cammond (2001) att Latinamerika, med undantag
från självständighetsprocessen och moderniseringen under 1800-talet och övergången till ett kapitalistiskt system med begränsad liberal demokrati under tidigt
1900-tal har haft två cykler av politisk instabilitet och militärdiktaturer. Den första under 1930-talet avbröt demokratiseringen och stabiliseringen av valdemokratin som hade startat i Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Venezuela och i El Salvador. Den andra under 1960- och 1970-talen underminerade
fullständigt hoppet om en fortsatt demokratisering av regionen och innebar istället att repressiva militärregimer installerades.
Under militärregimernas decennier etablerade de militära styrkorna en ny professionalism. Alfred Stepan (1973:52) menar att den inkluderade aspekter som
att militären inte längre enbart skulle bekämpa statens fiender, utan att den också
skulle upprätthålla den nationella säkerheten för att kunna kontrollera den politiska och sociala ordningen. Därför skulle militären under 1960- och 1970-talen
påverka den ekonomiska utvecklingen genom att utforma både industri- och socialpolitik. Därför förändrade den tredje vågens demokratisering fullständigt förutsättningarna för demokratins utveckling i Latinamerika på ett sätt som aldrig
tidigare har varit fallet. Karaktärsdragen i denna transition har beskrivits av Samuel P. Huntington (1991):
In the late 1970s the democratic wave moved on to Latin America. In 1977
military leaders in Ecuador announced their desire to withdraw from politics…and elections in 1979 produced a civilian government. A similar process
of military withdrawal in Peru led to the election of a constitutional assembly
in 1978, and the election of a civilian president in 1980… Meanwhile the military was also withdrawing from office in Central America. (Huntington
1991:2)
Åtskilliga forskare har studerat militärens roll under en demokratiseringsprocess,
både under själva transitionen till ett demokratiskt styre, men allt som oftast som
ett konsolideringsproblem efter att demokrati har införts (jfr Norden 1998:115ff).
Forskarna är överens om att det viktigaste är att den nya demokratiska regeringen får civil kontroll over militären, både för att kunna förhindra en återgång
till ett militärt styre och för att kunna fördjupa demokratin (Aguero 1998, Fitch
1998, Kohn 1997, Huntington 1991, Ruhl 1998). De flesta forskare är också
överens om att militärens roll under transitionen är viktig och att militären är en
av de viktigaste faktorerna i studiet av demokratins konsolidering (Aguero
1992:154, jfr Arceneaux 2001:212ff, Ruhl 1998). Kohn (1997:141ff) anser att
det egentligen handlar om att få civil kontroll över de militära styrkorna och
därmed över policyfrågor och beslut som berör nationell säkerhet, försvarspolitik, militära utnämningar samt övergripande mål och organisationsfrågor. I de
stater som har haft ett auktoritärt styre, där militären som institution har haft en
lång tradition av intervention i politiken, innebär detta påfrestningar för att kunna
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utveckla den nya demokratin. Låt oss fortsätta med att se hur militärens roll under transitionen och i den fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati har varit.

Militären och transitionen till demokrati
Det är svårt att ignorera militärens roll i demokratiseringsprocessen, både under
transitionen till de första valen och i den fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati (jfr Arceneaux 2001:212ff). I transitionsperspektivet har de
auktoritära civila och militära eliterna varit i fokus (jfr O’Donnell & Schmitter
1986a). När det gäller militären och den civila elitens roll i transitionen till demokrati i Sydamerika har bland annat Felipe Aguero (1992) hävdat:
…it was the military, rather than a civilian leadership, that made a conscious
decision to initiate a process of liberalization and some kind of democratic
opening. Of course, this decision often was made in response to or in anticipation of popular protest and pressure, and was the expression of splits within
the ruling elite…and the consequence was that, to varying extents, the armed
forces exited with great bargaining power and were able to control or significantly influence the transition agenda… (Aguero 1992:166f)
I Sydamerika i Ecuador 1976, Peru 1978, Brasilien i början av 1980-talet, Chile
1988-89 och i Argentina efter förlusten i Falklandskriget har militären i varierande utsträckning påverkat transitionen från militärdiktaturer till demokratiska
regimer. I Centralamerika påverkade militären särskilt liberaliseringen och demokratiseringsprocessen i El Salvador och i Guatemala under 1980-talet. I 1980och 1990-talets transitionsstudier fokuserade inte O’Donnell & Schmitter, Linz,
Przeworski, Mainwaring eller Terry Lynn Karl med flera särskilt på militärens
roll, utan det var snarare den auktoritära eliten som en enhet och kampen mellan
”hardliners” och ”softliners” som var i fokus. Till dessa elitgrupper hör också de
civila auktoritära makthavarna och den ekonomiska elitens oligarki. Likväl var
nyckeln till att transitionerna kunde genomföras under 1980-talet att militären
gav sitt stöd, med eller utan restriktioner, eller att de i varje fall inte aktivt
motarbetade transitionen (jfr Arceneaux 2001:212ff, O’Donnell & Schmitter
1986a, Przeworski 1992). Men enligt Aguero (1992:170f) tar inte det liberala
perspektivet generellt hänsyn till militären som en enskild aktör eller någon annan elitgrupp heller. Men eftersom transitionerna i Latinamerika innebar en transition från ett militärt styre till ett civilt och demokratiskt styre innebär synonymt
de tidigare transitionsstudiernas teser om den auktoritära elitens ”spel” att det i
första hand är de militära makthavarna som är betydelsefulla. Därför har resonemanget om ”hardliners” och ”softliners” en stor giltighet i Latinamerika (jfr
O’Donnell & Schmitter 1986a).
I denna transition blir oftast först militären oenig huruvida ett fortsatt militärt
styre ska kunna legitimeras. När softliners har kommit i överläge över hardliners
börjar den andra fasen och repressionen mot civilbefolkningen avtar. Avslutningsvis fortsätter transitionen när det finns särskilda “militära”, “politiska” eller
“ekonomiska” ögonblick. O’Donnell och Schmitter (1986a) menar att det militära ögonblicket infinner sig när militären accepterar den moderata oppositionens

217

krav på ökade civila och politiska rättigheter. Detta kan inträffa om oppositionen
inte tar till radikala metoder med våldinslag och om oppositionen inte utmanar
det auktoritära styret alltför mycket och exempelvis ställer krav på framtida rättegångar för eventuella brott mot mänskliga rättigheter begångna under diktaturen. I denna uppgörelse måste militärens hardliners lita på softliners och den moderata oppositionen. I slutändan öppnar detta ”demokratiska utrymme” upp för
fortsatta förhandlingar och kollektiva aktioner för en demokratisk transition. I
enlighet med detta synsätt kan inte någon transition genomföras om den militära
eliten har kapaciteten och viljan att genomföra repressalier mot oppositionen (jfr
Tilly 1978). Undantag från detta är väpnade revolutioner, som i Nicaragua 1979,
men detta kräver ofta att alla samhällsgrupper utanför den auktoritära elitens
närmsta krets förenas i ett gemensamt syfte att störta diktaturen.
I ”The Game of Transition” (1992) argumenterar Adam Przeworski för att
den viktigaste faktorn under transitionen är hur ”softliners” agerar. Om militärens ”softliners” får garantier att inte bli straffade i framtiden accepterar de en allians med den moderata oppositionens företrädare att införa ett demokratiskt styre. Men om softliners tvingas att välja mellan ”demokrati utan några garantier”
eller ett fortsatt auktoritärt styre väljer de det senare. Alltså kan ”softliners”, enligt Przeworski (1992), välja om de vill gå i allians med den moderata oppositionen eller fortsätta stödet till militärens hardliners. Samtidigt kan den moderata
oppositionen välja mellan att försöka göra upp med ”softliners” inom regimen
eller den mera radikala och ibland våldsamma oppositionen. Przeworskis
(1992:117) menar att ”demokrati med garantier” bara kan uppnås om ”softliners”
har stöd av den moderata oppositionen och om softliners har en uppgörelse med
hardliners. Samtidigt gäller det att den moderata oppositionen kontrollerar den
radikala oppositionen. Detta konstaterande överensstämmer med O’Donnell och
Schmitters (1986a) tes om att det ytterst är ”hardliners” som bestämmer agendan.
Det vill säga, detta gäller om ”hardliners” har kapaciteten att kontrollera ”softliners” och oppositionen och om de är beredda att använda våld om detta krävs.
Det stämmer också med uppfattningen hos forskare som anser att transitionerna i
Latinamerika verkligen innebar en övergång till så kallade ”väktardemokratier”
eller ”lågintensiva demokratier”, som inte avsåg att fördjupa elitdemokratins begränsningar (jfr Gills och Rocamora 1992, McSherry 1998).
Anledningen till att militären övergav tilltron till ett fortsatt militärt styre beror på flera saker. Givetvis har detta att göra med de traditionella förklaringarna
till varför diktaturerna faller som ekonomiskt misslyckande, externt tryck, folklig
mobilisering eller att den auktoritära politiska eliten är splittrad om regimens
framtid (Gill 2000:8ff). När det gäller den militära eliten finns det från början
militärer inom militärregimen, så kallade softliners, som anser att det militära
styret i sig är moraliskt felaktigt, men att det fanns kontextuella omständigheter
som krävde detta styre. När dessa har förändrats blir därför en demokratisering
aktuell. Likaså kan denna grupp tänka sig en demokratisering om de får garantier
att inte straffas för eventuella brott mot mänskliga rättigheter i framtiden. Denna
transition, ”demokrati med garantier”, har varit en vanlig form av demokratisk
övergång. Ibland kan även hardliners inleda en transition. Detta var fallet med
Pinochet (1988-89). Men avsikten med de val som hålls är att det finns en tilltro
till att valen ytterligare ska legitimera det militära styret. När sedan de demokra-
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tiska krafterna vinner valet blir en transition till en civil och demokratisk regering oundviklig. Detta var vad som hände i Chile.
Ett problem med transitionen från militärdiktaturer till demokratiskt styre har
varit att dessa styren inte har betraktats som annat än ”lågintensiva demokratier”,
”fasaddemokratier”, ”väktardemokratier” eller någon form av elitdominerad demokrati. Att så är fallet beror dels på att transitionerna i sig var elitkontrollerade
transitioner med militären som övervakare, dels att det givetvis tar tid att utveckla och fördjupa ett demokratiskt styre. Även om demokratin har öppnat upp
för möjligheter till folkligt deltagande i val menar Gills och Rocamora (1992:10)
att högerns eliter bestående av företagare, storgodsägare och den elektorala medelklassen tillsammans med militären bär upp den nya demokratins lågintensiva
form av demokratiskt styre. Detta demokratiska styre är ett elitstyre som försöker
upprätthålla status quo i relationen mellan ekonomiska och sociala frågor. Skillnaden mot militärregimernas dagar är bara att den sociala och ekonomiska ordningen numera bibehålls med demokratiska val. Således innebär transitionen, om
den har varit kontrollerad av militären, att en ”väktardemokrati” ofta etableras,
som i sig innebär en fortsatt strukturell begränsning för hur demokratin ska kunna utvecklas och fördjupas. Detta gäller oavsett om ett liberalt demokratiskt styre
ska fördjupas eller om den radikala vänsterns deltagardemokrati ska utvecklas.

