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Forord 
Ideen til denne oppgaven begynte å ta form etter et to måneders langt opphold jeg 
hadde i Venezuela i begynnelsen av 2008. Jeg var der for å lære spansk og skrive 
bacheloroppgaven min i historie, og var nysgjerrig på å finne ut mer om hvilke 
virkninger Chávez’ politiske prosjekt hadde i det venezuelanske samfunnet. Det som 
overrasket meg mest var det store politiske engasjementet hos nesten samtlige av de 
jeg pratet med, uavhengig om de støttet Chávez eller ikke. Sammenliknet med norske 
forhold virket det på meg som om den politiske bevisstheten hos venezuelanere var 
sterk, og dette gjorde det svært interessant å diskutere politikk med mange av de jeg 
møtte. Hva gjelder Chávez’ politiske prosjekt, endte jeg opp med flere spørsmål enn 
svar. Jeg følte et behov for å gå grundigere til verks for å finne ut hvordan man skal 
forstå endringer som har skjedd i Venezuela etter at Chávez kom til makten. Det har 
jeg fått mulighet til gjennom å skrive denne oppgaven. 

 
Mange har hjulpet meg på veien fra vag idé til ferdig oppgave. Veilederen min, Steinar 
Sæther, fortjener stor takk. Han har stilt opp for meg med sin tid, støtte og gode faglige 
råd, langt utover det man kan forvente av en veileder. Jeg vil også rette en takk til 
ansatte og studenter ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Mens jeg har jobbet 
med masteroppgaven har jeg vært så heldig å ha mottatt stipend fra 
forskningsnettverket Norwegian Latin America Research Network (NorLARNet) og 
forskningsområdet Leve (Levekår i utviklingsland – helse, miljø og fattigdom), som 
begge er tilknyttet SUM. Gjennom dette har jeg fått mulighet til å ta del i det faglige 
og sosiale miljøet ved SUM, noe som har vært svært givende.  
 
Tusen takk til Hanna Hagen Bjørgaas, som har hjulpet meg med språkvask og nyttige 
innspill. Stor takk rettes også til medstudenter, gode venner og en støttende familie. 
 
Denne oppgaven kunne ikke ha blitt skrevet uten støtte fra venner og bekjente i 
Venezuela. Jeg ønsker derfor å takke mine gode hjelpere i La Laja, og informantene 
mine. 
 
Muchísimas gracias a todos mis amigos venezolanos. Sin su ayuda no hubiera sido 
posible hacer esta tesis. Gracias por compartir sus experiencias y amistades conmigo.   

 
 

Ida Søraunet Wangberg, 
Oslo, november 2010 
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Kilde: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35766.htm 

 

Kilde:  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=238229&page=6&langid=5 
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Forkortelser 
ACCION en Venezuela: Americans for Community Cooperation in Other Nations 

(Amerikanere for lokalsamfunnssamarbeid i andre nasjoner) 

AD: Acción Democrática (Demokratisk aksjon)  

ALCASA: Aluminio del Caroní, S.A. (Caronís aluminium AS) 

ALMACARONÍ: Alcaldía de la Municipalidad de Caroní (Ordførerens kontor i 

kommunen Caroní) 

COPEI: Comité de Organización Política Electoral Independiente  

COPRE: Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Presidentens komité for 

statlig reform) 

CORDIPLAN: La Oficina Central de Coordinación y Planificación (Sentralkontor for 

koordinering og planlegging) 

CVG: Corporación Venezolana de Guayana (Det venezuelanske selskap i Guayana) 

INCE: Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Nasjonalt institutt for 

utdanningssamarbeid) 

La Causa R: La Causa Radical (Den radikale saken) 

MAS: Movimiento al Socialismo (Bevegelse imot sosialisme) 

MVR: Movimiento Quinta República (Bevegelsen den femte republikk) 

PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A. (Venezuelas olje AS) 

SIDOR: Siderúrgica del Orinoco (Orinocos jernutvinning) 

SUTISS: Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria de la Siderúrgica del 

Orinoco y sus Similares (Den unike fagforeningen for arbeidere i Orinocos 

jernutvinningsindustri og liknende)  

URD: Unión Republicana Democrática (Republikansk demokratisk union) 

VENALUM: Industria Venezolana de Aluminio (Venezuelansk aluminiumsindustri) 
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1. Innledning 
Lokalsamfunnet La Laja er det som i Venezuela kalles en barrio. Dette begrepet 

brukes om fattige nabolag i utkanten av store byer, der beboerne selv har bygget 

boligene sine på jord de ikke eier. Innbyggerne i Venezuelas barrioer er viktige i 

bevegelsen som ledes av Hugo Chávez,landets president siden 1998. Det er mye 

uenighet om hvordan man kan forklare Chávez’ store og stabile oppslutning blant 

Venezuelas barriobeboere, og hvorvidt Chávez-administrasjonens prosjekt er 

demokratisk eller ikke.  

 

Med Chávez som president har deltakende demokrati blitt plassert høyt på dagsorden i 

Venezuela, blant annet gjennom grunnloven som ble vedtatt i 1999.1 Dette er blant de 

viktigste årsakene til at Chávez-administrasjonens ”revolusjon for det 21. århundre” 

blir sett på som et interessant prosjekt internasjonalt. Men har dette ført til mer 

demokratiske forbindelser mellom folk og myndigheter i Venezuela, eller er det snakk 

om populistiske organisasjonsformer som kun tillater en sentralisering av makt på 

toppen? Mange forsøker å svare på dette gjennom å sammenlikne det venezuelanske 

samfunnet med demokratiske idealer eller med tiden rett før Chávez kom til makten. 

Jeg mener man får en bedre forståelse av hva Chávez-fenomenet er ved å se på den 

politiske deltakelsen og forholdet mellom folk i barrioene og myndighetene i hele den 

demokratiske perioden i Venezuela, fra 1958 til nå. Men først skal vi se på hva som 

tidligere er skrevet om denne perioden. 

  

Venezuelas demokratiske periode i akademisk litteratur 

Synet fra barrioen 

På 1960-tallet ble man i samfunnsforskningen opptatt av å se samfunnsutvikling 

”nedenfra”.2 Dette førte til at enkelte forfattere og forskere i Venezuela ønsket å 

undersøke moderniseringsprosessene landet var inne i fra perspektivet til de som 

bodde i barrioene. I boken The View from the Barrio beskrev antropologen Lisa 

Redfield Peattie hvordan industrialiserings- og moderniseringsprosessen Ciudad 

                                                 
1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860 
2 Georg G. Iggers 1997: 7 
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Guyana gjennomgikk fortonet seg for folk i barrioen La Laja.3 Talton Ray, som hadde 

oppholdt seg i lengre tid i Venezuela i forbindelse med sitt arbeid i 

hjelpeorganisasjonen ACCION, hadde et liknende perspektiv i boken The Politics of 

the Barrios of Venezuela. Her skrev han om hvordan moderniseringen påvirket 

politikken i barrioene, og hva dette igjen hadde å si for politikken på nasjonalt plan.4  

 

Begge disse bøkene ser på de politiske og sosiale prosessene i barrioene som en del av 

moderniseringsprosessen landet var inne i. Alle ”mangler” eller autoritære tendenser 

forfatterne observerte, ble tolket som et uttrykk for at moderniseringsprosessen enda 

ikke var helt fullført. Forfatterne så på det som en selvfølge at demokratisk utvikling 

fulgte den økonomiske og industrielle utviklingen, og de så på denne prosessen som en 

utvikling der landet gikk fra å være et autoritært styrt jordbrukssamfunn til å bli en 

demokratisk industriell økonomi. 

 

Forklaring av det eksepsjonelle demokratiet 

Dette synet ble også reflektert i det andre samfunnsforskere skrev om Venezuela, fram 

til partisystemet raknet mot slutten av 1980-tallet. Det som opptok forskerne mest var å 

forklare det demokratiske unntaket Venezuela utgjorde, i en region som på 1960-, 70- 

og 80-tallet var preget av geriljakriger og autoritære regimer. Venezuela ble sett på 

som et land med lite konflikt mellom klasser og etniske grupper, i motsetning til andre 

latinamerikanske land, der store skiller truet den politiske stabiliteten. I tillegg ble 

Venezuela ansett for å ha et velfungerende demokratisk system og en sunn politisk 

kultur.5 

 

Mange statsvitere, blant dem Daniel Levine og John Martz, forklarte den politiske 

stabiliteten og fraværet av konflikter i Venezuela med institusjonelle ordninger og 

avtaler mellom politiske ledere.6 Denne institusjonelle forklaringen forklarte 

Venezuelas suksess med måten den demokratiske utviklingen hadde foregått på. 

Viktige elementer var den viktige rollen sentralstyrte partier fikk i det politiske 

systemet etter 1958, ekskluderingen av det høyreekstreme militæret og de 

                                                 
3 Lisa Redfield Peattie 1968: hele boken 
4 Talton F. Ray 1969: hele boken 
5 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 5 
6 Jennifer McCoy og David J. Myers, (red.) 2004: 4 
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venstreekstreme geriljaene på 1960-tallet, og myndighetenes evne til å svare på 

folkelige krav etter at det demokratiske systemet var konsolidert.7  

 

Andre forskere, spesielt Terry Karl, forklarte den politiske stabiliteten etter 1958 med 

at staten hadde store oljeinntekter som den distribuerte på en måte som skapte få 

tapere.8 Disse forskerne mente at overgangen fra et jordbrukssamfunn  til en oljebasert 

økonomi svekket grunnlaget for en klassebasert politikk. Den stalig eide oljeindustrien 

skapte et svakt oligarki og en produktiv, men liten, arbeiderklasse. Dette ga grobunn 

for danningen av multiklassepartier med ledere som kom fra den uvanlig store 

middelklassen, som var finansiert av oljepengene.9  

 

Oppfatningen om Venezuela som et eksepsjonelt demokrati ble også reflektert i 

historieskrivingen. Politiske ledere og historikere tonet ned nærmest alt som hadde 

skjedd i venezuelansk historie fra uavhengighetskrigene på begynnelsen av 1800-tallet 

til den moderne perioden startet i 1936. Mellomperioden ble framstilt som en tid preget 

av autoritært lederskap og undertrykkelse, der vanlige folk kun var ubetydelige 

tilskuere uten makt til å påvirke sine egne skjebner. Dette historiesynet passet godt 

sammen med myten om det eksepsjonelle demokratiet. Eksepsjonalitetsmyten skapte 

et bilde av et moderne land som hadde lagt alle rester fra fortiden bak seg der det 

fulgte i fotsporene til de industrialiserte landene. Denne måten å oppfatte historien på 

var forankret i ideene fra 1800-tallets positivisme. Framgang etter nordamerikansk og 

europeisk mønster ble forherliget, mens den latinamerikanske kulturelle og politiske 

arven ble nedvurdert og forkastet som barbarisk.10 

 

Eksepsjonalitetsmyten må også ses i lys av den kalde krigen, der begge sider delte 

verden  i kategoriene ”god” og ”ond”. På 1960-tallet ble Venezuela under Rómulo 

Betancourt en modell for demokratisk utvikling slik USA ønsket det, mens resten av 

kontinentet syntes å stå mellom valget om militærdiktatur eller kommunisme á la 

Cuba. Den vestlige innflytelsen i Venezuela bidro derfor sterkt til framstillingen av 

perioden mellom 1830 og 1935 som barbarisk.11   

                                                 
7 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 5 
8 Jennifer McCoy og David J. Myers, (red.) 2004: 4 
9 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 6 
10 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 6, 7 
11 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 7 
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Oppgjør med eksepsjonalitetsmyten  

De massive opptøyene som raste i mange venezuelanske storbyer 29. februar 1989, 

kjent som el Caracazo, overrasket mange akademikere. Protestaksjonene, som var 

rettet mot innføringen av nyliberale økonomiske reformer, ble fulgt av flere 

gateprotester og to kuppforsøk i 1992, og var så alvorlige at forskerne ble nødt til å se 

med nye øyne på oppfatningen om Venezuela som et eksepsjonelt demokrati. Nå lignet 

landet mer på andre land i den tredje verden enn på den demokratiske modellnasjonen 

det før hadde blitt framstilt som. Lav valgdeltakelse og anklager om valgfusk satte 

spørsmålstegn ved påstanden om at de politiske institusjonene i landet sikret bred 

deltakelse og rettferdige valg.12 

 

I stedet begynte man å se på de elitistiske og ekskluderende trekkene ved pakt-

demokratiet, altså systemet med avtaler mellom de to sterkeste partiene Acción 

Democrática (AD) og Comité de Organización Política Electoral Independiente 

(COPEI). Politiske partier havnet nederst på listene over institusjoner folk hadde tillit 

til. De voldelige protestene under el Caracazo, samt de to kuppforsøkene, førte også til 

at bildet mange hadde av Venezuela som et land nærmest fritt for politisk vold slo 

sprekker.13 

 

Men selv om de fleste på 1990-tallet var enige om at det eksepsjonelle demokratiet  

Venezuela kun var en myte, var ikke forskerne enige om hvorfor. De ulike 

forklaringene på hva som skapte politisk stabilitet ble også gjenspeilet i forklaringene 

på hvordan systemet kunne gå i oppløsning. De som la vekt på partipakter, kom fram 

til at paktene endte opp med å ekskludere viktige grupper fra politisk representasjon. 

De mente  at systemet var så rigid at det ikke klarte å fornye seg og inkludere nye 

grupper som hadde vokst fram i samfunnet. De som var opptatt av politisk økonomi, 

derimot, mente at en økonomi som Venezuela, som i for stor grad baserte seg på én 

råvare, alltid ville være sårbar for prissvingninger og påfølgende politisk ustabilitet.14 

 

Andre forskere, spesielt Steve Ellner, Daniel Hellinger og Miguel Tinker Salas, mener 

at den politiske pakten ikke bare var ekskluderende, men at den i seg selv var 

                                                 
12 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 8 
13 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 8 
14 Jennifer McCoy og David J. Myers, (red.) 2004: 5 
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grunnleggende udemokratisk. Grunnen til dette er at den var basert på en knebling av 

kommunistpartiet, som hadde spilt en viktig rolle i kampen mot diktatoren Pérez 

Jiménez. Forskerne trekker også fram ADs autoritære kontroll over fagforeninger som 

eksempler på at systemet hadde grunnleggende udemokratiske trekk i seg fra starten 

av.15 

 

Valget av Hugo Chávez som president i 1998 gjorde mye for oppgjøret med 

eksepsjonalitetsmyten. Gjennom sin harde nasjonalistiske linje definerte Chávez 

Venezuela som en latinamerikansk nasjon, og avviste importen av nordamerikansk 

kultur, verdier og modeller. Dette kom blant annet til uttrykk i utenrikspolitikken, der 

han gikk hardt ut mot frihandelsavtalen North American Free Trade Agreement 

(NAFTA). Chávez har også jobbet iherdig for å styrke latinamerikansk samarbeid med 

mål om å skape en ”multipolar verden”.16 

 

Chávez kritiserte tradisjonell historieskriving for å ha nedvurdert landets historie, 

spesielt ved å framstille det venezuelanske folk som passivt i perioden mellom 1830 og 

1936. Presidenten har i stedet trukket fram nye nasjonalhelter fra landets fortid. Mange 

av disse er figurer som har hatt dårlig ry i venezuelansk historieskriving, blant annet 

for å være korrupte og autoritære. Selv om Chávez kanskje overdriver de positive 

egenskapene til disse figurene, har han uansett nyansert oppfatningen om venezuelansk 

historie. Dette har ført til at dikotomien mellom det primitive, barbariske og autoritære 

på den ene siden, og det moderne, siviliserte og demokratiske på den andre, ikke 

lenger står like sterkt i venezuelaneres historieoppfatning.17 

 

Chávez har også vært hard i sin kritikk av den demokratiske perioden etter 1958, og 

har benyttet enhver anledning til å stemple Punto Fijo-regimet18 som korrupt, 

undertrykkende og underordnet utenlandske interesser. Selv om venstreorienterte 

historikere er enige i at man trenger å nyansere eksepsjonalitetsmyten, mener mange 

av dem at Chávez overdriver kritikken.19  

 

                                                 
15 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 9 
16 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 10 
17 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 11, 12 
18Kjent navn på det politiske systemet kjennetegnet av pakter mellom de to dominerende partiene AD og 
COPEI. Navnet kommer av pakten som ble inngått mellom partiene i byen Punto Fijo i 1958. 
19 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 12 
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Ellner mener Chávez, ved å svartmale hele den demokratiske perioden, unngår å se 

betydningen av deler av den økonomiske politikken under Punto Fijo-regimet. Han 

mener den sterke statlige interveneringen i økonomien fremmet utvikling, og at den 

representerte en helt annen tilnærming til økonomisk nasjonalisme enn de nyliberale 

reformene som ble iverksatt i 1989. Ellner peker på at det ikke var den statlige 

inngripenen i økonomien i seg selv som var problemet. Han mener i stedet at mye av 

årsaken til at det gikk galt lå i klientellistiske praksiser i det politiske systemet, og 

manglende langsiktige strategier for å gjøre landet mindre avhengig av oljen.20 

 

Forskning på moderne Venezuelansk historie preges i stor grad av de politiske 

oppfatningene til forskerne. Debatten om Venezuela under Chávez er polarisert og 

politisert, også den delen av debatten som foregår i akademia. Dette kan for eksempel 

ses ved å sammenlikne to antologier, som forsøker å forklare chavismens framvekst i 

et land som tidligere var kjent for å være et eksepsjonelt demokrati. Antologienes titler 

røper hvor redaktørene har sine sympatier, som for eksempel i  Jennifer McCoy og 

David Myers’ bok The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela. Her 

legger redaktørene vekt på hvordan den politiske krisen på 1990-tallet og Chávez’ 

inntreden i presidentembetet har svekket en del av de institusjonelle ordningene som 

gjorde at landet før kunne regnes som et representativt demokrati.21 Som motvekt 

finner vi Venezuela: Hugo Chávez and the Decline of an ”Exceptional Democracy”, 

redigert av Steve Ellner og Miguel Tinker Salas. Som tittelen til denne boken røper, er 

disse redaktørene mer opptatt av at det eksepsjonelle demokratiet kanskje ikke var så 

demokratisk allikevel. De ser dermed på Chávez-regjeringen som mer demokratisk på 

noen områder.22   

 

Men titlene på disse antologiene er langt mer spissformulerte enn innholdet. Artiklene 

i begge bøkene belyser ulike sider ved Punto Fijo-systemet og Chávez’ inntreden på 

den politiske arena. Sammen gir artiklene en god empirisk framstilling av det 

komplekse bildet som venezuelansk politikk og samfunn utgjør, og som mediene ofte 

ikke tar bryet med å sette seg inn i.  

                                                 
20 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas 2007: 12 
21 Jennifer McCoy og David J. Myers, (red.) 2004:  
22 Steve Ellner og Miguel Tinker Salas, (red.) 2007:  
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Korrupsjon og populisme 

De ulike antologiene belyser temaet godt empirisk, men setter ikke Chávez-fenomenet 

inn i et enhetlig teoretisk rammeverk. Det gjør imidlertid statsviteren Kirk Hawkins, 

som mener man ikke kan forstå framveksten av chavismo uten å se på det som et 

populistisk fenomen.23 I lys av dette mener han at de vanlige forklaringene på hvordan 

partisystemet kunne bryte sammen og en populistisk bevegelse kunne oppstå, ikke er 

tilstrekkelige.24 

  

Hawkins mener man er nødt til å forstå viktige trekk ved populistisk diskurs for å 

forklare krisen i partisystemet og framveksten av chavismo. Statsviteren argumenterer 

for at det var normative årsaker til at venezuelanerne vendte ryggen til de tradisjonelle 

partiene og omfavnet en populistisk bevegelse i stedet. Mer spesifikt mener Hawkins 

det dreide seg om en legitimitetskrise, som hadde sine røtter i svekkingen av 

rettsstatsprinsippet og en utbredt oppfatning om korrupsjon i det politiske systemet. En 

rekke politiske feilgrep over lang tid bidro til å undergrave legitimiteten til det 

politiske systemet. Men behovet for å erstatte hele systemet med nye regler og aktører 

oppstod først idet disse feilgrepene ble knyttet til den politiske klassens moralske 

svikt.25 

 

Hawkins definerer legitimitet som det dypeste nivået eller den normative komponenten 

i den støtten borgere gir sine myndigheter og politikere. Sagt på en annen måte dreier 

legitimitet seg om det politiske systemets evne til å skape og opprettholde en 

oppfatning om at det eksisterende systemet er det best egnete for samfunnet. 

Samfunnsforskere ser vanligvis på legitimitet som et aspekt ved grunnlover og 

formelle politiske institusjoner. Men Hawkins mener at det også kan brukes for å 

beskrive særegne politikere og grupper. Når vi aksepterer muligheten for at 

opposisjonspolitikere kan overta regjeringsmakten, anerkjenner vi deres moralske rett 

til å delta i politikken på tross av at vi er uenige med dem. Dersom vi ikke anerkjenner 

denne rettigheten, og ser på en slik maktovertakelse som illegitim, hindrer vi 

                                                 
23 Kirk Andrew Hawkins 2010: 12 
24 Kirk Andrew Hawkins 2010: 94 
25 Kirk Andrew Hawkins 2010: 94 
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opposisjonelle kandidater fra å stille til valg, inndrar deres juridiske identitet, eller 

kaster dem i fengsel.26 

 

Den ypperste moralske svikten i moderne representativt demokrati er, ifølge Hawkins, 

å bryte rettsstatsprinsippet. Dette prinsippet går ut på at man skal styre på grunnlag av 

lover, og at ingen kan sette seg over loven. Spesielt ille er det hvis man systematisk 

bryter rettstatsprinsippet for egen vinnings skyld. Prinsippet om at ingen skal sette seg 

over loven gjelder ikke bare for demokratier, men er spesielt viktig for demokratisk 

legitimitet.  

 

Et underliggende premiss for demokratiet, er oppfatningen om at alle borgere har visse 

grunnleggende rettigheter. Disse går på tvers av ulikheter i formue, slektskap og 

utdanning, og er basert på at alle mennesker har samme verdi og rasjonelle kapasitet. 

Dette har ikke noe å si bare for hvordan vi selv styrer livene våre og tar konsekvenser 

av egne avgjørelser, men betyr noe for institusjonene rundt oss også. Institusjonene er 

legitime i den forstand at de respekterer vår grunnleggende verdi og sikrer vår frihet til 

å velge. Prinsippet ”én person – én stemme” er et uttrykk for denne oppfatningen.  

 

Demokratiske styresmakter har legitimitet i moderne liberale samfunn fordi de er 

basert på frie og rettferdige valg som veier alle borgernes meninger likt. Men disse 

prinsippene gjelder også for måten loven håndheves på i perioden mellom valgene. 

Borgernes hverdagslige sfære, samfunnet, er en del av et miljø som skapes og 

opprettholdes av myndighetene gjennom at de innfører og håndhever lover og 

reguleringer. I denne konteksten innebærer rettigheter knyttet til borgerskap og 

oppfatningen om alle menneskers rasjonelle kapasitet at myndighetene må ha lik 

respekt for alle borgernes sivile rettigheter. I tillegg må de må bruke universelle 

kriterier, med andre ord rettsstatsprinsippet, i utformingen av politikk. Et styresett 

anses som demokratisk ikke bare gjennom å respektere sivile rettigheter og friheter i 

valg, men også fordi det opprettholder rettsstatsprinsippet og sikrer rettighetene knyttet 

til borgerskap mellom valgene.27 

 

                                                 
26 Kirk Andrew Hawkins 2010: 94 
27 Kirk Andrew Hawkins 2010: 95 
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Hawkins mener den viktigste grunnen til at legitimiteten til et demokrati undergraves, 

er at ens egne politiske ledere bryter rettstatsprinsippet for egen vinnings skyld. Dette 

kalles vanligvis korrupsjon, og defineres som misbruk av offentlig embete for privat 

vinning.28  Hawkins mener videre at populisme er et spesielt velegnet svar på 

problemer med utbredt, systematisk korrupsjon, og at oppslutningen om Chávez i 

Venezuela må ses i sammenheng med dette. Populismens retorikk, som trekker opp et 

skille mellom folk og eliter, og verdsetter folkestyre høyt, får stor appell i samfunn 

med utbredt mistillit til den politiske eliten.29  

 

Kritikk av populismebegrepet 

Steve Ellner har et annet syn på populisme enn Hawkins, basert på Ernesto Laclaus 

populismeteori fra 1977. Laclaus tese går ut på at ikke-revolusjonære populistiske 

regjeringer noen ganger kan legge forhold til rette for revolusjonær endring.30 Ellner 

mener mektige grupper i samfunnet alltid har fryktet radikale karismatiske ledere med 

potensial til å skape store politiske endringer. Disse lederne gir fattige en følelse av 

”empowerment”, altså styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne 

krefter og ressurser. Det er nettopp her Ellner mener mye av endringspotensialet i 

Chávez’ politikk ligger.31 Laclau begrenset imidlertid analysen til diskurs, og unnlot 

dermed å se på betydningen av konkret politikk, som Ellner mener også kan bidra til å 

skape forutsetninger for omfattende endring.32 

 

Det deltakende demokratiet som Chávez-regjeringen har promotert beskrives ofte som 

et verktøy for å manipulere velgere, akkurat som i andre latinamerikanske land med 

såkalte ”nypopulistiske” ledere. Steve Ellner argumenterer mot dette i en artikkel fra 

2003, der han sammenlikner Chávez-administrasjonen og Alberto Fujimoris regime i 

Peru fra 1990-2000. Chávez og Fujimori deler visse likhetstrekk. De har begge 

framstilt seg som ”outsidere” med en sterk kritikk av elitene, appellert til 

marginaliserte grupper som politikerne tidligere har ignorert, og fremmet ”deltakende 

demokrati” som medisin mot partibyråkratiets overveldende makt.33  

                                                 
28 Kirk Andrew Hawkins 2010: 95 
29 Kirk Andrew Hawkins 2010: 97 
30 Ernesto Laclau 1977: hele boken 
31 Steve Ellner 2008: 3 
32 Steve Ellner 2008: 15 
33 Steve Ellner 2003: 145 
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Ellner mener imidlertid at Chávez’ styre likner mer på det han kaller ”klassisk” 

populisme. Denne formen for populisme stod sterkt i Latin-Amerika på 1930- og 40-

tallet, blant annet i Argentina under Perón. I motsetning til nypopulistiske styrer , 

mener Ellner at den klassiske populismen har skapt større politiske bevegelser som har 

inkludert tidligere ekskluderte grupper i det politiske liv. Disse bevegelsene har 

overlevd de populistiske ledernes styrer, noe som har ført med seg store og varige 

samfunnsendringer. Dette vil ifølge Ellner også skje i Venezuela,fordi den muligheten 

tidligere ekskluderte grupper har fått til politisk deltakelse fører til en sterk og 

langvarig lojalitet, som er mer knyttet til prosjektet og bevegelsen enn til Chávez.34  

 

Ellner hevder også at Chávez-regjeringen er mer demokratisk enn Fujimoris 

populistiske styre. Dette underbygger han ved å vise til at chavistabevegelsen ikke er 

så monolittisk som mange vil ha det til. Mobiliseringen er ikke alltid kontrollert 

ovenfra, og det har også kommet fram interne fraksjoner som går imot deler av 

regjeringens politikk. Ellner setter videre spørsmålstegn ved stereotypiene av de 

marginaliserte gruppene som støtter Chávez’ prosjekt. Er de så mottakelige for 

paternalistiske og autoritære styringsstrukturer, politisk flyktige og revolusjonære som 

mange vil hevde? For å finne ut av dette mener han at må man se på forholdet mellom 

de marginaliserte og populistiske ledere, for eksempel ved å studere politisk deltakelse 

gjennom de nye strukturene for deltakende demokrati.  Måten man bør studere dette på 

er å innta et nedenfra og opp-perspektiv, likt det man har brukt i studier av 

arbeiderbevegelsen under den klassikse populismen i Latin-Amerika på 1930- og 40-

tallet. 35 

 

I Ellners bok om venezuelansk politikk fra 2008 er imidlertid historikeren mer opptatt 

av å understreke forskjellene mellom Chávez’ prosjekt og den tradisjonelle 

populismen, som peronismen i Argentina på 1930- og 40-tallet. For Ellner mener at 

Chávez prosjekt har endret seg mye etter 2004, da det gikk inn i sitt tredje stadium, der 

han mener å se konturene av en framvoksende ny økonomisk modell.36  

 

                                                 
34 Steve Ellner 2003: 160 
35 Steve Ellner 2003: 160-162 
36 Steve Ellner 2008: 132 
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En viktig del av denne modellen er det markerte lokalsamfunnsfokuset i Chávez-

administrasjonens ambisiøse sosiale og økonomiske programmer. Programmene har 

som mål å fremme en sterkere integrering av barrioene i staten. Dette gjøres blant 

annet gjennom å plassere sosiale tiltak som matvareutsalget MERCAL, 

helseprogrammet Barrio Adentro og ulike utdanningsprogram ut i barrioene. I tillegg 

blir deltakere i enkelte utdanningsprogram oppfordret til å være med i barrio-

organisasjoner og andre prosjekter.37  

 

Regjeringen tilrettelegger også for danningen av kooperativer i barrioene. 

Kooperativene fungerer som små arbeiderstyrte bedrifter som utfører tjenester og 

prosjekter i nabolagene der medlemmene selv bor. Ellner ser også på Consejos 

Comunales (lokalsamfunnsråd), Comités de Tierra (Jordkomiteer) og 

vannkommisjoner i barrioene som viktige nyvinninger. Gjennom disse organene får 

kollektivet i en barrio beslutningsmyndighet i saker som gjelder byplanlegging og 

jordfordeling. Dette mener Ellner skiller seg fra tradisjonell populisme, hvor jord ofte 

ble gitt på individuell basis som en klientellistisk transaksjon, for å vinne stemmer ved 

neste valg.38 

 

Ellner mener at venezuelansk politikk under Chávez har blitt et ”nullsumspill”, i 

motsetning til 1930- og 40-tallet populisme. Mens de klassiske populistene unngikk å 

snakke om klassekonflikt og aktivt fremmet allianser mellom næringslivet og 

arbeiderklassen, har Chávez uttalt at det er viktigere å hjelpe de fattige enn å støtte 

andre grupper. Ellner hevder at dette også vises i konkret politikk, gjennom store 

økninger i offentlige utgifter til helse og utdanning og hardere innkreving av skatter.39 

 

Ellner mener at de som tolker Chávez prosjekt først og fremst som populistisk, i for 

stor grad fokuserer på personlighet, stil og politiske institusjoner. I stedet mener han at 

vi i større grad må studere sosioøkonomisk konflikt og det politiske innholdet i 

Chávez’ prosjekt, framfor diskurs og retorikk. Derfor hevder Ellner at mange forskere 

                                                 
37 Steve Ellner 2008: 132 
38 Steve Ellner 2008: 132 
39 Steve Ellner 2008: 133 
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mislykkes i å analysere de faktiske forholdene i venezuelansk samfunn, når de avfeier 

Chávez-fenomenet som ”populisme”.40  

 

Det er det mange som har gjort. Noen kaller Chávez ”petropopulist”, og mener høye 

oljeinntekter har tillatt han å kombinere glødende retorikk med programmer som 

baserer seg på kontantutbetalinger til underprivilegerte, uten at politikken fører med 

seg betydningsfull endring.41  Andre som kaller Chávez populist understreker ofte det 

ekstreme personfokuset i styret hans. De mener han undergraver politiske strukturer 

som politiske partier og byråkrati, blant annet gjennom å endre 

regjeringssammensetningen hyppig og å sette inkompetente folk i viktige posisjoner.42  

 

Andre mener Chávez fortjener betegnelsen populist fordi han er mer opptatt av å få et 

godt grep om makten enn å sørge for at venezuelanerne får det bedre. Noen fokuserer 

på de kulturelle aspektene ved populisme. De mener Chávez-tilhengernes mangler 

politisk kompetanse, demokratiske idealer og erfaring, og at chavistabevegelsen derfor 

truer den demokratiske stabiliteten. Denne oppfatningen bygger på tidlig forskning om 

populisme av blant andre Gino Germani, som studerte peronismen i Argentina. 