Militären och demokratins konsolidering
I litteraturen om demokratiska transitioner och demokratins konsolidering och i
de mera specifika studierna om militärens roll under demokratiseringen ses militären som ett betydande “hinder” för den demokratiska utvecklingen. Detta har
bland annat uttryckts av J. Samuel Valenzuela (1992): “Placing the military under the authority of elected government is a key facilitating condition for democratic consolidation” (Valenzuela 1992:87). År 1979 fanns det militärdiktaturer i Brasilien, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador,
Guatemala, El Salvador och Honduras, medan länder som Panama, Kuba och
Nicaragua hade andra typer av auktoritära regimer med starkt militär dominans.
Vid en närmare granskning framkommer det även att dessa militärregimer stöddes av civila elitgrupper och alla dessa, mer eller mindre, fick försäkringar om
immunitet mot framtida rättegångar för eventuella brott mot mänskliga rättigheter begångna under diktaturen.
Den militära faktorn som ett hinder för en fortsatt demokratisering omfattar
aspekter som exempelvis autonomi och avsaknad av civil kontroll, militär professionalism och frågan om eventuella rättegångar för brott mot mänskliga rättigheter (jfr Aguero 1998, Kohn 1997, Norden 1998:118ff, Varas 1990:119ff).
För att undvika dessa problem menar Huntington (1991:258ff) att militären måste stå under civil kontroll och rent allmänt måste politiken präglas av en demokratisk politisk kultur. Flera av dessa saker har att göra med att den gamla
auktoritära och militära etiken, baserad på ära, uppoffring, integritet och lojalitet
mot både militären som institution och mot sitt land, måste ersättas av en demokratisk kultur. Kohn (1997:146ff) hävdar att den militära etiken avsevärt skiljer
sig åt mot de normer som finns i ett demokratiskt samhälle. I nyetablerade demokratier finns det en uppenbar risk att militären som institution inte accepterar
förändringar mot en mera demokratisk institution med civil insyn. Om det inte
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heller finns ett öppet och brett folkligt stöd för detta finns det en uppenbar risk
för nya militära interventioner i politiken. Valenzuela (1992) har summerat problemet:
In its most extreme form, military autonomy contains the following elements:
fixed budgetary lines that provide the basic sources of funding for the armed
forces but cannot be reviewed by democratic governments officials; exclusive
military control over the expenditures of its budget; no (or only pro forma)
review of officer promotions by elected authorities or their representatives;
designation of the top ranking officers strictly following the lines of seniority;
no civilian governmental review of training programs and military doctrine;
exclusive military control over the deployment of units, and over intelligence
gathering and storing of information; the existence of a military justice system
to try all cases involving officers regardless of the nature of the offense…
(Valenzuela 1992:87)
Det finna flera forskare som har diskuterat vilken roll militären bör ha i en fungerande demokrati. De flesta är överens om att det ytterst handlar om att få civil
kontroll över militären för att förhindra att militären återtar makten och inför ett
militärt styre. Ytterst handlar det om hur den militära förvaltningen kan civiliseras och demokratiseras (jfr Aguero 1992, Kohn 1997, Fitch 1998, Cruz & Diamint 1998, Varas 1990). Felipe Aguero (1992:154,177) menar att i en demokrati
innebär civil kontroll över militären att den demokratiska regeringen:
x
x
x
x

fattar allmänna politiska beslut utan militär intervention.
definierar målet och organisationen av landets försvar.
formulerar och fattar beslut om landets försvarspolitik.
övervakar implementeringen av försvarspolitiken.

I förlängningen menar Aguero (1992:155) att det handlar om att den militära faktorn kan bli ett hinder för att demokratins konsolidering. Likaså är militären ett
hot mot den nyvunna demokratin när det gäller möjligheter till en ny militär
statskupp. Det är dels frågan om hur relationerna fungerar mellan de civila myndigheterna och militären, dels hur den militära förvaltningen internt fungerar.
Kohn (1997:141) menar att i teorin är det enkelt att få civil kontroll över militären, då alla beslut inklusive de som har att göra med nationell säkerhet ska fattas
av politiska församlingar som är utsedda i enlighet med demokratins principer.
Det innebär att alla ansvariga för landets säkerhetspolitik, indirekt eller direkt,
ska utses av lagstiftande eller verkställande instanser. I förlängningen innebär
detta att de civila demokratiska myndigheterna både ska utse den militära förvaltningens företrädare och fatta beslut om landets nationella säkerhet. Som Alfred Stepan (1988) också påpekar ska militärens uppdrag och landets försvarsoch säkerhetspolitik utformas av de civila myndigheterna, där den militära förvaltningen endast bör vara rådgivande. Därför blir de civila myndigheternas
uppgift att dels fatta beslut om den militära förvaltningens uppdrag, dels att förse
militären med de resurser som krävs för att kunna genomföra uppdraget. Militären måste å andra sidan, enligt Valenzuela (1992:88ff), både acceptera uppdraget
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och sedan även implementera det på ett vettigt sätt. Den konsoliderade liberala
demokratimodellen kännetecknas av att den militära förvaltningens uppdrag är
att försvara landet mot yttre fiender, att den endast implementerar de civila myndigheternas politik, att den kan ge de civila myndigheterna expertis i militära
frågor, att civila ledare ska styra den militära förvaltningen och att militären måste kännetecknas av en demokratisk professionsetik (jfr Hague, Harrop & Bresley
1998:236).
Även om det i teorin är enkelt att civilisera den militära förvaltningen finns
det i praktiken en rad problem. Allt är en balansgång. Det gäller dels att försöka
förhindra eventuella framtida militära statskupper, dels att förmå militären att
inte ansvara för den inre ordningen. Enligt Kohn (1997:141ff) är problemet att
den militära förvaltningens normer är långt ifrån de som gäller i demokratiska
samhällen och inom den civila förvaltningen som står under demokratisk kontroll. Därför finns det risk för att den militära förvaltningen inte går med på detta
och om det dessutom inte finns något folkligt stöd för en förändringsprocess
finns det risk för en ny militär intervention.
När det gäller den första faktorn om militärens autonomi påpekar Aguero
(1992:155) att existensen av den höga graden av militär autonomi under diktaturen blir ett problem under den fortsatta demokratiseringen mot en konsoliderad
demokrati (jfr Varas 1990:225ff). Aguero (1992) menar att den militära förvaltningen och dess företrädare under transitionen till valdemokrati tillskansade sig
förmåner som begränsar demokratin. Detta innebär att den militära förvaltningen
har suveränitet över allt som har med försvars- och säkerhetsfrågor och att de ser
dessa sektorer som sina egna domäner. De civila demokratiskt valda myndigheterna hålls därför borta från insyn och inflytande från den militära förvaltningen.
Resultatet blir att militären fortsätter att styra målen, uppdragen, organisationen
och fortsätter att behålla en militaristisk etik. Därmed blir den militära förvaltningen enligt Aguero (1992:155) en stat i staten. Med andra ord är det raka motsatsen till vad som kännetecknar civil kontroll över militären i en fungerande
demokrati. Detta får också konsekvenser för det militära uppdraget. Svante
Karlsson (1997) menar att militärens legitimitet i en konsoliderad demokrati bör
grundas på att den indirekt eller direkt förhindrar att landet hamnar i krig. Militärens tjänstemän och soldater bör anse att de civila myndigheterna har gett militären uppdraget för att de ska försvara landets yttre säkerhet. I detta uppdrag ingår
inte att militären ska försvara landets inre säkerhet (jfr Huntington 1991, Kohn
1997).
Kohn (1997:145ff) anser att det är svårt att definiera den militära förvaltningens rätta roll och hur den konkret ska utformas, men delar den israeliska forskaren Yehuda Ben Meirs tanke om att militären endast ska ge råd till de civila
myndigheterna och endast representera den militära förvaltningen. Det är alltid
de civila myndigheterna och de demokratiskt valda institutionerna som ska utse
representanter som fattar beslut i den representativa demokratins namn. Således
bör exempelvis försvarsministern och regeringschefen ytterst kontrollerar och
ansvarar för den militära förvaltningen. Dessa i sin tur kontrolleras av de valda
politiska församlingarna. I en auktoritär regim anser emellertid den militära förvaltningen att deras uppdrag både är att försvara landet från yttre fiender, men
framför allt att militären direkt eller indirekt ska försvara landet mot inre fiender.
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Detta innebär att alla hot mot den rådande auktoritära ordningen ska stoppas. Det
är synen på detta uppdrag som gör att militären på ett eller annat sätt väljer att
involvera sig politiskt i auktoritära regimer.
Huntington (1968) menar att militären aktivt kan intervenera i politiken och
därmed kontrollera den inre säkerheten på fyra sätt. Ett sätt är att militären efter
en kortvarig intervention genom en militärkupp kan lämna tillbaka makten efter
att ha rensat ut och ”städat” upp de hot som fanns mot landets inre säkerhet. Ett
annat är att militären efter att ha gjort samma sak lämnar över makten till de tidigare civila politiska ledarna. Denna militära intervention har inte varit vanlig i
Latinamerika, däremot är det denna tanke som Pakistans militära ledning hade
med militärkuppen 1999, då militären tog makten från en civil och demokratisk
vald regering. Ett tredje är att militären fortsätter att styra landet politiskt och att
därmed alla hot mot regimen fortsätter att begränsas. Detta har varit den vanligaste formen av militärkupper i Latinamerika under hela 1900-talet. Ett fjärde alternativ är att militären inte bara behåller makten, utan också att dess kontroll utvidgas till att omfatta de flesta av samhällets sfärer. Militärens statskupp i Chile
1973 är ett bra exempel på detta, där sedermera general Augosto Pinochets maktsfär dominerade det chilenska samhället under hela 1970- och 1980-talet.
Istället för att militären aktivt ska intervenera i politiken bör den i en fördjupad demokrati implementera de civila myndigheternas politik. Denna diskussion
hör samman med förståelse för att uppdraget endast bör vara att försvara landet
mot yttre hot. Men för att kunna förändra militärens syn på sitt uppdrag och vem
som ska styra militären måste bland annat en ny professions- och förvaltningsetik accepteras inom militären. En andra viktigt faktor är därför att utveckla den
militära professionalismen. Som Aguero (1992:173) påpekar innebär den militära professionalismen att militären inte bara såg som sin uppgift att skydda landet mot yttre och inre fiender, utan också att man skulle verka för att skapa förutsättningar för att nå nationella politiska, ekonomiska och sociala mål (jfr Varas
1990:207ff). När det gäller militärens professionsetik och förvaltningsetik handlar det om hur militären ska ta bort den så kallade militarismen och ersätta den
med ett nytt etiskt förhållningssätt. En professionsetik innebär existensen av ett
etiskt förhållningssätt som en yrkesgrupp får via utbildning och genom yrkeskårens verksamhet, exempelvis när det gäller läkare, forskare, ingenjörer och även
militärer (jfr Lundquist 1992, Lawton 1998). En förvaltningsetik innebär att
samma etiska förhållningssätt gäller för hela förvaltningen, och att olika myndigheter eller delar av dessa har ungefär samma föreställning (Lundquist 1992,
Lawton 1998). Militarismen som är vanligt förekommande i auktoritära regimer
är enligt Varas (1990) ett resultat av en överdriven professionsetik som kännetecknas av ”nationalism” och ”extrema militanta idéer” (jfr Loveman 1999). Militarismen innebär att den militära förvaltningen med mer eller mindre våld försöker påtvinga det övriga samhället en auktoritär livsstil med värderingar som
ska manipulera människor politiska och sociala liv. En militär förvaltning med
stark militarism präglas också av en organisation med auktoritärt och hierarkiskt
ledarskap kännetecknat av disciplin och plikt som varken grundas på flexibilitet,
tolerans eller känslor. Därför har ofta militären genom historien utvecklat en autonom ställning i auktoritära regimer präglat av militarism. Således menar Huntington (1991) med flera att det är viktigt att militarismen försvinner inom den
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militära förvaltningen och att den istället ersätts av en ny professions- och förvaltningsetik som grundas på demokratiska värden. Detta innebär att den militaristiska ordningen måste ersättas med en militär vars uppdrag endast bör vara att
skydda landet mot yttre fiender.
Den militära förvaltningens primära uppdrag ska därför inte vara att föra över
militarismen på hela samhället, utan istället bör en professions- och förvaltningsetik införas som baseras på demokratiska värden, respekt för att den militära förvaltningen inte ska lägga sig i politiken och att det ytterst är den civila och demokratiska regeringen som kontrollerar den militära förvaltningen. Därför syftar
ytterst det nya etiska förhållningssättet att få militären att inte försvara landet
mot inre fiender utan att endast försvara landet mot yttre fiender. Huntington
(1991) och Stepan (1988) menar att det är viktigt att snabbt rensa bort och förtidspensionera officerare som inte anses vara lojala mot den nya demokratiska
regeringen. Det gäller också att hårt bestraffa militära ledare som försöker att
störta den nya demokratiska regeringen. En annan sak är att det är synnerligen
viktigt att göra alla styrningsfunktioner och befälsordningar tydliga inom militären, samtidigt som det klart och tydligt bör framgå att den militära förvaltningen
ska kontrolleras av den civila demokratiska regeringen. En tredje viktig faktor är
hur de civila regeringarna ska hantera situationen med eventuella rättegångar
för brott begångna av militären mot de mänskliga rättigheterna under militärdiktaturerna. En fråga som de nya demokratierna i Latinamerika förr eller senare
kommer tvingas att hantera är huruvida den militära förvaltningen och de enskilda militärerna som har begått brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturerna ska ”åtalas och straffas” eller om brotten istället ska ”glömmas och förlåtas” (jfr Huntington 1991:211ff). Frågan har hanterats på olika sätt i olika länder. I de flesta länder där militären kontrollerade transitionen har de haft stöd för
tanken på att inte ställa militära företrädare inför rättegångar för brott mot
mänskliga rättigheter.
J. Samuel Fitch (1998:36ff) har sammanfattat hela diskussionen med militärens roll och relationen mellan civila myndigheter och den militära förvaltningen
i en typologi. I grunden handlar det om relationen mellan de civila myndigheterna som i en liberal demokrati alltid står under demokratisk och politisk kontroll och den militära förvaltningen som bör stå under demokratisk kontroll av de
civila myndigheterna. Detta problem existerar i nyligen etablerade valdemokratier. Idealet är då de civila myndigheterna har fullständig demokratisk kontroll
över den militära förvaltningen, som inte har något inflytande över de politiska
besluten (Kategori 1). Motsatsen är när det existerar en militärdiktatur, där den
sittande militärregimen dels kontrollerar sin egen förvaltning, men där man framför allt även kontrollerar den civila och politiska sfären (Kategori 4). Mellan dessa två fall finns det mellanfall eller någon form av transitionsproblem, som ofta
har att göra med övergången från en auktoritär regim till en fungerande demokrati som har civil kontroll på militären. Ett steg bort från diktraturen är när
de civila myndigheterna fortfarande har en låg grad av policykontroll över den
militära förvaltningen, medan militären samtidigt direkt eller indirekt har inflytande över de civila myndigheterna (Kategori 3). Ytterligare ett steg närmare civil kontroll är när den demokratiska kontrollen har blivit något större över den
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militära förvaltningen, medan militärens inflytande över politiken och de civila
myndigheterna har minskat avsevärt (Kategori 2) (jfr Fitch 1998:39).

Costa Rica och Chile: militären och demokratins konsolidering
Låt oss nu fortsätta att beakta den demokratiska utvecklingen i två fall som är
varandras motsatser. I Costa Rica etablerades det efter det korta inbördeskriget
1948 ett liberalt demokratisk styre med fria och rättvisa val, ett svagt presidentstyre och med endast en polis- och gränsstyrka (Carey 1997:202ff, Dunkerley
1988:130ff, jfr Yashar 1997, Peeler 1992). Bakom de demokratiska pakterna
fanns den moderata vänstern, storgodsägarna samt stora delar av den politiska
högern. Efter inbördeskriget var det vänstern och de konservativas befrielsearmé
som var i militärt övertag över stora delar av den gamla regimens armé. Efter att
en civil junta tillträtt avskaffades landets militära styrkor och detta var en faktor
av flera andra som banade väg för en stabil politisk utveckling utan några militära interventioner. Eftersom samtidigt storgodsägarna och merparten av de nationella eliterna stödde transitionen till liberal demokrati med vissa socioekonomiska reformer och militären försvann som en maktfaktor kunde snabbt ett liberalt demokratiskt styre etableras, utvecklas och konsolideras (Peeler 1992:100).
Redan 1969 ansåg Dahl (1971:248) att Costa Rica var en fungerande polyarki.
Således hade den civila regeringen policykontroll över de polisstyrkor som fanns
kvar och de militära styrkorna existerade inte heller längre.
Chile har däremot under den senaste trettioårsperioden kännetecknats av flera
av Fitchs kategorier. I Fitchs (1998) termer kännetecknades militärregimens
(1973-1990) relationer med den civila förvaltningen av att militären direkt kontrollerade såväl den militära förvaltningen som den civila förvaltningen. Detta
förhållande kan illustreras med Fitchs figur nummer fyra. Redan i 1980 års författning som infördes under general Augusto Pinochets tid som president anges
att Chile eventuella övergång till demokrati skulle avgöras i en folkomröstning.
1980 års konstitution satte därför punkt för debatten om hur den sittande militärjuntan (år 1973-) skulle institutionalisera makten. Den garanterade general Pinochet makt över en oöverskådlig framtid, endera som president fram till 1990,
överbefälhavare till 1998 och sedan även en post som senator på livstid. Om Pinochet skulle sitta kvar som president var han enligt konstitutionen tvungen att få
stöd i en folkomröstning (Valenzuela & Constable 1991:53ff, Linz & Stepan
1996:206ff, Weeks 2000:65ff).
Efter en folkomröstning 1988 och fria och rättvis val 1989 var Chiles transition från en militärregim till ett demokratiskt styre genomförd. Även om det
finns inslag av internationellt tryck och en inre opposition från vänster-centeralliansen var det alltjämnt de ramar som Pinochet och militären redan genomdrivit
i 1980 års konstitution, som kännetecknade den chilenska demokratins återkomst. Detta har särskilt påverkat militärens roll och den militära förvaltningen
och i synnerhet dess relationer till de civila myndigheterna (jfr Aguero
1992:169ff, Weeks 2000:65ff). I Chile har ännu inte militärens tjänstemän och
soldater fullt ut accepterat att det är de civila myndigheterna som gett militären
uppdraget att de ska försvara landets yttre säkerhet. I detta uppdrag ingår inte att
den chilenska militären ska försvara landets inre säkerhet. Efter diktaturens fall
fick den valda presidenten Aylwin vid upprepade tillfällen påminna Pinochet om
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att militären skulle hålla sig borta från politiken och enbart försvara landet mot
yttre fiender. Men alljämnt ansåg den chilenska militären att den skulle ”garantera republikens institutionella ordning” (Huntington 1991:239). Problemet var
bara att under militärjuntans styre hade militären både uppdraget att försvara
landet från yttre fiender, men framför allt att direkt eller indirekt försvara landet
mot dess inre fiender. Detta innebar att alla hot mot den rådande auktoritära ordningen skulle stoppas. Det är synen på detta uppdrag som gör att militären i auktoritära regimer väljer att involvera sig mot politiska fiender (jfr Valenzuela
1999:222f).
Av Huntingtons (1968) fyra möjligheter för militären att aktivt intervenera i
politiken och därmed kontrollera den inre säkerheten valde den chilenska militären inte bara att behålla makten efter statskuppen, utan även att utvidga militärens kontroll till de flesta av samhället sfärer. Under militärjuntans styre tilläts
inga val, de politiska fri- och rättigheterna var starkt begränsade och dessutom
utsattes vänsterns sympatisörer för repressalier i form av politiska mord, tortyr,
försvinnande, ogiltiga massarresteringar och en rad andra trakasserier (Valenzuela 1999:222ff). Efter den chilenska transitionen är det förvisso de civila myndigheterna som fattar beslut om den militära förvaltningens uppdrag, men samtidigt har det både saknats civil kontroll över den militära förvaltningens budget
och kontroll över hur uppdraget internt organiseras och utförs. I Chile har exempelvis den militära förvaltningen fortfarande en hög autonomi när det gäller att
införskaffa militär materiell (Valenzuela & Constable 1991:53ff, Huntington
1991:239). Dessutom har det nationella säkerhetsrådet en stor roll i Chiles försvars- och säkerhetspolitik och detta råd domineras av före detta anhängare till
militärdiktaturen, som inte bara har en rådgivande funktion utan som också har
rösträtt (Fitch 1998:41). Alla medlemmar i det nationella säkerhetsrådets är inte
heller utsedda av de demokratiska institutionerna. Dessutom har inte heller militären fullt ut accepterat att det ytterst är de civila myndigheterna som bör sätta
ramarna för militärens verksamhet. Därför har det inte funnits någon demokratisk kontroll av den militära förvaltningen.
Detta i sin tur beror på att militarismens nationalism och extrema militanta
idéer fortfarande lever kvar inom den chilenska militärkåren. När exempelvis Pinochet avgick som president 1990, för att stanna kvar på posten som överbefälhavare, vägrade han att ta order från den civila försvarsministern. Däremot accepterade han den kristdemokratiska president Aylwin som sin högste chef
(Huntington 1991:249). I Chile har det därför inte utvecklats någon ny militär
professionsetik eller form av förvaltningsetik som grundas på demokratiska värden, respekt för att den militära förvaltningen inte ska lägga sig i inrikespolitiken
och att det ytterst är den civila och demokratiska regeringen som bör kontrollera
den militära förvaltningen. Detta i sin tur beror delvis på att det krävs ett förändrat ledarskap inom den militära förvaltningen. Huntington (1991) och Stepan
(1988) hävdar att det är viktigt att snabbt rensa bort och förtidspensionera officerare som inte anses vara lojala mot den nya demokratiska regeringen. Detta gjordes inte i Chile efter den demokratiska transitionen. I Chile är paradoxen att general Augusto Pinochet satt kvar som överbefälhavare för militären fram till
1998. Även övriga högre och lägre officerare fick stanna kvar på sina poster efter
övergången till demokrati. Den inre organisationen och de styrningsfunktioner,
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präglat av den traditionella militarismen som har funnits sedan urminnes tider
och som ytterligare utvecklades under diktaturen (1973-1990), finns också kvar.
Även om den militära förvaltningen ytterst skulle kunna stå under den civila demokratiska regeringens roll har den haft en så pass stor autonom ställning att
man knappast kan tala om att den har stått under någon civil kontroll. Resonemanget kan illustreras med Fitchs (1998) kategori tre.
Sammanfattningsvis innebär detta att Chiles militära förvaltning efter övergången till demokrati inte längre har kontroll över politiken och den civila förvaltningen, men att militären genom sin representation i de politiska församlingarna (Högsta domstolen, senaten och nationella säkerhetsrådet) och dess autonoma roll i staten och i samhället fortfarande direkt eller indirekt kan påverka
samhällsutvecklingen. Dessutom har de civila myndigheterna en låg grad av påverkan på de policybeslut som påverkar den militära förvaltningen. I Costa Rica
har det militära problemet inte existerat eftersom militären avskaffades i samband med den demokratiska transitionen 1948. En övergripande slutsats är att orsaken till att militären ofta blir ett hinder i den fortsatta demokratiseringen är att
militären ofta dikterar villkoren för den demokratiska transitionen till en form av
elitdemokrati, som kan betraktas som en väktardemokrati eller som en beskyddardemokrati. Därför måste militären komma under civil kontroll, vilket är ett av
de svåraste demokratiproblemen att lösa för en nyetablerad demokrati.
Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel dels argumenterat för att demokratins konsolidering är ”ett spel mellan aktörers acceptans av olika former av demokratiska eller odemokratiska värderingar”, dels att det finns tre aktörer som är
särskilt betydande för den demokratiska utvecklingen. Dessa är militären, den
ekonomiska eliten samt den amerikanska adminstrationens utrikespolitik mot Latinamerika. Därför antas det finnas ett samband mellan både den ekonomiska och
politiska elitens acceptans av en formell demokrati i Latinamerika och olika typer av ekonomiska modeller. Som Diamond, Hartlyn och Linz (1999:42) hävdar
är det mycket som talar för att elitens värderingar och demokratisyn är nyckeln
till demokratins utveckling och dess fall. Detta får också stöd av att de nya demokratierna i Latinamerika enbart är demokratier i den meningen att regeringarna utses under någorlunda fria och rättvisa former och att valresultaten respekteras. De har därför bedömts som ”väktardemokratier”, ”kvasidemokratier”
eller liknande, just för att de enbart är elitdemokratier som eliterna står bakom. I
spelet om vilken demokratimodell som ska konsolideras har därför de inhemska
eliterna (tillsammans med USA) försökt att bevara den minimala demokratiformen med en minimal statlig inblandning, en neoliberal ekonomisk
modell och med en viss militär närvaro i politiken. Detta påverkar därför vänsterns möjligheter att införa och utveckla en radikal deltagardemokrati som i El
Salvador, Brasilien och i Mexiko. Politiskt är skillnaderna stora på en formell
minimal form av elitdemokrati som existerar i Latinamerika och en deltagardemokrati som delar av vänstern förespråkar. Med fördjupat folkligt deltagande
både på nationell och lokal nivå och krav på sociala reformer kan detta utmana
den styrande ekonomiska elitens intresse, valdemokratin och den neoliberala
modellens minimala stat. Låt oss nu fortsätta med att se på vilken roll USA har
haft för Latinamerikas demokratiutveckling.
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Kapitel 10: Amerikansk utrikespolitik och
demokratisering i Latinamerika
I detta kapitel analyseras USA:s relation till demokratiseringen i Latinamerika. 130 Det finns fall där USA:s utrikespolitik och demokratiska assistans, 131 både
direkt och indirekt har bidragit till införandet av demokrati och stärkt den liberala demokratimodellen i Latinamerika. Panama är ett tydligt exempel där USA:s
invasion 1989 direkt installerade ett demokratiskt styre. I Centralamerika är El
Salvador, Guatemala och Honduras exempel på när USA genom diplomatiska,
ekonomiska och militära aktioner har haft indirekt betydelse för transitionerna. I
Sydamerika är Chile under sent 1980-tal ett annat exempel, medan Costa Rica
och Venezuela är exempel på liberala demokratier, med socialdemokratiska regeringar, som från och med 1950-talet hade stöd av USA. I alla dessa fall stödde
USA etableringen av den liberala valdemokratin med marknadsekonomi eller en
neoliberal ekonomisk modell. Samtidigt finns det fall där USA:s utrikespolitik
snarare har bidragit till demokratins sammanbrott eller direkt har motarbetat etableringen av deltagardemokrati med starka antikapitalistiska åtaganden. Militärkupperna i Guatemala 1954 och i Chile 1973 är två exempel på indirekta amerikanska interventioner (Whitehead 2001:61). Likaså är USA:s militära invasion
av Dominikanska republiken 1965 ett liknande fall. 132 Naturligtvis har också
USA med upprepade diplomatiska, ekonomiska och militära medel försökt att
bekämpa vänsterstyrda auktoritära regimer som Kuba och Nicaragua under
1980-talets sandinistregim. 133
Detta kapitlets syfte är inte att ge en fullständig bild av USA:s utrikespolitik
mot Latinamerika, utan endast att beakta USA:s roll som en extern faktor i studiet av vänsterns roll i Latinamerikas demokratiseringsprocess. För att skapa förståelse för den historiska bakgrunden till USA:s relationer till Latinamerika inleds kapitlet först med en övergripande beskrivning av USA:s utrikespolitik i Latinamerika under 1900-talet. Därefter behandlas kapitlets två viktigaste avsnitt.
–––––––––
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Det finns en hel del böcker publicerade med temat USA:s utrikespolitik och Latinamerika generellt sett, men även några som speciellt tar upp USA och demokratiutvecklingen i Latinamerika.
De flesta av dem täcker olika tidsperioder, som exempelvis Abraham F. Lowenthal (red.) (1991):
“Exporting Democracy – The United States and Latin America”, Thomas Carothers (1991): “In the
Name of Democracy – U.S. Policy Towards Latin America in the Reagan Years”, William M.
LeoGrande (1998): “Our Own Backyard – The United States in Central America, 1977-1992” eller
John D. Martz (1995): “United States Policy in Latin America – A Decade of Crisis and Challenge”. Det existerar ett fåtal teoretiska studier av den internationella dimensionen av demokratisering. Av dessa bör främst Laurence Whitehead (red.) (2001): “The International Dimension of Democratization – Europe and the Americas” och Thomas Carothers (1999): “Aiding Democracy Abroad – The Learning Curve” nämnas.
131
Fall där USA har påverkat demokratisering genom inkorporering i USA är exkluderade. Detta
gäller exempelvis Hawaii som blev en delstat 1960. I Latinamerika är protektoratet Puerto Rico ett
sådant fall.
132
Denna studie behandlar endast fall i Central- och Sydamerika, varför Karibiska stater som Dominikanska republiken och Kuba inte egentligen omfattas av studien.
133
I denna studie behandlas enbart tydligt definierade demokratiska vänsterregeringar. Därför behandlas inte USA:s politik mot Kuba (1959-) eller Nicaragua efter revolutionen 1979.
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Det första handlar om USA:s stöd till demokratisk utveckling och liberal demokrati med marknadsekonomi. Den andra handlar istället om när USA har bekämpat demokratiska vänsterregeringar som har gått emot den rådande hegemoniska
ekonomiska modellen, ofta genom en antikapitalistisk agenda.