Germanis konklusjon var at ryggmargen i de populistiske bevegelsene, de fattige i 

byene, var førstegenerasjons innvandrere fra landsbygda med tilbøyeligheter for det 

autoritære.43 

 

Ellner mener stereotypiene mange har om radikale populistiske bevegelser ikke passer 

for å beskrive Chávez-fenomenet. Spesielt gjelder dette forenklede forestillinger om at 

bevegelsen ikke forplikter seg til demokratiske idealer, at den mangler ideologisk 

klarhet og institusjonalisering, og at prosjektet ikke skaper dyptgående endring.44  

 

I stedet mener historikeren at chavistabevegelsen er opptatt av ideologisk oppklaring 

og organisatorisk konsolidering. For eksempel begynte Chávez i 2005 å snakke om 

sosialisme, noe som tydelig signaliserer bevegelsens avvisning av det kapitalistiske 

systemet og behovet for å utvikle en alternativ økonomisk modell. Ved å være vert for 

                                                 
40 Steve Ellner 2008: 134-136 
41 Steve Ellner 2008: 136 
42 Steve Ellner 2008: 137 
43 Steve Ellner 2008: 137 
44 Steve Ellner 2008: 172 
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Verdens Sosiale Forum i 2006 og å avholde en ideologisk kongress i 2007, viste 

lederskapet i bevegelsen at de forstod viktigheten av formell ideologisk debatt. 

Bekymringen for den organisatoriske svakheten til bevegelsen fikk William Lara, leder 

av regjeringspartiet MVR, til å foreslå å gjøre partiet til et ”organisk parti”, med 

forbindelser til sosiale bevegelser. Dette førte til danningen av partiet Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV, det venezuelanske forente sosialistparti).45 

 

Rollen og holdningene blant grasrota i chavistabevegelsen mener Ellner også skiller 

seg fra bildet av en autoritær caudillo-ledet46 populistisk bevegelse. Mange i 

bevegelsen er kritiske til partiene i regjeringskoalisjonen, og avviser toppstyring fra 

partiledelsen.47 Ellner mener denne konflikten mellom parti- og grasrotstrategier er en 

av to hovedkonflikter innad i chavistabevegelsen. Den andre går på motsetningen 

mellom ”soft-liners” og ”hard-liners”, altså mellom de som er for moderat gradvis 

reform, og de som er for å foreta mer radikale endringer raskt. Motsetningene viser 

kompleksiteten i Chávez-fenomenet, og nyanserer det bildet mange har av bevegelsen 

som en ukritisk masse.48 

 

Populisme som teoretisk rammeverk 

Selv om det finnes mange innvendinger mot å stemple Chávez-fenomenet som 

populistisk, mener jeg allikevel at Kirk Hawkins bidrar med et nyttig perspektiv når 

han bruker populisme som teoretisk rammeverk for å studere chavismo.  

 

Hovedargumentet til Hawkins går ut på chavismo best kan forstås som et tilfelle av 

populisme, definert som et sett av politiske ideer. Hawkins definerer populisme som et 

verdensbilde eller en diskurs som oppfatter historien som en manikeisk kamp, altså en 

kamp mellom det gode og det onde. ”Det gode” i en slik diskurs er ensbetydende med 

folkeviljen, eller den naturlige felles interessen til borgerne, som kommer fram når de 

får lov til å gjøre seg opp sin egen mening. ”Det onde” er synonymt med en 

konspirerende elite, som har undergravd denne viljen.49  

 

                                                 
45 Steve Ellner 2008: 172 
46 Spansk begrep som kan oversettes til ”fører” 
47 Steve Ellner 2008: 172 
48 Steve Ellner 2008: 173 
49 Kirk Andrew Hawkins 2010: 5 
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Hawkins mener denne populistiske diskursen har betydning for faktiske politiske 

fenomener, for eksempel gjennom hvordan den påvirker organisering av populistiske 

bevegelser.50 Tradisjonelt har ikke den akademiske litteraturen i særlig grad sett på 

hvordan populistiske bevegelser faktisk organiserer seg. Dette har imidlertid endret seg 

i den siste tiden, etter man har begynt med en politisk-institusjonell tilnærming til 

fenomenet.51  

 

Kurt Weyland bruker en slik tilnærming i sin definisjon av populisme. Han definerer 

populisme som en politisk strategi med følgende kjennetegn:  

- Direkte forhold mellom en karismatisk leder og tilhengere 

- Forakt for det representative demokratiets eksisterende institusjoner 

- Vekt på støtte fra mange velgere 

- Lite organisering av tilhengerne 

- Lav institusjonalisering52 

 

Selv om Hawkins er enig i at disse trekkene er viktige aspekter i for å beskrive 

chavismo, mener han at man ikke må se på dem som definerende trekk ved populisme. 

Man må heller se på dem som resultater av den populistiske diskursen basert på 

konflikten mellom det gode og det onde, eller folket og eliten. Hawkins mener altså at 

en politisk-institusjonell definisjon unngår å se den bakenforliggende logikken som 

forener og skaper de politisk-institusjonelle trekkene man finner igjen i de fleste 

varianter av populisme. For selv om alle de ovennevnte trekkene på et vis handler om 

organisasjon, er det ikke klart hvordan de henger sammen.53 

 

Ifølge Hawkins er det de grunnleggende oppfatningene, og språket som uttrykker 

oppfatningene. som avgjør om organisasjoner kan karakteriseres som populistiske eller 

ikke. Den manikeiske verdensoppfatningen basert på en kosmisk kamp mellom folkets 

vilje og en konspirerende elite, har ifølge Hawkins betydning for hvilke 

organisasjonsformer man foretrekker. For ekspempel danner populister svakt 

institusjonaliserte bevegelser fordi de ikke har tillit til hierarkiske organisasjonsformer, 

                                                 
50 Kirk Andrew Hawkins 2010: 166 
51 Kirk Andrew Hawkins 2010: 167 
52 Kurt Weyland 2001: 14 
53 Kirk Andrew Hawkins 2010: 168 
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og fordi de verdsetter sunt folkevett og folkelig deltakelse. Et annet eksempel er at de 

legger vekt på å vise at de er mange for å demonstrere at de er ”folket”.54 

 

Uavhengig sivilsamfunn? 

Hawkins analyserer de såkalte bolivarianske sirklene (Círculos Bolivarianos) ut fra sin 

hypotese om populistiske organisasjoner. De bolivarianske sirklene utgjorde et stort 

nettverk av organisasjoner, og var den største organiserte komponenten av chavista-

bevegelsen fram til 2004.55 

 

En viktig konklusjon Hawkins kommer fram til i sin studie av de bolivarianske 

sirklene, er at de mangler autonomi fra staten. Dette er blant annet tydelig i tittelen på 

studien, ”Dependent Civil Society”.56 Hawkins hevder at populistiske organisasjoner, 

som de bolivarianske sirklene, er gode på å skape det Robert Putnam kaller ”bonding” 

sosial kapital, som går ut på å skape samhold og forbindelser innad i organisasjonene 

og med liknende organisasjoner. De er derimot dårlige på å skape ”bridging” sosial 

kapital, som dreier seg om å skape forbindelser på tvers av sektorvise grenser.57 

 

Et problem med denne konklusjonen er at Hawkins baserer seg på et ideal om at 

organisasjoner i sivilsamfunnet skal være uavhengige av staten. Han og Putnam 

trekker opp skarpe grenser mellom statens og sivilsamfunnets sfærer, og den enes makt 

blir sett på som å gå på bekostning av den andres. Dette kan ses på som et utpreget 

nordamerikansk perspektiv, som blant annet kommer fram i Tocquevilles 

observasjoner av sivilsamfunnet i USA på 1800-tallet. I motsetning til den sterke 

staten Tocqueville kjente fra Frankrike, fant han i USA en svak sentralmakt som ikke 

la hindringer for et blomstrende sivilsamfunn. Tocqueville observerte at sivilsamfunnet 

i kirker, interessegrupper og lokale folkeforsamlinger ga nordamerikanerne mulighet 

til selvhjelp, samtidig som det fungerte som en buffer mot statsmaktas ekspansjon. På 

denne måten unngikk man Frankrikes pendelbevegelse mellom et anarkistisk 

likhetsprinsipp og statlig despotisme.58 

 

                                                 
54 Kirk Andrew Hawkins 2010: 168 
55 Kirk Andrew Hawkins 2010: 167 
56 Kirk Andrew Hawkins og David R. Hansen 2006:  
57 Daniel Hellinger 1984: 175 
58 Sidney G. Tarrow 1998: 56 
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Charles Tilly har et annet syn på forholdet mellom sivilsamfunn og stat. Han hevder at 

demokratiske regimer kjennetegnes ved integrering av tillitsnettverk i offentlig 

politikk, og altså ikke ved et sivilsamfunn som er fullstendig skjermet for statlig 

inngripen.59  

 

Tilly skisserer opp tre ulike former for integrering av tillitsnettverk i offentlig politikk: 

tvang (coercion), kapital (capital) og forpliktelse eller tillit (commitment). Tvang 

omfatter alle midler og metoder som forårsaker tap eller skade på personer eller sosiale 

aktørers eiendom, blant annet våpen, væpnede styrker, fengsler og organiserte rutiner 

for å påtvinge sanksjoner. Kapital betegner håndgripelige overførbare ressurser samt 

krav på slike ressurser, mens forpliktelse dreier seg om gjensidig tillit mellom folk og 

myndigheter.60  

 

De ulike formene for integrasjon, sammen med graden av integrasjon, er ifølge Tilly 

det som avgjør hvilke typer styresett og samfunn man snakker om. For eksempel 

hevder han at totalitære regimer kjennetegnes av en høy grad av integrasjon av 

tillitsnettverk i regimets politikk ved bruk av tvang. Teokratier har høy grad av 

integrasjon av tillitsnettverk organisert rundt religion, altså basert på tillit. I 

patronklientsystemer kan man finne en relativ høy grad av integrasjon av tillitsnettverk 

i styrets politikk, basert på en kombinasjon av tvang, kapital og en viss grad av tillit.61  

 

Ifølge Tilly kjennetegnes demokratiske samfunn vanligvis av delvis integrasjon, 

hovedsakelig basert på tillit, men ofte også med innslag av kapital og tvang.62 

Integreringen kan blant annet ta form av statlige garantier, offentlige tilskudd, tjenester 

for å opprettholde langvarige ressurser og foretak, deltakelse i fagforeninger, politiske 

partier og andre delvis uavhengige organisasjoner. Disse forbindelsene mellom stat og 

samfunn oppstår ved at nettverk av tillit oppløses eller mister sin evne til å garantere 

for risikofylte foretak. De kan også oppstå ved at vanlige folk, eller lederne deres, 

forhandler fram avtaler med offentlige myndigheter. Disse avtalene kan inngås gradvis 

                                                 
59 Charles Tilly 2004: 16 
60 Charles Tilly 2004: 11,12 
61 Charles Tilly 2004: 14 
62 Tilly 2004:14 
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og ikke nødvendigvis under demokratiske forhold, men ifølge Tilly styrker de uansett 

demokratisk praksis og demokratiske relasjoner.63 

 

Tilly hevder at forbindelser mellom tillitsnettverk og offentlig politikk kan påvirke 

demokratisering på to ulike måter. Den første måten tar utgangspunkt i overgangen fra 

totalitært regime til demokrati, hvor forholdet endres fra å baseres på tvang til å 

baseres på tillit, sammen med en svekking av statsmaktas kontroll over 

tillitsnettverkene. Går utviklinga motsatt vei innebærer det en demokratisk 

forringelse.64 

 

Den andre måten tar utgangspunkt i regimer preget av det Tilly kaller evasive 

conformity, altså svak statlig kontroll. Denne type samfunn kan demokratiseres ved 

sterkere integrasjon av tillitsnettverk i offentlig politikk, kombinert med et skift i 

metode, fra tvang gjennom kapital til tillit. Denne utviklingen vil ifølge Tilly bidra til 

regelmessige og kategoriske forhold mellom staten og borgere. Myndighetene blir 

avhengige av å konsultere og beskytte borgerne sine for å få den tilliten de styrer ut 

fra, og dette virker demokratiserende. Skjer utviklingen motsatt vei vil et regime bli 

mindre demokratisk ved at tillitsnettverk skilles fra offentlig politikk, og ved tilliten 

som ligger til grunn for forbindelsene mellom folk og myndigheter svekkes.65 

 

Metodologiske utfordringer 

Populisme og integrering av tillitsnettverk 

Jeg mener at grasrotorganisasjoner i Venezuela ikke bare bør ses på som utslag av 

populisme, som Hawkins gjør, men også ut fra Tillys perspektiv. Hawkins 

understreker selv hvor stor betydning korrupsjon og mistillit hadde for partisystemets 

fall i Venezuela på 1980- og 1990-tallet. Allikevel ser han ikke på økt deltakelse i de 

nye bolivarianske organisasjonene som et resultat av at folk igjen har begynt å få tillit 

til politikere. Men den økte deltakelsen er også en viktig konsekvens av den 

populistiske verdensoppfatningen som Chávez formidler, som setter han selv og folket 

som en kontrast mot de tradisjonelle korrupte partiene og eliten.  

 

                                                 
63 Charles Tilly 2004: 16 
64 Charles Tilly 2004: 23 
65 Charles Tilly 2004: 23 
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Som Tilly påpeker er ikke et samfunn demokratisk dersom tillitsnettverkene er 

fullstendig integrert i offentlig politikk. Men en viss integrering er demokratiserende, 

og denne oppfatningen kan vi også se i det Ellner skriver om de sosiale og økonomiske 

programmene til Chávez-regjeringen, som har som mål å integrere barrioene i staten.66 

En slik integrering, og ikke fullstendig autonomi, regnes altså av mange som 

demokratisk. Men hvor går grensene? Dette skal jeg se nærmere på gjennom en 

analyse av den politiske deltakelsen i barrioen La fra 1958 til 2009. 

 

Historie nedenfra 

Jeg ønsker å se endringene i forholdet mellom stat og samfunn gjennom de siste fire 

tiårene av Venezuelas historie fra perspektivet til de som bor i Venezuelas barrioer. Jeg 

har derfor valgt å studere den politiske deltakelsen og oppfatningene til de politisk 

aktive i barrioen La Laja, som ligger i byen Ciudad Guayana. Å studere historien med 

et slikt perspektiv, som ofte kalles å skrive historie nedenfra, er en tradisjon innen 

historiefaget som ble populær på 1960-tallet. Mange historikere begynte da å skrive 

om grupper som tidligere hadde vært marginalisert i historieskrivingen, som til da stort 

sett hadde handlet om de politiske og sosiale elitene.67   

 

Videre har perspektivet likhetstrekk med på tysk kritisk sosialhistorie, som markerte 

seg særlig på 1970-tallet. Denne retningen innenfor historiefaget konsentrerte seg om 

moderne historie, og spesielt sammenhengen mellom politikk og samfunn.68 De tyske 

sosialhistorikerne la vekt på ideene og verdiene som formet politisk kultur, og 

supplerte sine empiriske analyser med hermeneutiske tilnærminger. Jürgen Kocka er 

en viktig representant for denne retningen. Han er kjent for sin teoretiske tilnærming til 

sosialhistorien, og har blant annet sett på politisk bevissthet blant arbeidere i Tyskland 

i forbindelse med nasjonalsosialismens framvekst.69  

 

Utover 1980-tallet begynte man også med muntlig historie innenfor den tyske 

sosialhistorien. Dybdeintervjuer ble brukt som kilder for å skrive biografier om 

gruvearbeidere i Ruhr-dalen i 1930-årene, noe som ga kollektive skjebner et 
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menneskelig ansikt. Det historikerne så på som sentralt i intervjuene var ikke hvordan 

ting hadde vært, men hva folk de intervjuet husket fra fortiden.70 

 

Fra det lille til det store 

Muntlig historie har også vært brukt som tilnærming til studier av populistiske 

bevegelser i Latin-Amerika. Et eksempel på dette er Daniel James’ bok Doña María’s 

Story, som blant annet gir innblikk i den politiske identiteten til tilhengere av 

peronismen i Argentina. James studerer politisk identitet og peronismen gjennom 

livshistorien til en arbeiderkvinne i den argentinske småbyen Berisso. På samme måte 

har jeg valgt å konsentrere meg om én barrio for å studere politiske oppfatninger og 

politisk deltakelse blant lavstatusgrupper i Venezuela.71 

 

Ideelt sett burde man kanskje studere dette i mange ulike lokalsamfunn i forskjellige 

områder i Venezuela. Men omfanget av denne oppgaven gir ikke mulighet til å foreta 

mange slike grundige studier, og i valget mellom én grundig og mange mindre 

grundige studier har jeg valgt det første. Jeg mener dette er best egnet for å forstå 

komplekse politiske prosesser over en periode på rundt femti år. Jeg kunne selvfølgelig 

valgt å dekke et kortere tidsrom, men jeg synes det er interessant å bruke den detaljerte 

informasjonen antropologen Lisa Peattie gir om politisk deltakelse i La Laja på 1960-

tallet. Jeg mener også det er et poeng å studere politiske prosesser så langt tilbake i tid, 

tatt i betraktning de relativt store politiske endringene Venezuela har vært gjennom de 

siste tiårene. Det å sammenlikne hvordan ting er nå med hvordan de var på 1980- og 

90-tallet gir et helt annet bilde enn når man går tilbake til 1960-tallet.  

 

Denne tilnærmingen reiser også andre metodologiske problemstillinger. For hvordan 

kan funnene fra La Laja brukes til å si noe generelt om det venezuelanske samfunnet? 

Antropologen Clifford Geertz drøfter hvordan vi kan trekke slutninger fra det lille 

bildet til det store, som er nettopp det som gjør slike studier interessante for andre enn 

de som bor i lokalsamfunnet man studerer. 

 

 En av de vanligste modellene antropologer bruker for å gjøre dette er det Geertz kaller 

mikrokosmos-modellen. Bruker man denne modellen ser man på lokalsamfunnet som 
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storsamfunnet i miniatyr, eller i et nøtteskall, om du vil. Eksemplet Geertz bruker er å 

se på småbyen Jonesville som USA i miniatyr. Denne tilnærmingen mener han er 

problematisk, fordi det ikke er mulig å finne essensen av en nasjon eller sivilisasjon 

oppsummert og forenklet i en småby. Det man finner i småbyer er småbyliv, og dette 

er ikke tilstrekkelig til å si noe om nasjonens liv som helhet. Løsningen på problemet 

er at man ikke nødvendigvis trenger å studere småbyen, selv om man studerer i 

småbyen. Antropologer beskjeftiger seg vanligvis ikke med studier av selve 

lokalsamfunnet, de studerer ulike fenomener i lokalsamfunnet. Og det er dette som 

gjør at det man finner ut også kan være relevant i andre sammenhenger.72  

 

Også i historiefaget har man vært opptatt av hvordan man kan si noe om større forhold 

ut fra studier av de små. På 1970- og 80-tallet begynte mange historikere å tvile på den 

store fortellingen om moderniseringen som en demokratiserende prosess med lineær 

utvikling.73 Flere historikere mente at moderniseringsprosessen også hadde negative 

konsekvenser, og at den hadde foregått bak ryggen på vanlige folk. Både den 

tradisjonelle politiske historieskrivingen og den samfunnsvitenskaplig orienterte 

tilnærmingen i historiefaget hadde oversett erfaringene til folk flest. Mange historikere 

mente kritiserte disse perspektivene, og mente man burde se på hvordan vanlige folk 

oppfattet hverdagslivets forhold, og ikke bare hvordan de framstod materielt.74  

 

På denne tiden ble det også viktig for mange historikere å se på de mange som 

individer, og ikke bare som deler av en masse. Dette kommer blant annet fram i E. P. 

Thompsons bok The Making of the English Working Class, der han ønsker å redde 

enkeltindividenes historier fra ettertidens glemsel.75 En forutsetning for dette var en ny 

metodologisk tilnærming, som ikke lenger så på historien som en ensartet prosess, men 

som en mangefasettert strøm med mange individuelle senter.76 Historikeren Georg 

Iggers mener det ikke er noen grunn til at historieskriving som er opptatt av brede 

sosiale endringer skal utelukke individenes historier. De kan tvert imot supplere 
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hverandre, og det bør være historikerens jobb å utforske forbindelsene mellom disse to 

nivåene av historisk erfaring.77  

 

På 1980-tallet var det i Tyskland en debatt mellom representanter for disse to ulike 

tilnærmingene. Hans Medick var opptatt av historien om hverdagslivet, og lot seg 

inspirere av Clifford Geertz’ begrep ”thick description”, som jeg skal komme tilbake 

til.  Jürgen Kocka kritiserte Medick, og beskyldte han for å drive med 

”neohistorisisme”.78 Dette begrunnet han med at Medicks forsakelse av teori og 

insistering på den umiddelbare erfaring førte til metodologisk irrasjonalitet. Kocka 

mente det var umulig å få en sammenhengende innsikt i virkeligheten uten å gå fram 

med eksplisitte spørsmål som hjelper oss med å finne ut hva det vi leter etter innenfor 

det uendelige mangfoldet av erfaringer. Uten slike spørsmål mente han det var umulig 

å finne fram til meningsfull kunnskap. Medick mente derimot at vi ved å gå fram med 

nøye formulerte spørsmål påvirker funnene våre.  

 

Kocka mente også at det å fokusere på de ”små” aspektene ved historien isolert fra 

bredere kontekster førte til en trivialisering av historien. Kocka fryktet derfor at 

hverdagslivets historie lett kunne forringes til å ikke bli annet enn antikvariske 

anekdoter. Medick, på sin side, mente at det å se det ”lille” i historien ikke på noen 

måte betød å skrive en anekdotisk historie løsrevet fra en større kontekst. Medick ville 

at historievitenskapen skulle flytte fokuset fra de sentrale institusjonene til utkanten, 

der individene som nektet å tilpasse seg de etablerte normene fantes. Han mente også 

at man bare kunne forstå det individuelle som en del av en større kulturell helhet. På 

denne måten kan ikke den mikrohistorien han kjemper for eksistere uten en 

makrososial kontekst.79 

 

Jeg ønsker å utforske forbindelsene mellom disse to nivåene av historisk erfaring ved å 

se på hvordan politiske, økonomiske og sosiale endringer på nasjonalt og regionalt 

plan i Venezuela har påvirket politiske oppfatninger og politisk deltakelse blant 

naboene i barrioen La Laja. Et sentralt spørsmål i min studie er hvordan nasjonal og 

regional politikk har preget den politiske deltakelsen i La Laja. Funnene mine viser at 
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lokal organisering i barrioene påvirkes av politiske endringer på nasjonalt og regionalt 

nivå, og nettopp dette gjør det mulig å kunne si noe om funnene mine som gjelder 

utover det lokalsamfunnet jeg har studert. Selv om man ikke kan si at La Laja er 

representativt for noe annet enn seg selv, mener jeg allikevel at analysen om barrioens 

politiske deltakelse kan brukes til å si noe om generelle forhold i Venezuela, nettopp 

fordi man må se den ”lille” historien i en bredere kontekst. 

 

Thick description 

Jeg ønsker å studere politisk deltakelse i La Laja fra 1958 til 2009 gjennom å se på 

hvilke oppfatninger og diskurser som har ligget til grunn for deltakelsen, og politiske 

holdninger generelt. Denne tilnærmingen kan ses på som en variant av det Clifford 

Geertz kaller ”thick description”. Geertz mener at man ikke kan drive eksperimentell 

vitenskap på jakt etter allmenngyldige lover, som man driver med i andre 

vitenskapelige grener, når man skal studere kultur. I stedet bør studiet av kulturer være 

en fortolkende vitenskap som leter etter mening, og som er ute etter å forklare.80  

 

Der en ”thin description” beskriver en handling, som for eksempel at en person 

blunker, beskriver en ”thick description” handlingen ut fra den kulturelle konteksten 

rundt. For det å blunke kan ha mange ulike betydninger, selv om det fysisk sett er den 

samme bevegelsen. En person kan blunke fordi hun har et rusk i øyet, for å signalisere 

til andre at det er noe lureri på gang, for å parodiere noen som signaliserer at det er 

lureri på gang, for å øve på å parodiere noen som signaliserer at det er noe lureri på 

gang, og så videre. Ifølge Geertz ligger etnografiens studieobjekt i dette – å forstå de 

meningsbærende strukturene slike handlinger produseres, oppfattes og tolkes innenfor, 

og som de ikke hadde eksistert uten.81  

 

Å studere andre kulturer på denne måten bringer ikke fram det vilkårlige i menneskers 

adferd, ifølge Geertz. I stedet ser man med denne tilnærmingen andres normalitet, uten 

å redusere særegenheten deres. Ved å se på andres handlinger i en ramme av deres 

egne symbolsystemer, blir det mulig å forklare og forstå dem.82 Vi bør derfor beskrive 
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andre kulturer gjennom å prøve å få øye på konstruksjoner som vi forestiller oss at 

menneskene plasserer rundt erfaringene og handlingene sine.83 

 

Kilder 

”Desto mer personlig, lokalt og uoffisielt et dokument er, dess mindre sannsynlig er 

det at de overlever,” skriver Paul Thompson om skriftlige kilder som forteller historien 

til arbeiderklassens menn og kvinner.84 Et annet problem for historikere som skriver 

historien ”nedenfra” er at de skriftlige kildene ofte ikke engang har eksistert. Jeg var 

imidlertid så heldig å komme over Lisa Peatties antropologiske studie The View from 

the Barrio, som blant annet gir et godt innblikk i La Lajas politiske liv på 1960-tallet.85  

Funnet av denne studien gjorde at jeg bestemte meg for å avgrense min studie av 

politisk deltakelse blant innbyggerne i Venezuelas barrioer til La Laja. La Laja ligger i 

Ciudad Guayana, som er en interessant by på grunn av sin nasjonale betydning som 

sentrum for store statlige industribedrifter. Fra et tidligere opphold i Venezuela hadde 

jeg kontakter i byen, og dette gjorde det enklere å planlegge og gjennomføre arbeidet 

mitt i barrioen.  

  

Med Peatties bok hadde jeg en informativ sekundærkilde, som ga et godt utgangspunkt 

for å studere utviklingen av den politiske deltakelsen og de politiske oppfatningene i 

La Laja fra 1958 til i dag. På grunn av La Lajas størrelse, som en liten barrio med 

rundt 700 innbyggere, samt en del andre årsaker, fantes det ikke mange skriftlige 

kilder som kunne belyse denne utviklingen. De viktigste kildene utover Peatties studie 

ble derfor nødvendigvis intervjuer med folk som bodde og hadde vært politisk aktive i 

barrioen. 

 

Muntlig historie 

Forholdet mellom historiker og informant – å bygge tillit 

Mange av utfordringene ved å jobbe med muntlig historie er knyttet til at kildene 

skapes i møtet mellom informanten og historikeren.86 Når man driver med 

dybdeintervjuer er det derfor viktig som historiker å bygge gode relasjoner med 
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menneskene man intervjuer. Man bør være ærlig og tydelig på hva prosjektet handler 

om og hva man ønsker svar på, og gi informantene signaler om at det de sier er nyttig 

informasjon.87  

 

Peatties antropologiske studie gjorde det faktisk enklere å komme i gang med 

intervjuer i La Laja, og bygge tillitsbaserte relasjoner med informantene mine. Så og si 

alle informantene, spesielt de eldre, ble vennlig innstilte og pratsomme da jeg tok fram 

Peatties bok eller nevnte den. Alle hadde positive minner knyttet til antropologens 

opphold i barrioen, og det virket også som de syntes det var stas at deres nabolag 

hadde en viss anerkjennelse i akademiske kretser internasjonalt.  

 

Det at jeg kom som utlending fra Europa og viste interesse for livet i La Laja var nok 

også viktig for at mange av informantene mine hadde en positiv innstilling til meg og 

til å la seg intervjue. Heller enn å bli skremt av båndopptaker og intervjusituasjonen, 

opplevde jeg det som at mange av dem følte en slags stolthet idet de la fram historiene 

sine for meg.  

 

Jeg bodde hos en venn av meg og hans familie i et typisk middelklassestrøk i Puerto 

Ordaz. Puerto Ordaz er en moderne by med velutviklet infrastruktur, og de fleste som 

bor der vil jeg beskrive som tilhørende middel- og overklassen. De fleste har faste 

stillinger, mange av dem i statlige selskaper. Ciudad Guayana består hovedsakelig av 

Puerto Ordaz og byen San Félix, som ligger på hver sin side av elven Caroní. La Laja 

ligger i San Félix, en småby som i hovedsak består av barrioer og der befolkningen kan 

betegnes som tilhørende lavere sosiale lag. Der Puerto Ordaz er planlagt og moderne, 

består bebyggelsen i San Félix først og fremst av barrioer.  

 

Venezuela er et svært klassedelt samfunn, noe jeg merket godt da jeg fortalte om 

prosjektet mitt til familien jeg bodde hos. Enkelte av familiemedlemmene reagerte med 

overraskelse og skepsis. For hva i alle dager hadde jeg i San Félix å gjøre? Jeg måtte jo 

være gal som ønsket å snakke med menneskene der. Jeg måtte i hvert fall være 

forsiktig, jeg kunne jo risikere å bli drept. I denne konteksten er det forståelig at mange 

av informantene mine oppfattet det at jeg i det hele tatt besøkte La Laja som noe 
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positivt. Ved å gjøre det viste jeg dem en respekt de vanligvis ikke får fra 

venezuelanere med min hudfarge og klasseposisjon. Disse forskjellene mellom meg og 

informantene mine førte til at jeg var ekstra bevisst på å opptre ydmykt og respektfullt 

overfor de jeg snakket med, og på å gi uttrykk for at det de fortalte var av stor interesse 

og verdi for meg.  

 

Det at jeg er en relativt ung kvinne opplevde jeg ga meg lite autoritet i enkelte 

situasjoner. Spesielt var dette tydelig da jeg ønsket å snakke med en som var tidligere 

leder for en barrio-organisasjon, som lå i konflikt med andre i barrioen. Han nektet å gi 

meg kopier av dokumentene knyttet til driften av La Lajas barrio-organisasjoner de 

siste ti årene. Samtidig er det ikke sikkert at andre ville kommet noe lengre i å få 

informasjon ut av han, det kan nok være at det var den spesielle situasjonen som gjorde 

han så tilbakeholden. I andre situasjoner opplevde jeg det motsatte – at det å snakke 

med meg ble oppfattet som ufarlig, og kanskje til og med litt eksotisk. Jeg ble møtt 

med åpenhet og hjelpsomhet, og fikk vite mye som informantene mine kanskje ikke 

ville fortalt andre.  

 

Daniel James skriver om sine vanskeligheter i møte med en informant han ikke greide 

å forstå og sympatisere med ideologisk. Dette hindret han i å etablere et tillitsforhold 

med informanten, og han gikk dermed glipp av verdifull informasjon om informantens 

erfaringer.88 Man kan se for seg at det er lett å havne i liknende situasjoner når man 

snakker om politikk i Venezuela. Den politiske situasjonen i landet er svært polarisert, 

noe som fører til at det er vanskelig å innta en mellomposisjon – man er enten veldig 

for, eller veldig mot, Chávez. Samtidig opplevde jeg at folk var veldig åpne om sine 

politiske standpunkter. En forklaring på dette kan være at de forsøkte å overbevise meg 

som utlending om at deres politiske oppfatning var den riktige. Dette er forståelig ut 

fra at Venezuela diskuteres og menes mye om internasjonalt. Her sier det seg selv at 

jeg ved å innta og flagge et tydelig standpunkt lett ville kunne havne i konflikt med 

enkelte informanter.  

 

Måten jeg løste dette problemet på var å være åpen og ærlig, men forsiktig i mine 

uttalelser når jeg ble spurt om hva jeg syntes om den politiske situasjonen i landet. Jeg 
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sa det som det var, at jeg syntes Chávez’ prosjekt var interessant, men at jeg var der 

nettopp fordi jeg ville finne ut mer om hvordan det egentlig var. Utover dette var jeg 

stort sett ærlig og ga uttrykk for at jeg var enig i de standpunktene jeg var enig i, på 

begge sider. Selvfølgelig kan man problematisere dette og hevde at jeg ikke burde gitt 

uttrykk for mine egne oppfatninger. Men jeg opplevde allikevel, som James, at det at 

jeg ga uttrykk for hva jeg mente var med på å etablere et mer likeverdig og 

konstruktivt forhold mellom meg og informantene mine.89 I stedet for at de bare ga 

informasjon til meg, som tok imot, prøvde jeg å etablere forhold mer basert på 

utveksling av informasjon. Dette gjaldt ikke bare politiske oppfatninger, men også mer 

trivielle ting, som hvor kaldt det egentlig er i Norge på vinteren.  

 

Utvalg  

Utvalget av informanter er på 14 personer, og de fleste er valgt ut på grunn av at de er 

eller har vært aktive i barrioens politiske liv, eller på grunn av sin høye alder og lange 

fartstid i barrioen. Mange faller innenfor begge kategorier. Blant utvalget er også noen 

uten tilknytning til barrio-organisasjoner, og en person som aldri har bodd i La Laja, 

men som derimot har god kjennskap til barrioens politiske liv gjennom sitt arbeid i 

partiet Acción Democrática (AD) og ulike offentlige institusjoner som virket i 

barrioen. 

 

Utvalget kan kritiseres for å ha en for stor vekt på politisk aktive menn. På denne 

måten kan funnene gi en skjev framstilling som overser perspektivet til de som ikke er 

politisk aktive, som utgjør flertallet i barrioen, og kvinnene. Hadde dette vært en større 

oppgave hadde jeg med glede inkludert disse perspektivene, men plass- og 

tidsbegrensning har ført til et slikt utvalg. Politisk aktive har etter mitt inntrykk mer å 

si om politikken i barrioen enn de som ikke er aktive, og i La Laja er det flere menn 

enn kvinner som er og har vært politisk aktive.90 Utvalget er også til en viss grad 

preget av hvilke kontakter jeg klarte å oppnå i løpet av oppholdet, og hvem mine gode 

hjelpere anså som de som hadde mest å fortelle om det jeg var interessert i.  
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De fleste av intervjuene er tatt opp på bånd og transkribert og kan dermed gjengis med 

stor nøyaktighet. I noen få tilfeller har jeg av ulike grunner ikke brukt lydopptaker, 

men notert under intervjuet og i etterkant. De uttalelsene som er gjengitt som sitater i 

oppgaven er fra transkriberte intervjuer, hvor jeg kan legge fram både transkribering 

og lydopptak som dokumentasjon. Alle informantene mine var klare over at det de 

fortalte meg under intervjuet ville kunne bli brukt i oppgaven min. 

 

Hva spør man om? 

Hvilke svar man får i slike intervjusituasjoner er blant annet avhengig av hva man spør 

om, og ikke minst hvordan man spør. Jeg valgte å starte med åpne spørsmål av typen 

”jeg skriver om politisk deltakelse i La Laja fra 1958 til nå. Jeg forstår det som at du 

har deltatt i det politiske livet i barrioen. Kan du fortelle meg om dette?”  Fordelen 

med å spørre på denne måten er at informanten da følger sine egne tankeprosesser og 

assosiasjonsrekker idet hun forteller historien sin.91 Informanten får selv definere 

begrepene ”politisk deltakelse” og ”det politiske liv”, noe som kan være interessant i 

seg selv. Etter en slik bred åpning stilte jeg oppfølgingsspørsmål til det jeg oppfattet 

som mest interessant av det informanten fortalte, og stilte konkrete spørsmål om 

perioder og forhold som jeg hadde lite informasjon om. Jeg oppdaget for eksempel fort 

at det var vanskelig å finne informasjon om 1980-tallet, og spurte derfor informantene 

direkte om det, og hvordan de opplevde den økonomiske krisen i kjølvannet av Viernes 

Negro i 1983. 

 

Som relativt uerfaren med denne typen intervjuer er det i ettertid lett å oppdage feil jeg 

gjorde underveis. Selv om det ofte var nødvendig å avbryte for å pense informantene 

inn på det som var relevant for prosjektet, avbrøt jeg nok også unødig en del ganger. 

Da jeg hørte på opptakene i etterkant av intervjuene la jeg merke til at jeg enkelte 

ganger la ord i munnen på informantene mine, noe man strengt tatt bør unngå som 

muntlig historiker. Jeg tror den viktigste årsaken til at jeg gjorde dette var at jeg ønsket 

å vise at jeg hadde satt meg inn i forholdene og visste noe om det informantene 

snakket om, men i ettertid ser jeg at det hindret informantene i å fortelle om sine 

subjektive erfaringer fordi de i enkelte tilfeller tilpasset seg det de trodde jeg ville høre.  
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I muntlig historie er det viktig å være bevisst på skillet mellom intervjuer som metode 

for å få empirisk informasjon om faktiske forhold i fortiden, og det Daniel James kaller 

”konstruksjonen av narrativer”, altså hvordan informanten husker og tolker erfaringene 

sine.92 Er man opptatt av å få tilgang til empirisk informasjon, legger man vekt på 

andre ting enn man gjør dersom man er opptatt av fortellingen i seg selv. For eksempel 

vil man i det første tilfellet være opptatt av å spørre om datoer og konkrete fakta om 

viktige hendelser. Mange spørsmål om dette kan imidlertid forstyrre informantens 

fortelling, signalisere at man tviler på sannhetsgehalten i utsagnene og ødelegge 

narrativet.93  

 

Er man opptatt av informantens fortelling i seg selv er det ikke så farlig med faktafeil. 

Tvert om – feil, påfunn og myter kan lede oss gjennom faktaene til meningen som 

ligger bak.94 Jeg ønsket å bruke intervjuer til å få greie på både hvordan den politiske 

deltakelsen i La Laja faktisk hadde foregått, og hvordan de som hadde vært politisk 

aktive der oppfattet egen deltakelse og politikk generelt. Min oppfatning er at det ene 

ikke nødvendigvis utelukker det andre, samtidig som det er klart at funnene mine sier 

mer om folks subjektive oppfatninger enn de faktiske forholdene. 

 

Intervjuer som kilder til empirisk informasjon 

Selv om intervjuer er nyttige for å få tak i informasjon, spesielt på områder der det 

ikke finnes skriftlig materiale, er det en del problematiske aspekter ved bruken av 

denne metoden. For det første kan man ikke sette sin lit til at folk husker alt som har 

skjedd, og at det de husker faktisk har skjedd. I mine intervjuer fikk jeg for eksempel 

mange motstridende svar på i hvilke perioder La Laja hadde hatt barrio-organisasjon. 

Noen mente dette hadde eksistert på sekstitallet for så å ikke gjenoppstå før på 

nittitallet, mens andre var svært så sikre i sin sak på at det alltid hadde eksistert en slik 

organisasjon. Årsaken til sprikende svar kan være at informantene ikke husker alt like 

godt, eller at de ikke fikk med seg det som skjedde på det tidspunktet det skjedde. I 

dette eksemplet kan det tenkes at man ikke husker at det fantes en barrio-organisasjon 

fordi man ikke var så opptatt av slike ting på denne tiden. Da kan man for eksempel si 

at det i de og de periodene ikke eksisterte noen form for barrio-organisasjon. 

                                                 
92 Daniel James 2000: 125 
93 Daniel James 2000: 135 
94 Daniel James 2000: 124 
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Alternativt kan man kan tenke at man burde visst om dette selv om man ikke husker 

det, og dermed ”finne på” at et slikt organ alltid har eksistert. Mitt inntrykk var at noen 

av informantene hadde vanskeligheter med å innrømme overfor meg at de ikke husket 

eller visste noe, og at de i enkelte tilfeller i stedet fant på noe framfor å innrømme at de 

ikke husket.  

 

For det andre kan det informantene forteller være preget av selektiv hukommelse. Med 

dette mener jeg at informantene, bevisst eller ubevisst, forteller om det som har skjedd 

med en spesiell vinkling, slik at enten de selv, familien deres, eller den politiske 

retningen de sympatiserer med, framstår i et spesielt godt lys. Venezuela er et politisk 

polarisert samfunn, og dette påvirket sterkt det som ble sagt av mange informanter. 

Noen av informantene mine så det tydeligvis som sin oppgave å overbevise meg om 

hvordan ting egentlig var i Venezuela, altså hvor godt eller dårlig Chávez’ politiske 

prosjekt fungerte. Det ville jeg skulle skrive om dette i oppgaven min, og fortelle om 

det i Europa. En pågående konflikt i barrioen mellom to lederskikkelser bød på 

liknende utfordringer. De ulike partene kom med forskjellige versjoner om det som 

hadde skjedd, og det var så å si umulig for meg å vite hva som stemte og ikke.  

 

Det å bruke intervjuer som kilder til empirisk informasjon har altså flere problematiske 

aspekter ved seg. Allikevel mener jeg at jeg i denne oppgaven bruker intervjuene på en 

slik måte at de kan inngå i kildematerialet som ligger til grunn for konklusjonene jeg 

kommer fram til. For det første fordi jeg har et relativt stort utvalg av informanter som 

gir mulighet til å sjekke ulike versjoner opp mot hverandre. Informantene representerer 

et spenn i alder og politisk tilhørighet som gjør at man oppdager det dersom deres 

oppfatning av virkeligheten spriker veldig fra andres.  

 

I enkelte tilfeller har intervjuene fungert som inngangsport til å få tak i skriftlige 

kilder, som igjen har styrket sannhetsgestalten i det informantene har fortalt. 

Informantene mine har tatt vare på bilder, stiftelsesdokumenter, informasjonsbrosjyrer, 

avisutklipp og andre dokumenter, og ved hjelp av disse har jeg med større sikkerhet 

kunnet stad- og tidfestet det informantene har fortalt. 
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De store fortellingene 

Jeg har også ønsket å bruke intervjuer som en kilde til å få vite noe om informantenes 

politiske holdninger, verdier og oppfatninger. Hvordan oppfatter de selv sine egne 

erfaringer og rolle i verden rundt seg? Historien om politisk deltakelse og forholdet 

mellom folk i La Laja og myndighetene fortelles av mine informanter gjennom store 

fortellinger om demokratisk framgang og forfall, som er sterkt knyttet til 

informantenes politiske ståsted. De ulike måtene de forskjellige informantene oppfatter 

historien på er interessante i seg selv, og sier mye om informantenes ulike verdier, 

ideologier og verdensoppfatninger.  

 

Å se nærmere på disse fortellingene kunne vært en egen masteroppgave, men en helt 

annen enn den jeg har ønsket å skrive. Jeg har ikke bare villet se på folk i La Lajas 

oppfatninger om demokratisk og politisk utvikling. Jeg har også ønsket å studere dette 

i sammenheng med praksisen i nabolagets barrio-organisasjoner, samt nasjonale og 

regionale politiske og økonomiske forhold.  

 

Gjennom å ha et bredt spekter av informanter og kildetilfang for øvrig mener jeg at jeg 

har kunnet vurdere sannhetsgehalten i de ulike kildene ved å vurdere de opp mot 

hverandre. Med dette som bakgrunn mener jeg at jeg kan trekke konklusjoner som sier 

noe mer om hvordan det egentlig var, enn hvordan ulike personer har oppfattet det. Jeg 

er selvfølgelig klar over at det jeg skriver også er sterkt preget av min egen oppfatning 

om hvordan ting og er, og at det å skrive om ”hvordan det egentlig var” til syvende og 

sist er en umulig oppgave.  

 

Andre kilder  

Jeg ville altså finne noe mer ”håndfast” informasjon enn muntlige utsagn, for å kunne 

belyse temaet på andre måter enn gjennom de subjektive oppfatningene til folk i La 

Laja. Blant annet kom jeg over avisartikler hvor La Laja og barrioens representative 

organ ble nevnt. Jeg fant også dokumenter fra offentlig administrasjon og privatarkiver 

som fortalte om barrioens politiske liv.    

 

En alvorlig konflikt mellom ulike aktører involvert i lokalsamfunnsorganisering i La 

Laja gjorde det vanskelig å få tilgang til enkelte kilder. Alle papirer som handlet om La 



INNLEDNING 31 
 

 
 

Lajas Asociación de Vecinos og Consejo Comunal var det nemlig én person som satt 

på. Han hadde vært leder for barrioens Asociación de Vecinos de siste årene, men blitt 

tilsidesatt da barrioens Consejo Comunal ble opprettet. Han hadde deretter ført en 

kampanje mot ledelsen i La Lajas Consejo Comunal, og lå fortsatt i konflikt med den.  

Jeg ba gjentatte ganger om å få se på papirene og snakke med han. Først fikk jeg 

beskjed om at han ikke hadde tid, og ikke fant papirene, men at han skulle ta kopier av 

dem som jeg skulle få. Senere fortalte naboen hans at papirene var kastet. Årsaken til 

denne oppførselen var nok konflikten mellom lederskikkelsene, som var ganske 

alvorlig, med korrupsjonsanklager som gikk begge veier. De fleste var imidlertid åpne 

om hva som foregikk og sin egen tolkning av det, og jeg fikk inntrykk av at det var et 

tema som var godt kjent og mye diskutert i barrioen.  

 

Heldigvis fikk jeg tilgang til andre skriftlige kilder. Noen av informantene mine satt på 

privatarkiver med nyttige dokumenter, og hos la Alcaldía (ordførerens kontor) fikk jeg 

også tak i noen dokumenter fra de siste årene. Jeg forsøkte å finne fram til kommunens 

arkiver, men kom ingen vei med dette. Da hadde jeg mer hell på biblioteket til det 

statlige selskapet CVG, som hadde hatt mye ansvar for byplanlegging og infrastruktur 

i byen. De nyttigste kildene jeg fant der var en bunke med avisutklipp fra 2002 til 

2007, som handlet om La Laja. Biblioteket hadde sannsynligvis tatt vare på disse 

artiklene fordi La Laja er kjent som en av byens eldste. Avisutklippene ga mye 

informasjon om barrio-organisasjonenes virke i La Laja det siste tiåret, samtidig som 

det ga meg noen navn og tema som jeg kunne gå videre på i intervjuene.  

 

Det jeg manglet mest informasjon om, var 1970- og 80-tallet. Inspirert av 

avisutklippene jeg fant i CVGs bibliotek bestemte jeg meg derfor for å begynne å lete i 

lokalavisen Correo del Caronís arkiver, på jakt etter liknende reportasjer fra tidligere. 

Avisarkivet gikk imidlertid bare tilbake til 1980-tallet. Jeg syntes uansett at det var en 

interessant periode å studere nærmere, på grunn av de store økonomiske 

vanskelighetene og desentraliseringsreformene som ble satt i gang mot slutten av 

tiåret. Jeg fant ikke så mye som handlet direkte om La Laja, men fikk et innblikk i 

hvordan den regionale politikken foregikk i perioden, spesielt fram mot lokalvalget i 

1989. Dette var nyttig informasjon som kunne knyttes opp mot det mange av 

informantene fortalte om den samme perioden.  
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Barrioen La Laja  

 
Barrioen La Laja ved Orinoco-elven. Til høyre utenfor bildet havneområdet Palúa. Øverst i bildet skimtes 
nabobarrioen El Roble. Grøntområdet over til venstre er en lagune som fylles med elvevann når vannstanden 
i elven er høy.  
Foto: Homero Hernández’ privatarkiv. 

 

Det spanske ordet laja betyr ”steinhelle”, og barrioen har fått det særegne navnet sitt 

på grunn av beliggenheten på store flate steiner ved bredden av elven Orinoco. La Laja 

består av 124 boliger og har rundt 700 innbyggere, og er kjent som en av de eldste 

barrioene i Ciudad Guayana.95 

 

Ciudad Guayana ligger i delstaten Bolívar, som dekker store deler av det sørlige 

Venezuela. Svært få av innbyggerne bruker det offisielle navnet på byen, og snakker i 

stedet om de to byene San Félix, hvor La Laja ligger, og mer velstående Puerto Ordaz, 

på den andre siden av elven Caroní.  De to byene ble slått sammen til Ciudad Guayana 

i 1961, en by planlagt og oppbygd rundt gruvevirksomhet, store industriforetak og 

vannkraftverk. Byen ble grunnlagt for å trekke arbeidsplasser og innbyggere bort fra 

de raskt voksende byområdene nord i landet. I tillegg var satsningen på Ciudad 

Guayana et ledd i en nasjonal økonomisk strategi basert på importsubstituering, hvor 

                                                 
95 "El río se convierte en un receptor de desechos: La Laja respira entre basura y moscas," Correo del 
Caroní, 23.01.2007 
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myndighetene ønsket å legge til rette for en mer diversifisert økonomi for å redusere 

landets avhengighet av oljeeksport.96  

 

Regionen Guyana har 85 % av landets kjente mineralreserver, blant annet diamanter, 

jernmalm og bauksitt. Orinoco-elven er en effektiv transportrute til Atlanterhavet, og 

oljefinansiert utbygging av vannkraftverk gjør lokal foredling kostnadseffektivt. 

Vannkraftverkene i regionen forsyner hele byens tungindustri, og dekker i tillegg 75 % 

av landets energibehov, noe som gjør det mulig for Venezuela å eksportere det meste 

av oljeforekomstene sine.97 

 

Den statlig drevne industriutviklingen i Ciudad Guayana har vært langsiktig og 

kapitalintensiv, og har til en viss grad kommet alle innbyggerne til gode. ¼ av byens 

innbyggere var direkte ansatt i det statlige selskapet Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG) eller dets underselskaper, før disse ble forsøkt oppstykket og 

privatisert etter 1989. CVGs aktivitet i Ciudad Guayana har økt innbyggertallet og 

konsolidert den fysiske og sosiale infrastrukturen i byen. I tillegg har selskapets 

tilstedeværelse ført til forbedrete forbindelser til andre byer og diversifisering av den 

urbane økonomien.98 

 

Gjennom CVGs aktivitet har Guyana-regionen blitt forbundet til nasjonale og 

internasjonale markeder.99 Men innbyggerne i Ciudad Guayana har også blitt sterkere 

knyttet til staten enn andre steder i Venezuela. CVG har ført en aktiv politikk for å 

unngå den raske barrioveksten man har sett i andre byer. Resultatet av denne 

politikken er at kun er 15 % av husene i Ciudad Guayana er bygd uten godkjenning fra 

byplanleggere, mot 40-50 % i Caracas og andre storbyer.100 

 

De store industribedriftene i regionen har også ført til framveksten av en sterk 

fagbevegelse, som har vært nært knyttet til politiske partier. Fram til slutten av 1980-

tallet var fagbevegelsen dominert av Acción Democrática (AD). Men så fikk La Causa 

Radical (La Causa R) stadig større innflytelse i industribedriftenes fagforeninger. Dette 

                                                 
96 Tom Angotti 1998: 1 
97 Amy Bellone Hite 2004: 65 
98 Amy Bellone Hite 2004: 65 
99 Amy Bellone Hite 2004: 68 
100 Tom Angotti 1998: 9 
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partiet har hatt stor betydning for den politiske deltakelsen i La Laja, og det har også 

de store industribedriftene og den sterke fagbevegelsen i seg selv hatt. Ciudad 

Guayana er på grunn av det statlige industriprosjektet en interessant by å studere 

forholdet mellom folk og myndigheter i, nettopp fordi forbindelsene her på mange 

måter er sterkere enn andre steder i Venezuela.  

  

Det fysiske nærværet til de statlige bedriftene merkes i La Lajas gjennom at 

havneområdet Palúa er barrioens nærmeste nabo. Her kommer jernmalm med jernbane 

fra gruvene lenger inn i landet, og blir lastet om på båter. Da de første innbyggerne slo 

seg ned i La Laja på 1940-tallet, var Palúa eid av det nordamerikanske selskapet Iron 

Mines Company. Barrioens første innbyggere bygde hus der enten fordi de jobbet for 

Iron Mines, eller fordi de så gode forretningsmuligheter i å selge mat til arbeiderne 

der.101 I 1975 ble Venezuelas jernindustri nasjonalisert, og Palúa ble en del av det 

statlige selskapet CVG Ferrominera.  

 

Jeg ble altså kjent med La Laja gjennom den antropologiske studien The View from the 

Barrio, skrevet av nordamerikanske Lisa Redfield Peattie i 1968. Peattie var i Ciudad 

Guayana som del av en gruppe fra Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies, hyret 

inn av den venezuelanske regjeringen for å bistå i planleggingen av byen. 

Antropologen ønsket å studere industrialiserings- og moderniseringsprosessene byen 

gjennomgikk nedenfra, og bosatte seg derfor i La Laja med familien sin i en 

toårsperiode for å gjøre feltarbeid der. Jeg ønsket å finne ut mer om politisk deltakelse 

i Venezuelas barrioer i historisk perspektiv og denne boken ble dermed et godt 

utgangspunkt for dette med sine detaljerte beskrivelser og interessante analyser av 

politiske prosesser i barrioen. 

 

Ifølge Peattie var La Laja karakterisert som en barrio bajo, altså et nabolag med 

beboere som i all hovedsak tilhørte lavere sosiale lag. Det bodde riktignok noen få 

personer der som kunne karakteriseres som å tilhøre middelklassen, men generelt sett 

hevdet Peattie det var uaktuelt for den etablerte middelklassen, la gente buena, å 

bosette seg der. Det fantes ingen tydelige middelklassenabolag i San Félix på den 

tiden, og ingen av la gente buena bodde egentlig langt fra fattige folk.  Allikevel var 

                                                 
101 Lisa Redfield Peattie 1968: 27 
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det en stor forskjell for dem mellom det å bo i nærheten av fattige i sentrum av byen, 

og det å bo i et strøk som La Laja, som hadde en tydelig klasseidentitet. Peattie 

påpekte derfor at det hun skrev om sosial mobilitet og begynnende klasseforskjeller 

innad i La Laja måtte forstås med utgangspunkt i at disse prosessene skjedde på et 

sosialt nivå tydelig avskilt fra den etablerte middelklassen.102 

 

Av alle barrioene i Ciudad Guayana var La Laja ifølge Peattie den som var klarest 

avgrenset geografisk og den som tydeligst fungerte som et lokalsamfunn. Med sine 

utvetydige grenser, inneklemt mellom Iron Mines Company på den ene siden og elven 

på den andre, skiller La Laja seg fra andre barrioer som vanligvis er områder sentrert 

rundt noen sentrale landemerker, ofte med utflytende grenser. Denne fysiske 

avgrensningen førte ifølge Peattie til at innbyggerne i La Laja og andre hadde en klar 

oppfatning om barrioen som et lokalsamfunn.103 På denne måten kan man si at La Laja 

kanskje ikke er noen typisk barrio, men dette betyr ikke at den ikke er et velegnet 

objekt for å studere politisk deltakelse på grasrotnivå. Tvert imot kan det tenkes at det 

er spesielt interessant å studere disse tingene i La Laja, som tilsynelatende har gode 

forutsetninger for at barrio-organisering og deltakelsesprosesser skal fungere.  

 

I tillegg gjør La Lajas beliggenhet i det statlige industriprosjektet Ciudad Guayana det 

spesielt interessant å se på forholdet mellom folk og myndigheter her. Den statlige 

industrien, sterke byplanleggingen og fagbevegelsen gjør at forutsetningene har ligget 

spesielt godt til rette for sterk integrering mellom lokal og nasjonal politikk. Jeg mener 

derfor at La Laja er et velegnet sted for å studere partisystemets sammenbrudd og 

framveksten av chavismo. Her kan man studere denne utviklingen fra perspektivet til 

de politisk aktive i Venezuelas barrioer, og samtidig se hvordan endringer på nasjonalt 

nivå har virket inn på den politiske deltakelsen i barrioene. 

 

Strukturen i oppgaven 

Jeg har valgt å dele tidsrommet 1958-2009 i fire perioder. Jeg analyserer den første 

perioden i kapittel to, som handler om forholdet mellom barrioen La Laja og 

myndighetene under Acción Democráticas politiske hegemoni. Perioden strekker seg 
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103 Lisa Redfield Peattie 1968: 504 
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fra diktatoren Marcos Pérez Jiménez ble styrtet i 1958 til slutten av 1970-tallet, da 

konsolideringen av partisystemet kjent som Punto Fijo-regimet var på sitt 

høydepunkt.104 Kapitlet tar for seg hvordan barrioen La Laja ble sterkere integrert i 

staten gjennom ADs sosiale programmer og politiske aktivitet der. Jeg skal også se på 

hvordan AD som et populistisk parti påvirket den politiske deltakelsen i barrioen. 

 

Kapittel tre dekker 1980-tallet, en periode som i Venezuela karakteriseres av at det 

tilsynelatende stabile økonomiske og politiske systemet begynte å slå sprekker. Høy 

utenlandsgjeld og synkende oljepriser førte landet ut i økonomiske vanskeligheter. 

Korrupsjonsanklagene florerte, og jeg skal i dette kapitlet se på hvordan dette påvirket 

den politiske deltakelsen i La Laja, og forholdet mellom barrioen og myndighetene.  

 

I fjerde kapittel skal jeg se på hvordan desentraliseringsprosesser og framveksten av 

partiet La Causa Radical i regionen påvirket den politiske deltakelsen i La Laja. 

Hvilken betydning fikk La Causa Rs deltakende prosesser, opprydning i korrupsjon i 

lokale myndigheter og pluralistiske holdning for forholdet mellom folk i La Laja og 

myndighetene? 

 

Den fjerde og siste perioden skal jeg se på i kapittel fem, som dekker tiden med 

Chávez som president i Venezuela. Denne perioden ligger tett opp til nåtiden, noe som 

gjør det vanskeligere å trekke bastante slutninger om forholdet mellom folk i La Laja 

og myndighetene i denne tiden. Men jeg skal allikevel forsøke å se på hvordan 

konflikter innad i chavista-bevegelsen har preget barrio-organiseringen i La Laja, og 

hvordan chavista-bevegelsens populistiske trekk har påvirket den politiske deltakelsen 

i barrioen. Jeg skal også se på hva Chávez’ politiske prosjekt har gjort med 

forbindelsene mellom myndighetene og innbyggerne i La Laja, før jeg oppsummerer 

funnene i oppgaven og konkluderer i kapittel seks.  

  

                                                 
104 José E. Molina 2004: 162 
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2. AD- dominert organisering i La 

Laja 1958-1979 
23. januar 1958 ble diktatoren Marcos Pérez Jiménez styrtet etter et folkelig og 

militært opprør, støttet av kirken, politikere og presse. De politiske lederne som tok 

over ble enige om å ha politisk konsensus som et hovedmål. De ønsket minst mulig 

konflikt, og ville bevare et demokratisk styre for enhver pris. Desember samme år ble 

det avholdt valg, og partiene Acción Democrática (AD), Unión Republicana 

Democrática (URD) og Comité de Organización Política Independiente (COPEI) ble 

de tre største partiene. ADs Rómulo Betancourt ble president.105 Før valget hadde disse 

tre partiene inngått en pakt, kalt Pacto de Punto Fijo (Punto Fijo-pakten), oppkalt etter 

byen den ble signert i. Pakten slo fast at partiene skulle støtte det partiet som vant 

valget, og dannet grunnlaget for danningen av en koalisjonsregjering.106 Mange kaller 

AD i denne perioden et populistisk parti, og jeg skal i dette kapittelet se på hvordan 

den politiske deltakelsen i La Laja foregikk under ADs hegemoni i barrioen. Hva 

hadde ADs populistiske karakter å si for barrio-organiseringen i La Laja, og på hvilken 

måte preget ADs tilnærming forholdet mellom lokalsamfunnet La Laja og 

myndighetene? 

 

AD og barrio-organisering  

Etter at diktatoren Pérez Jiménez ble fjernet fra makten i 1958, startet Alberto 

Valdivieso en AD-komité i La Laja. Valdivieso var en militante, altså partiaktivist, og 

opprettet partikomiteen i La Laja etter oppfordring fra AD-ledelsen. På grunn av 

diktaturets strenge kontroll av politisk virksomhet var det ingen barrio-organisasjon 

eller politisk liv i La Laja før Pérez Jiménez’ fall, og AD hadde vært et forbudt parti.107   

 

Valdivieso forteller følgende om opprettelsen av ADs barriokomité: ”Partiet befalte at 

det skulle være en barriokomité i hver barrio. Alle militantes som hadde husene sine 

                                                 
105 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 99 
106 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 101 
107 Alberto Valdivieso, 10.01.2010  
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utenfor sentrum av San Félix ble anbefalt å arrangere valg i barrioene sine for 

partiet.”108 Valdivieso gjorde som han ble bedt om av den lokale partiledelsen, og gikk 

fra dør til dør i nabolaget sammen med en partikamerat for å samle folk til 

opprettelsesmøtet.109 

 

Ifølge antropologen Lisa Peattie var partigruppene i La Laja en viktig del av 

dagliglivet i barrioen. Synligheten og samholdet til de ulike gruppene var sterkt 

påvirket av den politiske situasjonen i bystyret i San Félix. Da Peattie kom til La Laja, 

var AD det eneste partiet som var representert i barrioen. På den tiden hadde AD 

flertall i de folkevalgte politiske organene både på lokalt og nasjonalt nivå, og AD-

aktivistene i La Laja brukte partiforbindelsene sine til å få goder av forskjellig slag til 

barrioen. Dette skjedde for eksempel da nabolaget fikk bevilget en bensingenerator av 

de lokale myndighetene i 1960.110  

 

ADs mandado eller agent i La Laja, Alberto Valdivieso, ble oppsynsmann for 

generatoren. Han forklarte selv Peattie at barrioen fikk denne generatoren fordi AD 

ville ta kontrollen over nabolaget ettersom de følte sin stilling truet av mer 

venstreorienterte partier som begynte å få sterk støtte i området.111 Det viktigste av 

disse partiene var  URD. URD-komitéen i La Laja ble synlig i barrioen etter at partiet 

gjorde et godt lokalvalg, som førte det i maktposisjon sammen med AD i 

kommunestyret. På samme måte som AD-aktivistene gjorde det, brukte URD-

medlemmene sine partikontakter i rådhuset til å få i gang små prosjekter som bygging 

av baseballbane og et felles samlingslokale i barrioen.112 

 

Valdivieso var ikke bare leder for ADs barriokomité. Han ble også leder for La Lajas 

Junta de barrio.113 Ifølge den nordamerikanske hjelpearbeideren Talton Ray hadde de 

fleste venezuelanske barrioer i begynnelsen av 1960-årene et slikt barrioråd, som 

bestod av mellom sju og ni av barrioens beboere. Barriorådet var barrioens 

representant overfor lokale myndigheter, og hovedoppgaven til en junta de barrio var å 
                                                 

108 Alberto Valdivieso, 10.01.2010 (“El partido ordenaba un comité de barrio en todos los 
barrios. Los militantes que tenían sus casas afuera de San Félix, a ellos todos les decían, 
recomendaban convocar elecciones en los barrios para el partido.”) 

109 Alberto Valdivieso, 10.01.2010 
110 Lisa Redfield Peattie 1968: 56 
111 Lisa Redfield Peattie 1968: 29 
112 Lisa Redfield Peattie 1968: 56, 57 
113 Edialia Sifontes, 10.01.2010 
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be myndighetene om å skaffe grunnleggende fasiliteter til nabolagene. Barriorådet ble 

sett på som en naturlig del av en barrio, og de fleste hadde en oppfatning om at det å ha 

et slikt råd konstituerte barrioen som et lokalsamfunn.114   

 

Barriorådene ble vanligvis dannet ved at man innkalte naboene til et folkemøte. 

Vanligvis var rundt halvparten av familiene i barrioen representert på et slikt møte. I 

nydannete barrioer ble møtet som oftest holdt av personen som hadde ledet 

okkupasjonen av jorda som barrioen var bygget på, gjerne sammen med en 

representant for myndighetene. De største behovene i barrioen ble tatt opp, og det ble 

åpnet for ytringer fra de frammøtte. Vann og elektrisitet var ofte de viktigste temaene. 

Så ble temaet barrioråd tatt opp, og det ble ofte uttalt at det måtte være partipolitisk 

uavhengig og villig til å kjempe for barrioens framgang. De frammøtte fikk mulighet 

til å nominere kandidater, og representantene ble så valgt ved håndsopprekning. 