10.1 Relationer mellan USA och Latinamerika – en historisk
översikt
För att förstå USA:s roll för demokratiseringen måste även den allmänna relationen mellan USA och Latinamerika behandlas. Bakgrunden är att USA under
1800-talets slut växte fram som en industriell, finansiell och militärmakt, samtidigt som utrikespolitiken på den västra hemisfären ändrade inriktning. I slutet på
1800-talet blev Latinamerika en viktig marknad för amerikanska produkter och
investeringar, och sedan dess har USA:s utrikespolitik syftat till att försvara politiska och ekonomiska intressen i regionen (Dunkerley 1999:18ff, jfr LaFeber
1984:34ff). Enligt Keen (1992:519) har de amerikanska administrationer försökt
att uppnå olika utrikespolitiska mål genom; att “civilisera” Latinamerika som
Theodore Roosevelt, att “demokratisera” som Woodrow Wilson, eller att “reformera” Latinamerika som John F. Kennedy försökte med den progressiva
Framstegsalliansen (jfr Pastor 1992:185ff). Flera gånger har USA använt militära, ekonomiska och diplomatiska medel för att uppnå utrikespolitiska mål.
Ibland har USA till och med stött repressiva militärdiktaturer för att skydda sin
egen säkerhet och ekonomiska intressen.
Enligt Abraham F. Lowenthal (1991:398ff) har USA:s roll för att stödja 1900talets demokratiutveckling i Latinamerika inte varit särskilt lyckad. Ofta har åtgärderna varit kontraproduktiva, som under 1910-talet till 1930-talets begynnande demokratisering. I andra enskilda fall, som i Guatemala 1954 och i Chile
1973, blev konsekvensen att militärdiktaturer infördes. Under 1900-talets slut
demokratiserades återigen regionen och USA hade en viss betydande roll i denna
process. Generellt kan det konstateras följande:
x USA:s relativa betydelse för demokratiseringen som helhet (det vill säga nationella kontra internationella faktorers betydelse) har varierat från fall till
fall.
x Motiven (säkerhet, ekonomi eller ideologi) och metoderna (diplomati, ekonomiska åtgärder eller militär assistans) har varierat.
x USA:s syn på demokratiutveckling har ändrats över tid och varit beroende av
olika historiska världspolitiska och nationella omständigheter i de enskilda
fallen.
Från 1898 till 1932 intervenerade USA regelbundet militärt i en rad latinamerikanska länder. De militära interventionerna rättfärdigades med Monroe-doktrinen och ”Roosevelt-corollary”. I enighet med dessa två doktriner hade USA både
rätten att intervenera för att skydda sina egna intressen och moraliska skyldigheter att ”civilisera” och bibehålla ordningen i regionen. Under den här perioden
beräknar Keen (1992:524) att den amerikanska marinkåren och flottan intervenerade upp till trettiofyra gånger i nio länder. Enligt Paul Drake (1991:5) intervene-
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rade USA främst av säkerhetspolitiska och ekonomiska skäl. Exempelvis tog
USA efter det spansk-amerikanska-kubanska kriget 1898 kontroll över Puerto
Rico som utvecklades till ett amerikanskt protektorat. I början av 1900-talet blev
Panamakanalen en av USA:s viktigaste utrikespolitiska frågor. 1903 fick USA
rättigheten av Colombia att bygga en kanal och hyra marken i nittionio år. Under
tiden startade befolkningen i Panama en revolt mot colombianerna, och efter att
USA:s marinkår intervenerade blev Panama en självständig stat. Under tiden
som kanalen byggdes var USA:s marinkår stationerad i Panama och 1914 var
kanalen färdigbyggd. Sedan dess har USA:s relation till Panama varit speciell
och USA har militärt intervenerat vid ett flertal tillfällen, senast 1989. Förutom
dessa direkta militära interventioner försökte USA också under tidigt 1900-tal
kontrollera de latinamerikanska regeringarna genom diplomatiska aktioner, ekonomiska sanktioner, övervakning av val, stöd till rebeller eller hot (Drake
1991:3). 134
Under perioden försökte USA också intervenera för att marknadsföra den
amerikanska demokratimodellen, i första hand i Centralamerika och i Karibien. I
huvudsak innebar detta att utveckla en klassisk och republikansk valdemokrati.
Samtidigt var demokratiseringsprocessen snarare ett medel för att uppnå det huvudsakliga utrikespolitiska målet, att stabilisera den politiska och ekonomiska
utvecklingen och skapa förutsättningar för amerikansk dominans (Drake
1991:5f). Flera åtgärder vidtogs för att motverka valdemokratins demokratiska
betydelse, både av USA och av inhemska krafter. Detta innebar en politik med
“continuismo” med uppskjutande av val, valfusk, avsaknad av kandidater i valen
och väpnat motstånd mot den vinnande kandidaten eller partiet. Valen kan därför
främst ses som fredsskapande, legitimerande eller demonstrerande.
För att kunna etablera denna demokratiska ordning var USA beredda på att
invadera länder i Centralamerika och Karibien, men inte i Sydamerika. I Sydamerika utvecklades ett konstitutionellt civilt styre under tidigt 1900-tal (Collier
1999). Samtidigt använde USA endast militär intervention som ett medel om alla
andra medel som diplomatisk lobbying, uttalanden, samt förnekande eller tillåtelse av handel, lån och varor var uttömda. Som en sista möjlighet, innan militära
aktioner genomfördes, användes hot om intervention som ett medel. Under 1920talet innebar detta amerikansk invasion, ockupation och att USA bröt mot suveränitetsprincipen och mot civila och politiska rättigheter. Detta var fallet i samband med de amerikanska invasionerna av Dominikanska Republiken (19161924), Haiti (1915-1934) och i Nicaragua (1912-1925, 1926-1933). Som ett resultat av detta argumenterar Drake (1991) för att USA:s demokratiska åtgärder i
Latinamerika från 1900 till 1932 misslyckades i flera avseenden; installationen
av valdemokratier genomfördes med odemokratiska medel som mutor, manipulation och amerikanska militära interventioner; USA:s stöd för demokrati var
oregelbundet och varierade från fall till fall beroende på säkerhetspolitiska och
–––––––––
134

För detaljer om de exakta siffrorna för den amerikanska intervention genom “nonrecognition”,
ekonomiska sanktioner, valövervakning, stöd till rebeller och militära invasioner i Latinamerika
under perioden 1912-1932, se Paul W. Drake (1991): “From Good Men to Good Neighbours: 19121932”, s. 4.
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ekonomiska omständigheter; USA motarbetade strukturella ekonomiska och sociala förändringar och föredrog en begränsad formell valdemokrati; och USA:s
allierade nationella aktörer kämpade snarare för politisk makt än för demokratisk
utveckling. Sammanfattning anser Lowenthal (1991:384) att USA:s stöd för val
och demokratisk utveckling stod i ett motsatsförhållanden med olika ekonomiska
och säkerhetspolitiska mål. Resultatet av detta blev ökat stöd för mera repressiva
auktoritära regimer än föregångarna. 1944 var Uruguay det enda demokratiska
landet i Latinamerika (jfr Gillespie & Gonzalez 1989:240ff).
Mellan de två världskrigen och under president Franklin D. Roosevelts administration förändrades USA:s politik. Den amerikanska utrikespolitiken mot Latinamerika har under denna tid mera tolkats som ”icke-intervention” och “goda
granne politiken” 135 (LaFeber 1984:78ff). I första hand innebar den att de ekonomiska och militära relationerna mellan USA och Latinamerika stärktes. Mellan 1934 och 1941 skrev USA under handelsavtal med fjorton latinamerikanska
länder. USA gjorde även påtryckningar för ett gemensamt försvar för att skydda
varandra i krigstider. Ett flertal länder som Panama och Dominikanska Republiken erbjöd landområden för amerikanska militärbaser och andra länder försåg
USA med industrimaterial i militärt syfte. Icke-interventionspolitiken testades
vid ett flertal tillfällen, exempelvis under oroligheterna på Kuba 1933 och i Mexico 1938, utan att USA aktivt intervenerade.
Efter det andra världskriget och fram till sent 1980-tal var utvecklingen av det
kalla kriget nyckeln för att förstå relationerna mellan USA och Latinamerika (jfr
Domínguez 1999:34ff, LaFeber 1984:87ff). Även om det kalla kriget i första
hand fokuserade på konflikter som Korea-kriget (1950-1953), Vietnam under
1960- och 1970-talet, det delade Europa samt inbördeskrigen i Asien och Afrika
påverkades också utvecklingen i Latinamerika. Jorge I. Domínguez (1999:34)
argumenterar för att USA:s politik i det kalla krigets era bäst kan förstås som att
USA använde militära styrkor och iscensatte kupper mot Latinamerikanska regeringar om administrationerna kände att de var utmanade av kommunismen
som hegemonisk ideologi. Förutom denna ideologiska tävlan mellan USA och
Sovjetunionen betonar även Domínguez USA:s traditionella utrikespolitik, som
går ut på att skydda sina egna intressen och exkludera utländska maktrivaler på
den västra hemisfären. Därför har Domínguez (1999) etablerat den ideologiska
faktorn, USA:s rädsla för kommunismen, som den mest relevanta faktorn när det
gäller att förstå den utrikespolitiska relationen till Latinamerika under det kalla
krigets era. För det första bekämpade alla amerikanska administrationer överallt
kommunismen för att skydda kapitalismen och alla nödvändiga medel användes
för att uppnå målet. Före det kalla kriget var det huvudsakliga målet med USA:s
utrikespolitik mot Latinamerika att uppnå strategisk säkerhet och ekonomiska
mål. De flesta av interventionerna var kända som ”dollardiplomati” och motiverades med att säkra USA:s kapitalintressen och den amerikanska säkerheten. För
det andra gjorde USA inte någon skillnad mellan demokratiskt valda regeringar
–––––––––
135