Vanligvis var minst to av medlemmene kvinner. Som oftest ble det valgt president, 

visepresident, sekretær, kasserer, sportssekretær og kultursekretær, i tillegg til de 

øvrige medlemmene. Disse ble kalt vocales, noe som kan oversettes til 

stemmeberettigete styremedlemmer.115  

 

Men Barriorådet oppstod ikke i noe vakuum. Det tok over ansvar som andre aktører 

hadde hatt før. En informant forteller at hun samarbeidet med presten i nabobarrioen El 

Roble om å dele ut mat til fattige og særlig barn i La Laja. Men da barriojuntaen ble 

dannet, oppsøkte de henne og ba om å få overta ansvaret. Informanten oppfattet dette 

som truende, og ville ikke gi fra seg ansvaret, men følte seg tvunget til det etter 

hvert.116 

 

På tross av at mange snakket om at juntaene ikke skulle ha noe med partipolitikk å 

gjøre, var partiene svært synlige i valgprosessen. I mange barrioer stemte man på parti 

og ikke kandidat. La Lajas juntaleder Valdivieso forteller at i tillegg til enkelte 

uavhengige kandidater, stilte også representanter for AD, COPEI, URD og Partido 

Comunista de Venezuela (PCV) til valg når man skulle velge barriojunta i nabolaget. 

Videre forteller han at i motsetning til AD måtte de andre partiene ofte bruke 

                                                 
114 Talton F. Ray 1969: 43, 44 
115 Talton F. Ray 1969: 43, 44 
116 Hortensia Campos, 12.01.2010 
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kandidater fra San Félix, fordi de ikke hadde noen egen barriokomité eller militantes i 

La Laja.117 Dette kan være med på å forklare hvorfor COPEI aldri fikk noe særlig 

fotfeste i La Laja, til tross for at partiet hadde stor oppslutning og satt i maktposisjoner 

både på lokalt og nasjonalt plan.118 

 

En av mine informanter har følgende oppfatning om partienes forhold til 

barriojuntaen119: 

 
Partiene, URD, Acción Democrática, COPEI og venstrepartiet, kommunistpartiet, alle forsøkte 
å dominere barriorådene. For å få makt i lokalsamfunnet. Ikke makt til å ta avgjørelser, for 
rådene hadde ikke egne midler. Barriorådet var der bare for å fungere som en kanal mellom 
lokalsamfunnet og statlige organer. Barriorådet var en organisasjon som representerte 
lokalsamfunnet overfor statlige organer. […] For å be om ting. Så [partiene] ville dominere 
dem, ikke på grunn av pengene, men for å få politisk makt. Hvis jeg er organisatoren for 
barriorådet i La Laja, ber jeg om de og de tingene til lokalsamfunnet. Og du må gi meg dem, 
hvis ikke trekker jeg hele barrioen ut på gata, jeg sperrer gata, tar gata. Det er dét de har gjort i 
barriorådene.120 

 

Her kommer det tydelig fram at barriorådet ble sett på som en representant for 

lokalsamfunnet overfor myndighetene og en kanal mellom barrioen og offentlige 

institusjoner. Informanten oppfatter det videre som at forbindelsene mellom partiet i 

maktposisjon på lokalt nivå og lokalsamfunnet var basert på en slags sosial kontrakt. 

Denne kontrakten gikk ut på at barriorådet sikret partiet politisk støtte i 

lokalsamfunnet, mot at partiet og myndighetene innfridde kravene organisasjonen stilte 

på vegne av lokalsamfunnet. Det at naboene fremmet sine felles interesser i et slikt råd 

gjorde dem også sterke nok til å skape store konsekvenser dersom partiet og 

myndighetene ikke oppfylte sin del av avtalen. Som informanten sier det kunne de 

markere at de trakk sin politiske støtte til lokale myndigheter ved å trekke hele 

                                                 
117 Alberto Valdivieso, 10.01.2010 ”…porque en el barrio, hizo falta en el barrio tener un comité.” 
118 "Galería de Presidentes del Concejo Municipal 1964-1989" 1989:  
119 I sitatet brukes ulike betegnelser på la Junta de Barrio. Rådet refereres til som både Junta de Vecinos 
og Asovecinos. Informantene mine bruker disse termene om hverandre, men begrepet Asovecinos, som 
er en forkortelse av Asociación de Vecinos (naboforening) ble nok ikke tatt i bruk i La Laja før på 1970-
tallet. Uansett spiller det ikke så stor rolle, rådet eller organisasjonen har stort sett samme funksjon i 
løpet av hele perioden. 
120 Homero Hernández, 08.12.2009 (”siempre los partidos buscaban, tanto URD como Acción 
Democrática, como COPEI, o como el partido de la izquierda, el partido comunista, que siempre estaba 
metida, buscaban a dominar las asociaciones de vecinos, la junta de vecinos. Para tener poder adentro 
de la comunidad. No poder de decisión, porque ellos no manejaban recursos. La junta de vecinos 
únicamente estaba para servir de canal entre la comunidad y los organismos del estado. La Asovecinos 
era para, una organización representando la comunidad antes de los organismos del estado. […] Para 
pedir cosas. Entonces ellos fueron a dominar esos, no porque, no por la quistión monetaria, sino por 
tener poder político. Si yo soy el organizante de la Asovecinos de La Laja, yo pido también para mi 
comunidad tal cosa, y tienes que dármelo, si no, voy a sacar el barrio a la calle, voy a trancar la calle, 
yo voy a tomar la calle. Eso es lo que han hecho en las Asovecinos.”) 
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barrioen ut i gata. Dette forstyrret ro og orden og politisk stabilitet, noe som var et 

alvorlig anliggende for de politiske partiene i lokaladministrasjonen.  

 

Motstridende syn på sivilsamfunnets forhold til 

myndighetene 

Denne oppfatningen ble utfordret av den nordamerikanske hjelpeorganisasjonen 

ACCION, som hadde hjelpearbeidere i barrioen over en lengre periode. 

Organisasjonen var hovedsaklig finansiert av nordamerikanske selskaper i Venezuela, 

og opererte uavhengig av rammeverket for statlige tjenester. Frivillige ble rekruttert og 

gitt opplæring, for så å bli utplassert i barrioene. Oppdraget deres gikk ut på å hjelpe 

lokalsamfunnet med å løse sine problemer gjennom egen innsats. De frivillige fikk 

ikke mye oppfølging, og sto relativt fritt til selv å definere oppgavene sine. 

 

TIME Magazine beskrev aktiviteten til ACCION i Venezuelas barrioer på følgende 

måte i 1964: 

 

Typically, they win slum dwellers’ confidence by organizing volleyball or baseball teams, then 
build a recreation area and later divide the teams into bucket brigades to clean up the barrio. 
Soon the whole community joins in, digging, hammering and painting, installing sewers, 
sidewalks, water systems.121  

 

Organisering av naboene var viktig i ACCIONs filosofi om at folk skulle få hjelp til 

selvhjelp, og tro på sine egne evner til å utrette ting.122 Ifølge Peattie arbeidet ACCION 

ut fra et vanlig ideal i utviklingshjelp på denne tiden: lokalsamfunnet skulle gjøres i 

stand til å selv løse sine problemer ved hjelp av egen innsats.123 

 

I The View from the Barrio beskrev Lisa Peattie konflikten som oppstod mellom 

hjelpearbeideren fra ACCION og de lokale AD-aktivistene rundt opprettelsen av La 

Lajas Junta de barrio, etter at disse sammen hadde jobbet med å legge inn vann i 

barrioen. Umiddelbart etter at vannledningen var ferdig ble det bestemt at det skulle 

holdes en formell innvielse idet vannet skulle skrus på. De mennene som hadde vært 

mest aktive i organiseringen av arbeidet med vannledningen konstituerte seg selv som 

                                                 
121 "Venezuela: Not Alms but ACCION," TIME Magazine, 03.04.1964 
122 "Venezuela: Not Alms but ACCION," TIME Magazine, 03.04.1964 
123 Lisa Redfield Peattie 1968: 63 
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en provisorisk junta, for å planlegge innvielsen. Den amerikanske hjelpearbeideren var 

med på denne avgjørelsen. 

 

Formen den formelle innvielsen tok burde ifølge Peattie antydet noe om den politiske 

situasjonen for amerikaneren. Talerne ved innvielsen var alle viktige figurer i det 

politiske partiet Acción Democráticas partiorganisasjon i byen. Men amerikaneren var 

ung, hadde lite erfaring med politikk, var ny i Venezuela og hadde fremdeles 

vanskeligheter med språket. Han trodde bare listen over talere representerte – som den 

også gjorde – personer identifisert med barrio-organisering i byen. Kort tid etter 

begynte han å presse den midlertidige juntaen til å innkalle innbyggerne i barrioen til 

valg for å velge en ny, mer demokratisk valgt junta. 

 

Medlemmene av den midlertidige juntaen var i praksis barrioens Acción Democrática-

aktivister; og presidenten var partiets mandado, eller offisielle agent i La Laja. Dess 

mer amerikaneren la press på den midlertidige juntaen, dess mindre villige var 

presidenten og de andre medlemmene til å si fra seg vervene og gå med på et nytt valg. 

På møtet viste presidenten at om han ikke hadde lært noe annet av amerikaneren, så 

hadde han i hvert fall lært å manøvrere innenfor spillereglene for parlamentarisk 

prosedyre, kommenterte Peattie. Ett av lavstatusmedlemmene av Acción Democrática 

reiste seg og holdt et innlegg hvor han argumenterte for at den midlertidige juntaen 

skulle beholde sine verv. Forslaget ble stilt og stemt over, og den midlertidige juntaen 

forble ved makten.  

 

Den unge amerikaneren var svært bitter på det han så på som et dobbeltspill og som en 

uakseptabel innføring av politikk i det han mente burde være apolitisk. Den åpne 

konfrontasjonen forsterket sinnet og følelsen av å bli holdt utenfor hos de unge 

mennene som var tilhengere av opposisjonspartiet. Amerikaneren hadde håpet at en av 

dem ville bli en viktig leder i den nye juntaen.  Ledelsen i Acción Democrática var like 

bitre på amerikaneren, som hadde forsøkt å fjerne mannen deres fra posisjonen sin. I 

lang tid etter bruddet stod ”lokalsamfunnsorganisering” nesten fullstendig på stedet 

hvil i barrioen.124 

 

                                                 
124 Lisa Redfield Peattie 1968: 64, 65 
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Denne episoden viser tydelig konflikten mellom to ulike idealer for barrio-

organisering. AD-aktivistene så på det å delta i lokalsamfunnsorganisasjonene som 

viktig for å knytte forbindelser mellom lokalsamfunnet og de lokale myndighetene. De 

ville styrke ADs oppslutning og dermed partiets politiske prosjekt, noe som igjen ville 

gagne folk i barrioene. 

 

Den amerikanske hjelpearbeideren mente derimot at dette brakte partipolitikk inn i noe 

som skulle være apolitisk. ACCIONs formål var å hjelpe folk i La Laja til å gå 

sammen som lokalsamfunn for så å kunne løse egne problemer ved hjelp av egen 

innsats. De baserte seg dermed på et ideal om at organisasjoner i sivilsamfunnet skulle 

være uavhengige av staten. Politikk og sivilsamfunn ble sett på som to separate sfærer, 

og den enes makt blir sett på som å gå på bekostning av den andres. Som tidligere 

nevnt er dette et typisk nordamerikansk perspektiv, som blant annet finnes i 

Tocquevilles observasjoner av sivilsamfunnet i USA på 1800-tallet. Tocqueville 

observerte at sivilsamfunnet i kirker, interessegrupper og lokale folkeforsamlinger ga 

nordamerikanerne mulighet til selvhjelp, samtidig som det fungerte som en buffer mot 

statsmaktens ekspansjon.125 

 

Vi kan også i Peatties beskrivelse se en konflikt om den moralske legitimiteten til det 

demokratiske organet i et lokalsamfunn. Denne konflikten kan beskrives med 

begrepene Hawkins bruker, nemlig som en motsetning mellom populisme og 

pluralisme. Hawkins tar utgangspunkt i en minimalistisk demokratidefinisjon, som 

legger vekt på prosedyrer. Dette innebærer konkurranse om ideer og kandidater, bred 

deltakelse og et sett av rettigheter som gjør de andre faktorene reelle. Men Hawkins 

mener man også må se på kulturelle eller normative dimensjoner ved demokrati for å 

virkelig forstå hva som skiller populistiske styrer fra andre demokratiske regimer. Man 

må se på de moralske begrunnelsene for demokratiet. Gjør man det ser man i dette 

tilfellet to ulike verdensoppfatninger eller diskurser: populisme og pluralisme. En 

populistisk verdensoppfatning setter det gode, en samlet folkevilje, opp mot det onde, 

en konspirerende elite. I motsetning til dette anerkjenner og verdsetter en pluralistisk 

verdensoppfatning at det finnes ulike synspunkter i et samfunn.126 

 

                                                 
125 Sidney G. Tarrow 1998: 56 
126 Kirk Andrew Hawkins 2010: 15 
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Diskursen og verdensoppfatningen til et venezuelansk populistisk parti med et 

omgripende nasjonalt prosjekt kolliderte med idealene til en nordamerikansk 

hjelpearbeider opptatt av ikke-ekskluderende lokalsamfunnsorganisering. De to ulike 

verdensoppfatningene viste seg å være uforenlige, og man klarte derfor ikke å 

samarbeide om å etablere et representativt organ for barrioen. Noe liknende skal vi 

senere se skjedde nesten femti år senere. 

 

Som denne konflikten viste, var ikke folk i La Laja så mottakelige for ACCIONs ideal 

for lokalsamfunnsorganisering. Mange av mine informanter har mye positivt å si om 

amerikanerne. Men når de snakker om organisasjonen legger de vekt på alt 

amerikanerne utrettet for barrioen, og ikke hvordan barrioen selv lærte å organisere 

seg. Denne motsetningen kommer også fram i de ulike oppfatningene om La Lajas 

Centro Comunal (lokalsamfunnssenter), som ACCION tok initiativ til å bygge. 

 

 Fra ACCIONs side var dette ment å være et senter hvor naboene selv skulle 

organisere seg og arrangere aktiviteter i barrioen. Men myndighetene hadde et litt 

annet syn på slike sentre. Dette kommer fram i en evaluering av et boligprosjekt i regi 

av det statlige selskapet CVG. Her blir centros comunales nevnt som viktige for å 

konsolidere nabolagene.127 Men det er ikke først og fremst naboene selv som skal drive 

aktiviteten. Ifølge CVGs planer og ønsker skulle det ved disse sentrene ansettes 

sosialarbeidere og annet spesialisert personell, som hadde i oppgave å iverksette 

myndighetenes velferdsprogrammer.128  

 

Myndighetenes tilstedeværelse lot seg også merke i La Laja, og for mange av mine 

informanter er nok grensene mellom representanter fra myndighetene og private 

aktører uklare. En informant oppfatter både hjelpearbeiderne i ACCION og Lisa 

Peattie som representanter for CVG og venezuelanske myndigheter: 

  

Da […] det bodde litt over hundre personer her i barrioen startet  man Centro Comunal, på 
hjørnet der skolen er i dag. Og det fungerte bra, veldig bra. […] Det var ikke vann her, og 
husene var laget av palmeblader. Så de ga materialer til å bygge hus med. Og septiktanker, som 
det ikke fantes her. Alt dette gjorde Centro Comunal i La Laja. Alt dette. Asfaltering. De viste 
filmer fra hele verden, fra USA, New York, Brasil.[…] De var rundt sju personer herfra. […] 

                                                 
127 Programa de Mejoramiento Urbano Progresivo para áreas de recepción en Ciudad Guayana 1967: 
33 
128 Programa de Mejoramiento Urbano Progresivo para áreas de recepción en Ciudad Guayana 1967: 
40 
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Og de hadde sine møter, de sa: “dette trengs i barrioen”. Og det fikk man tak i gjennom CVG. 
Det var CVG som ga alt dette, CVG. Ga alt. Alt, alt. De lagde idrettsbanen, gatene, alt dette 
gjorde de. Til og med husnumrene, strømmen, det fantes ikke strøm. Alt dette brakte de med 
seg, disse folkene til Lisa.[…] Nordamerikanere men gjennom el Centro Comunal.. Det var der 
vi ble kjent med hva et centro comunal er. Skjønner du? Og barrioens Centro Comunal fungerte 
veldig bra, perfekt.129 

 

Det er mulig denne oppfatningen er basert på at ACCION ofte samarbeidet med 

offentlige institusjoner som CVG i sine prosjekter i La Laja. Forbindelsene mellom 

venezuelanske og nordamerikanske myndigheter kan nok også ha bidratt til å skape 

denne oppfatningen.  

 

Integrering av barrioen i offentlig politikk 

Uansett viser det at lokalsamfunnsorganisering i La Laja ikke kan forstås kun som et 

lokalsamfunn som løser sine egne problemer ved hjelp av egen innsats. Flesteparten av 

de jeg snakket med oppfattet disse organisasjonene som mellomledd mellom 

innbyggerne i La Laja og myndighetene. Jeg mener derfor at det er mer hensiktsmessig 

å se på deltakelsen i denne organisasjonen i lys av Tillys teori om integrering av 

tillitsnettverk i offentlig politikk. 

 

Hovedaktiviteten til barrio-organisasjonen var å be om ressurser fra myndighetene. 

Dersom myndighetene innfridde kravene, fikk de politisk støtte fra barrioen.  På denne 

måten fungerte barriojuntaen som et slags kontrollorgan mellom valgene. For dersom 

folk i barrioen var misfornøyde med måten lokalpolitikerne representerte dem på, 

kunne de gjennom barrio-organisasjonen trekke sin politiske støtte til de 

kommunepolitikerne. Dette kunne skje ved at de kunne trekke hele barrioen ut på gata, 

som en informant formulerer det. Dermed kunne de forstyrre den ro og orden som lå til 

grunn for den politiske stabiliteten.130 

                                                 
129 Antonio Acosta, 18.01.2010, (“Cuando […]había un cientopico de personas aquí del barrio entonces 
se creó el centro comunal en la esquina donde está aquella escuela. Entonces, sí funcionó, funcionó 
muy bien.  […] aquí  no había agua. Y las casas eran pura palma. Entonces ellos dieron materiales 
para hacer las casas. Y pozos sépticos que no había. Todo eso hizo el centro comunal aquí en La Laja. 
Todo eso. El asfaltado, pasaban películas de las partes del mundo, de los Estados Unidos, Nueva York, 
de Brasil. […]Eran como siete personas de acá. […] Entonces ellos hacían sus reuniones, decían: “tal 
cosa se necesita para el barrio”. Entonces eso se conseguía por medio de la CVG. Fue la CVG que 
donó todo esto, CVG. Donó todo. Todo, todo. Hicieron cancha, las calles, todo eso hicieron. Hasta los 
números, la luz, no había luz. Todo esto trajeron esa gente de Lisa. […] Norteamericanos pero por 
medio del centro comunal. Allí es donde nosotros conocimos lo que es un centro comunal. ¿Me 
entiendes? Y el centro comunal, no, funcionó muy bien, perfectamente, perfecto.”) 
130 Homero Hernández, 08.12.2009 
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De forsterkede forbindelsene mellom lokalsamfunnet og myndighetene kommer også 

fram av måten myndighetenes utviklingsprosjekter fungerte på i La Laja. Fra 

myndighetenes side ble begrepet desarrollo comunal brukt i forbindelse med disse 

prosjektene. Men innholdet i begrepet var annerledes enn det ACCION mente med at 

lokalsamfunnet skulle løse sine egne problemer ved hjelp av egen innsats. Selv om 

innsatsen til de som bodde i barrioene ble sett på som viktig, og det ble framhevet at 

prosjektene ikke skulle ha noe med politiske partier å gjøre131, fungerte det litt 

annerledes i praksis.  

 

Spriket mellom uttalt ideal og praksis var tydelig i et program for forbedring av 

levekårene i barrioene, drevet av CORDIPLAN (Oficina Central de Coordinación y 

Planificación, sentralkontoret for koordinering og planlegging). Programmet var et 

pionerprosjekt i latinamerikansk sammenheng, og fikk internasjonal anerkjennelse for 

nyskapende bruk av nasjonale og lokale ressurser for å fremme selvhjelpsprosjekter i 

lokalsamfunn. Et viktig fokus i programmet var helhetlig tenkning og koordinering 

mellom ulike myndighetsorganer for å skaffe materiell og teknisk assistanse til 

prosjekter.132 

 

Ifølge både Peattie og mine informanter var forbindelsene mellom CORDIPLAN og 

AD åpenbare.  En av mine informanter formulerer det på denne måten: 

 

Cordiplan planla sammen med partiet AD. Gjennom sine lokale komiteer fikk partiet 
informasjon  om behovene i barrioene. Partiet tok ansvar for å løse problemene gjennom 
asociaciones de vecinos133, som vanligvis var dominert av AD. For å si det sånn: presidenten 
for La Lajas Asovecinos er adeco. Han tilhører partiet. Han går til partiet, de har et møte og han 
sier at i La Laja trengs det asfaltering av gatene. Dette koordineres innad i partiet. Man går til 
Cordiplan, og der planlegges prosjektet.134 

 

Ifølge Peattie hadde CORDIPLAN nesten ingen egne folk i felten, men opererte 

gjennom å stimulere, koordinere og delvis omdirigere arbeidet til ulike offentlige 
                                                 
131 Talton F. Ray 1969: 120 
132 Talton F. Ray 1969: 118 
133 Annen betegnelse på Junta de Barrio, kom trolig i bruk senere, men begrepene brukes om hverandre 
av informantene.  
134Homero Hernández, 12.01.2010 (09.01.2010) (“Se dicen que Cordiplan planificaba justamente con el 
partido Acción Democrática, porque el partido, a través de los comités de base que tenía, buscaba entre 
las comunidades las necesidades y se las encargaba de solucionar a través de las asociaciones de 
vecinos que normalmente eran dominadas por Acción Democrática. Por decir algo, el Presidente de la 
Asovecinos de La Laja, es adeco. El pertenece al partido. Y él va para el partido, se reúne y dice que 
para La Laja se necesita que le haga asfalto de calles. Y este se coordina dentro del partido, y se va a 
Cordiplan, y allí se planifica esto.”) 
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organer som var tilstede i barrioen. I dette tilfellet dreide det seg om én person, som 

Peattie beskrev som intelligent, tøff, energisk og med gode forbindelser oppover i 

systemet. Hun hadde ansvaret for hundrevis av utviklingsprosjekter lik det i La Laja, 

og hun holdt prosjektene gående gjennom sporadiske besøk.135  

 

Ut fra det mine informanter forteller kommer det tydelig fram at denne kvinnen er 

Margarita Gonzales, ”en person som brydde seg mye om lokalsamfunnene og 

partikameratene sine.”136 Hun var organisasjonssekretær for en av Acción 

Democráticas lokalavdelinger på bydelsnivå, og partiets kvinnekoordinator 

(coordinadora femenina) på kommunenivå. Hun jobbet også på et tidspunkt for 

avdelingen Áreas Comunales i kommunen, som hadde ansvar for utbedringer i 

barrioene og for barriorådene.137 Til La Laja kom hun blant annet for å overvåke 

valgene av barrio-junta og registrere valgresultatene.138  

 

Men ifølge en informant overtok hun nærmest funksjonene som barriorådet var ment å 

ha: 

 

Man snakket om barriorådet, men dette ble aldri en realitet. Mer enn noe annet var det partiet 
som styrte, som kom hit, i det minste la señora, […] det var hun som styrte dette. Hun kom, 
siden hun var fra partiet, og sa: ”hør her María, hva er problemet ditt, hva er det som plager 
deg, hva foregår?”, og så fikk hun informasjon fra María. Hun skrev det ned og gikk til 
partikontoret og sa ”hør her, i La Laja har vi fire-fem personer som trenger et sted å bo. Et hus, 
møbler, kjøkken, mat”. Og på denne tiden åpnet de et samfunnshus her i La Laja, hvor de holdt 
kurs i søm og håndverk, arrangert av det samme partiet.139 

 

Margarita Gonzales hadde altså en viktig funksjon som kommunikasjonskanal mellom 

folk i La Laja og de lokale myndighetene. Dette kommer også fram i en historie som 

en annen informant forteller: ”Jeg husker da elven flommet over i 1975, denne 

señoraen var der og ’ah, Margarita, huset mitt er oversvømt’. ’Hør her, det kommer en 

                                                 
135 Lisa Redfield Peattie 1968: 63 
136 Victor "Peché" Rodríguez, 09.01.2010 “era una persona que se preocupó mucho por las comunidades 
y por, como te digo, por sus compañeros políticos.” 
137 Annen betegnelse på Junta de Barrio 
138 Homero Hernández, 12.01.2010 
139 Elias  Urbano, 01.12.2009 (“Se hablaba de la Junta de Vecinos, pero nunca se llevó a cabo. Lo que 
había más que todo era el partido, quien manejaba, quien venía aquí, por lo menos la señora, […] ella 
era la que manejaba eso. Ella venía, como era del partido, venía: ”mira María, ¿cuál es tu problema, 
que tienes, bueno, que hay?”, y ya recibía la información de María, la notaba, y va a la casa del 
partido y dice ”mira, en La Laja tenemos cuatro-cinco personas con necesidad de una habitación, de 
una casa, de un mueble, de cocina, de comida”, y en ese tiempo abrieron aquí en La Laja, allí, abajo, 
abrieron una casa comunal, donde daban cursos de costura, cursos de manualidades, del mismo 
partido.”) 
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lastebil og henter Dem.’ ’Hent henne der, og plasser henne i et hus.’ Ett av disse 

husene som Banco Obrero hadde på denne tiden.”140 Gonzales sørget altså for at 

myndighetenes velferdsprogrammer og andre offentlige tjenester nådde de som trengte 

det i barrioene. 

 

Ved siden av å be de lokale myndighetene om tjenester, utbedring av infrastruktur og 

annen hjelp på vegne av folk i La Laja, var Gonzales’ rolle som beskytter for kvinner 

utsatt for vold i hjemmet også viktig. Dersom hun fikk vite om en kvinne som ble slått 

av mannen sin, gikk hun til politiet og ba dem om å arrestere mannen.141 På samme 

måte som hun sørget for at offentlige tjenester nådde ut i barrioene, gjorde hun det 

samme med politiet og rettsvesenet. På denne måten spilte en viktig rolle for å 

integrere barrioene i den venezuelanske velferdsstaten og rettsstaten. 

 

En av informantene mine understreker at Gonzales ikke hadde noen utdanning, men at 

hun allikevel var respektert av alle.142 Hun hadde en formidabel evne til å mobilisere 

folk i barrioene, spesielt kvinner, til partiarrangementer.143 Den formen for politisk 

deltakelse som AD la til rette for, mobiliserte altså grupper som tradisjonelt ikke hadde 

deltatt i politikk. Denne formen for politisk deltakelse ga også fattige og kvinner 

tilgang til viktige posisjoner.   

 

AD og Gonzales’ hensikter med disse prosjektene var det ingen tvil om, ifølge en 

informant. Han forteller at Gonzales i tillegg til å være en ”luchadora social,” som 

hjalp lokalsamfunnene, ”hizo mucha política aquí”.144 Hva det ”å gjøre politikk” 

innebærer utdyper han på følgende måte:  

 

[…] hun var alltid tilstede i nabolagene, hun skapte oppmerksomhet om partiet Acción 
Democrática, sa at Acción Democrática var det beste, at Acción Democrática-regjeringen var 

                                                 
140 Homero Hernández, 12.01.2010 (“Me recuerdo cuando hubo ese creciente grande en el año 75, esa 
señora estuvo allá, y ‘ah, Margarita, me inundó la casa.’ ‘Mira, le va a buscar un camión.’ ‘Búscale 
allá, métele en una casa.’ De esas que tenía Banco Obrero en aquel tiempo.”) 
141 Homero Hernández, 12.01.2010 
142 Homero Hernández, 12.01.2010 
143 Homero Hernández, 12.01.2010 
144 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 ([…]que siempre estuvo metida en las comunidades, haciendo 
revelancia al partido Acción Democrática, diciendo que Acción Democrática era lo mejor, que Acción 
Democrática era el gobierno que necesitaba el país, si eleccionaran Acción Democrática lo iban a 
hacer todo. […] Publicidad, más que todo. Y a ella le seguía mucha gente por eso.) 
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den landet trengte.  Dersom de valgte Acción Democrática skulle partiet ordne alt. […] 
Publisitet, mer enn noe. Og mange folk fulgte henne på grunn av dette.145 

 

Lisa Peattie mente at den tydelige forbindelsen mellom Cordiplans utviklingsprosjekt 

og AD var nyttig. Gjennom prosjektet fikk La Laja en egen lokalgruppe av AD, som 

ble livnært gjennom det Peattie kaller patronage in a rather socially desirable form.146 

Begrepet patronage brukes om det å bytte politisk støtte mot materielle goder eller 

posisjoner. Men Peattie mente altså at disse forbindelsene mellom parti, myndigheter 

og folk i barrioen var sosialt nyttige. Godene gikk ikke først og fremst til 

enkeltpersoner, men folk i barrioen i fellesskap, som fikk materialer til å bygge 

samfunnshus og vannledninger. Mot dette fikk AD ikke bare politisk støtte. Gjennom 

prosjektene ble folk i barrioen informert om de kanalene som gjorde det mulig for dem 

å få hjelp fra lokale og nasjonale myndigheter, og kanalene ble gjort lettere 

tilgjengelige for dem.147  

 

Etter konflikten om La Lajas junta de barrio virker det som om organiseringen i 

lokalsamfunnet i enda større grad styrket forbindelsene mellom offentlige institusjoner 

og lokalsamfunnet. AD-medlemmene i La Laja sendte anmodninger om å få lagt inn 

elektrisitet i barrioen, og etter forhandling med det nasjonale energibyrået ble dette 

gjennomført. Utdanningsdepartementet tilbød voksenopplæring i skolebygningen på 

kveldstid, og det ble reist et bygg finansiert av staten hvor rundt femti barn skulle få et 

gratis måltid hver dag. Bygget var et samarbeidsprosjekt, som Peattie mente ble lagt til 

La Laja på grunn av Cordiplans tilstedeværelse der.148 

 

Ut fra det en av mine informanter forteller om utdanningsinstitusjonen INCE, der han 

jobbet, virker det som om styrkingen og formaliseringen av forbindelsene mellom AD, 

offentlige institusjoner og barrioen fortsatte på 1970-tallet: 

  

Jeg jobbet en gang i INCE, fordi utover å være elektrisitetstekniker har jeg en grad i 
regnskapsføring, og et kurs i PR. Derfor jobbet jeg i INCE, det nasjonale instituttet for 
utdanningssamarbeid, som holdt kurs for å forberede arbeiderne som begynte å jobbe i 
industribedriftene. I INCE var det på 1970-tallet et alfabetiseringsprogram som het PACUDE, 
for å lære å lese og skrive. […] Etter hvert spredte det seg på nasjonalt nivå, og INCE fortsatte 
med dette arbeidet på permanent basis. Partiet oppsøkte nabolagene, gjennomførte en 

                                                 
145 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 
146 Lisa Redfield Peattie 1968: 64 
147 Lisa Redfield Peattie 1968: 64 
148 Lisa Redfield Peattie 1968: 66 



50 BARRIOEN OG STATEN 
 

spørreundersøkelse om hvor mange personer som ikke kunne lese og skrive, de ga den til 
partiet, partiet ringte INCE, og INCE holdt alfabetiseringskurs i nabolaget. Og jeg fikk som 
oppgave, for eksempel i barrioen La Laja, å sende en promotora for å holde alfabetiseringskurs 
der. Partiet ville sørge for at det ble holdt et kurs i barrioen La Laja, og det var jeg som fikk 
oppgaven å organisere det. “Det er en gruppe med 20 kvinner, 20 kvinner som vi har rekruttert. 
De vil ha et sykurs der, de vil lære å sy. Vi ringer til INCE for å se om INCE har kapasitet.” Og 
INCE dro, de holdt kurset for disse kvinnene, og etterpå ga de dem symaskiner. […] Dette var i 
1978, da jeg jobbet i INCE, med koordinering av spesialprogrammer. […] Jeg var en leder i 
Acción Democrática på denne tiden, men jeg hadde ikke noe verv i partiet. Jeg var bare i INCE 
og hadde som oppgave å styrke forbindelsene mellom partiet, nabolagene og INCE.149 

 

 
Bilde fra INCEs sykurs i La Laja. F.v.: lederen for INCEs avdeling for Relaciones Públicas, Botarelli, 

assistenten hans Homero Hérnandez og kursdeltakere fra La Laja. Foto: Homero Hernández’ privatarkiv. 

 

Å representere ”folkets” interesser 

Barrio-organiseringen i La Laja i denne perioden ble oppfattet som demokratisk og 

velfungerende, på tross av ACCIONs kritikk mot at AD i for stor grad dominerte 

                                                 
149 Homero Hernández, 12.01.2010 (A mí me tocó trabajar una vez en el INCE, porque además de ser 
técnico electrista yo soy licenciado de contabilidad, y tengo un curso de relaciones públicas. Y a mi me 
tocó trabajar una vez en el INCE, Instituto Nacional de Cooperación Educativa, donde dictaban cursos 
para preparar a la mano de obra que entraban en las empresas. Y en el INCE había un programa de 
alfabetización, se llamaba PACUDE, eso fue en los años 70, para enseñar a leer y escribir […] después 
se difundió al nivel nacional, el INCE quedó con este trabajo permanente. El partido Acción 
Democrática iba a las comunidades, hacían un censo de las personas que no sabían leer y escribir, lo 
pasaban al partido, el partido llamaba al INCE y el INCE promocionaba en esa comunidad cursos de 
alfabetización. Y a mí me tocó, por ejemplo en el barrio La Laja, me tocó algunas veces  mandar una 
promotora a dar cursos de alfabetización allá, en La Laja. Como también el partido se ocupaba de que 
hubiera allí en el barrio La Laja, también me tocó a mí hacerlo. ”Hay un grupo de mujeres, hay 20 
mujeres que reclutamos, quieren allí su curso de costura, de aprender coser. Vamos a llamar al INCE 
para ver si en INCE haya capacidad.” Y el INCE iba, les dictaba el curso a esas mujeres, y les 
regalaban después unas máquinas. […] Eso fue en el año 78, trabajaba yo en el INCE. Yo trabajaba en 
la coordinación de programas especiales. Yo era uno de los coordinadores de programas especiales. 
[…] Yo era un dirigente de Acción Democrática en ese tiempo, pero yo no tenía ningún cargo en el 
partido, únicamente estaba en el INCE y me encargaba de promover los enlaces entre el partido, las 
comunidades y el INCE.) 
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organiseringen. Grunnen til dette kan være at de aller fleste følte at AD og at barrio-

juntaen gjennom sine partiforbindelser representerte interessene deres på en god måte. 

Organiseringen og forbindelsene til AD ga resultater i form av utbedring av 

infrastrukturen og de offentlige tjenestene i barrioen. Som et resultat av dette oppfattet 

mange det som at lokale og nasjonale politikere, partiaktivister i barrioen, offentlige 

ansatte og amerikanere som samarbeidet med myndighetene arbeidet for å forbedre 

levekårene til folk i barrioene.   

 

Talton Ray, hjelpearbeideren fra ACCION, hevdet at det først og fremst var 

opportunisme som motiverte folk i barrioene til å delta politisk. De trengte en form for 

bevis på at de ville tjene på å bli medlemmer av et parti. Det fikk de først og fremst 

gjennom det han kaller patronage, altså at partiet tilbød menn i barrioene jobber eller 

muligheter til å spille betydningsfulle roller i lokalsamfunnene sine, i bytte mot 

politisk støtte.150  

 

Noen adecos, altså AD-medlemmer, i La Laja fikk utvilsomt jobbmuligheter gjennom 

partimedlemskapet og arbeidet de gjorde for partiet i barrioen. Alberto Valdivieso var 

en av disse. I Lisa Peatties antropologiske studie om La Laja, skrev hun om 

Valdivieso151 og hans rolle i barrioen som ADs mandado, eller utpekte representant. 

Blant annet skrev hun at han fikk ansvaret for å holde oppsynet med en strømgenerator 

som ble bevilget av la Junta Comunal i San Félix i 1960.  

 

Å være ansvarlig for generatoren medførte mye jobb for Valdivieso, som ”gikk rundt 

med en stige over skulderen og kabler, fordi folk ville bruke lyspærer.”152 Det var 

stadig noe å gjøre i barrioen, og Valdivieso hadde fullt opp hver helg med dette 

arbeidet. Han understreker at han arbeidet mye for partiet og lokalsamfunnet. ”Men 

den eneste gangen jeg fikk betalt var da de utnevnte meg som president for la Mesa 

Electoral,”153 forteller Valdivieso. La Mesa Electoral var et sekretariat med ansvar for 

gjennomføringen av nasjonale og lokale valg i La Lajas skolebygning, som fungerte 

som stemmelokale. Betalingen kom fra kommunens valgstyre, el Consejo Electoral. 

                                                 
150 Talton F. Ray 1969: 113 
151 Hun anonymiserte, men ut fra det informantene mine sier kommer det tydelig fram at det er han.  
152 Alberto Valdivieso, 10.01.2010 (“...andaba con una escalera en el hombro y cable, la gente quería 
usar bombillos.”) 
153 Alberto Valdivieso, 10.01.2010 (“…la única vez que llegue a ganar fue cuando me nombraron 
presidente de la mesa electoral.”) 
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Det var imidlertid ikke snakk om noen fulltidsjobb, kun noen dagers jobbing rundt 

valgdagene. Valdivieso var dessuten ansatt hos Iron Mines hele den perioden han 

bodde i La Laja, og hadde altså ikke noe særlig behov for ekstra inntekter.154  

 

Det var altså ikke først og fremst muligheten til lønnet arbeid som var grunnen til at 

Valdivieso var medlem av AD. Partiets ideologi var viktigere for ham, sammen med 

det at han ville være med på å bygge partiets politiske prosjekt. Selvfølgelig kan det 

tenkes at den maktposisjonen han fikk i barrioen som følge av sine partiverv hadde 

betydning for hans politiske engasjement, men det er vanskelig å si at dette skiller seg 

fra politikere på alle nivåer, og i alle land.  

 

Historiene informantene mine forteller om partiaktivisten Margarita Gonzales vitner 

om det samme. Gonzales fikk til syvende og sist ikke så mye igjen i form av materielle 

goder for alt arbeidet hun la ned for partiet. Men så var det kanskje heller ikke det som 

drev henne. Vi kan derfor si at Rays forklaring på hvorfor folk i barrioene deltok i 

politiske partier ikke er tilstrekkelig når det kommer til å forklare det politiske 

engasjementet til partiaktivistene i La Laja i denne perioden. Her mener jeg vi også må 

se på ideologi og tillit til myndigheter og partier, ut fra Tillys teori om integrering av 

tillitsnettverk i offentlig politikk.  

 

For mange av mine informanter var ADs ideologi en viktig grunn til at de deltok i 

partiarbeid og barrio-organisering på vegne av partiet. En informant formulerer det på 

følgende måte: 

 

Jeg har vært adeco hele livet mitt. Fra barndommen av. Fordi jeg trodde på en doktrine, ikke på 
handlingene eller holdningene til politikerne. Jeg trodde på en doktrine, en svært edel doktrine, 
fordi denne doktrinen kommer fra Partido Comunista de Venezuela, og alle politiske partier er 
oppstått fra Partido Comunista de Venezuela.155 

 

ADs retorikk har nok hatt betydning for denne oppfatningen. AD framstilte seg selv i 

begynnelsen som et revolusjonært venstreparti med nasjonalistisk, populistisk, 

multiklasse- og anti-imperialistisk ideologi. Målet var å gjennomføre 

                                                 
154 Alberto Valdivieso, 10.01.2010 
155 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009, (“Yo fui adeco toda mi vida. Desde mi niñez. Porque creía en 
una doctrina, no en las acciones ni la actitud. Yo creía en una doctrina, muy preciosa, porque esa 
doctrina viene del Partido Comunista, y todos partidos políticos nacen del Partido Comunista de 
Venezuela.”) 
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sosialdemokratisk politikk og å ”lede massene”.156 AD hadde regjeringserfaring fra det 

demokratiske trienio mellom 1945 og 1948, mellom Juan Vicente Gómez’ diktatur og 

det tiårige autoritære styret til Marcos Pérez Jiménez.157 Denne treårsperioden regnes 

som svært viktig for politisk utvikling i Venezuela. I tillegg til at det ble dannet nye 

politiske partier, ble demokratiet institusjonalisert gjennom innføringen av universell, 

direkte og hemmelig stemmeavgivning.158   

 

Med Rómulo Betancourt som partileder ble AD i det demokratiske trienio ”folkets 

parti”. ”Folket” som politisk subjekt ble satt opp mot den gamle maktblokken som 

regjerte under diktatoren Gómez’ styre, og mot den teknokratisk-liberale eliten som 

satt med makten under ledelsen til general Pérez Jímenez i tiårsperioden som fulgte. 

En del av ADs politiske prosjekt i denne perioden var å skape et ”effektivt demokrati”, 

med allmenn stemmerett, bedre moral i administrasjonen og en mindre personlig basert 

maktutøvelse.159 

 

Det demokratiske eksperimentet ble avbrutt av et militærkupp i 1948, ledet av den mer 

høyreorienterte general Marcos Pérez Jiménez, som styrte landet i ti år. Forsøkene på 

demokratisering ble reversert, og den brutale politistyrken Seguridad Nacional ble 

brukt for å sikre orden og kontroll.160 Acción Democrática ble et forbudt parti, og 

mange av lederne flyktet til utlandet. Men undergrunnsorganisasjonen var sterk nok til 

å spille en aktiv rolle da Pérez Jimenéz ble styrtet 23. januar 1958, og AD ble det 

største partiet i presidentvalget i desember samme året. Med 49,18 % av stemmene ble 

partiets grunnlegger, Rómulo Betancourt, landets nye president. På grunn av sin 

historiske rolle ble AD oppfattet som en forkjemper for demokrati og interessene til 

”folket”, og dette styrket nok også tilliten til partiet i landets barrioer.161   

 

En informant setter likhetstegn mellom utbedringer i barrioene etter 1958, barrio-

organisering og sosialisme: 

 
De lagde idrettsbanen, gatene, alt dette. Til og med husnumrene, strømmen, vi hadde ikke 
strøm før. Alt dette brakte de, disse folkene til Lisa.[…] Nordamerikanere, men gjennom el 

                                                 
156 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 88 
157 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 90 
158 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 93 
159 Luis Ricardo Dávila 2000: 227-229 
160 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006:  97 
161 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 99 
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Centro Comunal. Det var der vi ble kjent med hva et centro comunal er. Skjønner du? Og el 
Centro Comunal fungerte veldig bra, perfekt. Fram til Kennedy døde, da dro de. De dro 
antakeligvis fordi det var en venstresidepolitikk overfor Latin-Amerika. En veldig bra politikk. 
Vi, venezuelanere, guayanesere, vi husker Kennedy godt. For her er ligger boligområdene UD 
2, Manoa og UD 4. Disse tre boligområdene ble bygget av regjeringen til Kennedy. Kennedys 
regjering donerte husene til Venezuelas regjering. Amerikanerne gjorde mye bra her. Alt, 
helsetilbud, alt, alt. Det var som den tidens versjon av en sosialistisk regjering. […] Nå har vi 
en politikk i Kennedys stil.162 

 

Med tanke på Alliance for Progress’ klare anti-sosialistiske agenda, er det interessant 

at informanten trekker en så tydelig parallell mellom programmet og Chávez-

administrasjonens politikk. Dette kan tyde på at sosialisme for denne informanten først 

og fremst dreier seg om sosiale programmer og tiltak rettet mot folk i barrioene.  

 

”Jeg har alltid vært på venstresiden, jeg er sosialist”163, sier den samme informanten, 

og forklarer at han har vært opptatt av disse tingene siden lenge før Chávez entret den 

politiske arenaen:  

 
Det vi her kaller demokrati, før denne presidenten kom, før Chávez kom til syne, hadde jeg 
kjennskap til dette. Hvorfor hadde jeg det? Fordi Lisa fortalte oss om framgang for verden. Så 
det var da jeg begynte å ta med meg en del av ideene deres. Ja, for du kan ikke være et land 
bare for deg selv. Det finnes flere andre som dør av sult. Du skal alltid strekke ut en hjelpende 
hånd. Og dette ville Kennedy. Her delte de ut mat, olje, matvarer, ris, til folkene som bodde 
her. Fra USAs regjering, det stod USAID på sekkene. Men så ble det slutt på dette da de tok 
livet av Kennedy, alt dette ble stoppet. […] Fordi Kennedy hjalp Latin-Amerika, og det likte 
ikke andre folk [i USA]. Men det ble ved meg dette med å hjelpe folk. Og jeg deltar alltid i det 
politiske livet her. Han også [peker på José Ríos]. Han var president i Barriorådet, var du 
ikke?164 

                                                 
162 Antonio Acosta, 18.01.2010, (“Hicieron cancha, las calles, todo eso hicieron. Hasta los números, la 
luz, no había luz. Todo esto trajeron esa gente de Lisa. [...] Norteamericanos pero por medio del centro 
comunal. Allí es donde nosotros conocimos lo que es un centro comunal. ¿Me entiendes? Y el centro 
comunal, ¿no?, funcionó muy bien, perfectamente, perfecto. Hasta cuando la muerte de Kennedy, ellos 
fueron, se fueron, porque supuestamente la política era de la izquierda hacia Latinoamérica. Una 
política muy buena. Nosotros, los venezolanos, los guayaneses, nos recordó mucho de Kennedy. Porque 
aquí, te voy a decir una cosa que tú  no sabes. Aquí existe dos  urbanizaciones, se llaman UD 2, Manoa 
y UD 4. Esas tres urbanizaciones hizo el gobierno de Kennedy. Esas casas fueron donado del gobierno 
de Kennedy a Venezuela. […] Entonces se fueron donados esas casas al gobierno de Venezuela. Muy 
bien, los americanos estuvieron muy bien aquí. Todo, atención médica, todo, todo. Eso era como un 
gobierno socialista. De aquella época. [...] Nosotros ahorita estamos en una política al estilo 
Kennedy.”) 
163 Antonio Acosta, 18.01.2010, (”Yo soy siempre de izquierda, soy socialista”) 

164 Antonio Acosta, 18.01.2010 (“Lo que llamamos aquí democracia, no, antes de salir ese 
Presidente, antes de que apareciera Chávez yo tenía conocimientos de eso. ¿Por qué tenía 
conocimientos de eso? Porque Lisa nos hablaba del progreso para el mundo. Entonces, por 
allí fue cuando yo fui llevándome un poco de los ideas de ellos. Sí, porque tú no puedes ser un 
país para ti solo. Hay alguien más que está muriendo de hambre. Ayuda siempre de la mano. Y 
eso que quiso Kennedy. Por acá distribuían alimentos, aceite, comida, arroz, todo el saco para 
la gente de aquí. Del gobierno de los EEUU, decía USAID. De la USAID. Pero entonces pasó 
eso cuando mataron a Kennedy, se acabó todo, […] porque Kennedy estaba ayudando a 
Latinoamérica y no le gustaron otra gente allá. Entonces,  me quedó ese, de ayudar mucho a la 
gente. Y yo participo en la vida aquí siempre. En la vida política aquí. Éste también. Fue 
presidente de la Junta de Vecinos que había, ¿no?”)  
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Politisk deltakelse, sosialisme og det å hjelpe fattige har altså en sterk sammenheng for 

denne informanten, og dette kan nok ses i sammenheng med statsviteren Dávilas 

beskrivelse av klassisk venezuelansk populisme. Denne populismen har blitt forbundet 

med folket, demokratisering og det nasjonale, og dersom man går med på Dávilas tese 

om at Chávez’ politikk er en slags gjenfødelse av den gamle populismen, kan man 

også forstå at begrepet ”sosialisme” brukes i denne sammenhengen.165 

  

I enkelte tilfeller virker det også som om myndighetenes tilstedeværelse og offentlige 

tjenester i barrioene i seg selv tolkes som sosialisme. Dette ble demonstrert da en bil 

fra kommunen, som skulle drive rengjøring i barrioen, kjørte forbi oss under et 

intervju. Informanten utbrøt: ”det er sosialisme, ser du? Dette er sosialisme.”166 For 

mange i La Laja handler altså ikke sosialisme først og fremst om fordeling eller 

klassekamp. Det sentrale er at det blir gjort noe for å bedre levekårene i barrioene, og 

at de som bor i barrioene blir sett, hørt og snakket om, av politikere og andre. Det 

handler derfor heller ikke bare om en populistisk ideologi og retorikk, der ”folket” blir 

trukket fram som politisk subjekt. Den nye politikken må også la ”folket” være med å 

bestemme og føre til konkrete forbedringer av levekårene deres. 

  

En annen informant oppfatter ikke Kennedys Alliance for Progress i La Laja som 

sosialisme. Han mener at formålet med prosjektet var å vise at demokratiet, i 

motsetning til Cubas kommunisme, var det styresettet som best representerte folks 

interesser: 

 
[Folk i La Laja] fikk mye hjelp på 1960-tallet av programmet Alianza Para el Progreso167, da 
John F. Kennedy var president. Det kom mange nordamerikanske hjelpearbeidere til 
nabolagene for å demme opp mot den kommunistiske innflytelsen fra Cuba. Mange 
nordamerikanere prøvde å komme seg inn i nabolagene. […] Mange tror de var fra CIA, det er 
moderne i dag. Men de kom for å forklare folk i barrioene om demokrati, forklare at det ikke 
var fordelaktig det som kom fra Cuba. Og for å hjelpe folk, legge inn vann i nabolagene, bygge 
centros comunales, gi medisinsk assistanse. […] Jeg har et bilde av at folk i La Laja legger inn 
vann herfra [El Roble] til La Laja, sammen med folkene fra Alianza Para el Progreso. […] Og 
de bygget et centro comunal her. […] Og de organiserte mye, her i kirka i El Roble, da den 
nylig var innviet. De delte ut mat som de hadde med fra USA, de hadde med sekker med hvete 
og melk, som de delte ut.. Dette var for å vise folk fordelene med demokratiet til USA. 
Fordelene ved å følge deres prosess, og ikke den kommunistiske prosessen, som forurenset. 
[…] Her var det ganske mange hjelpearbeidere også, involvert i lokalsamfunnene. Selskapene 
Orinoco [Iron] og Iron Mine ga dem gamle lastebiler og de involverte seg i lokalsamfunnene. 

                                                 
165 Luis Ricardo Dávila 2000: hele artikkelen 
166 Antonio Acosta, 18.01.2010 (”eso es socialismo, ¿ves? Esto es socialismo.”) 
167 Alliance for Progress 
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De snakket med foreldrene og arrangerte konferanser og møter. […] I La Laja hjalp de til med 
å legge inn vann. De la ned arbeid for å legge inn vann, fikk tak i rør som selskapet donerte. 
[…] De jobbet sammen med lokalsamfunnet. På alle de stedene de kom til jobbet de sammen 
med lokalsamfunnet, i lokalsamfunnene.168 

 

Siden amerikanerne samarbeidet med AD-politikerne i kommunestyret, var de med på 

å styrke tilliten til de lokale myndighetene. Folk fikk følelsen av at det ble gjort noe for 

å bedre levekårene deres, og dette førte igjen til at de ble motivert til å delta i 

lokalsamfunnsorganisering og at de anså dette arbeidet som demokratisk. 

 

En annen informant påpeker at det for han ikke er ideologien og partiet som er det 

avgjørende for hvem han støtter politisk og samarbeider med. Hvem som faktisk 

jobber for å forbedre forholdene i barrioen er viktigere: 

 
Vi er ikke politikere, vi er sosialarbeidere, men ikke politikere. Jeg har alltid sagt: uansett 
hvilken regjering som kommer og åpner et rom, som er villig til å gi svar til kollektivet vårt, så 
spiller det ikke noen rolle hvilken regjering det er. Men kommer det goder til kollektivet vårt, 
er jeg her, åpen for å samarbeide med den. Men ikke dersom den kommer og sier: “hør her 
Urbano, du skal jobbe for partiet.” For dette, nei. Jeg er en arbeider, en luchador social [direkte 
oversatt: sosial kjemper].169 

 

Denne pragmatiske holdningen vises også i partitilhørigheten til de som bor i La Laja. 

På tross av noen få sta adecos, som fortsatt står last og brast ved Acción Democrática, 

er det mange av de politisk aktive i barrioen som har skiftet parti gjennom årenes løp. 

                                                 
168 Homero Hernández, 08.12.2009 (”Ellos reciben mucha ayuda después en los años  60 de ese 
programa que se llama ‘alianza para el progreso’, cuando el presidente John F. Kennedy, que vinieron 
una cantidad de asesores norteamericanos en comunidades a tratar de calmar un poco el alcance 
comunista que estaba entrando por Cuba, y vinieron esa cantidad de personas norteamericanos por 
aquí para tratar de meterse en las comunidades. […] Muchas piensan que ellos eran de la CIA, que hoy 
es moderno,  pero era con el fin de explicarle a la gente en las comunidades el tema de la democracia, 
de explicarle que no es conveniente lo de Cuba, y ayudarle a la gente, meter agua en las comunidades, 
hacer centros comunales, asistencia médica […]. Incluso, yo tengo una foto en donde la gente de La 
Laja están metiendo el agua desde aquí hasta La Laja, con la gente de la ‘Alianza para el Progreso’. 
[…] E hicieron un centro comunal aquí. […] Y organizaban mucho, aquí en la iglesia del Roble, 
cuando recién estaba inaugurada, repartían mucha comida que traían de Estados Unidos, traían sacos 
de trigo, de leche, y lo repartían pues. Eso era con el fin de enseñar a la gente lo bueno de la 
democracia pues, de los Estados Unidos. Dependiendo de su proceso y en contra del proceso comunista 
lo que contaminaba bastante. […] Aquí hubieron bastantes asesores también, en las comunidades 
metidos, la misma empresa Orinoco y la de Iron Mine, les regalaban camionetas viejas y ellos se metían 
en las comunidades, hablaron a los padres y dieron conferencias y charlas. […] En La Laja ayudaron a 
meter el agua. Hicieron un trabajo de meter el agua, consiguieron la donación de los tubos por la 
empresa entonces consiguieron los tubos. […] Con la comunidad trabajaban. En toda parte que ellos 
llegaban el trabajo era ellos con la comunidad, adentro de las comunidades.”) 
169 Elias  Urbano, 01.12.2009 (“Nosotros no somos políticos, nosotros somos trabajadores sociales, más 
no políticos. Y siempre yo he dicho: cualquier gobierno que venga y abra una página, que está 
dispuesto a darle respuesta a nuestro colectivo, no importa gobierno que sea, pero que vienen 
beneficios a nuestro colectivo, yo estoy aquí, abierto para trabajar con él. Pero no que venga a 
decirme: ‘mira Urbano, va a trabajar para el partido’, para esto, no, no. Yo soy un trabajador, un 
luchador social.”) 
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Mange av de som er chavistas i dag, startet sine politiske karrierer som adecos. 

Deretter ble de medlemmer av La Causa R, etter at dette partiet vokste fram som en 

betydelig maktfaktor på 1980-tallet. Grunnen til partibyttene kan selvsagt være at de 

holder seg inne med partiet i posisjon, for å sikre personlig vinning og jobbmuligheter. 

Men det er nok riktigere å si at de støtter det partiet som til enhver tid oppleves å i 

størst grad fremme interessene til de som bor i barrioene, og til lokalsamfunnet i 

helhet.  

 

Talton Ray hevdet at klimaet i barrioene rett etter 1958 var preget av tillit og solidaritet 

blant de som støttet den provisoriske regjeringen, og at dette førte til at mange ville 

engasjere seg i organisasjonsarbeid i barrioene.170 Jeg tror dette også var tilfelle i La 

Laja. AD ble oppfattet som et parti som representerte folket. Når samarbeidet mellom 

barriojuntaen og partiet i tillegg førte til store forbedringer av folks levekår i La Laja, 

resulterte det i at ”hele folket hadde én eneste ideologi, alle trodde på Acción 

Democrática, alle”171,  som en informant sier. På denne måten ble også barriojuntaen 

oppfattet som representativ og legitim, fordi det store flertallet i La Laja støttet AD.  

 

Konklusjon 

Perioden 1958-1978 var preget av mye barrio-organisering og politisk aktivitet i La 

Laja. Barrio-organisering ble ikke oppfattet av naboerne som å styrke fellesskapets 

evne til å løse sine problemer på egen hånd. I stedet fungerte de representative 

institusjonene i lokalsamfunnet først og fremst som en kommunikasjonskanal mellom 

folk i La Laja og lokale myndigheter. Forbindelsene mellom grasrotorganisasjonen til 

AD og partiets representanter i lokaladministrasjonen var spesielt viktige for at dette 

fungerte. 

 

Partiets sterke tilstedeværelse på lokalt plan, gjennom La Lajas partikomité og ADs 

innflytelse i barriorådet, er et klart uttrykk for det sterkt institusjonaliserte 

partisystemet som karakteriserte Venezuelas politiske liv i denne perioden. En viktig 

konsekvens av denne institusjonaliseringen var at barrioen ble sterkere integrert i 

rettstaten, velferdsstaten og landets politiske liv.  

                                                 
170 Talton F. Ray 1969: 79 
171 Elias  Urbano, 01.12.2009 (”todo el pueblo tenía una solo ideología, Acción Democrática, todo”) 
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En viktig del av denne integrasjonen var den “populistiske” sosiale kontrakten som 

eksisterte mellom folk i barrioene og AD. Denne kontrakten hadde i seg elementer av 

det som ofte omtalt som ”patronage”, det vil si at partiet ga tilhengerne sine arbeid og 

andre goder i bytte mot politisk støtte. Men like viktig i denne sosiale kontrakten var 

ideologiske elementer, først og fremst gjennom en delt oppfatning om at politisk makt 

utgår av folket. Dette innebar at partiet måtte innfri folks krav og fremme deres 

interesser dersom de skulle fortsette med makten. På denne måten var også tillit til 

myndighetene som representanter for folket viktig for å integrere La Laja som 

lokalsamfunn og tillitsnettverk i offentlig politikk. Med Tillys begreper kan vi si at La 

Laja som tillitsnettverk ble integrert i offentlig politikk gjennom en blanding av 

kapital, i form av velferdstjenester og materielle utbedringer i barrioen, og tillit.  

 

Barrio-organisasjonene fungerte både som kommunikasjonskanal mellom folk og 

myndigheter, og som representanter for lokalsamfunnene i møte med lokale 

myndigheter. På samme måte som det å ha støtte fra mange barrioråd var en styrke for 

partiene, representerte det en stor trussel å få dem mot seg. Organisasjonene kunne 

”trekke hele barrioen ut på gata”, som en informant formulerer det. Disse 

organisasjonene spilte derfor en avgjørende rolle i å passe på at de folkevalgte i lokale 

og nasjonale myndigheter innfridde valgløftene sine. 

 

ADs framgangsmåte var preget av en populistisk verdensanskuelse, der det ble satt 

likhetstegn mellom demokrati og en samlet folkevilje, som best ble ivaretatt av 

”folkets parti”, AD. Dette kjenner vi igjen fra Hawkins beskrivelse av Chávez-

fenomenet. En slik verdensanskuelse åpnet ikke mye rom for pluralisme, altså 

alternative partitilhørigheter eller politiske oppfatninger dersom man deltok innenfor 

de AD-dominerte strukturene. Men så lenge det store flertallet i La Laja støttet AD, ble 

ikke legitimiteten til barriorådet svekket av partiets sterke innflytelse i barrio-

organiseringen. De aller fleste følte seg godt representert av AD, og oppfattet det som 

om deres interesser ble ivaretatt av partiet. 

 



NY TILLIT OG ØKT ORGANISERING 59 
 

 
 

3. Svekket AD-dominert organisering 

1980-1989 
De store svingningene i oljeprisen internasjonalt i perioden 1974 – 1988, hadde store 

konsekvenser for den store oljeeksportøren Venezuela. Oljeprisen gikk kraftig opp 

under presidentene Carlos Andrés Pérez (1974-1979, AD) og Luis Herrera Campíns 

(1979-1984, COPEI). Dette ga dem rom til å øke statens størrelse og offentlige 

utgifter. Men på grunn av høy utenlandsgjeld måtte valutaen devalueres kraftig i 

februar 1983, på dagen som er kjent som Viernes Negro (svart fredag). Mot slutten av 

Jaime Lusinchis presidentperiode (1984-1989, AD), hadde i tillegg oljeprisen sunket så 

lavt at landet befant seg i alvorlige økonomiske problemer. De voldsomme inntektene 

oljen hadde brakt med seg åpnet også for mye korrupsjon. Vi skal i dette kapittelet se 

på hvordan de økonomiske endringene og korrupsjonen påvirket tilliten folk i La Laja 

hadde til AD i perioden 1980-1989. Vi skal også se på hva dette hadde å si for den 

politiske deltakelsen i barrioen i denne perioden.  

 

Mindre organisering 

Det informantene mine forteller om INCEs kurs i La Laja, viser at barrioen i 1978 

hadde en svært aktiv asociación de vecinos, med klare forbindelser til Acción 

Democrática.172 Men ifølge studie utført av det statlige selskapet CVGs División de 

Desarrollo Humano (avdeling for menneskelig utvikling), hadde ikke nabolaget lenger 

en slik organisasjon i 1980.173 Ingen av informantene mine forteller noe konkret om 

barrio-organisasjonen mellom 1980 og 1989. Jeg har heller ikke funnet andre kilder 

som tyder på at det var en fungerende barrio-organisasjon i La Laja i denne perioden. 

Jeg har gått gjennom avisutgivelser som dekker store deler av denne perioden, og 

heller ikke der ha rjeg funnet noe om La Lajas barrio-organisasjon. Hva som skjedde 

med den politiske deltakelsen i La Laja i denne perioden er et lite mysterium.  

 

Ut fra det lille jeg har klart å få greie på, virker det som det ble mindre politisk 

aktivitet i barrioen på denne tiden, og at barrio-organisasjonen der sluttet å fungere. 

                                                 
172 Homero Hernández, 12.01.2010 
173 Estudio sobre las Comunidades Marginales de San Félix, Estado Bolívar 1980: 73 
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Men hva var det egentlig som forårsaket dette? Vi skal nå se på noen mulige 

forklaringer på hva som skjedde, og prøve å trekke noen tentative konklusjoner ut fra 

den lille informasjonen kildene gir. 

  

Insentiver fra myndighetene 

Skal man tro chavistabevegelsen, kan man forklare nedgangen i 

lokalsamfunnsorganisering med at myndighetene eller de tradisjonelle partiene ikke 

ønsket at vanlige folk skulle delta politisk.174 Men ADs bekymringer om svekkingen 

av grasrotorganisasjonen deres og en rekke initiativer fra myndighetene tyder på det 

motsatte.  