Några forskare som LaFeber (1984:78ff) i argumenterar för motsatsen, att USA mellan 1933 och
1939 genom “goda granne politiken” snarare blev mer interventionistiska än tidigare. Smith (1998)
har också åter upprepat denna “imperialisttes” när det gäller USA:s relationer till Latinamerika.
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och diktaturer. Det innebar att USA stödde militärdiktaturer i kampen mot totalitära kommunistiska regimer. För det tredje vidtog USA alla nödvändiga åtgärder för att förhindra en ytterligare spridning av kommunismen. För det fjärde var
USA emot den typen av demokratiskt styre, som gick bortom den amerikanska
och republikanska elitdemokratins demokratimodell. Med andra ord var de amerikanska administrationerna emot en radikal vänsterdemokrati med deltagardemokrati och införandet av sociala och ekonomiska rättigheter som kunde associeras med kommunism. Två tydliga fall är USA:s stöd för de militära kupperna i
Guatemala 1954 och i Chile 1973 som riktades mot demokratiskt valda vänsterregeringar (Bethell 1991:65ff). Båda kupperna stöddes av USA, främst på grund
av att regimerna hotade amerikanska ekonomiska intressen och dessutom fanns
det en rädsla för att länderna skulle bli kommunistiska och inlemmas i den Sovjetiska sfären. Ett annat fall är den militära interventionen i Dominikanska Republiken 1965, där den amerikanska interventionen förhindrade att landet utvecklades till vad som förmodades bli ett andra Kuba. Denna invasion ägde rum trots
att USA inte hade några substansiella ekonomiska intressen i landet. Istället var
det rädslan för kommunism som var den huvudsakliga orsaken (Espinal & Hartlyn 1999:481).
I andra fall, där det inte existerade några större kommunistiska hot eller ideologisk kamp mot USA, som i Bolivia under den anti-kommunistiska revolutionen
1952 eller i den militära Peruanska revolutionen under sent 1960-tal argumenterar Bethell (1991:66) och Domínguez (1999:41ff) för att inga direkta eller indirekta militära interventioner var nödvändiga för att skydda amerikanska ekonomiska eller säkerhetspolitiska intressen. I likhet med Guatemala försökte även
dessa regimer expropiera amerikanska tillgångar, men den amerikanska administrationen förhandlade fram en ekonomisk lösning istället för att använda militära medel. I relation till huvudargumenten var dock inget av dessa fall kommunistiska hot och de försökte inte heller att utveckla en radikal vänsterdemokrati. I fall som Costa Rica, Venezuela och Colombia kunde också USA stödja
transitionerna till demokratiskt styre under 1940- och 1950-talet. Costa Rica och
Venezuela, där det ingick moderata vänsterledare i de demokratiska pakterna
sågs inte som något hot mot vitala amerikanska intressen, trots att den moderata
demokratiska vänstern dominerade politiken och att det medförde stöd för socioekonomiska reformer (Peeler 1992:99, Crisp & Levine 1999:412, Kolb
1974:182ff).
Efter en tids förvirring i samband med den kubanska revolutionen och för att
förhindra att revolutionen spreds till andra länder i regionen realiserade USA under 1960-talet en plan för Latinamerika. Under Kennedy- och Johnsonadministrationerna lanserades Framstegsalliansen för Latinamerika (Smith 1991). Målet
var att utveckla regionen politiskt, ekonomiskt och socialt för att försöka undvika
att radikala rörelser kunde komma till makten. Under 1960-talet spenderade USA
över tio miljarder dollar på infrastruktur och industriell utveckling i Latinamerika. USA förstärkte också ländernas militära styrkor genom amerikanska träningsprogram och andra ekonomiska insatser. I gengäld skulle de latinamerikanska länderna initiera politiska och sociala reformer. Men samtidigt tolkar
Keen (1992:539) Framstegsalliansen som att den snarare försökte förstärka det
kapitalistiska systemet och den amerikanska dominansen i regionen. Det som
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stödjer denna tes är att USA även under 1960-talet gav sitt stöd till militärkupperna mot de demokratiskt valda presidenterna i Argentina och Peru 1962, i Brasilien och Bolivia 1964, att USA inte försökte intervenera när militären tog makten vid ett flertal tillfällen i Paraguay, Honduras, Guatemala och El Salvador under 1960-talet, och när militären tog makten i Chile, Uruguay och Argentina
(1973 och 1976). I mitten av 1970-talet var det därför bara de demokratiska länderna Costa Rica, Venezuela och Colombia samt det kommunistiska Kuba som
var undantag från denna militära utveckling.
När demokraten Jimmy Carter valdes till president 1976 fanns en ambition att
införa en ny amerikansk politik mot Latinamerika. Carter-administrationen
(1977-1981) ville visa de latinamerikanska länderna respekt när det gällde suveränitet, mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling (Pastor 1992, jfr Kirkpatrick 1986). Carters utrikespolitik för mänskliga rättigheter blev den svåraste
att genomföra, eftersom de värsta militärdiktaturerna fanns i gamla vänskapsländer som Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1984) och
Brasilien (1964-1985). USA upphörde med all militär och ekonomisk hjälp till
militärregimerna i den södra konen. Med uppdrag från den amerikanska administrationen arrangerades också sammankomster med partiföreträdare från Chile,
Ecuador, Peru och andra länder för att installera demokratiska val. När Carter
tillsammans med Panama, Venezuela, Colombia och Costa Rica undertecknade
en “gemensam deklaration om Panama” och efter att USA hade förhandlat fram
ett nytt kanalavtal som, förr eller senare, skulle föra över kanalen till Panama,
hade Carter-administrationen förhoppningar om demokratisk och ekonomisk tillväxt för hela Amerika. Enligt Pastor (1992:50) var dessa aktioner tydliga tecken
på att USA och Latinamerika kunde utveckla ekonomierna, lösa territoriella konflikter samt förbättra mänskliga rättigheter och demokratin. Men i slutet av Carters presidentperiod involverades Kuba i inbördeskrig i Afrika, sandinistanhängarna ökade i Nicaragua 1979 och konflikterna mellan militärregimen och
vänstergerillorna intensifierades i El Salvador och Guatemala. På Grenada tog en
vänsterrörelse makten icke-konstitutionellt 1979. Därför blev helt plötsligt Latinamerika en del av det kalla krigets stormaktspolitik, vilket blev ett hinder för
Carter-administrationens intention att utveckla de mänskliga rättigheternas ställning i regionen. Även om Carter-administrationens framhävning av mänskliga
rättigheter i Latinamerika är svåra att mäta började den tredje vågens demokratisering till Latinamerika spridas i slutet av 1970-talet.
När Reagan installerades som ny president i januari 1981 förändrades drastiskt USA:s förhållande till Latinamerika. Några forskare som Thomas Carothers
(1991) argumenterar för att det övergripande målet för USA:s politik i Latinamerika blev att sprida demokrati. För det första innebar detta att man under tidigt
1980-tal dels välsignade militärregimerna i Chile och Argentina och deras kamp
mot vänsteraktivister, dels att man gav ekonomiskt och militärt stöd till regimerna i Centralamerika i deras väpnade kamp mot vänstergerillagrupper. För det
andra innebar detta samtidigt att militärdiktaturerna, en efter en, ersattes av civila
och demokratiskt valda regeringar under perioden 1980-talet. Carothers (1991:9)
sammanfattar perioden med att USA endast marknadsförde formella procedurer
och val av civila regeringar. Istället för att tolka USA:s politik som demokratifrämjande argumenterar Keen (1992:524ff) för att Reagan-administrationen blev
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en återgång till den gamla “skyttegravsdiplomatin”. De utrikespolitiska målen
hade snarare att göra med antikommunism (ideologiskt mål), säkerhetspolitisk
stabilitet eller ekonomisk utveckling. Reagan-administrationens övergripande utrikespolitiska mål var snarare att motarbeta kommunismen i Latinamerika, men
där stödet för att installera civila och demokratiska regeringar var ett medel för
att motverka kommunismens spridning. Exempel på detta är stödet till att civila
regeringar valdes i El Salvador, Nicaragua och Guatemala i kampen mot gerillagrupper och den kommunistiska vänstern (LeoGrande 1998). Under 1980-talet
invaderade USA två länder i regionen: Grenada för att besegra den nära allierade
kubanska kommunistiska regeringen 1983 och Panama 1989 för att skydda amerikanska säkerhets- och ekonomiska intressen i Panama-kanalen (Kryzanek
1995, jfr Ropp 1995). Under sent 1980-tal försvagade också Reagan-administrationen gamla vänskapsallianser och uttryckssätt för demokratisering i Pinochets
Chile, Stroessner i Paraguay och Duvalier i Haiti (Carothers 1991:7).
Efter det kalla krigets slut förändrades återigen USA:s politik mot Latinamerika, och inga aktioner liknande de som tidigare har genomförts. I denna studie är
det dock bortom denna studies avsikt att ytterligare undersöka den amerikanska
utrikespolitiken mot Latinamerika, snarare ligger fokus på den amerikanska rollen för demokratiseringsprocessen. Lauri Karvonen (1997:112) hävdar att USA:s
roll för demokratiseringsprocessen i Latinamerika är mixad. I en del fall har
USA aktivt stött demokratisering, medan man i andra fall har motarbetat demokratiska aktörer att initiera en demokratisk process. Karvonen (1997) menar att
under det kalla kriget var den ideologiska kampen mot kommunismen USA:s
överordnade utrikespolitiska mål mot Latinamerika. En konsekvens av detta var
att USA tenderade att stödja den regering, demokratisk eller auktoritär, som bäst
kunde hjälpa USA att uppnå målet. Därför finns det både fall där den amerikanska utrikespolitiken och den demokratiska assistansen har inneburit att liberal
demokrati har etablerats och utvecklats och fall där den amerikanska politiken
har inneburit demokratins sammanbrott och att exempelvis radikal deltagardemokrati inte har tillåtits att utvecklas. Låt oss börja med USA:s stöd för liberal
demokrati.