 

Fra nasjonale myndigheter ble politisk deltakelse i nabolagene fremmet og støttet blant 

annet gjennom Ley Orgánica de Régimen Municipal fra 1978. Loven anerkjente 

asociaciones de vecinos som representative organer for lokalsamfunn overfor staten.175 

Det statlige selskapet CVG, som hadde ansvaret for mange av byens offentlige 

tjenester og byplanlegging i tillegg til de store statlige industribedriftene, igangsatte 

også et prosjekt for å øke folks deltakelse i virksomheten sin. Dette ble satt i gang i 

perioden 1979-1982. En viktig del av prosjektet var å stimulere til aktivitet i 

asociaciones de vecinos og andre organisasjoner. Dette ble gjort gjennom å åpne nye 

områder for deltakelse, gi opplæring til organisasjonene og normalisere 

deltakelsesprosessene.176 

 

I en evaluering av prosjektet rapporteres det at det i 1982 eksisterte 81 asociaciones de 

vecinos i Ciudad Guayana. 62 av disse befant seg i San Félix, der La Laja ligger. Ut fra 

folketallet i San Félix og den mer velstående nabobyen Puerto Ordaz , fordeler 

organisasjonene seg likt mellom de to byene. Evalueringen fastslår imidlertid at 

organisasjonene ikke var så institusjonaliserte. Bare 7,4 % av organisasjonene kunne 

regnes som ”organiserte”, mens 35,5 % var ”knapt organiserte” og 33,3 % ”middels 

organiserte”. De resterende 24,6 % av organisasjonene manglet det informasjon om.177 

 

                                                 
174 Gregory Wilpert 2007: 54 
175 "Ley Orgánica de Régimen Municipal" 1978 
176 Eduardo Castañeda og Nuria de Césaris 1987: 101, 106 
177 Eduardo Castañeda og Nuria de Césaris 1987: 102 
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Kommunen Caroní, som dekker både San Félix og Puerto Ordaz, iverksatte også 

deltakende prosesser. Kommunestyret arrangerte blant annet Cabildos Abiertos, noe 

som kan oversettes til åpne kommunestyremøter. Her kunne  representanter fra 

nabolagsorganisasjonene fremme krav overfor de kommunale myndighetene. Et slikt 

møte ble blant annet arrangert da ADs Santiago Carpio var president for 

kommunestyret i 1988.178 Ifølge en rapport fra dette møtet i lokalavisen Correo del 

Caroní, foregikk møtet ved at representantene fra kommunen og andre offentlige 

instanser først leste opp sine planlagte prosjekter i de ulike bydelene, før de ulike 

asociaciones de vecinos fikk slippe til med sine krav.179 Det virker altså ikke som om 

det var mangel på initiativ fra myndighetene som førte til nedgangen i 

lokalsamfunnsorganisering i La Laja. 

 

Færre offentlige midler? 

En annen mulig forklaring på den svekkete partidominerte organiseringen i La Laja er 

den økonomiske nedgangen. Man kan tenke seg at mindre offentlige budsjetter førte til 

at de tradisjonelle partiene ikke lenger hadde penger til å opprettholde den 

klientellistiske praksisen de hadde drevet grasrotorganisasjonene og dominert 

barriorådene gjennom. Dette kan igjen ha ført til at deltakelse i organisasjonene ga 

mindre resultater, og dermed svekket motivasjonen til å delta.  

 

Men dersom disse forklaringene skulle være tilfredsstillende, burde man se en markant 

nedgang i offentlige utgifter i takt med den økonomiske nedgangen etter 1983. Det ser 

vi imidlertid ikke, tvert imot økte offentlige utgifter i enkelte år da de økonomiske 

utsiktene så som verst ut, blant dem valgåret 1988.180 Kuttene i offentlige utgifter kom 

ikke før etter at president Carlos Andrés Pérez annonserte reformpakken El Gran 

Viraje (den store snuoperasjonen) i 1989. På dette tidspunktet hadde allerede partiene 

mistet mye av støtten sin.  

 

I lokalavisen Correo del Caroní gikk ADs organisasjonssekretær i Caroní, Hugo 

Maestre, ut i 1986 og svarte på kritikk fra COPEI. AD hadde blitt beskyldt for å ha 

ansvaret for at myndighetene praktisk talt hadde glemt Ciudad Guayana. Maestre 
                                                 
178"Hoy habrá Cabildo Abierto en San Félix," Correo del Caroní, 19.04.1988  
179 "Se desahogaron los vecinos," Correo del Caroní, 20.04.1988 
180 Terry Lynn Karl 1997: 178 
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avviste kritikken ved å si at de lokale myndighetene i Guayana gjorde en bedre jobb 

enn noensinne, og viste til store pengesummer som var bevilget for å ekspandere av de 

statlige industriselskapene og finansiere veiprosjekter og sykehus.181  

 

Terry Karl forklarer økninger i offentlige utgifter i denne perioden med at 

myndighetene hadde behov for å blidgjøre velgere. De valgte derfor å opprettholde 

utgifter til korrupsjon og klientellisme, i stedet for å tilpasse forbruket til den fallende 

oljeprisen. I stedet for å stramme inn pengebruken ble det tatt opp lån fra utlandet for å 

glatte over konsekvensene av budsjettunderskudd, institusjonelt rot og politisk uro.182  

 

I La Laja merket man også myndighetenes forsøk på å minske konsekvensene av de 

økonomiske problemene ved å øke offentlige utgifter: 

 

Etter Viernes Negro183 ble det iverksatt politikk for å lindre litt. […] Regjeringen solgte 
basismatvarer til oppnåelige priser. Det ble dannet en institusjon som het Corpomercadero, der 
regjeringen kjøpte importerte produkter og distribuerte dem til folk til oppnåelige priser. Dette 
ble gjort for å lette litt på situasjonen, for dollaren gikk fra 4,30 [bolívares] til 7,50, nesten en 
dobling. […] Regjeringen innførte politikk som gikk ut på å dele ut melk i noen nabolag. De 
delte ut matvarer gjennom la Corporación de Mercado Agrícola [Corpomercado] til 
lokalsamfunnene, […] mens de ventet på økning i lønningene, for at det skulle stabilisere seg 
og de skulle ta igjen [prisene på] produktene. Og så, når det balanserte seg, og lønningene tok 
igjen prisene på produktene, […] forsvant la Corporación del Mercado.184 

 

Guvernøren i delstaten Bolívar, AD-representant René Silva Idrogo, lovet også at 

”mange millioner” skulle gå til utbedringer i barrioene i San Félix og Puerto Ordaz i 

delstatens budsjett for 1987. Guvernøren uttalte til lokalavisen Correo del Caroní at 

han var i Ciudad Guayana for å møte AD-ledelsen der, og diskutere hvordan disse 

midlene skulle prioriteres. Men han kunne allikevel informere om hvilke områder 

pengene ville brukes på: 

 

                                                 
181 "A pesar de la crisis A.D. realiza en Guayana el mejor Gobierno de la Democracia," Correo del 
Caroní1986 
182 Terry Lynn Karl 1997: 162 
183 18. februar 1983, da valutaen ble devaluert. 
184 Homero Hernández, 12.01.2010, (”Cuando comenzó el Viernes Negro hubieron políticas para aliviar 
un poco. […]El gobierno vendía productos de cesta básica a precios accesibles. Se creó una institución 
que se llamaba Corpomercadero, el gobierno compraba productos importados, traía, y de allí se 
distribuyeron al pueblo a precios accesibles. Eso se fue construido para aliviar un poco la situación 
porque pasar el dólar de 4,30 a 7,50, casi se dobló. […]El gobierno aplicó esa política de distribución 
de leche en unas comunidades, distribución de artículos a través de la Corporación de Mercado 
Agrícola[Corpomercadero] a las comunidades, […] esperando aumento […] de los salarios, […]para 
que se fuera equilibrando a alcanzar los productos. Y luego, que eso se fue  equilibrando, alcanzó los 
precios, […] la Corporación del Mercado se desapareció.”) 
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Investeringene vil bli gjort hovedsaklig med samfunnsmessige hensikter: vann, bolig, offentlige 
kantiner, skolemåltid, etc. For eksempel har vi allerede inngått en avtale med det nasjonale 
Næringsinstituttet, som går ut på å øke budsjettposten og antallet som mottar skole-arepaen185 
fra 8300 til 42000. I skolekantinene skal også tallet på de som får mat økes.186 

 

En av informantene mine mener at det at mange i La Laja hadde fast jobb i industrien 

førte til at man ikke merket konsekvensene av de økonomiske problemene så godt der: 

 

Hør her, nedgangen her var faktisk ikke så ille. Dette [området] har i praksis alltid levd av 
selskapene, og 90 % av folkene her jobbet i selskapene. Og når du har en fast lønn, en lønn som 
endrer seg og økes, da kjenner du ikke tyngden av tingene. […] Det var ikke så svart som det 
kanskje var i andre deler av landet. Ikke her. Her opprettholdt tingene seg, […] fordi her var 
forholdene selskaper og ikke noe annet. Her var Palúa Iron Mines, Padua Orinoco. Sidor 
[statlig stålverk] ble dannet, de etablerte industribedriftene, […] de var i ferd med å danne 
vannkraftverket, det var mange arbeidsplasser. Og siden det var mange arbeidsplasser var det 
mange folk som jobbet. Og pengene sirkulerte. Og den som mottar penger føler ikke tyngden 
av tingene som den som ikke mottar penger.187 

 

Å være ansatt i de statlige gruve- og industriselskapene var ikke bare viktig for å ha en 

fast lønn som økte i takt med prisene. De sterke fagforeningene i industribedriftene 

hadde også framforhandlet kollektive avtaler som inkluderte subsidiering av 

basismatvarer. Dette førte til at arbeiderne familier deres ikke ble så hardt rammet av 

den høye inflasjonen:  

 

De som jobbet for Ferrominera, for eksempel, de ble ikke påvirket [av nedgangen] fordi i den 
kollektive kontrakten deres har de en comisariato, et bedriftsutsalg som forsyner arbeiderne 
med matvarer til lave priser, uavhengig av hvor høye prisene er. De har en kontrakt som 
forsyner dem med […] sukker til to bolívarer. Mens du kjøper det der til fem, her koster det to. 
Prisen økte til ti, men her koster det to.188 
  

                                                 
185 Typisk venezuelansk maisbrød 
186 "En el presupuesto del 1987 se invertirán muchos millones en los barrios de Guayana," Correo del 
Caroní, 14.08.1986 (“Las inversiones sobre todo se harán con sentido social; agua, vivienda, 
comedores populares, merienda escolar, etc. Por ejemplo, ya nosotros celebramos un acuerdo con el 
Instituto Nacional de Nutrición para aumentar la cuota del presupuesto coordinado y elevar de 8300 
que recibían la arepa escolar a 42000. Los comedores escolares también será incrementado el número 
de beneficiados.”) 
187 Victor "Peché" Rodríguez, 09.01.2010, (“Mira, aquí ni siquiera la recesión fue tan mal. Esto 
realmente siempre estuvo viviendo de las empresas, y aquí el 90% de la gente trabajaba en las 
empresas. Y cuando tú tiene un salario fijo, un salario que se varía que se aumenta, tú no sientes el peso 
de las cosas. […] No fue tan negro, negro, como pudo ser en otras partes del país. Aquí no, aquí las 
cosas se mantuvieron, […] porque aquí la relación era empresas más nada. Aquí había Palúa Iron 
Mines, Palúa Orinoco, se hizo Sidor, hicieron la empresas básicas, […] estaban haciendo la represa, 
había mucho trabajo. Y de haber mucho trabajo había gente trabajando. Y el dinero se circulan. Y el 
que recibe dinero no siente el peso de las cosas como él que no recibe dinero.”) 
188 Homero Hernández, 12.01.2010, (“Y en el caso por lo menos de Ferrominera, a ellos no les afectaba 
porque en su contrato colectivo tienen un comisariato. Una casa de abastos que suministra los 
alimentos a un bajo precio, no importa el alto que sea allá. Ellos tienen un contrato que suministra […] 
el azúcar a dos bolívares. Mientras tú lo compras por allá a cinco, aquí está a dos. Aumentó a diez, 
pero aquí está a dos.”) 
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I det minste ga de deg ni kilo kjøtt i måneden, de ga deg åtte kilo ost, de ga deg ti kilo kaffe, de 
ga deg ti kilo sukker. Det stod i kontrakten.189  

 

Mange i La Laja jobbet i de statseide bedriftene, og nøt derfor godt av disse subsidiene 

og de stabile arbeidsplassene: 

 

Her passerte det en buss med 40 passasjerer, som transporterte arbeidere fra La Laja og El 
Roble til Sidor190. Kun til Sidor. Og en annen til Alcasa191. Og de som jobbet på 
vannkraftverket ventet på bussen utenfor, i inngangen.  Til tross for at det var hardt, var det en 
epoke der de bygget industribedriftene og vannkraftverket.192 

 

Begge informantene som er sitert ovenfor er gamle AD-medlemmer. Det kan nok 

derfor tenkes at de ville framstille situasjonen som mindre alvorlig enn det den var, for 

ikke å skade ryktet til partiet sitt. Men andre, mer AD-kritiske informanter i La Laja, 

hevder også at den statlige industrien i området førte til at virkningene av de 

økonomiske vanskelighetene ikke kjentes så godt her. En informant bruker dette som 

forklaring på at de sosiale opptøyene, kjent som el Caracazo, som eksploderte i andre 

storbyer i 1989, ikke nådde Ciudad Guayana: 

 

Så kom el Caracazo, den var et knyttneveslag som traff landet hardt. De økte [prisen] på 
bensinen, bensinen som de solgte til folket, og alt gikk til dem. Og folket gjorde opprør og 
begynte å trekke ut på gata, og dette hadde man aldri sett før i Venezuela. Så hva skjedde? De 
sendte ut militæret og drepte folk. Her skjedde det ingenting fordi her […] var det 
industribedrifter, så folk jobbet, og derfor hadde det ikke så mye innvirkning. Nei, dette skjedde 
først og fremst i Caracas, Valencia, Barquismeto, Maturín. Hit kom det ikke.193 

 

Oppfatning om korrupsjon 

De økonomiske vanskene ser altså ikke ut til å ha hatt så store direkte virkninger i La 

Laja. Men de har nok virket inn på mer indirekte måter. En utbredt oppfatning blant 
                                                 
189 Victor "Peché" Rodríguez, 09.01.2010, (“Por lo menos te daban nueve kilos de carne mensual, te 
daban ocho kilos de queso, te daban diez kilos de café, te daban diez kilos de azúcar, esto era lo que 
estaba dentro del contrato.”) 
190 Statlig stålverk 
191 Statlig aluminiumsverk 
192 Victor "Peché" Rodríguez, 09.01.2010, (“Aquí entraba un autobús de 40 pasajeros y hacía 
transporte solamente de aquí de La Laja y de allí del Roble para Sidor. Para Sidor, nada más. Y otro 
para Alcasa. Y los que trabajaban en la represa agarraban su transporte afuera, en la entrada. Fue una 
época que, a pesar de la dureza que había, estaban construyendo esas empresas básicas, estaban 
construyendo esa represa.”) 
193 Antonio Acosta, 18.01.2010, (”Hubo el Caracazo, eso fue un golpe que dio duro al país. Ellos 
aumentaron la gasolina, la gasolina que vendieron al pueblo, y todo para ellos. Y el pueblo rebeló y 
empezó a sacar, y eso que nunca se ha visto en Venezuela antes. Entonces, ¿que pasó? Sacó al ejército 
y mataba a la gente. Aquí no pasó nada porque aquí […] habían las empresas básicas, entonces la 
gente estaba trabajando, entonces no afectaba mucho. No este primero fue en Caracas, Valencia, 
Barquisimeto, Maturín, aquí no llegó.”) 
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mine informanter er at politikerne sluttet å tenke på folkets beste, og i stedet kun melet 

sin egen kake. For eksempel sier informanten i sitatet over at ”de”, altså politikerne, 

økte bensinprisen og tok alt overskuddet selv.  

 

En annen informant nevner president Carlos Andrés Pérez i en liknende kontekst. 

Pérez vant presidentvalget i 1989 med god margin, men “han fullførte ikke perioden 

sin fordi de erstattet han på grunn av korrupsjon. Fordi han ga bort penger til utlandet, 

som ikke var hans. Pengene tilhørte landet.”194  

 

Den samme informanten, som forøvrig fortsatt er medlem av AD, snakker også om at 

det i sentrale og lokale myndigheter i denne perioden skjedde en ”descomposición”, 

altså oppløsning eller forråtnelse. Den moralske oppløsningen skyldtes korrupsjon, og 

førte til økt misnøye med partiene blant folk.195  

 

Informanten mener at hovedårsaken til økende korrupsjon var at myndighetene ikke 

var vant til de enorme inntektene som oljeboomen brakte med seg: 

 

Vi hadde ikke kapasitet, venezuelanerne hadde ikke kapasitet til å vite hva vi skulle gjøre. Det 
var så lett å få lån, helt utrolig. Da Carlos Andrés [Pérez] kom til makten, med den mengden 
med penger, ga han lån til landbruket, til butikkene. […] Noen hadde lån de hadde fått av 
tidligere regjeringer, og hadde problemer med å betale dem tilbake. Da sa presidenten: “slett 
dem og tell på nytt. Det du skylder, vi starter på nytt.” Så alle disse menneskene som hadde fått 
lån, de fikk ettergitt gjelden så de slapp å betale. Og så ba de om nye lån. Så de kom med “rent 
ansikt”, folk som hadde to, tre lån som hadde blitt gitt i løpet av året, og som var 
”kjærlighetsfulle” overfor regjeringen. Denne politikken med å ettergi gjeld og starte på nytt 
renvasket dem for alt. De kom på nytt og ba om lån, og gjorde det samme som de hadde gjort 
før.196 

 

En annen informant forklarer den økonomiske nedgangen med at “en mengde 

frekkaser tok pengene og puttet dem i egne lommer og plasserte dem andre steder. 

                                                 
194 Homero Hernández, 12.01.2010, (”no terminó su periodo porque le sustituyeron por corrupción. 
Porque regaló un dinero a fuera, que no tenía él, porque el dinero era para el país.”) 
195 Homero Hernández, 08.12.2009 
196 Homero Hernández, 12.01.2010, (”No había capacidad, una capacidad de los venezolanos para 
saber lo que vamos a hacer. Era tan fácil conseguir un crédito, una cosa increíble. Cuando Carlos 
Andrés llegó al gobierno, con aquella cantidad de dinero, ofreció crédito para la agricultura, para las 
tiendas. […] Habían personas que tenían créditos, ya les habían dado otros gobiernos, y habían 
problemas moratorias, que no habían pagado. Y el presidente dijo: ‘borre y cuente al nuevo. Lo que 
debía, vamos a comenzar de nuevo.’ Entonces toda aquella gente que había recibido crédito les 
condonaron ese crédito y no pagaban, y pidieron nuevo crédito. Entonces llegaron con la cara limpia, 
gente que tenían dos, tres créditos que les habían dado durante el año y que estaban amorosos del 
gobierno con esa política de condonar todo el crédito y comenzar al nuevo, quedaron lavado, quedaron 
limpios de todo. Llegaron de nuevo a pedir crédito e hicieron lo mismo que habían hecho antes.”) 
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Men pengene forsvant. De forsvant i lommene deres, og ble ikke brukt for å tjene 

folket.”197 

 

Det er vanskelig å tallfeste størrelsesordenen på korrupsjonen i denne perioden. Men 

det virker uansett som om de store oljeinntektene og pengebruken i det offentlige 

gjorde det enkelt å tilrane seg offentlige midler. I tillegg virker det ikke som det ble 

gjort mye for å etterforske korrupsjonsanklager og stille de skyldige til ansvar. Dette 

kommer blant annet fram i en artikkel i lokalavisen Correo del Caroní. Her prøver 

journalisten å få svar fra guvernøren i delstaten Bolívar om korrupsjonssaker i La 

Lajas nabobarrio El Roble og andre nabolag. Sakene dreier seg om kontraktører som 

har fått penger fra det offentlige, men som ikke har fullført det arbeidet de har fått 

betalt for. Kontraktørene har tydeligvis ikke blitt stilt til ansvar for dette, men 

guvernøren lover at det skal iverksettes administrative mekanismer som skal forhindre 

at noe liknende skjer i framtiden.198 

 

Oppfatningen om utbredt korrupsjon påvirket forholdet mellom folk og myndigheter 

ved å svekke tilliten folk hadde til politikere og offentlige ansatte. Dette kan forklare 

hvorfor folk ikke lenger ville legge innsats ned i politisk deltakelse på lokalt nivå. At 

de skulle legge ned mye arbeid ble oppfattet som urettferdig når politikerne stakk av 

med alle godene og holdt dem for seg selv, uten at de kom samfunnet til gode. 

 

Statsviteren Michael Coppedge mener også at årsaken til regimekrisen i Venezuela 

ikke var økonomisk nedgang alene, men hvordan venezuelanere forstod den 

økonomiske nedgangen. Folk reagerte med moralsk indignasjon, og denne reaksjonen 

forsterket effektene av den økonomiske nedgangen.199 Coppedge understreker at 

reaksjonen som venezuelanerne viste overfor de tradisjonelle partiene var sterk 

sammenliknet med andre land som har gjennomgått liknende økonomiske kriser. Dette 

forklarer han med at det ikke var selve den økonomiske krisen som skapte reaksjonen, 

                                                 
197 Urbano 011209, (“hay una cantidad de vivos que se agarraron esas reales y se lo metieron en sus 
bolsillos y lo pusieron por otro lados, pero éstas reales desaparecieron. Desaparecieron en los bolsillos 
de ellos, pero no están al servicio al pueblo.”) 
198 "En el presupuesto del 1987 se invertirán muchos millones en los barrios de Guayana," Correo del 
Caroní, 14.08.1986 
199 Michael Coppedge 2005: 309 
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men oppfatningen om at politikerne hadde brutt grunnleggende prinsipper om 

rettferdighet.200 
 

Denne oppfatningen mener Coppedge må ses i sammenheng med at Venezuela er en 

oljenasjon. Han hevder at landets avhengighet av olje er delvis og indirekte ansvarlig 

for både den økonomiske nedgangen og reaksjonen på den, hovedsakelig gjennom tre 

effekter. For det første skapte oljeøkonomien en oppfatning om at Venezuela var et rikt 

land. For det andre førte den oljedrevne økonomiske veksten til at myndighetene 

overså ineffektivitet, sløsing og korrupsjon i offentlig sektor. For det tredje ble den 

venezuelanske økonomien sårbar for brå svingninger i oljeprisen på grunn av at 

myndighetene raskt brukte opp oljeinntektene, framfor å investere dem i utlandet.201 

 

Men dette er heller ikke en tilstrekkelig forklaring, ifølge Coppedge. Meningsmåling 

etter meningsmåling viser at venezuelanere la skylda for den økonomiske krisen på 

sløsing og korrupsjon, og ikke på gjeld eller fallende oljepriser. Dette viser, ifølge 

Coppedge, at den moralske oppfatningen om den økonomiske nedgangen var en 

viktigere årsak til at folk sluttet å støtte AD og COPEI enn nedgangen i seg selv. En 

stor prosentandel av venezuelanere trodde at økonomien brøt sammen fordi politikerne 

hadde stjålet fra nasjonaleiendommen til et fundamentalt rikt land.202 Det at de 

tradisjonelle partiene som hovedregel unnlot å forfølge korrupsjonsanklager rettet mot 

egne og hverandres medlemmer, gjorde den moralske indignasjonen blant folk enda 

sterkere. 203 

 

Sett i lys av dette kan man forstå denne informantens sterke misnøye med hvordan 

partiet brukte medlemmene sine for å få partitoppene opp og fram: 

 

[I La Laja] var det en Acción Democrática-komité. […] Vi var ledere for en gruppe. De utnyttet 
oss. Dette er nøkkelordet, ikke sant, utnyttet. De utnyttet alle oss som tilhørte Acción 
Democrática og sympatisørene. Hvorfor? For å få noen til toppen. Og jeg husker godt 
Margarita Gonzales, en señora som var en luchadora social204, blant de beste Acción 
Democrática hadde. Hun drev masse politikk her. […] Hun skapte mange politikere her. Og 

                                                 
200 Michael Coppedge 2005: 310 
201 Michael Coppedge 2005: 310 
202 Michael Coppedge 2005: 311 
203 Michael Coppedge 2005: 311 
204 direkte oversatt: sosial kjemper 
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hjalp mange lokalsamfunn. […] Hun støttet alle de som hun skapte, som hun brakte til toppen, 
noen ble ordførere, andre ble guvernører. […] Etterpå kom de og knuste denne señoraen.205 

 

Informanten mener at Gonzales ble utnyttet av partiledelsen og at hun ikke fikk nok 

igjen for den innsatsen hun la ned for partiet. Han skjønner ikke hvorfor ikke partiet i 

det minste kunne skaffe henne et hus, ”hun som hadde skaffet hus til en haug av 

folk”206. Informanten er opprørt over at Gonzales, som arbeidet så hardt for Acción 

Democrática og som ”ofret alt for dem”207, nå er ”fattig og forlatt”208. Han ser dette i 

sammenheng med ADs toppstyrte struktur, som han mener ga lite rom for partifolk fra 

grasrota å stige i gradene: “det verste adecosene gjorde var at de aldri lot noen andre 

komme til, og de som var på toppen ble på toppen.”209. Det var ifølge denne 

informanten Gonzales og hennes partikolleger i barrioene som sørget for at ADs 

toppkandidater kom til makten, ”alle disse som hun skapte, som hun brakte til toppen, 

noen ble borgermestre, andre guvernører”210. Dersom man går ut fra at de som havnet 

på toppen var korrupte og puttet offentlige midler i egen lomme, er det enklere å forstå 

hvorfor det oppfattes som så urettferdig at Gonzales endte opp fattig. 

 

ADs høyrevridning 

Noen av informantene mine forteller at de vendte AD ryggen fordi partiet forlot den 

opprinnelige ideologien sin. ADs ideologi var opprinnelig basert på konflikten mellom 

arbeid og kapital, og partiet representerte arbeidere og bønder, og ønsket å bruke 

statlig intervensjon i økonomien for å bedre disse gruppenes levekår.211 Men etter 

hvert som Punto Fijo-systemet ble konsolidert, ble AD oppfattet som et 

sentrum/høyreparti med små ideologiske forskjeller fra COPEI, det andre dominerende 

                                                 
205 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009, (” [En La Laja] había un comité de Acción Democrática. [...] 
Nosotros fuimos gerentes. Para un grupo. Nos utilizaban. Esto es la palabra clave, no, utilizaban. A 
todos los elementos que pertenecíamos a Acción Democrática y los simpatizantes nos utilizaban. ¿Para 
qué? Para llevar a alguien arriba, hasta allí. Y yo me recuerdo mucho Margarita Gonzales, una señora 
que fue una luchadora social, de las mejores que hubo aquí para Acción Democrática. Esa hizo un 
montón de política acá. [...] Hizo muchos políticos aquí. Y ayudó a muchas comunidades. [...] Auxilió a 
todos ellos que ella hizo, que llevó arriba, que unos fueron alcaldes, otros fueron gobernadores. [...] 
Después ellos vinieron a aplastar esa señora.”) 
206 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 (“ella quien había conseguido casa a un montón de gente”) 
207 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 (“se olvidó todo por ellos”) 
208 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 (“Allá está, pobre y abandonada”) 
209 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 (”lo peor que hicieron los adecos es que ellos nunca quisieron 
que nadie los subsidiaran, y los que estaban arriba estaban arriba”) 
210 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 (“todos ellos que ella hizo, que llevó arriba, que unos fueron 
alcaldes, otros fueron gobernadores”) 
211 José E. Molina 2004: 154, 155 
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partiet i denne perioden. Mange av mine informanter, som tidligere hadde vært 

medlemmer eller sympatisører av AD, var misfornøyde med denne glidningen mot 

høyre.212 

 

En informant, som hadde vært AD-medlem og aktiv i den AD-dominerte 

fagforeningen på arbeidsplassen sin, er tydelig på at han støttet partiet på grunn av den 

venstreorienterte ideologien deres. Alliansen med fagbevegelsen og arbeiderklassen 

var også viktig for han: 

 

Jeg trodde på doktrinen, ikke på en politisk linje. Fordi doktrinen til Acción Democrática er 
veldig vakker, edel. Men los caudillos213, som vi kalte sjefene, de som var på toppen,, de sa 
“nei, sånn er det ikke, dere må gjøre sånn og sånn og sånn, på denne måten.” Vi som ikke 
aksepterte dette fikk problemer. Vi var ikke “gode”, i denne sammenhengen. Det var der 
forfølgelsen startet[…]. Vi som ikke fulgte partilinja fikk problemer, og adecos forfulgte 
adecos.[…] Vi meldte oss ut, og ferdig, det sluttet. I det minste jeg, jeg har ikke deltatt i Acción 
Democrática siden, og jeg har forblitt apolitisk. Mange har gjort det samme.214 

 

Grunnen til at informanten forlot AD på 1980-tallet var altså at han oppfattet at partiet 

beveget seg ideologisk mot høyre, og at venstreradikale elementer i partiet, inkludert 

han selv, ble forfulgt. Da denne ideologiske splittelsen gjorde seg gjeldende, var det 

klassetilhørigheten og ideologien som ble viktigere for han enn det politiske partiet: 

 

Hvis du ikke fulgte partilinja nådde du ikke fram. Og jeg sa alltid: “jeg er en fagforeningsleder, 
jeg kjemper for min klasse, ikke for et politisk parti. Fordi jeg er en fagforeningsleder, jeg er en 
arbeider, og […] min kamp er for arbeideren. Fordi jeg er arbeider.’ […] På grunn av dette 
nådde jeg ikke fram. Og jeg har alltid vært mot dette.215 

 

Oppfatningen om at partiledelsen fjernet seg fra ADs ideologi finner vi igjen i utsagnet 

fra en annen informant:  

 

                                                 
212 José E. Molina 2004: 161 
213 Førerne 
214 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009, (”Yo creía en una doctrina, no en una línea política. Porque 
la doctrina de Acción Democrática es muy bonita, muy bonita, preciosa.  Pero los caudillos, que 
llamamos nosotros caudillos a los jefes, los que estaban arriba, ellos decían no, eso no es así, hay que 
hacerlo así así asi, en esta manera. Entonces tuvimos un montón de problemas, que no aceptamos eso. 
Entonces nosotros no éramos buenos, en esa oportunidad. Allí hay donde nace la persecución […]. A 
los que no seguíamos la línea del partido nos pusieron la cabeza caliente y los adecos perseguían a los 
adecos. […] Denunciamos y listo, se acabó. Por lo menos yo, yo nunca más pertenece a Acción 
Democrática y me quede apolítico. Y así un montón.”) 
215 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009, (“Si tú no seguías la línea del partido tú no llegaba. Y yo 
siempre diría: ‘yo soy un dirigente sindical, yo lucho por mi clase, no por un partido político. Porque 
yo soy un dirigente sindical, soy un obrero, y […] mi pelea es por el obrero. Porque yo soy obrero.’ 
[…] Por eso yo no llegue. Y siempre me opuse a esto.”) 
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Det eneste partiet for meg i Venezuela var Acción Democrática. Det dårlige har vært de som 
har styrt det. […] Filosofien og doktrinen til Acción Democrática er den beste som har vært, det 
som skjedde var at de som styrte ikke visste hvordan de skulle praktisere den.216 

 

Disse holdningene speiles i en undersøkelse utført av lokalavisen El Pueblo de 

Guayana i 1988. Topartisystemet og mangelen på alternativer i det kommende 

presidentvalget ble trukket fram som den viktigste årsaken til apatien unge velgere  

hadde overfor valget. Mange av de avisen spurte mente at AD og COPEI var for like, 

og at politikerne ikke hadde de rette moralske forutsetningene for å styre landet. 

Vanlige oppfatninger om politikerne blant de spurte var at de bare tenkte på egne 

interesser, og lovte ting de aldri holdt.217  

 

Denne apatien påvirket nok også graden av organisering og politisk aktivitet i 

lokalsamfunnene. I tillegg til at ADs ideologiske kraft som folkets parti ser ut til å 

være borte, tyder disse oppfatningene også på at tilliten til de tradisjonelle partiene, 

politikere og partipolitikk var sterkt svekket. 

 

”Forbigående” Asociación de vecinos  

Etter at La Laja trolig hadde vært uten et barrioråd i mange år, ble det i 1989 opprettet 

en asociación de vecinos i barrioen, med José Vicente López som president.218 Ifølge 

en av mine informanter var det AD som stod bak opprettelsen av La Lajas Asociación 

de Vecinos. Men organisasjonen var ”svært forbigående”, mente informanten. 219 En 

annen informant sier at “denne asociación de vecinos tilhørte 

kommuneadministrasjonen. Den var ikke valgt demokratisk, den var valgt av dem”.220 

 

 Disse utsagnene må imidlertid ses i lys av at begge informantene hadde verv i senere 

asociaciones de vecinos i La Laja. De har nok derfor interesse av å la de 

                                                 
216 Homero Hernández, 08.12.2009, (”el único partido para mí aquí en Venezuela era Acción 
Democrática.  Lo malo ha sido los que lo han dirigido. [...]La filosofía y la doctrina de Acción 
Democrática es la mejor que había, lo que pasa es que los que lo han dirigido no sabían practicarla 
pues.”) 
217 "Bipartidismo y falta de alternativas origen de apatía de nuevos votantes," El Pueblo de Guayana, 
26.03.1988 
218 Información Urbano-social Parroquia no 1 1994: 1.2-1, 1.2-2, Opprettelsesdokument for la 
Asociacion de Vecinos del Barrio "La Laja", 1989 
219 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009(“fue algo muy pasajero”) 
220 Alberto Zacarias, 03.12.2009, (“esta asociación de vecinos era de la Alcaldía, no era elegida 
democráticamente, era elegida de ellos.”) 
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organisasjonene de selv var medlemmer av framstå som mer legitime enn tidligere 

organisasjoner. Men få av de andre informantene mine nevner organisasjonen, og det 

styrker holdet i utsagnene deres. 

 

La Lajas Asociación de Vecinos nevnes i en artikkel i lokalavisen Correo del Caroní 

10. Mai 1989, i forbindelse med innvielsen av en vannledning i barrioen. Lederen for 

kommunestyret, AD-representant Noel Grillet, var også tilstede, sammen med en rekke 

høytstående personligheter fra kommunen og CVG. López var ifølge avisen tilstede 

som representant for alle naboene, som president for ”foreningen som forener dem”. 

López uttalte at naboene var svært takknemlig overfor ministeren Leopoldo Sucre 

Figarella og CVG, og at de har bedt myndighetene om å gjøre noe med dette i 50 år, 

uten å bli hørt.221  

 

Den viktigste funksjonen til La Lajas Asociación de Vecinos i denne perioden ser ut til 

å ha vært å kaste glans over arbeidet myndighetene hadde utført. Innvielsen av 

vannledningen skjedde så kort tid etter etableringen av organisasjonen at det ikke kan 

ha vært krav fra La Lajas Asociación de Vecinos som fikk myndighetene til å 

prioritere arbeidet. Kanskje prøvde AD  å styrke sin politiske oppslutning og 

organisasjon lokalt på samme måte som de gjorde det i begynnelsen av 1960-tallet. 

Som vi husker opprettet de også da en partidominert lokalsamfunnsorganisasjon i 

forbindelse med utbedringen av vannforsyningen i barrioen. Uansett er det tydelig at 

folk nå hadde en annen holdning til partiets rolle i barrio-organiseringen. Der de fleste 

på 1960-tallet oppfattet det som naturlig og på sin plass at partiene skulle ha en viktig 

rolle i dette arbeidet, ble partienes involvering i barrio-organisering nå sett på med 

skepsis.  

 

Denne oppfatningen kommer fram i flere artikler i lokalavisen, hvor ADs forsøk på å 

dominere asociaciones de vecinos kritiseres. I en artikkel i Correo del Caroní fra 1988 

advares det mot ADs manipulering i valg av asociaciones de vecinos i barrioene. De 

som gikk ut med advarselen var kandidater fra ulike partier som deltok i valget av 

Asociación de Vecinos i en barrio kalt Caroní.222 Kandidatene advarte mot de som 

                                                 
221 "Inaugurado acueducto en barrio La Laja," Correo del Caroní, 10.05.1989 
222 Caroní er navnet på kommunen som La Laja ligger i, som blant annet omfatter byene San Félix og 
Puerto Ordaz, men i dette tilfellet er det også navnet på en barrio i den samme kommunen. 
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forsøkte å “innføre i nabolagene grupper av personer som kommer utenfra og har som 

mål å oppfylle partilinjene framfor å kjempe for velferden til de sektorene som trenger 

mest.”223 Videre advarte de mot ADs partimaskineri, som de fryktet ville vendes mot 

barrioene for å ta plassen til de virkelige lokalsamfunnslederne.224 

 

Artikler fra Correo del Caroní vitner også om at ADs grasrotorganisasjon ble sterkt 

svekket i denne perioden. Dette kom blant annet fram da partiets organisasjonssekretær 

i kommunen Caroní, Hugo Maestre, uttalte seg om partiets problemer i kommunen til 

lokalavisen i 1988. Maestre var spesielt bekymret for at ADs organisasjonssekretær på 

nasjonalt plan, Don Luis Alfaro, hadde truet med å gripe inn i den lokale 

partiorganisasjonen. Bakgrunnen for denne trusselen var at Alfaro hadde foretatt en 

spørreundersøkelse blant AD-medlemmene i Caroní, som avslørte sterk misnøye blant 

partiets aktivister. Maestre forklarte dette resultatet med at de nettopp hadde foretatt en 

ny geografisk oppdeling av den lokale partiorganisasjonen, og at de lokale lederne som 

ble intervjuet var misfornøyde med å ha mistet makt på grunn av denne oppdelingen. 

Videre hevdet han at AD stod sterkere i Caroní enn noe annet sted i delstaten og i 

landet forøvrig. Ifølge Maestre var AD “ledende i alle sosiale lag i befolkningen […] 

fra asovecinos til colegios de profesionales (fagorganisasjoner)”.225 

 

Men det kommer allikevel fram at partiet hadde problemer med forbindelsene mellom 

grasrota og lederskapet. Endringene som ble gjort i den geografiske inndelingen av 

partiets lokale organisasjoner ble ifølge Maestre gjort for å ”pleie partiorganisasjonen, 

forsterke forholdet til partiaktivistene og ta seg av behovene til alle nabolagene.”226  

Dette tyder på at forholdet til partiaktivister og nabolag hadde blitt svekket i løpet av 

de senere årene, og ikke fungert så godt som tidligere.  

                                                 
223 "Dirigentes comunales alertan ante atropellos de Acción Democrática," Correo del Caroní, 
23.06.1988(“imponer en las comunidades grupos de personas que ajenas a la comunidad, tiene como 
meta cumplir las líneas partidistas, antes que luchar por el bienestar de los sectores más necesitados.”) 
224 "Dirigentes comunales alertan ante atropellos de Acción Democrática," Correo del Caroní, 
23.06.1988 
225 "Aquí AD está mejor atendido que en cualquier parte el estado y del país," Correo del Caroní, 
10.111988 (“líder en todos los estratos sociales de esta población […] desde las Asovecinos hasta todos 
los Colegios de Profesionales”) 
226 "Aquí AD está mejor atendido que en cualquier parte el estado y del país," Correo del Caroní, 
10.111988 (”cuidar más la organización, mantener mayor vinculación con la militancia y en fin, 
atender las necesidades de todos los sectores.”) 
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Konklusjon 

På 1980-tallet ble legitimiteten til de tradisjonelle partiene i Venezuela svekket. Folk i 

La Laja begynte å se med skepsis på ADs innblanding i barrio-organisering, fordi de 

ikke lengre oppfattet partiet og myndighetene som rettferdige og til å stole på. De 

mente i stedet at politikerne var korrupte, og at de brukte maktposisjonene sine for å 

tilrane seg offentlige midler, framfor å jobbe for velgernes interesser.  Økte oljepriser 

ga muligheter for å utvide offentlige budsjetter, noe som åpnet et større rom for 

korrupsjon enn det hadde vært tidligere. Dette svekket tilliten folk hadde til politikere 

og myndigheter, noe som ble forsterket av at myndighetene gjorde lite for å få bukt 

med korrupsjonen. 

 

 Mange som identifiserte seg med venstresiden og arbeiderklassen så nok også på ADs 

ideologiske forflytning mot høyre som et tegn på at de sluttet å arbeide for folkets 

beste. AD nærmet seg COPEI og sentrum i politikken, og det var ikke lenger mye 

igjen av det mange hadde sett på som et venstreradikalt parti. En medvirkende årsak til 

dette var også at venstresiden i AD ble forfulgt og presset ut av maktposisjoner i 

partiet. 

 

Ut fra det vi vet om barrio-organiseringen i La Laja ser det ut til at mistroen til 

politikerne førte til at folk sluttet å organisere seg. Dette kan forklares ut fra det 

gjensidige tillitsforholdet mellom barrio-organisasjonen og de lokale myndighetene. 

Gjennom barrio-organisasjonene uttrykte folk i barrioene sin politiske støtte til 

myndighetene, og til gjengjeld fikk de innfridd kravene sine. Når politikerne nå 

tilsynelatende prioriterte sine egne interesser framfor velgernes, ble dette oppfattet av 

folk i La Laja som et brudd på tillitsforholdet. Dermed ville de ikke lengre legge ned 

tid og arbeid i barrio-organiseringen. Folk i La Laja ønsket heller ikke å gi AD den 

politiske støtten aktiv deltakelse i AD-dominert barrio-organisering innebar.  

 

Forbindelsene mellom lokalsamfunnet og myndighetene i denne perioden ble sterkt 

svekket. Dette skyldtes først og fremst mistillit til politikerne,  og ikke at partiene ikke 

lengre hadde råd til å opprettholde sin klientellistiske praksis, som noen har hevdet. 

Mistilliten til AD svekket også legitimiteten til barrio-organisasjonen i La Laja, som 

var dominert av AD. Tidligere hadde innbyggerne i La Laja godtatt ADs hegemoni i 
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barrio-organiseringen, fordi de fleste av dem selv støttet partiet. Ut fra Hawkins 

kategorier kan vi si at barrio-organisasjonen i La Laja var drevet ut fra populistiske og 

ikke pluralistiske prinsipper. AD åpnet ikke opp for deltakelse fra folk som ikke støttet 

partiet, og dette førte til at organisasjonen mistet legitimitet idet mange mistet tilliten 

de hadde hatt til AD. Partiets forsøk på å dominere barrio-organisasjonen ble ikke 

lenger akseptert, og folk sluttet å delta. 

 

Med Charles Tillys ord kan vi kalle denne utviklingen en desintegrering av La Laja 

som tillitsnettverk i den offentlige politikken. Det var først og fremst tillitsbåndene 

mellom lokalsamfunnet og myndighetene som ble brutt, og ikke de økonomiske 

forbindelsene.  
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4. Ny tillit og økt organisering på 

1990-tallet 
Da Carlos Andrés Pérez tok over presidentembetet i 1989, fikk han ansvaret for et land 

i dyp økonomisk krise.227 Høy utenlandsgjeld og lave oljepriser tvang presidenten til å 

gjennomføre nyliberale økonomiske reformer, til store protester fra befolkningen.228 

27. februar brøt det ut massive opptøyer i Caracas og andre store byer. Protestene, 

kjent som el Caracazo, var rettet mot økte bensin- og transportpriser, og markerte 

starten på en lang periode med sosial uro.229  

 

På samme tid ble en rekke desentraliseringsreformer gjennomført. Blant disse var en 

valgreform som innførte direktevalg av guvernører og ordførere. Dette førte til at 

partiet La Causa R havnet i maktposisjon i delstaten Bolívar og kommunen Caroní, der 

La Laja ligger. I dette kapitlet skal vi se på hvordan desentraliseringsprosessen 

påvirket barrio-organiseringen og forholdet mellom folk og myndighetene i La Laja. 

Vi skal også se på hvordan den politiske deltakelsen i barrioen foregikk med La Causa 

R som dominerende parti i lokalpolitikken.   

 

Sterkere barrio-organisering i La Laja 

Etter en periode med lite politisk aktivitet og barrio-organisering i La Laja på 1980-

tallet, ble aktiviteten større på 1990-tallet. I 1995 tok Alberto Zacarias initiativ til å 

opprette La Lajas Asociación de Vecinos, etter å ha deltatt i et prosjekt om barrio-

organisering. Prosjektet var en del av utdanningen han tok for å bli sosialarbeider ved 

la Universidad de Guayana. Studentene skulle identifisere problemer i 

lokalsamfunnene de selv kom fra, og Zacarias utførte derfor prosjektet sitt i La Laja. 

Han forteller følgende om det han kom fram til: “I mitt lokalsamfunn […] var det 

mange problemer, men […]det fantes ingen sosial organisasjon tilhørende barrioen 

                                                 
227 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 139 
228 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 140 
229 H. Micheal Tarver og Julia C. Frederick 2006: 141 
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som kunne løse disse problemene, som kunne hjelpe lokalsamfunnet med å selv løse 

sine sosiale og strukturelle problemer.230  

 

Ifølge Zacarias var det flere år siden La Laja hadde hatt en slik organisasjon. Folk 

hadde heller ikke kunnskap om hvor de skulle gå for å be om hjelp til å løse 

problemene i barrioen, eller hvilke offentlige institusjoner som hadde ansvaret for hva. 

Han ønsket å gjøre noe med dette, og fikk etablert en promoteringskommisjon som 

jobbet for å opprette en asociación de vecinos i barrioen. Senere ble det satt ned en 

valgkommisjon, som fikk ansvaret for å gjennomføre valget av barrio-organisasjonens 

styre. Zacarias ble selv nominert som kandidat uten partitilknytning, og ble valgt som 

president for organisasjonen, til tross for at det ikke hadde vært hans ambisjon i 

utgangspunktet.231  

 

Etter at styret hadde blitt valgt og tiltrådt i sine verv, ga det ut et informasjonsskriv, 

kalt La Laja informa (La Laja informerer). Hensikten med å gi ut skrivet var å forbedre 

kommunikasjonen mellom la Junta Directiva, altså styret i barrio-organisasjonen, og 

de øvrige beboerne. Spesielt ble det sett på som viktig å informere om aktivitetene som 

styret planla og gjennomførte. Dette dreide seg først og fremst om tiltak for å løse 

problemene som plaget beboerne i barrioen.232 Videre ble det fastslått i lederen at 

informasjonsskrivet hadde som mål å ”informere, underholde og UTDANNE, med det 

sunne formål å oppnå integrering av alle NABOENE I LOKALSAMFUNNET.”233 

                                                 
230 Alberto Zacarias, 03.12.2009, (”en mi comunidad […] habían muchos problemas, pero […] no había 
una organización social perteneciente para solucionar esos problemas, para que ayudara a la misma 
comunidad a solucionar sus problemas sociales y estructurales”) 
231 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
232 "La Laja informa" 1995: 1 
233 "La Laja informa" 1995: 1, (“informar, recrear y EDUCAR, con el sano próposito [sic!] de lograr la 
integración de todos los VECINOS DE LA COMUNIDAD.”) 
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Side tre av “La Laja informa”, med bilde av det nyvalgte styret i La Lajas Asociación de Vecinos og 
gjengivelse av resultatet fra valget.  

 

Annen type organisering? 

Det første oppslaget i La Laja informa handlet om et møte mellom styret i barrioens 

Asociación de Vecinos og lærerne på barneskolen i nabolaget, som presenterte en 

rekke problemer de hadde på skolen. Lærerne bekymret seg over toaletter som ikke 

fungerte, manglende ventilasjon og drikkevannsfilter, slitte tavler, ødelagte lamper og 

vinduer. Folk som tok seg inn på skolens område på nattestider og la igjen tomme 

romflasker og pornoblader, skapte også problemer for skolen.234 

 

Denne barrio-organisasjonen hadde altså en litt annen funksjon enn tidligere, da den 

fungerte som en integrert del av lokalpolitikken. Nå ble ikke barrio-organisasjonen 

lengre bare brukt til å sette myndighetenes prosjekter ut i livet og å informere 

myndighetene jevnlig om hva som var de største behovene i barrioene. I stedet måtte 

organisasjonen nå på egen hånd også ta seg av oppgaver som myndighetene ikke 

lenger skjøttet. I stedet for at aktiviteten skjedde på initiativ fra et politisk parti, som 

tidligere, tok beboerne nå selv ofte et større ansvar for å forbedre levekårene i La Laja. 

                                                 
234 "La Laja informa" 1995: 2 
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Denne typen organisering likner, paradoksalt nok, på idealet ACCION hadde for 

barrio-organiseringen i La Laja på 1960-tallet. 

 

Endringen i måten barrio-organiseringen foregikk på i La Laja kan ha sammenheng 

med at det ikke lengre var så mange offentlige midler i omløp, etter at myndighetene 

virkelig begynte å kutte i offentlige budsjetter etter 1989. Der La Lajas 

nabolagsorganisasjon på 1960- og 70-tallet hadde blitt behandlet raust av lokale 

myndigheter i form av både materielle ressurser og tjenester, måtte nabolaget på 1990-

tallet finne andre måter å samle inn penger på. Dette skjedde ifølge Alberto Zacarias 

blant annet gjennom at barrioens Asociación de Vecinos arrangerte idrettsturneringer, 

med deltakere fra hele byen. Formålet med disse idrettsarrangementene var å samle inn 

penger til å finansiere noen av aktivitetene til La Lajas barrio-organisasjon.235 

 

En informant, som var medlem av styret i La Lajas Asociación de Vecinos på denne 

tiden, beskriver den økende aktiviteten i organisasjonslivet på følgende måte: 

 

Det begynner å oppstå movimientos vecinales236, og folk begynner å bli mer bevisste. 
Asociaciones de vecinos vedtar lover som gjelder for lokalsamfunnet. Gjennom allmøter der 
naboene deltar har de myndighet til å avgjøre hva som er de mest tvingende nødvendighetene i 
barrioen. Det mest nødvendige har alltid vært å gjøre noe med kriminalitet, kloakk, fortau, 
skole og søppeltømming.237 

 

Barrio-organisasjonen var altså i denne perioden mer orientert mot intern organisering 

og problemløsning enn tidligere. Men Zacarias understreker allikevel at barrio-

organisasjonene spilte en viktig rolle i forholdet mellom folk i barrioen og 

myndighetene:  

 

Man så en demokratiets flamme bli tent i lokalsamfunnet, om våre rettigheter, våre plikter, alt 
det vi har som organiserte naboer, som lokalsamfunn innenfor den offentlige politikken til 
staten. Staten er pålagt å sikre livskvaliteten i alle lokalsamfunn, til alle borgerne. Det er dette 
demokratiske regjeringer er til for. 238 

                                                 
235 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
236 Direkte oversatt: nabobevegelser 
237 Elias  Urbano, 01.12.2009, (”empiezan a surgir los movimientos vecinales, y va el pueblo tomando 
conciencia, y va el pueblo lanzando asociaciones de vecinos, que esas asociaciones de vecinos tienen en 
la mano como legislar dentro de su comunidad y enfocar dentro de la comunidad en reuniones de 
vecinos cual es la necesidad mas apremiante dentro su colectivo. Como siempre ha sido la inseguridad, 
las aguas negras, aceras, escuela, el servicio del aseo urbano.”) 

238 Alberto Zacarias, 03.12.2009, (”se vieron una llama de la democracia, aprendió una gran 
llama dentro de la comunidad, de nuestros derechos, nuestros deberes, todo lo que tenemos 
como vecinos organizados, como comunidad dentro de la política pública del estado, el estado 
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Tydeligvis oppfatter Zacarias det som om formålet med nabolagsorganiseringen først 

og fremst fremdeles var å tilrettelegge for at myndighetene skulle oppfylle ansvaret 

sitt. Han ser på asociaciones de vecinos som organisasjoner som skal passe på at 

myndighetene gjør det de har plikt til overfor folket, og ikke som organisasjoner som 

selv skal ta over myndighetenes ansvarsområder.  

 

Det er tydelig at båndene mellom partiene og barrio-organisasjonene var svakere i 

denne perioden enn i ADs storhetstid. Asociaciones de vecinos ble mer 

institusjonaliserte og dermed mer uavhengige av partiene. Alberto Zacarias hevder at 

organisasjonene fikk sterkere legitimitet på 1990-tallet, på grunn av at valgene ble mer 

formalisert. Man måtte følge regler for opprettelsesmøter og consejos electorales 

(valgråd). La Lajas Asociación de Vecinos fikk også gjennomført zonificación av 

barrioen. Dette innebærer at de fikk avklart grensene for barrioen i samarbeid med 

kommunen,239 noe som også bidro til å styrke formaliseringen og institusjonaliseringen 

av barrio-organisasjonen. 

 

Som nevnt virker det som om aktiviteten i denne perioden i større grad enn før skjedde 

på initiativ fra naboene og La Lajas Asociación de Vecinos, og ikke fra lokale 

partiorganisasjoner og partifolk. Dette kommer for eksempel fram av en sak mange 

forteller om, nemlig om skurene ved inngangen til La Laja. De er bygget senere enn de 

andre husene, er av lavere standard og befinner seg litt utenfor selve lokalsamfunnet, 

ved veien som går fra nabobarrioen El Roble inn til La Laja. Disse skurene er ifølge 

Alberto Zacarias resultat av at det rundt 1995- 96 var problemer med plassmangel i La 

Laja. Det var ikke plass til at de barna som hadde vokst opp i La Laja, og nå hadde 

blitt voksne, kunne bygge hus der. Derfor okkuperte noen av dem jord i lagunen langs 

veien mellom La Laja og El Roble, og bygde skur der. Denne jorden tilhører 

kommunen, og var forbudt å bygge på fordi den ofte oversvømmes når elven stiger i 

regntiden. Men husmangelen veide tyngst for La Lajas Asociación de Vecinos, som 

gikk til ordførerens kontor, la Alcaldía, for å be om tillatelse til å bygge der. Det fikk 

de, etter at folk fra la Alcaldía hadde vært der på befaring.240  

 

                                                                                                                                             
está obligado, pues, a todas las comunidades, a todos los ciudadanos, a proveerlo a los dos una 
buena calidad de vida. Para esto están los gobiernos democráticos.”) 

239 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
240 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
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Alberto Zacarias fungerte som president i La Lajas Asociación de Vecinos i to år, fram 

til 1997. Den viktigste grunnen til at han gikk av, forteller han selv, er at vervet 

innebar mye arbeid, og han måtte dekke alle utgiftene sine selv. Men organisasjonen 

fortsatte å fungere med stort sett de samme medlemmene i styret. Noen familier var 

spesielt godt representerte der, de var blant de som hadde vært lenge i La Laja. Mange 

av familiemedlemmene hadde fast jobb, en del også som faglærte. Ifølge en av mine 

informanter var dette grunnen til at organisasjonen fungerte så bra: ”denne Asociación 

de Vecinos var den beste som har vært, fordi det var med folk med høy utdanning som 

var med, en sykepleier, […] [og] advokat også.”241 Dette kan tyde på at 

styremedlemmene i La Lajas Asociación de Vecinos var blant de naboene med høyest 

sosial status i barrioen, og at de ble ansett som i større grad å tilhøre middelklassen enn 

de fleste av innbyggerne i nabolaget.  

 

Men det var nok ikke bare den sosiale statusen som var viktig for anseelsen de hadde i 

vervene sine. Mange av dem lot også den yrkesfaglige kompetansen sin komme 

naboene til gode gjennom arbeidet i nabolagsorganisasjonen. Sykepleieren Artemia de 

Zacarias, for eksempel, var helsekoordinator i nabolagsorganisasjonen og lærte opp 

kvinner i barrioen slik at de kunne hjelpe naboer med helsetjenester og drive 

vaksinering av barn.242 Dette er nok et eksempel på at nabolagsorganisering var mindre 

partistyrt enn tidligere og drevet mer på initiativ av naboene selv. Vi ser også her at 

naboene selv til en viss grad tok over oppgaver som myndighetene tidligere hadde hatt.  

 

Et annet tidligere medlem av styret i La Lajas Asovecinos forteller om arbeidet 

organisasjonen la ned for å få telefon i La Laja. Representanter fra 

nabolagsorganisasjonen oppsøkte det statlige telefonselskapet CANTV, hvor de etter å 

ha snakket med noen av sjefene klarte å få dem til å installere en telefon i barrioen, slik 

at folk kunne motta samtaler og selv ringe ut. Det var naboene selv som bidro med 

arbeidskraft for å få montert telefonen. Dette var på ingen måte en enkel jobb, ettersom 

de måtte ut i elven for å strekke kabelen over lagunen. Telefonen ble først plassert på 

skolen, men måtte flyttes etter at lærerne klaget over at den forstyrret undervisningen. 

 

                                                 
241 Antonio Acosta, 18.01.2010, (”esta junta de vecinos fue la mejor que hubo, porque hubo licenciado, 
enfermera, […] [y] abogado también.”) 
242 Artemia de Zacarias, 25.10.2009 
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Telefonen ble flyttet til et hushjørne, men de som bodde der ville ikke ha den i 

nærheten. Derfor dro representanter fra styret i barrioens Asovecinos til Alcaldía for å 

få dem til å utpeke et sted de kunne plassere for telefonen. Ifølge informanten hadde 

den felles telefonen en positiv innvirkning på lokalsamfunnet, fordi naboene ble 

tvunget til å snakke med hverandre idet de tok telefonen og måtte hente den som ble 

oppringt.243  

 

Selv om den direkte parti-innflytelsen i barrio-organiseringen ikke var like sterk som i 

ADs glanstid, ble altså forbindelsene mellom barrio-organisasjonen og de lokale 

myndighetene styrket på andre måter. En av dem var at barrio-organisasjonen fikk 

større innflytelse i lokalpolitikken. Alberto Zacarias forteller blant annet at han 

representerte barrio-organisasjonen i en prosess med deltakende budsjettering i 

delstaten Bolívar. Problemer fra La Laja ble også tatt videre til la Parroquia244. La 

Laja er en del av Parroquia Simón Bolívar, og Zacarias forteller at La Lajas evige 

problem med mangel på drenering av kloakk ble løst på dette nivået, med finansiering 

fra delstaten.245  

 

Justicia de paz 

Et annet styremedlem i La Lajas Asociación de Vecinos fra denne perioden, forteller at 

organisasjonen også kunne ta kontakt med politiet for å melde fra dersom det skjedde 

noe mistenkelig i nabolaget. Men så kom det i gang en ordning kalt Justicia de Paz, 

som gikk ut på ”å forene og gjøre slutt på konflikten,” forteller informanten.246 Denne 

ordningen ble startet etter initiativ fra kommunen i 1996, med støtte fra CVG og 

guvernørens kontor247, men finnes også i andre latinamerikanske land. Ordningen gikk 

ut på at hvert lokalsamfunn skulle velge en Juez de Paz, eller ”fredsdommer”. Dette 

kan sammenliknes med rettsmekling eller forliksråd, for hovedoppgaven til dommeren 

var å løse konflikter som oppstod mellom naboene, slik at man ikke behøvde å 

oppsøke politi eller rettsapparatet. 

  

                                                 
243 Elias  Urbano, 01.12.2009 
244 kan oversettes til bydel eller sogn 
245 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
246 Elias  Urbano, 01.12.2009 
247 Alberto Zacarias 1997: 38 
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Alberto Zacarias var svært engasjert i det sosiale arbeidet og organiseringen i La Laja i 

denne perioden. I tillegg til å være leder for barrioens Asociación de Vecinos, har han 

skrevet en akademisk oppgave om innføringen av ordningen Justicia de Paz i La 

Laja.248 Dette gjorde han i forbindelse med utdanningen han tok for å bli 

sosialarbeider. Oppgaven er interessant fordi den gir et godt innblikk i hvordan 

prosessen faktisk foregikk. Den sier også mye om hvordan ordningen ble oppfattet av 

noen av de som bodde i La Laja. Man kan hevde at det er problematisk at Zacarias på 

denne måten både blir aktør, førstehåndskilde og i tillegg forfatter av 

sekundærlitteratur. Jeg mener allikevel det er mulig å bruke disse ulike kildene dersom 

man er bevisst på Zacarias’ ulike roller. Det er også vanskelig å komme utenom å 

bruke dem, siden kildene er så få. 

 

Zacarias mente i oppgaven sin at ordningen med Justicia de Paz hadde mange fordeler. 

For det første tydeliggjorde den viktigheten av at lokalsamfunnet organiserte seg. For 

det andre demonstrerte ordningen at det var lokalsamfunnets egne medlemmer som 

best kunne styre barrioens anliggende og finne de beste løsningene på problemene 

deres. For det tredje mente Zacarias at ordningen styrket selvtilliten og stoltheten til de 

naboene som organiserte seg, samtidig som den styrket respekten for lovene og 

samholdet i lokalsamfunnet.249  

 

La Laja var det første lokalsamfunnet i kommunen Caroní som fikk en Juez de Paz, og 

før det ble valgt en dommer ble det avholdt en rekke seminarer og workshops om 

ordningen. På listen over deltakere er det lett å kjenne igjen mange av medlemmene i 

barrioens Asovecinos. I tillegg er det mange kjente etternavn, noe som tyder på at det 

igjen er medlemmer av de mest etablerte og vel ansette familiene i La Laja som 

deltok.250  

 

La Laja ble valgt som pilotprosjekt for implementeringen av programmet Justicia de 

Paz i kommunen Caroní. Grunnen til dette var at barrioen var et geografisk avgrenset 

område og at den var godt etablert. I tillegg hadde naboene der en sterk identitet 

knyttet til barrioen, og solidaritet ble ansett som en viktig sosial verdi. At det var 

                                                 
248 Alberto Zacarias 1997: 1 
249 Alberto Zacarias 1997: 43 
250 Alberto Zacarias 1997: 67 
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relativt lite kriminalitet i barrioen spilte også inn. Ifølge Zacarias ble det “gjennomført 

et arbeid med motivasjon, deltakelse og informasjon til kollektivet, for at de skulle 

forstå betydningen av prosessen.”251 Fahed Kamel Ahmed Campos vant valget, som 

ble gjennomført 23. mars 1997.252 Campos-familien er en av de familiene som har vært 

i La Laja lengst, og Zacarias mener at Kamel Ahmed Campos ble valgt i hovedsak på 

grunn av sin familiebakgrunn.253 

 

En av informantene mine mente at programmet ikke hadde fungert som det skulle, 

fordi dommerne hadde tatt hensyn til personlige bekjentskaper og ikke objektive 

kriterier i behandlingen av saker.254 Ifølge Ana María Marin, sosiolog og leder for 

kommunens prosjektgruppe, har implementeringen av programmet vært vanskelig. Til 

Zacarias uttalte hun at det var en stor utfordring å endre etablerte mønstre og å snakke 

om fred til folk som var preget av den nasjonale krisen landet var inne i.255  

 

Men Zacarias konkluderte sin studie med at i en tid preget av dyp krise var 

programmet for Justicia de Paz en nødvendighet for å oppnå et mer demokratisk 

samfunn. Han mente også at man måtte bort fra myndighetenes, medienes og 

lokalsamfunnets mentalitet, hvor sikkerhetsspørsmål handlet om politi, gjerder, 

alarmer, hengelåser, fengsel og straff. I stedet måtte man søke veien ut av krisen 

gjennom solidaritet, deltakende organisering og verdige og respektfulle handlinger fra 

borgerne selv.256 

 

Holdningene til lokalsamfunnsorganisering i denne perioden hadde altså endret seg 

mye siden ADs glanstid på 1960- og 70-tallet. Konteksten var også annerledes, med 

store økonomiske vanskeligheter og innstramminger, mye politisk uro og økende 

kriminalitet. Det er også tydelig at motivene for å oppfordre til 

lokalsamfunnsorganisering fra myndighetens side hadde endret seg. De politiske 

partiene hadde ikke lengre et like sterkt ønske om å styrke sine forbindelser til grasrota 

gjennom å kontrollere nabolagsorganisasjoner og prosjekter i barrioene. I stedet ønsket 

                                                 
251 Alberto Zacarias 1997: 71, (”se realizó un trabajo de motivación, participación y de información a la 
colectividad para que captaran el significado del proceso de paz.”) 
252 Alberto Zacarias 1997: 72, 75 
253 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
254 Artemia de Zacarias, 25.10.2009 
255 Alberto Zacarias 1997: 78 
256 Alberto Zacarias 1997: 85-87  
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myndighetene på 1990-tallet å desentralisere ansvar til lokalsamfunnene selv, noe som 

henger sammen med kutt i offentlige budsjetter og nyliberal tankegang.  

 

På denne måten kan dette programmet altså sies å først og fremst dreie seg om å styrke 

intern organisering. Samtidig tyder selve iverksettelsen av programmet på at det har 

skjedd en styrking av forholdet mellom lokalsamfunnet og de lokale myndighetene 

sammenliknet med 1980-tallet. Mistilliten til AD og den formen for barrio-

organisering som partiet stod for, kan tenkes å ha skapt en vilje til å prøve nye måter å 

gjøre ting på.  