10.2 Amerikanskt stöd för liberal demokrati
I den här delen presenteras fall då den amerikanska utrikespolitiken har bidragit
till etableringen av demokrati och har haft en stor påverkan på utvecklingen av
ett liberalt demokratiskt styre i Latinamerika, eller fall där USA i alla fall inte har
motarbetat införandet av ett demokratiskt styre. Det finns ett antal omständigheter som man bör ha i beaktande när det gäller USA:s roll som demokratibefrämjare. För det första har det varit andra utrikespolitiska mål som har varit det primära målet med den amerikanska demokratiska agendan. Exempel på detta är utrikespolitiska mål som säkerhet, ekonomi eller den ideologiska kampen mot
kommunismen under det kalla kriget. För det andra har medlen för att befrämja
demokrati varierat, med allt från diplomati, ekonomiska åtgärder till indirekta eller direkta militära interventioner (jfr Lowenthal 1991, Drake 1991, Schoultz
2002). För det tredje har den typ av demokrati som USA har varit med och installerat varit en minimal form av liberal demokrati, valdemokratin (Carothers
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1991:8, Lowenthal 1991:383ff, Martz 1995, Schoultz 2002, Pastor 1992). I denna liberala demokratiform ingår dels konceptet om fria och rättvisa val, dels att
öppna upp marknaden och handeln eller att som under 1900-talet senare hälft införa en neoliberal ekonomisk modell (Sheahan 1991:333f, jfr Wiarda 1997).
Både den politiska och ekonomiska logiken står i kontrast till vänsterns radikala
deltagardemokrati. I åtgärderna ingår exempelvis stöd till valtribunaler, valobservatörer, modernisering av staten och det juridiska systemet, utbildning och
stöd till förändring av militären att beakta mänskliga rättigheter (Cruz 1999:136).
För det fjärde har USA mera aktivt befrämjat demokrati i länder med en antiamerikansk regim som motverkar USA:s intresse (exempelvis Panama), för att
legitimera ett stort amerikanskt inflytande där lokala krafter är på väg att inleda
en transition (Centralamerika), eller i länder som har en demokratisk och reformistisk vänster (Costa Rica och Venezuela) eller där vänstern är svag (Colombia) (jfr Lowenthal 1991:399ff, Cruz 1999).
I de historiska transitionerna till demokrati innebar detta att USA inte direkt
motarbetade transitionerna och demokratiseringen i Costa Rica (1948-) eller Venezuela (1958-), där den moderata vänstern hade en dominerande roll för både
samhälls- och demokratiutvecklingen. I båda dess fall bedrev de nya demokratiska vänsterregeringarna en aktiv antikommunistisk politik, samt anammade dåtidens marknadsekonomiska system, den importsubstitutionsindustriella modellen (Peeler 1992:99, Crisp & Levine 1999:412, Kolb 1974:182ff). I andra fall,
som i Colombia (1956-1958) var också USA:s roll marginell (jfr Hartlyn & Dugas 1999:264). Däremot har USA aktivt motarbetat andra demokratimodeller,
som exempelvis en radikal deltagardemokrati med socioekonomiska reformer.
Detta var fallet i Guatemala under den demokratiska regeringen och i Chile under Salvador Allende. I ett annat fall, El Salvador 1931-1932, var USA:s marinkår beredda på att hjälpa militären att ta makten mot den demokratiska valda
vänsterpresidenten Araujo om statskuppen 1931 och det efterföljande korta inbördeskriget 1932 mellan revolutionära vänsterkrafter och militären skulle innebära att en ny vänsterregering etablerades (Sundaram 1991:130). Likaså var USA
med och direkt eller indirekt störtade civilt valda presidenter i Argentina, Brasilien och Dominikanska republiken under 1960-talet (Keen 1992:539).
I samtliga fall där USA genom olika diplomatiska, ekonomiska eller militära
medel agerade fanns det en rädsla för kommunistisk expansion och att radikala
vänsterkrafter skulle driva samhällsutvecklingen bortom valdemokratin och
dessutom etablera ett alternativt antikapitalistiskt system. För att förhindra detta
agerade USA mot demokratiskt valda regeringar eller mot diktaturer om det
gynnade USA:s strategiska intresse – politiskt, ekonomiskt eller säkerhetspolitiskt.
Under den tredje vågens demokratisering hade USA:s utrikespolitik, enligt
Thomas Carothers (1991), fyra demokratiska roller. Den tydligaste var när USA
genom direkta militära interventioner iscensatte att civila och demokratiska regeringar tillsattes. Grenada 1983 och Panama 1989 är två tydliga exempel på detta. Det finns också fall i Centralamerika; El Salvador, Nicaragua and Honduras,
då USA ville legitimera kampen mot vänstergerillagrupper och kommunism i regionen genom att införa civila regeringar och liberal demokrati. I Sydamerika
finns det fall där transitionen genomfördes utan att USA hade en särskilt aktiv
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roll, som i Argentina och Brasilien, och fall då USA satte hård press på militärregimerna som Chile under sent 1980-tal. I samtliga dessa fall stödde USA tanken på att etablera och utveckla en liberal elitdemokrati med marknadsekonomi
eller en neoliberal ekonomisk modell. Tre fall illustrerar detta i den här studien;
USA:s militära invasion av Panama 1989, åtgärderna för att befrämja demokrati i
El Salvador för att legitimera antikommunismen under 1980-talet samt påtryckningarna för att återinstallera demokrati i Chile under 1980-talet. Det första fallet
är ett exempel på direkta militära handlingar, medan de två andra innebar olika
former av diplomatiska, ekonomiska och indirekta militära medel.
De amerikanska invasionerna av Grenada 1983 och Panama 1989 är båda
exempel på när en direkt amerikansk militär intervention avsatte auktoritära regimer och installerade demokratier. Samtidigt finns det en paradox i båda fallen,
eftersom de verkliga officiella och inofficiella målen med invasionerna inte primärt handlade om demokrati. Båda invasionerna fördömdes av FN:s generalförsamling och betraktades som icke-legitima, medan liknande beslut i säkerhetsrådet stoppades av USA:s vetorätt (Amer 1994:431ff). I Grenada var ett av de officiella skälen bakom invasionen att skydda amerikanska liv och egendom på den
instabila ön, men det verkliga skälet var att förhindra en fortsatt utveckling av
den socialistiska revolutionen på Grenada och dess närhet till Kuba och Sovjetunionen (Kryzanek 1995:76f). I Panama motiverade president Bush invasionen
1989 med att den avsåg att rädda amerikanska liv och egendomar, försvara Panama-kanalen, stoppa narkotikatrafiken, befrämja demokrati samt ställa president Manuel Noriega inför rätta för narkotikabrott (Barry 1990a:101, Carothers
1991:181, Dobson 2002:585, Ropp 1995). I media beskrevs “Operation Just Cause” som en stor succé för Bush-administrationen. Men samtidigt fanns det
egentligen ingen utvecklad reservplan om Noriega hade lyckats undkomma invasionen (Dobson 2002:585f).
Förutom invasionen på Dominikanska republiken 1965 var det första gången
på sextio år som USA militärt invaderade ett latinamerikanskt land utan stöd eller sanktioner från någon regional organisation i Latinamerika eller Karibien. 136
Bakgrunden till invasionen var att general Noriega inte hade godkänt de demokratiska valen i maj 1989 som innebar att en ny civil president skulle ersatte honom. Under hösten hade också en militärkupp mot regimen misslyckats och efter
att Panama hade förklarat att man var i krig mot de krafter som försökte störta
regimen och en amerikansk medborgare hade dödats i Panama iscensatte USA
den militära invasionen (Amer 1994:439).
Steve C. Ropp (1995:80ff) argumenterar för att beslutet att invadera Panama i
december 1989 kan förklaras med flera faktorer (jfr Carothers 1991:176ff, Ardito-Barletta 1997:53ff). För det första var relationen mellan Panama och USA
dålig under 1980-talet. Både Reagan- och Bush-administrationerna hade tidigare
med diplomatiska och ekonomiska medel försökt få Noriega att lämna makten.
För det andra insåg USA efter en misslyckad militärkupp att Noriega hade stöd
av militären. För det tredje ville två federala domstolar i USA åtala Panamas
–––––––––
136

Invasionen av Grenada 1983 hade stöd av OAS, och bland annat deltog trupper från några Karibiska stater.
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president för narkotikabrott. För det fjärde hade Noriega uppskjutit att verkställa
valresultatet från maj 1989, som skulle ha inneburit en ny demokratisk vald regering. Slutligen, när det kalla kriget höll på att ta slut, och inbördeskrigen i El
Salvador och Nicaragua fortfarande inte var lösta, var det rätt läge att direkt intervenera i Panama, bland annat för att visa att USA fortfarande kunde invadera
ett land om viljan fanns. Därför menar Ropp (1995) att tidpunkten var lämplig
för en fullskalig amerikansk invasion för att få bort Manuel Noriega som president, installera en demokratiskt vald regering och därmed förbättra relationerna
mellan de båda länderna.
Samtidigt kan de verkliga skälen bakom invasionen diskuteras. En del menar
att det främsta skälet var att få bort den anti-amerikanska presidenten Noriega i
god tid inför de nya förhandlingarna om ett nytt avtal om Panama-kanalen och
USA:s militärbas i Panama. Enligt 1977 års avtal som president Carter förhandlade fram skulle avtalet omförhandlas innan år 2000. Därför var frågan viktig för
den amerikanska säkerheten i regionen (The Independent Commission of Inquiry
on the U.S. invasion of Panama 1991, Barry 1990a:93ff). Men oavsett de verkliga skälen innebar invasionen att en demokratisk regering kunde komma till makten. Den nya presidenten, Guillermo Endara, kom från oligarkin och svors i samband med invasionen in som ny president på den amerikanska marinbasen. Den
amerikanska invasionen hade också stöd av Panamas befolkning. I en opinionsundersökning i januari 1990 ansåg 92 procent att den amerikanska invasionen
var rätt, men att den borde ha kommit tidigare (Pastor 1992:93). Således lyckades USA installera en demokratiskt vald regering, som hade stöd av folket, men
som likväl ställdes inför svåra framtida utmaningar att demokratisera konsititutionen och valprocessen, utveckla ekonomin samt bekämpa korrutionen, våldet
och kriminaliteten i samhället (Furlong 1993:19ff).
En annan typ av externt tryck eller påverkan är de fall då auktoritära regimer
enligt Gill (2000) blir ett resultat av utländska icke-direkta militära aktioner, internationella organisationers påtryckningar, eller då den internationella ekonomin eller andra kontextuella internationella faktorer påverkar demokratiseringen.
Det finns ett antal sådana fall i Latinamerika. Ett av de mest kända är den amerikanska påverkan på demokratiseringen i 1980- och 1990-talens El Salvador.
Bakgrunden var att konflikten mellan den revolutionära vänstergerillan (FMLN)
och den civila och militära juntan, det eskalerade våldet med högerns dödsskvadroner och den tilltagande militära upptrappningen av konflikten, skapade en ny
amerikansk utrikespolitik för regionen. Detta ägde rum i en regional kontext med
det kalla kriget och revolutionen i Nicaragua 1979 som redan hade skapat en revolutionär vänsterregering i Centralamerika. För att kunna behålla USA:s geopolitiska roll och ekonomiska dominans i regionen blev därför Reagan-administrationens utrikespolitiska mål mot El Salvador under 1980-talet att till varje pris
förhindra vänstergerillan från att komma till makten (Keen 1992:472, Carothers
1991:13, Sundaram 1991:129, LaFeber 1984:274ff, Reagan 1986:11f). President
Ronald Reagan uttryckte det på följande sätt:
We should be proud of what we’re trying to do in Central America, and proud
of what, together with our friends, we can do in Central America, to support
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democracy, human rights and economic growth while preserving peace so
close to home. (Reagan 1986:13f)
Efter att Reagan-administrationen tillträtt i januari 1981 lovade den amerikanska
utrikesministern Alexander Haig att situationen i El Salvador snabbt skulle lösas.
En rad olika medel användes; propagandakrig där Kuba och Nicaragua bedömdes vara externa hot mot El Salvador, stöd för moderata reformer inom jordbruket och den ekonomiska sektorn, militärt utrustning och expertis, ekonomiskt bistånd, samt framför allt ett politiskt stöd för kristdemokraterna och en övergång
till ett civilt styre (Sundaram 1991:132ff, Carothers 1991:20f, LeoGrande
1998:146, jfr Armstrong & Wheaton 1983, Diskin & Sharpe 1986). Från början
fanns en tilltro till att den salvadoranska armén med hjälp av USA skulle göra
processen kort mot FMLN:s ”slutgiltiga offensiv” under 1980-1981. Därmed
skulle Reagan inleda sitt presidentämbete med en utrikespolitisk triumf.
Redan under sommaren 1981 visade sig den amerikanska strategin vara alltför
optimistisk. Därför lanserade en ny amerikansk strategi. USA skulle medverka
till att ersätta militärregimerna med civila och demokratiskt valda regeringar som
skulle legitimera militär och ekonomisk hjälp till länderna för att bekämpa auktoritära krafter (Sundaram 1991:240, Reagan 1986:12). Detta skulle lösa konflikten, skapa respekt för mänskliga rättigheter, skapa respons för folkets krav på
samhällsförändringar, samt medföra att alla parter förr eller senare skulle tvingas
delta i den politiska processen. Mera konkret gick den amerikanska strategin ut
på att dels ge den salvadoranska militären tillräckligt med stöd för att besegra gerillan, dels stödja kristdemokraterna i den demokratiska processen som i längden
skulle öka den salvadoranska regeringens folkliga stöd i kampen mot icke-demokratiska rörelser (Carothers 1991:25f, LeoGrande 1998:149ff, Baloyra
1986:173ff). Valen till en konstitutionell församling 1982 blev därför en hörnsten i den amerikanska utrikespolitiken. USA visste samtidigt att det pågående
inbördeskriget medförde att vänstern inte kunde delta och att därmed den politiska lösningen snarare gick ut på att lösa den inre konflikten mellan kristdemokraterna och den yttersta högern, företrädda av militären och oligarkin.
Slutsatsen är därför att Reagan-administrationen gav militärt och ekonomiskt
bistånd till den salvadoranska regeringen i utbyte mot bekämpning av kommunismen och därmed var tanken att detta skulle bibehålla USA:s starka geopolitiska roll i regionen. För att legitimera denna politik bidrog USA till att El Salvador införde civila och allmänna president-, parlaments- och lokalval under 1980talet. Även om man kan ifrågasätta valens status var det likväl USA som i hög
utsträckning tvingade El Salvador att införa dessa val. Att statusen kan ifrågasättas beror dels på att de genomfördes under en tid av terror, dels att vänstern
inte fullt ut deltog förrän 1994 års val (jfr Baloyra-Herp 1995:45ff, Acevedo
1991:19ff, Karl 1990:8ff, Stahler-Sholk 1994). Därför använde USA snarare
demokratiseringen som ett medel för att nå andra viktiga utrikespolitiska mål.
Chile är ett annat fall där USA genom att använda olika medel satte tryck på
militärregimen att införa demokrati under slutet av 1980-talet (Kaufman Purcell
1988:56ff, Carothers 1991:155ff, Angell 2001:175ff). Omedelbart efter statskuppen 1973 var relationerna mellan USA och Chile fortsatt goda, men under
Carter-administrationens (1977-1981) fokus på mänskliga rättigheter försämra-
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des relationerna radikalt och USA till och med stoppade internationella lån till
Chile (Kaufman Purcell 1988:58). Under Reagans första år vid makten normaliserades relationerna återigen, men i samband med den ekonomiska krisen, strejkerna och mobiliseringen i Chile, samt det efterföljande undantagstillståndet
1984, hävdar Carothers (1991:150ff) att USA började sätta hård press på Chile
att stoppa internationella lån om undantagstillståndet inte upphävdes och reformer genomfördes för att kunna hålla en folkomröstning om diktaturens framtid. I
slutet av 1980-talet började USA även stödja den kristdemokratiska och socialistiska oppositionen, eftersom man enligt Angell (2001:186) trodde att det var det
bästa sättet att i längden bibehålla den neoliberala ekonomiska modellen. Annars
bedömdes det finnas en risk att marxisterna återigen skulle växa sig starka. Återigen agerade USA för att befrämja demokratisk utveckling och från och med
1985 gav regeringen stöd till införandet av demokrati i Chile. Strax innan folkomröstningen 1988 satte USA också press på Chile att verkligen genomföra omröstningen, eftersom man hade fått indikationer på att den eventuellt skulle ställas in. 1989 hölls det återigen fria och rättvisa val. Även om det fanns demokratiska motiv till USA:s policyförändring var det främst ekonomiska intressen och
för att förhindra en eventuell kommunistisk expansion som gjorde att USA satte
press på Chile att demokratiseras (jfr Angell 2001:186, Carothers 1991:160, Portales 1991:255f). Låt oss nu fortsätta med fall där USA har motverkat demokratiskt valda vänsterregeringar.

10.3 Amerikanskt motstånd mot deltagardemokrati och kommunism
I denna del presenteras fall då den amerikanska utrikespolitiken har bidragit till
demokratins sammanbrott, eller har haft en stor påverkan till att det demokratiska styret har kollapsat och ersatts av militärdiktatur. I sammanhanget finns det
samtidigt en hel del faktorer att beakta. För det första ägde dessa händelser rum
under det kalla krigets dagar, en tid då den ideologiska kampen mellan kommunism och demokrati (med kapitalism) var mycket stark. För det andra måste man
ha i åtanke att det främst var andra utrikespolitiska mål än den ”demokratiska
statusen” som var det primära bakom den amerikanska agendan. För det tredje
innebär detta inte att USA nödvändigtvis var emot demokratisk utveckling. Snarare handlade det om att USA dels prioriterade andra utrikespolitiska mål, dels
att man var emot andra demokratiformer än den elitistiska liberala demokratin
med starka kopplingar till det marknadsekonomiska systemet. För det fjärde var
USA emot radikala deltagardemokratier eller i alla fall, mot vänsterregeringar
som försökte etablera en annan demokratiform än den liberala. Detta berodde
dels på att det fanns kommunistskräck, dels att åtgärderna med sociala och ekonomiska reformer utmanade den fria kapitalistiska ekonomin och i synnerhet
amerikanska ekonomiska intressen. För att stärka dessa argument används två
empiriska fall för att illustrera USA:s utrikespolitik: Guatemala under den demokratiska regeringen (1944-1954) och Chile under Salvador Allendes tid vid makten (1970-1973). Båda dessa regeringar störtades av militären, understödda av
den ekonomiska eliten och av de amerikanska administrationerna. I båda fallen
ersattes också de demokratiska regeringarna med militärregimer.
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Det första fallet är under den demokratiska vänsterregeringen i Guatemala
(Gleijeses 1991:36,83, Yashar 1997:121f). Efter Guatemalas införande av demokratiska val 1944 backades två presidentadministrationer upp av vänsterpartier i
parlamentet och av vänsterns fackföreningsrörelse i samhället. Båda administrationerna hade ambitionen att radikalt förändra samhället. Först genom att politiskt demokratisera landet med fria och rättvisa val, sedan genom att genomföra
sociala och ekonomiska reformer av arbetsrätten, bostadspolitiken, utbildningen
och landreformer (Silvert 1969:188ff, Dunkerley 1988:139, Yashar 1987:121ff,
LaFeber 1984:188ff, Keen 1992:444). Men svårigheterna började när regeringen
lanserade en landreform 1952 och efter att kommunisternas stöd ökade ute på
landsbygden. Den demokratiska regeringen kritiserades också alltmer av konservativa storgodsägare, delar av militären, amerikanska multinationella bolag samt
av Eisenhower-administrationen. Dessa krafter lyckades efter en militär invasion
1954 av exil-Guatemalare störta den demokratiska regeringen, vilket senare blev
inledningen på ett trettiosju år långt inbördeskrig mellan militärregimen och
vänstergerillan. Hela operationen planerades av CIA, med stöd av Eisenhoweradministrationen, som även aktivt medverkade till att militärregimen installerades efter den demokratiska regeringens avgång (Yashar 1997:135, Keen
1992:443ff, Gleijeses 1991:361ff, jfr Silvert 1969). Det fanns främst två skäl till
att USA organiserade den militära operationen. Ett var att vänsterregeringens radikala politik med arbetsrätt och landreformer utmanade USA:s ekonomiska hegemoni och främst United Fruits ekonomiska intressen i Guatemala. Ett annat
var USA:s rädsla för att den demokratiskt valda vänsterregeringen skulle utvecklas till en kommunistregim och därmed stödja Sovjetunionen i den ideologiska kampen under det kalla krigets era (jfr Bethell 1991:66). Genom att aktivt
planera och stödja den demokratiska regimens fall löste USA problemet.
Det andra fallet är Chile under president Allende och Unidad Populars regeringsperiod som slutade med en statskupp 1973. Bakgrunden är att Allendes administration, som inte ens hade majoritet i Kongressen, sågs som ett hot mot den
rådande ekonomiska och sociala ordningen i Chile (jfr Valenzuela 1978:22ff,
Collier & Sater 1996:352ff, jfr Oppenheim 1993, Davis 1985, Gil, Lagos &
Landsberger 1979). 1970 års presidentval hade delat det chilenska samhället. På
ena sedan fanns vänsterns Unidad Popular med en radikal syn på demokrati som
skulle omvandla hela det chilenska samhället i grunden, ekonomiskt och socialt
(Faúndez 1988:253ff). På den andra sidan fanns högern, som till varje pris ville
bevara den existerande samhällsstrukturen utan att göra några omfattande förändringar. I mitten fanns kristdemokraterna som intog en ambivalent inställning
(Valenzuela 1978:70ff, jfr Fleet 1985, Falcoff 1989). USA:s aktiva roll för att
motarbeta Allende-regeringen bestod av flera åtgärder (Valenzuela 1978:56f,
Oppenheim 1993:104ff, jfr Hersch 1983, Marchetti & Marks 1974). Det började
med att USA först försökte förhindra att Allende överhuvudtaget blev vald till
president av den chilenska kongressen. Det fortsatta med att USA omedelbart efter att Allende valts till president förhindrade internationella kreditgivare att ge
lån till Chile. Dessutom upphörde alla lån, bidrag och handel med USA. Senare
under Allendes presidenttid finansierade och organiserade CIA ett flertal strejker, bland annat den stora transportstrejken 1973, som ledde in landet i kaos.
Genom massmedia spred också USA en rad desinformationskampanjer riktade

239

mot Allenderegeringen. I efterhand har dessutom den amerikanska Chileambassadören vid kuppen 1973 erkänt att USA hade förhandsinformation om vad som
skulle hända, även om man inte var med och planerade kuppen. Motivet till
USA:s stöd till anti-Allende kampanjen var att Allenderegeringens radikala försök att etablera deltagardemokrati, med social och ekonomisk fördelningspolitik,
utmanade såväl amerikanska ekonomiska intressen som den ideologiska tävlan
mellan kommunism och kapitalism. Detta var de primära skälen till att USA aktivt finansiellt och militärt stödde de krafter inom militären, den ekonomiska eliten och den partipolitiska högern som medverkade till militärkuppen och demokratins fall 1973.
I båda fallen, Guatemala och Chile, försökte dels de demokratiskt valda regeringarna att etablera, utveckla och konsolidera en typ av vänsterdeltagardemokrati, dels slutade upplösningen med att de demokratiska regeringarna med stöd
av USA ersattes av militärdiktaturer.
Sammanfattningsvis kan USA:s roll för demokratiseringen i Latinamerika
sammanfattas i fyra övergripande slutsatser. För det första finns det flera empiriska fall där USA både direkt och indirekt genom olika utrikespolitiska medel
som diplomati, ekonomiska åtgärder och militära medel har befrämjat utvecklingen av demokratiska styren. För det andra finns det empiriska fall där USA
inte direkt lade sig i utvecklingen i etableringen av liberal demokrati med marknadsekonomi och socialdemokrati. Costa Rica och Venezuela är två sådana exempel med moderata vänsterregeringar som inte bedömdes hota amerikansk säkerhet, ekonomiska intressen eller innebar att kommunismen expanderade. För
det tredje finns det empiriska fall där USA aktivt har medverkat till att demokratiskt valda vänsterregeringar har fallit i militära statskupper. I dessa fall såg USA
utvecklingen som ett hot mot amerikansk säkerhet, ekonomiska intressen, samt
att kommunistiska krafter kunde spridas i Latinamerika. Guatemala (1944-1954)
och Chile (1970-1973) är två exempel.
Utifrån detta kan en fjärde övergripande slutsats konstateras – USA:s roll
som demokratibefrämjare är snarare underordnad andra utrikespolitiska mål, som
att befrämja ekonomisk utveckling, ideologiska mål (som mot kommunismen)
samt upprätthålla säkerhet i regionen. För att kunna uppnå dessa mål har USA
under olika perioder (framför allt under 1910 till 1920-talet och under 1980-talet)
försökt att befrämja utvecklingen av valdemokrati eller liberal demokrati.
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Kapitel 11: Slutsatser
Vilken typ av demokratiskt styre kan egentligen etableras, utvecklas och konsolideras i Latinamerika, och vilka dominerande samhällsaktörer godkänner detta?
De här två övergripande frågorna har präglat arbetet med denna avhandling. Utgångspunkten för frågeställningarna är teoretiska, i den meningen att befintlig
teoribildning inte har uppmärksammat möjligheten att diskutera hur olika aktörers demokratisyn påverkar demokratiseringen, och hur detta tar sig uttryck i
både transitionen från diktatur till demokrati, men framför allt i den fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati, bortom de första fria och rättvisa
valen. En utgångspunkt för mig har således varit kritik mot tidigare forskning.
Denna studie har visat att problemen med tidigare teoribildningar inom demokratiseringslitteraturen, både de så kallade transitions- och konsolideringsteorierna, har varit flera. För det första har de utgått från tanken att det bara finns en
form av demokrati, att demokrati alltid är demokrati, och att det inte spelar någon större roll att inkludera en diskussion om att det faktiskt kan spela roll hur
olika betydande elitaktörer som politiska och ekonomiska eliter, militären, USA,
högern eller vänstern ser på demokrati som styre och vilken demokratiform som
olika aktörer, explicit eller implicit, vill etablera, utveckla och sedermera konsolidera. För det andra har dessa teoribildningar utgått från olika strukturella eller
aktörsdominerade perspektiv, med allt från renodlade aktörsteorier eller olika teorier med inslag av institutioner, beteende och attityder, till mera utpräglade
marxistiska teoribildningar. Däremot har inte en kombination av aktörstrukturperspektiv tillämpats på demokratiseringsprocesser, vare sig rent teoretiskt eller empiriskt i Latinamerika. För det tredje har inte enskilda aktörers roll
under en demokratiseringsprocess studerats, vare sig under själva transitionen till
demokrati eller i den fortsatta demokratiseringen för att fördjupa demokratin.
Därför fokuserar den här studien på en aktör, vänstern, och dess roll under demokratiseringen. Vi ska nu utveckla detta resonemang ytterligare med utgångspunkt
från vänsterns roll under transitionen och under demokratins fördjupning i Latinamerika. Låt oss börja med att se hur dessa två aspekter kan relateras till transitionen.

Vilka roller hade vänstern under övergången till valdemokrati i Latinamerika under 1900-talet?
Ett sätt att tydliggöra denna problematik är att använda Ragins booleska algebra.
Det innebär en case-orienterad jämförande studie, där det valda fenomenet analyseras genom att påvisa teoretiska förklaringar och betydelsefulla likheter och
skillnader mellan fallen (jfr Ragin 1987:31). Den används för att få ett holistiskt
helhetsintryck som även inkluderar tolkning av de historiska omständigheterna
kring fallen och syftar till att med hjälp av oberoende variabler formulera generella teser och teoretiska förklaringar till den beroende variabeln. Med utgångspunkt från det här finns det därför anledning att utifrån Ragins booleska
ansats konstruera så kallade sanningstabeller för att bättre förstå problemet. För
att det här ska kunna göras måste det dels finnas en tydlig utgång (beroende vari-
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abel), dels ett antal variabler som ska förklara respektive utgång (Ragin
1987:24f). Ragin (1987) hävdar att det finns ett stort värde att, i enlighet med
den booleska ansatsen, pröva och kritiskt värdera en studie. Ragin menar vidare
att det vanligtvis är en kombination av ett antal variabler som avgör en förändring. Det här stämmer med John Stuart Mills tanke om att det är ett antal faktorer
som tillsammans avgör utgången, och om någon enskild faktor saknas äger inte
förändringen rum. Ragin (1987:27) menar också att en förändring väldigt sällan
har en orsaksförklaring, att inget äger rum i en isolerad värld, och att olika kontexter kan påverkar utgången om fallen i övrigt är likartade. Detta har varit en
utgångspunkt i min studie. Med Ragins sanningstabell får vi då följande faktorer
som förekommer (1) eller inte förekommer (0) i samband med en transition från
diktatur till demokrati.

Ekonomisk

Mobi-

Internatio-

Vänsterns

Oenig

Utgång: Transition

kris

lisering

nell faktor

ledare

elit

till valdemokrati

1

0

1

1

1

Venezuela (1958)

1

0

1

0

1

Colombia (1956-58)

1

1

1

1

1

El Salvador (1980-94)

1

1

1

0

1

Chile (1983-90)

Tabell 4: Bidragande faktorer till demokratiska transitioner

Utifrån dessa fall kan det konstateras att vänsterns roller inte på något sett är direkt avgörande för utgången av införandet av valdemokrati. För det första kan
demokrati införas utan att vänsterns ledare deltar i några förhandlingar (pakter)
eller att vänsterns mobilisering framtvingar en transition från en diktatur till en
demokrati. Colombias transition som tillkom efter ett antal pakter mellan de liberala och konservativa partierna tillsammans med andra elitaktörer som militären
och den katolska kyrkan, är ett tydligt exempel. Båda två faktorerna, vänsterns
ledare och kollektiv mobilisering, var frånvarande. En andra slutsats är att vänsterns mobilisering för att störta en diktatur och etablera ett demokratiskt styre
kan ha en viss betydelse, men det behöver inte vara en avgörande faktor (även
om det rent teoretiskt kan vara fallet) för att en demokratisk transition ska äga
rum. Den kollektiva mobiliseringens roll för demokratiseringen i Chile (19831990) och i El Salvador (1980-1994) är två exempel på detta. En tredje slutsats
är att samtliga fall har föregåtts av en ekonomisk kris och att den internationella
miljön (USA) var gynnsam för en demokratisk transition. Samtidigt vet vi inte
om frånvaron av antingen en ekonomisk kris eller en negativ internationell miljö
hade påverkat fallen. Med utgångspunkten att USA kan vara aktiv för en transition eller motarbetar en demokratisk utveckling är det avgörande att USA inte
aktivt motarbetar en transition. Om man sedan förhåller sig aktiv som i El Salva-
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dor och Chile under 1980- och 1990-talet eller mera passiv som i Costa Rica och
i Venezuela, det tycks spela mindre roll för transitionen. Däremot förefaller det
som att de flesta transitioner äger rum i samband med ekonomiska kriser, som
skapar en extra legitimitetskris, som särskilt gäller för militärregimer. Sammanfattningsvis har vänstern haft olika roller under transitionerna i Latinamerika
under 1900-talet. Det finns fall där vänsterns ledare har påverkat transitionen,
fall där vänstern som kollektiv aktör har påverkat, samt fall där både vänsterns
ledare och den kollektiva mobiliseringen har bidragit till demokratiska transitioner. Samtidigt finns det även fall där vänstern inte har haft en aktiv roll under
transitionerna.

Hur påverkar vänsterns demokratisyn dels vänsterns roll i transitionen,
dels vänsterns roll i den fortsatta demokratiseringen mot en fördjupad demokrati? Varför fick vänstern den roll den fick under transitionerna?
Vänstern har under 1900-talet haft tre huvudsakliga demokratisyner som man har
eftersträvat. Den ena är den traditionella kommunistiska vänsterns ”folkdemokrati”, som dominerade före den tredje vågens demokratisering. I de fall där
transitioner har ägt rum och den vänster som dominerar i respektive land har förespråkat ”folkdemokrati” har vänsterns ledare inte deltagit i några förhandlingar
eller pakter. I samtliga fall – Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile och El
Salvador – deltog inte den ortodoxa vänstern i några som helst förhandlingar
med regimerna. Det närmaste vi kan komma är i El Salvador under 1990-talet,
men där var det ett krav från regeringen att FMLN övergav tanken om folkdemokrati och accepterade valdemokratins grundläggande principer om fria och
rättvisa val för att förhandlingarna skulle slutföras. I de fall där den dominerande vänstern har förespråkat en liberal socialdemokrati och accepterat valdemokratin, då har också denna vänster fått vara med i förhandlingarna om transitionen, tillsammans med andra elitaktörer. Både Costa Rica och Venezuela är
exempel på när vänsterns ledare aktivt deltog i de demokratiska pakterna under
transitionerna till ett demokratiskt styre. Därmed är också studiens andra fråga
besvarad om varför vänstern fick den roll den fick under transitionerna.
När det gäller vänstern och demokratins fördjupning finns det både fall då den
reformistiska vänstern i regeringsställning etablerade och utvecklade en liberal
socialdemokratisk demokrati med ett marknadsekonomiskt system (som i Costa
Rica och Venezuela), och fall där den deltagardemokratiska vänstern i regeringsställning försökte etablera deltagardemokrati med radikala socioekonomiska reformer (som i Guatemala och i Chile). I de första fallen konsoliderades den liberala demokratin i Costa Rica och i Venezuela, medan det i de andra fallen (Guatemala och Chile) slutade med militära interventioner, demokratins fall och att
militärregimer övertog makten. En övergripande slutsats är därför att det är
möjligt för den vänster som förespråkar liberal demokrati med socioekonomiska
reformer att ha en aktiv roll både i transitionen och i konsolideringen av den liberala demokratin.
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Vad är det som påverkar vänsterns möjligheter att verkligen försöka fördjupa demokratin?
Med utgångspunkt från den kritik som riktats mot befintlig demokratiseringslitteratur argumenterar och visar jag empiriskt i del ett och två i avhandlingen att
demokratiseringen, och i synnerhet diskussionen om demokratins konsolidering,
istället bör utgå från följande perspektiv: (1) att olika aktörer har en demokratisyn, (2) att synen på demokrati faktiskt har betydelse i spelet om demokratins
etablering, utveckling och konsolidering samt (3) att samspelet mellan aktörerna
avgör vilken demokratimodell som kan etableras och därmed konsolideras som
de principiella politiska och ekonomiska samhällsstrukturerna.
För det första har aktörerna en demokratisyn som påverkar demokratiseringen. En del aktörer, som de flesta auktoritära eliter (militären, ekonomiska eliten, den latinamerikanska högern eller kristdemokraterna) har alltid förordat en
liberal representativ demokratisyn, endera i form av en elitdemokrati eller en
fördjupad liberal polyarki, och i kombination med ett marknadsekonomiskt system. Det gäller från och med 1950- till 1980-talet genom en statsledd importsubstitutionsindustriell ekonomisk modell (ISI) och som sedan 1980-talet också
tagit sig uttryck i införandet av en neoliberal, marknadsanpassad, ekonomisk
modell. Däremot har den demokratiska vänstern delvis en annan demokratisyn.
Den reformistiska vänstern har alltid stått bakom idén om en liberal socialdemokrati med marknadsekonomi. Däremot har den deltagardemokratiska vänstern,
historiskt och i nutid, istället förordat en demokratimodell, som inte bara sprider
det folkliga deltagandet till samhällets politiska, ekonomiska och sociala sfärer,
utan som också i grunden är mera antikapitalistisk, det vill säga förespråkar mera
statlig reglering av ekonomin. De olika aktörernas demokratisyn och syn på ekonomin kan i idealtyper sammanfattas i nedanstående figur.
Ekonomisk
modell
ISI:

Neoliberalism

1950- till 1980-talet

från 1980-talet

Högern, militären

Högern, militären

och USA

och USA

Reformistisk

Reformistisk

Antikapitalism
1900-talet

Demokrati
modell
Valdemokrati

Polyarki

vänster

vänster

och kristdemokrater

och kristdemokrater
Deltagardemo-

Deltagardemokrati

kratisk vänster

Figur 4: Elitaktörers syn på demokratimodeller och ekonomiska modeller

244

För det andra handlar demokratins konsolidering om viktiga elitaktörers preferenser för olika typer av demokratier, och relationen mellan dessa aktörer, och
vilka aktörer som kan avgöra vilken demokratiform som kan konsolideras, det
vill säga den demokratiform som accepteras av en majoritet av elitaktörerna är
den som konsolideras. Det är detta som också knyter an till diskussionen om demokratins fördjupning gällande polititiska och socialekonomiska domäner samt
elit kontra folkligt deltagande. Valdemokratin är en minimal elitdemokrati som
fokuserar på att elittävlan i fria och rättvisa val hålls, medan den liberala demokratin innebär en fördjupad elitdemokrati med politiska rättigheter, men som
också kan ha en socioekonomisk dimension, exempelvis i en socialdemokrati.
Till skillnad från den liberala demokratin vill vänsterns deltagardemokrater att
folket ska vara med och initiera, besluta och genomföra politik på nationell och
lokal nivå, särskilt i frågor som rör sociala och ekonomiska frågor. Däremot vill
andra kommunitärer, som högerns deltagardemokrater, istället ha en minimal
stat, och där sedan medborgarna själva bestämmer över den socioekonomiska
sfären. Resonemanget kan illustreras med följande figur.

“Elitdominerad”

(1) Valdemokrati

(2) Liberal demokrati (Polyarki)

Politiska domäner

Socioekonomiska domäner

(3) Högerns deltagardemokrati

(4) Vänsterns deltagardemokrati

”Folkligt deltagande”

Figur 5: Elitaktörerna och demokratins fördjupning (jfr Roberts 1998)
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Utgångspunkten har varit att analysera fall där den demokratiska vänstern har varit i regeringsställning och endera försökt införa, etablera, utveckla eller konsolidera liberal demokrati eller deltagardemokrati. Den vänster som också har accepterat den liberala demokratin har också fram till 1980-talet stött den marknadsekonomiska importsubstitutionsindustriella modellen, men har därefter, mer
eller mindre, accepterat den neoliberala ekonomiska modellen. I motsats till detta
vill den deltagardemokratiska vänstern etablera och utveckla en mera antikapitalistisk ekonomisk modell. Detta var vad Allende försökte etablera under tidigt
1970-tal i Chile. Utifrån detta kan vi konstatera följande.
För det första är det möjligt att etablera, utveckla och konsolidera en liberal
demokrati med socialdemokratisk prägel i Latinamerika, där den moderata vänstern är den ledande aktören för samhällsutvecklingen. Detta var fallet i både Costa Rica och Venezuela. Detta förutsatte dels att vänstern var en del av de pakter
som förhandlade fram transitionen från början, dels att övriga politiska och ekonomiska elitgrupper gav stöd till denna utveckling redan vid pakternas etablering. Men dessutom förutsätter det att inte någon av elitaktörerna, eller någon
annan ny elitaktör, bryter överenskommelsen om spelet om lämplig demokratimodell. Då kan en konsoliderad demokratimodell få problem, som i fallet
med Venezuela under 1990- och 2000-talet. För det andra kan vi konstatera att
det inte är möjligt att ändra på en redan konsoliderad demokratimodell om inte
elitaktörerna accepterar detta. Chile (1970-1973) och Venezuela (1999-) är två
exempel på detta. I Venezuela har försöket att etablera en mera deltagardemokratisk modell med en alternativ antikapitalistisk ekonomi under 2000-talet gett
upphov till en djup politisk kris om demokratin som styre. I fallet Chile slutade
försöket av vänsterregeringen att avskaffa den liberala demokratin och istället
etablera och utveckla en radikal deltagardemokrati med att elitaktörer som militären, den politiska högern, den ekonomiska eliten och USA stödde en militär
statskupp mot den demokratiska regeringen.
En tredje slutsats är att demokratins konsolidering utifrån vänsterns utgångspunkt handlar om huruvida de dominerande elitaktörerna accepterar den demokratimodell som etableras, eller i alla fall inte motarbetar den. Först då kan en
specifik demokratimodell utvecklas och konsolideras, som exempelvis elitdemokrati med neoliberalism, polyarki med neoliberalism, eller en deltagardemokrati
med en antikapitalistisk ekonomi, som försöker förena folkligt deltagande med
statlig stimulans för att skapa arbete. Detta står i kontrast till elitdemokratin med
neoliberalism, där den politiska och ekonomiska eliten styr samhällsutvecklingen
och prioriterar kapitalutveckling. Därför är en fjärde slutsats att dessa olika konsoliderade demokratimodeller både kan studeras utifrån ett institutionellt perspektiv, ett beteendeperspektiv och ett attitydperspektiv. Skillnaden är att de politiska institutionerna ser olika ut i modellerna, elitens beteende skiljer sig åt och
att eliten och folkets attityder till de olika demokratierna och ekonomiska modellerna också avsevärt skiljer sig åt. Poängen är alltså att inte ensidigt studera konsolideringen utifrån demokrati som ett allmänt begrepp som inte betyder just mer
än demokrati. Det finns olika typer av demokratimodeller, som måste beaktas i
en demokratiseringsstudie. Därför är det viktigt att även beakta den normativa
demokratiteorins fokus på olika demokratimodeller eller demokratiska tillstånd
inom ramen för processen, demokratiseringen.
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