 

Programmene som ble satt i gang i La Laja under La Causa R styrket demokratiske 

prosesser og prinsipper i barrioen. Dette vises for eksempel i måten La Lajas Juez de 

Paz ble valgt på: 

 

En Juez de Paz velges blant kollektivets medlemmer, mellom fire eller fem nominerte 
kandidater. Man går til avstemning, på samme måte som man valgte president for en asociación 
de vecinos på denne tiden. Det holdes en avstemning innenfor kollektivet, vi organiserer et 
allmøte, foretar en godkjenning, teller antall personer og finner ut hvor mange 
stemmeberettigete det er der. Med disse stemmeberettigete foretar man en votering. Den som 
får flest stemmer av kandidatene blir Juez de Paz, og den som blir nummer to blir 
stedfortreder.257  

 

Det virker allikevel ikke som det er måten ordningen fungerer på i seg selv som er 

viktig for mine informanter. Prinsippene bak ordningen og måten den kom i stand på 

later til å være av større betydning. Som Zacarias skrev i sin rapport ga ordningen folk 

i barrioen en følelse av at de kunne få til noe selv, og at det var de som hadde mest 

kunnskap om hvordan man best kunne løse problemene i barrioen. At kommunen 

valgte La Laja som pilotprosjekt for ordningen gjorde også de som bodde der stolte. 

Det var tydelig at kommuneadministrasjonen tok prosjektet alvorlig og satset på det. 

Det ble arrangert mange kurs og møter for å orientere om prosjektet og gi tilstrekkelig 

opplæring. Dette kan tyde på at prosjektet var med på å skape tillit mellom 

myndighetene og lokalsamfunnet, selv om det i bunn og grunn gikk ut på at 

lokalsamfunnet selv skulle ordne opp i problemene i barrioen.  

                                                 
257 Elias  Urbano, 01.12.2009, (”El Juez de Paz se escogen dentro del colectivo, entre cuatro o cinco 
personas, y se lleva una votación, igualmente como al presidente de la Asovecinos de aquella época. 
Entonces los vecinos van a un voto dentro del colectivo, hacemos una asamblea, hacemos un asenso, 
cuantos habitantes hay, hay tantos votantes, y entonces con esos votantes se hace un asenso de 
votación. Quien saque mas los votos de esos vecinos, el que saque mas votos queda como juez de paz, y 
el que le llega del segundo queda como suplente.”) 
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Som vi har sett mente ikke alle at ordningen fungerte like godt i praksis, og Zacarias 

nevner selv at ordførerens kontor måtte gripe inn for å assistere meklingen i en spesielt 

vanskelig konflikt.258 En annen informant forteller at mekleren etter hvert fikk andre 

funksjoner enn det som i utgangspunktet var meningen, ved å gå over til å hjelpe folk 

med å fylle ut skjemaer og kommunisere på andre måter med lokale myndigheter, 

utdanningsinstitusjoner, sykehus og liknende.259 Allikevel var ordningen viktig for den 

politiske deltakelsen i La Laja. Det at de lokale myndighetene tok folk i barrioen på 

alvor og hadde tillit til at naboene selv var i stand til å løse problemene der, styrket 

oppfatningen folk hadde om at de lokale myndighetene ville forbedre levekårene i 

barrioene. 

  

 Årsaker til fornyet tillit og økt deltakelse 

Behov for ny type organisering 

Svekket tillit til partiene førte til et behov for en annen type organisering enn den 

partibaserte. Ifølge en nasjonal spørreundersøkelse foretatt i 1992, ”only 34 percent of 

the population actively defended political parties and believed they were essential for 

democracy and should take part in the accords to resolve the nation’s crisis.”260 Disse 

holdningene førte til at folk så seg om etter andre måter å organisere seg på, og La 

Lajas Asociación de Vecinos og programmet Justicia de Paz framstod nok som gode 

alternativer til de gamle partibaserte organisasjonene. 

 

Desentralisering 

Som mange andre land i Latin-Amerika og verden for øvrig, gjennomførte Venezuela 

en rekke desentraliseringsreformer på 1980- og 1990-tallet. Økonomen Rafael de la 

Cruz hevder at motivasjonen bak desentraliseringsprosessene først og fremst var 

politisk, og basert på en oppfatning om at den politiske kontrollen til de Caracas-

baserte politiske partiene måtte svekkes.261 Etter de økonomiske vanskelighetene og de 

tradisjonelle partienes tap av legitimitet ble tydelige utover 1980-tallet, ble det for 

mange klart at man måtte gjøre noe med det politiske systemet. Den venezuelanske 

                                                 
258 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
259 Artemia de Zacarias, 25.10.2009 
260 Angel E. Alvarez 2003: 150 
261 Rafael de la Cruz 2004: 189 
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regjeringen opprettet derfor i 1985 Comisión Presidencial para la Reforma del Estado 

(COPRE; Presidentens komité for statlig reform). COPRE fikk i oppgave å foreslå 

reformer som skulle endre forholdet mellom stat og samfunn. Komiteen bestod av 

representanter for ulike politiske partier, fagforeninger, yrkessammenslutninger, 

handelsorganisasjoner og borgergrupper.  Det var stor enighet blant disse gruppene og 

i befolkningen for øvrig om at en viss omstrukturering måtte til.  

 

Konklusjonen komiteen kom fram til gikk ut på at de demokratiske institusjonene 

hadde mistet sin legitimitet og at det politiske systemet måtte gjøres mer representativt. 

For å få til dette foreslo COPRE direktevalg av guvernørene i landets delstater, som 

tidligere hadde blitt utnevnt av presidenten. I tillegg foreslo de direktevalg av alcalde, 

eller ordfører, og opprettelsen av kommunale alcaldías, eller ”ordførerens kontor”. 

Dette var en tradisjon spanjolene hadde tatt med seg til Venezuela, men som i ettertid 

hadde blitt glemt.262 Forslagene ble vedtatt i 1989, mot viljen til sentrale grupper i AD 

og COPEI, men med stor støtte blant befolkningen.263 

 

Den nye valgordningen førte til at ordførere og guvernører ble mer direkte knyttet til 

valgkretsene sine. Dette førte til et større press på at politikken deres måtte merkes i 

barrioene, også mellom valgene. Det at denne typen desentralisering fikk så bred støtte 

i befolkningen, forklarer de la Cruz med at folk ønsket mer personlig ansvarliggjøring 

av politikerne. Målet med reformen var å legge grunnlaget for å rekonstruere en ny 

legitim demokratisk sosial pakt. Denne var ment å erstatte den gamle partibaserte, som 

hadde mistet sin legitimitet.264  

 

Valgreformen ble også oppfattet som demokratisk av mine informanter i La Laja.. En 

av dem, som forøvrig er medlem av AD, forteller hvorfor han oppfatter denne 

endringen som en demokratisering av valgsystemet: 

 

Før valgte vi, vi stemte på Acción Democrática, med et stort kort og et bitte lite. Det store 
kortet var for landets president, og det lille kortet var for Kongressen og for medlemmene av el 
Consejo Municipal (kommunestyret). […] Og vi visste ikke hvem vi stemte på i el Consejo 
Municipal. Jeg stemte på den jeg likte best i Kongressen, i nasjonalforsamlingen, […] med det 
lille kortet. Men med det lille kortet stemte jeg også på noen her, fra kommunen. Det var ikke 
noen annen måte å gjøre det på. Det var ett stort kort, og ett lite. Men så kom reformen av Ley 

                                                 
262 Rafael de la Cruz 2004: 188 
263 Rafael de la Cruz 2004: 189 
264 Rafael de la Cruz 2004: 201 
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de Régimen Municipal265, som sa at medlemmene av kommunestyret skulle velges etter navn 
og etternavn. Videre skapte de alcalde-figuren (ordfører). Man skulle velge en alcalde som 
skulle styre kommunen i tre år, sammen med medlemmene av el Consejo Municipal.266 

 

Partiene fikk altså mindre betydning for folks valgpreferanser på 1990-tallet, mens 

personene ble viktigere. Dette henger sammen med den utbredte oppfatningen om mye 

korrupsjon i partiledelsen på lokalt nivå. Folk hadde en viss oppfatning om hvilke 

politikere som var korrupte og ikke, og de lokale politikernes personlige egenskaper og 

moral ble viktigere enn partiprogram og ideologi. 

 

Innføringen av direktevalg av ordførere og guvernører førte til dannelsen av en lokal 

politisk gruppe, som var mer lydhøre overfor velgerne enn de nasjonale lederne. Fra 

denne gruppen kom det politiske ledere som også gjorde seg gjeldende i presidentvalg 

i 1993, 1998 og 2000, og som bidro til en større bredde i det politiske feltet, som 

tidligere var dominert av AD og COPEI.267 

 

La Causa R 

Partiet La Causa R fikk sine representanter valgt som ordfører i kommunen Caroní og 

guvernør i delstaten Bolívar i 1989, godt hjulpet av valgreformen. Dette partiet hadde 

stor betydning for det nye forholdet mellom folk og myndigheter. For selv om La 

Causa R var et politisk parti, ble det ikke sett på som en del av det tradisjonelle 

partisystemet. I stedet kan det regnes som en av de nye kanalene den politiske 

deltakelsen skjedde gjennom, altså utenom de tradisjonelle partiene. 

 

La Causa R startet sin virksomhet gjennom arbeid i barrio-organisasjoner i Caracas og 

delstaten Zulia. I 1972 flyttet ledelsen til Ciudad Guayana for å gå i dialog med 

arbeiderne der.268 Kampen for en nuevo sindicalismo, en ny fagbevegelse, var sentral 

                                                 
265 Loven om kommunal styreform 
266 Homero Hernández, 08.12.2009, (“antes nosotros elegíamos, votábamos por Acción Democrática, 
una tarjeta grande y una tarjeta chiquitica. La tarjeta grande para el Presidente de la República, y la 
tarjeta pequeña era para el Congreso y para los Consejos Municipales. […] Y no sabíamos por quién 
estábamos votando en el Consejo Municipal. Él que más me gustaba en el Congreso, en el Consejo 
Nacional, […] yo votaba por él con la tarjeta pequeña. Pero también votando por la tarjeta pequeña 
estaba votando por alguien aquí del municipio. No había manera para hacerlo. Había una tarjeta 
grande y una pequeña. Entonces allí fue la reforma de la Ley de Régimen Municipal. Que los concejales 
se van a elegir por nombre y apellido. Crean consiguiente la figura del alcalde. Se va a elegir el 
alcalde, se va a dirigir el municipio por tres años con los concejales.”) 
267 Angel E. Alvarez 2003: 156 
268 Daniel Hellinger 1996: 119 
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for den sosiale bevegelsen.269 La Causa R var kritiske til den AD-dominerte 

fagorganisasjonen Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) og andre 

partidominerte fagforeninger. Grunnen til dette var at det var mye korrupsjon i disse 

fagforeningene. Problemet var spesielt stort i Ciudad Guayana, som med sine enorme 

industribedrifter hadde store fagforeninger med enkel tilgang til betydelige 

pengesummer.270 

 

Fagbevegelsen her var kontrollert av CTV, men La Causa R greide å få innflytelse i El 

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS). 

Fagforeningen organiserte da rundt 8000 av arbeiderne ved stålverket Sidor. 

Lederskapet fra La Causa R i SUTISS ble oppfattet som en sterk kontrast til de 

tradisjonelle fagforeningene, som mange mente var preget av moralsk forfall. La 

Causa R tilbød også et nytt politisk prosjekt der de ønsket å utvikle et organisk forhold 

til arbeiderklassen. Dette forholdet skulle være mer basert på arbeiderdemokrati enn 

ideologi.271 

 

I motsetning til andre politiske partier som var opptatt av arbeiderbevegelsen i 

Venezuela, så ikke La Causa R på seg selv som arbeiderklassens forkjempere. Den 

grunnleggende ideen var at bevegelsen skulle representere, og ikke styre, folks 

interesser og ønsker. Ideologi og organisasjon ble derfor diskutert bredt blant 

partimedlemmene. Slike prosesser var blant annet basert på erfaringer fra 

organisasjonsarbeidet i Sidor, SUTISS og arbeiderklassen generelt.272 

 

La Causa R registrerte seg ikke formelt som et politisk parti før i 1978, da det stilte til 

valg i det nasjonale og lokale valget i delstaten Bolívar. Men bevegelsen var fremdeles 

først og fremst en fagforening, og ikke et politisk parti. Dette var tydelig på lokalt plan, 

der La Causa R gjennom fagforeningen involverte seg i saker som angikk arbeiderne 

de organiserte, der de bodde.273 

 

                                                 
269 Daniel Hellinger 1996: 110 
270 Daniel Hellinger 1996: 117 
271 Daniel Hellinger 1996: 118 
272 Daniel Hellinger 1996: 119 
273 Daniel Hellinger 1996: 119 
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Lederne for La Causa R hadde en pragmatisk holdning til det å samarbeide med adecos 

i fagforeningsarbeid. Dette førte til splittelse mellom La Causa R og andre 

venstreorienterte fagforeninger, som mente de måtte forplikte seg mer ideologisk til 

sosialismen.274 I studier av latinamerikansk fagbevegelse skilles det ofte mellom 

organisasjoner som fokuserer på å fremme materielle krav på vegne av arbeiderne, og 

mer ideologiske organisasjoner som legger vekt på å skape en revolusjonær bevissthet 

blant arbeiderne. Matancero-bevegelsen, oppkalt etter industriområdet Matanzas i 

Ciudad Guayana, passer imidlertid ikke inn i noen av disse kategoriene. Strategien til 

denne bevegelsen gikk utover det å kjempe kun for arbeidernes materielle krav. 

Samtidig unngikk bevegelsen å snakke om revolusjon eller klassekamp, og fokuserte i 

stedet på sin karakter som en sosial bevegelse.275  

 

La Causa R tok med seg dette da partiets representanter ble valgt til guvernør i 

delstaten Bolívar og Alcalde i kommunen Caroní i 1989. Guvernør Andrés Velásquez 

og ordfører Clemente Scotto, begge fra La Causa R, satte i gang sosiale og 

økonomiske eksperimenter basert på prinsipper om deltakende demokrati. Delstaten 

Bolívars budsjetter ble for eksempel vedtatt på grunnlag av prioriteringer fastsatt av 

folkemøter i nabolag og kommunene.276 

  

Som guvernør fulgte ikke Velásquez tradisjonen med å bytte ut alle ansatte fra den 

forrige administrasjonen med partifeller. Han videreførte heller ikke praksisen med å 

bare inngå kontrakter med firmaer han selv hadde forbindelser til.277 Det ble også slutt 

på at offentlige ansatte fikk ti prosent i provisjon ved inngåelse av offentlige 

kontrakter. I tillegg ble lønningslistene i delstatsadministrasjonen gjennomgått for å 

luke ut ”fantomansatte”. På grunn av disse tiltakene fikk La Causa R også oppslutning 

fra grupper innen middelklassen og handelsstanden, på tross av at de selv identifiserte 

seg med arbeiderklassen.278  

 

Utdanning var et viktig satsningsområde for La Causa R. I delstaten Bolívar ble det 

med Velásquez som guvernør satt i gang et ambisiøst program for å videreutdanne 

                                                 
274 Daniel Hellinger 1996: 120 
275 Daniel Hellinger 1996: 122, 123 
276 Daniel Hellinger 1996: 123 
277 Daniel Hellinger 1996: 123 
278 Daniel Hellinger 1996: 124 



90 BARRIOEN OG STATEN 
 

underkvalifiserte lærere. Andre tiltak inkluderte kveldsundervisning, massedistribusjon 

av tekster og utbedring av skolebygninger. Helse- og kultursektoren ble også prioritert 

av La Causa R. Alle prosjektene hadde krav om aktiv deltakelse fra barrio-

organisasjonene, uavhengig av partitilhørigheten til de som deltok i dem.  

 

Velásquez reduserte andelen av offentlige utgifter brukt på offentlig administrasjon fra 

tjue til åtte prosent i sin første periode som guvernør. Utgifter til utdanning steg fra 21 

til 28 prosent. Men den sentraliserte styringsstrukturen i Venezuela og den økonomiske 

krisen satte begrensninger for La Causa Rs eksperiment. Skatteinnkreving ble ikke 

desentralisert, og guvernøren var nesten fullstendig avhengig av statlige midler for å 

finansiere prosjektene i delstaten. Mellom 1989 og 1993 ble det gjennomført harde 

kutt i bevilgingene til delstaten Bolívar, men La Causa R klarte allikevel å holde på 

den oppslutningen de hadde. 279 

 

La Lajas barrio-organisasjon hadde helt klart forbindelser til La Causa R, men på en 

helt annen måte enn det den hadde hatt til AD. Alberto Zacarias, lederen for barrioens 

Asociación de Vecinos, forteller at han representerte barrio-organisasjonen i 

deltakende budsjetteringsprosesser på delstatsnivå. Ifølge Zacarias styrte Velásquez 

”en administrasjon som var mye bredere og mer demokratisk”280 enn tidligere 

delstatsadministrasjoner. Zacarias forteller videre at ”[det] skjedde en endring, en 

åpning mot demokrati i Guayana” 281 da La Causa Rs kandidater ble valgt som alcalde 

og guvernør i 1989. På denne måten mener Zacarias at La Causa R ble som et nytt håp 

for de fattige, som hadde blitt servert mye retorikk men lite deltakelse av de 

tradisjonelle partiene AD og COPEI.282 

 

Da La Causa R vant valget som ordfører og guvernør i 1989, var imidlertid de fleste av 

naboene i La Laja fortsatt adecos. Da Andrés Velásquez besøkte nabolaget for å høre 

hva som var de mest presserende sakene der, var det derfor ingen som møtte opp på 

arrangementet.283 Men etter noen år i maktposisjon i kommune og delstat fikk partiet 

også godt fotfeste i La Laja. Det var nære bånd mellom La Lajas Asovecinos og 

                                                 
279 Daniel Hellinger 1996: 124 
280 Alberto Zacarias, 03.12.2009, (“un gobierno mucho mas amplio, mucho mas democrático”) 
281 Alberto Zacarias, 03.12.2009, (“hubo un cambio, hubo una apertura más de democracia”) 
282 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
283 Antonio Acosta, 18.01.2010 
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partiet, og mange i barrioen var blitt medlemmer av La Causa R eller jobbet for dem 

på en eller annen måte.284 

 

Den økte aktiviteten i La Lajas barrio-organisasjon i denne perioden kan blant annet 

forklares ut fra La Causa Rs eksperimenter med deltakende prosesser i lokalpolitikken. 

Måten disse prosessene foregikk på kan vi se i en rapport utgitt av ordførerens kontor, 

som med La Causa Rs Clemente Scotto som Alcalde f ikk navnet Almacaroní.285 I 

rapporten informerte Alcaldía om hvilke krav og søknader de hadde mottatt fra de 

ulike nabolagene i kommunen. Videre ble det listet opp hvilke investeringer 

kommunen hadde foretatt i ulike prosjekter i nabolagene, og det ble også presentert 

statistikk over bydelens asociaciones de vecinos.286  

 

Formålet med denne informasjonen var å forsterke og fordype demokratiet, gjennom å 

legge til rette for at myndigheter og borgere skulle kunne ta avgjørelser i fellesskap. På 

denne måten skulle man også sikre en gjennomsiktig og effektiv administrering av 

offentlige midler. Arbeidet skulle skje gjennom møter og workshops arrangert av 

kommunen og la Parroquia, altså bydelen eller soknet. 287 Alcaldía oppfordret folk i 

nabolagene til å delta aktivt med nye ideer og løsninger. Lokale myndigheter og 

borgere skulle også samarbeide om å evaluere de investeringene som allerede var gjort 

i de ulike sektorene, for på denne måten å bidra til desentraliseringen av 

kommuneadministrasjonen.288 

 

En informant vektlegger hvordan La Causa R tenkte annerledes på folks deltakelse i 

lokalpolitikken:  

 
Da han ble guvernør var Andrés Velásquez […] den mannen som var i stand til å få fram alt 
som har å gjøre med los consejos municipales. Han definerte hva man har rett til og i hvilken 
grad folket har tilgang til kommunestyrets saker og til kommunestyrelederne. Fordi før brukte 
man knapt los consejos municipales for å få fødselsattest og for å registrere barn, mer hadde 

                                                 
284 Elias  Urbano, 01.12.2009 
285 Forkortelse for Alcaldía de la Municipalidad de Caroní, som på norsk kan oversettes til ”Ordførerens 
kontor i kommunen Caroní”. Men forkortelsen har også en annen betydning, det spanske ordet ”alma” 
betyr nemlig ”sjel”, og navnet ble sannsynligvis brukt som en del av partiets strategi for å styrke tilliten 
til og identifiseringen med kommunens institusjoner. 
286 Información Urbano-social Parroquia no 1 1994:  
287 Dette er en betegnelse på en administrativ enhet som ble innført under LA CAUSA R, da kommunen 
ble delt inn i ti parroquias.  
288 Información Urbano-social Parroquia no 1 1994: 1.1-1 
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man ikke rett til. Men så, når Andrés Velásquez kommer, begynner man å lage movimientos 
vecinales.289 

 

Det er ikke sikkert at det var kun de deltakende prosessene i seg selv som motiverte 

folk til å delta barrio-organisasjoner og andre prosjekter. Måten det ble gjort på, og det 

forholdet prosessene skapte mellom folk og myndigheter kan ha vært av minst like stor 

betydning. La Causa Rs fokus på innsyn i offentlig budsjettering som en 

kontrollmekanisme mot korrupsjon førte til at partiet vant folks tillit. Dette har nok 

også hatt betydning for at folk i La Laja anså det som fruktbart å samarbeide med de 

lokale myndighetene. Det kan også ha styrket oppfatningen om at La Causa Rs 

hovedprioritet var å bedre levekårene i barrioene framfor å sikre egen politisk makt og 

egne interesser.  

 

Som vi har sett tidligere, ser ikke politisk aktive i La Laja på seg selv som politikere, 

men som sosialarbeidere. Mange av dem drev allikevel politisk arbeid for La Causa R, 

”selv om vi kom fra Acción Democrática,”290 som en av dem sier. Sammen med andre 

fra La Laja drev denne informanten valgkamp for La Causa R i andre delstater. Dette 

virker paradoksalt, ut fra det han sier om at han ikke ser på seg selv som en politiker 

og ikke ønsker å jobbe for noe parti. Forklaringen kan være at han ikke så på La Causa 

R først og fremst som et parti, men som en representant for barrioene, og at partiets 

framgang derfor ville bety forbedringer i levekårene der. Den politiske deltakelsen 

under La Causa R ble dermed noe helt annet enn deltakelsen under de tradisjonelle 

partiene. Spesielt er kontrasten stor sett i forhold til 1980-tallet, da deltakelsen etter 

hvert ble oppfattet som en metode AD og COPEI brukte for å vinne politisk støtte som 

sikret dem makt og posisjoner.  

 

Flere av informantene mine forteller at de var overrasket over å bli tatt så godt i mot av 

La Causa R, siden de kom fra Acción Democrática. Det ble ikke stilt krav til dem om å 

skifte partilojalitet, og dette styrket nok den oppfatningen mange etter hvert hadde om 

La Causa Rs ærlige hensikter i politikken. Når partitilhørighet var så lite viktig for 

                                                 
289 Elias  Urbano, 01.12.2009, (“Andrés Velásquez […] fue el hombre que fue capaz, cuando llegó a la 
gobernación, fue capaz de sacar todo lo que tiene que concierne con los consejos municipales, cual es 
el derecho y hasta donde está el acceso del pueblo a las cosas del consejo municipal y a los presidentes 
de los consejos municipales. Porque antes uno iba a utilizar los concejos municipales apenas para 
sacar el papel de nacimiento  y a presentar el muchacho, y lo demás que había no tenía derecho. 
Entonces cuando viene Andrés Velásquez empiezan a hacer movimientos vecinales.”) 
290 Elias  Urbano, 01.12.2009 (“aunque nosotros veníamos de Acción Democrática.”) 
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dem, styrket det troverdigheten til partiets prosjekt om å faktisk forbedre ting, og ikke 

bare fremme sine personlige interesser gjennom å sikre partiets maktposisjoner. 

 

Det skjedde også store endringer i kommuneadministrasjonen da La Causa Rs 

Clemente Scotto var ordfører i Caroní.  Homero Hernández, som selv var ansatt i 

kommuneadministrasjonen både før og etter Clemente Scotto ble ordfører, forteller 

følgende: 

 

Presidentene for el Consejo Municipal styrte [kommuneadministrasjonen] som om det var deres 
egen eiendom. […] Det var mye korrupsjon, fordi det ikke var kontroll med noe. Måten 
presidenten for kommunestyret og kommunestyret styrte på tilrettela for korrupsjon. De straffet 
ingen, de gjorde ingenting med det, og styrte kommunestyret som en bodega291. Da Clemente 
kom, endret han det slik at vi ikke kunne fortsette på den måten vi var vant til. […] Så dette ble 
det en slutt på med administrasjonen til Clemente. Det var en sunn administrasjon, han endret 
administrasjonen. Han ga kommuneadministrasjonen prestisje. Og jeg jobbet 12 år i 
kommuneadministrasjonen.292 

 

Konklusjon 

I 1995 økte den politiske aktiviteten i La Laja. Dette skjedde særlig gjennom barrioens 

Asociación de Vecinos og programmet Justicia de Paz. Barrio-organiseringen hadde 

klare forbindelser til lokale myndigheter og partiet La Causa R, som satt med makten 

der. Man kan derfor si at La Laja som tillitsnettverk i denne perioden ble sterkere 

integrert i offentlig politikk, sett i forhold til det svake samarbeidet og mangelen på 

tillit som hadde kjennetegnet forholdet mellom La Laja og lokale myndigheter på 

1980-tallet.  

 

Forbindelsene mellom barrioen og myndighetene var også annerledes enn de hadde 

vært i ADs glansperiode. Der den AD-dominerte organiseringen ikke åpnet for 

deltakelse fra medlemmer av andre partier enn AD, var La Causa R langt mer åpne i 

hvem de lot være med i de deltakende prosessene de satte i gang. Med Hawkins’ ord 

                                                 
291 bar 
292 Homero Hernández, 08.12.2009, (”Eso manejaban los presidentes del Concejo Municipal como que 
si fuera una propiedad de ellos. […] Había mucha corrupción porque no había control. Primero porque 
ya la administración estaban por corromper todo el mundo porque la forma como manejaban el 
presidente y la junta, no les castigaban, no hacían nada, ellos lo manejaban como una bodega. Cuando 
ya Clemente, él lo transforma hasta tal punto que nosotros no pudimos seguir como estábamos 
acostumbrados, […] entonces esto se acabó con esa administración, la administración de Clemente. 
Fue una administración sana, transformó la administración. Le dio prestigio a la Alcaldía. Y yo estuve 
12 años trabajando en la Alcaldía.”) 
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kan vi si at organiseringen var mer basert på en pluralistisk enn en populistisk 

forståelse av demokrati. 

 

En del oppgaver som tidligere hadde vært myndighetenes ansvar ble desentralisert til 

barrioene, så på denne måten kan man si at forbindelsene mellom lokalsamfunnet La 

Laja og myndighetene ble svekket. Men folk i barrioene samarbeidet allikevel tett med 

de lokale myndighetene om utførelsen av tjenestene. I tillegg ble forbindelsene styrket 

av andre endringer, som innføringen av direktevalg av alcalde og guvernør. 

Direktevalgene førte til at lokalpolitikerne i større grad enn tidligere ble stilt til ansvar 

overfor velgerne sine, også mellom valgene.  

 

La Causa R hadde  stor betydning for den økte viljen til å delta politisk i barrioen. Med 

La Causa R i maktposisjon lokalt fikk barrio-organisasjonene reell politisk innflytelse 

gjennom deltakende budsjetteringsprosesser på kommune- og delstatsnivå. Partiet tok 

også et oppgjør med korrupsjonen i lokaladministrasjonen, og fikk dermed tillit fra 

store deler av befolkningen, ikke bare arbeiderklassen. Folk i La Laja oppfattet at La 

Causa Rs prosjekt først og fremst gikk ut på å forbedre levekårene til folk i barrioene. 

De mente altså at partiet faktisk ønsket å representere interessene til sine velgere, 

framfor å fremme sine egne. Dette gjorde nok folk i barrioen mer villige til å sette 

ressurser som tid og krefter inn i barrio-organisering og samarbeid med de lokale 

myndighetene. 

 

De nye forbindelsene som ble skapt mellom folk i La Laja og myndighetene i denne 

perioden var i større grad enn tidligere bygget på tillit framfor materielle goder, eller 

kapital, som Charles Tilly kaller det. For La Causa R ble ikke populære på grunn av at 

de brukte mer offentlige midler på utbedringer og tjenester i barrioen. Tvert imot kuttet 

de i utgiftene, delvis ved å ta et skikkelig tak i korrupsjonen i lokaladministrasjonen og 

kutte i det overflødige byråkratiet. I stedet for å basere forholdet til velgerne på 

materielle utbedringer og klientellisme, greide La Causa R å få stor oppslutning ved å 

framstå som tillitsvekkende, og ved å inkludere vanlige folk i politiske avgjørelser.  
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5. Chavistadominert barrio-

organisering 
I 1998 ble Hugo Chávez valgt til president i Venezuela. Fra et moderat utgangspunkt 

har Chávez’ retorikk og politikk blitt radikalisert med årene, og det venezuelanske 

samfunnet har etter hvert blitt sterkt polarisert. Dette skyldes blant annet at 

chavistabevegelsens retorikk bygger på en verdensoppfatning der folkets interesser 

representerer det gode, i kamp mot en egoistisk elite. Chávez’ politikk har blant annet 

ført til en styrking av staten, samtidig som myndighetene har ønsket å fremme 

deltakende demokrati. En viktig del av dette har vært å opprette nye barrio-

organisasjoner, kalt consejos comunales. I dette kapitlet skal vi se på hvordan dette har 

endret forholdet mellom stat og samfunn i La Laja, og hvordan chavistaenes 

populistiske verdensoppfatning har påvirket den politiske deltakelsen i barrioen. 

 

De første årene med Chávez som president blir sett på som en moderat periode, hvor 

politiske endringer ble prioritert framfor sosioøkonomiske spørsmål.293 Det andre 

stadiet i Chávez’ presidentskap, perioden mellom 2001 og 2004,  regnes som mer 

radikalt. Her begynte regjeringen å følge en anti-nyliberal kurs, og satte en stopper for 

privatisering. Radikaliseringen førte til politisk polarisering, og opposisjonen ble 

bestemt på å fjerne Chávez fra makten. Dette førte ut i et kuppforsøk i april 2002 og en 

generalstreik senere samme år.294  

 

Etter 2004 var opposisjonen svekket etter å ha blitt bekjempet i både kuppforsøk og 

generalstreik. Den politiske situasjonen i Venezuela ble mer stabil, og dette ga Chávez-

administrasjonen muligheten til å sette i gang en mer offensiv politikk. Målet var å 

skape en ny økonomisk modell. Blant tiltakene myndighetene satte i gang var sosiale 

programmer, kjent som Misiones. I tillegg prioriterte regjeringen kooperativer, større 

innflytelse for arbeiderne i bedrifter, arbeiderovertakelse og ekspropriering av 

bedrifter, jordfordeling og strengere skatteinnkreving. Myndighetene oppfordret også 

                                                 
293 Steve Ellner 2008: 110 
294 Steve Ellner 2008: 113, 114 
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befolkningen til å danne consejos comunales, en ny form for barrioråd. Tidlig i 2007 

hadde rundt 20 000 consejos comunales blitt opprettet.295 

 

Jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo sterkere påvirker informantenes politiske 

interessene det de sier. Dette blir også forsterket av det polariserte politiske klimaet i 

Venezuela. Vi møter derfor på noen kildekritiske utfordringer i dette kapitlet som ikke 

er så tydelige i de øvrige. 

 

Siden Chávez ble president i Venezuela i 1998, har Caroní hatt fire ulike alcalder. I år 

2000 overtok Antonio Briceño, fra Chávez’ parti Movimiento Quinta República 

(Bevegelsen den femte republikk, MVR), ordførervervet fra La Causa Rs Pastora 

Medina.296 Briceño ble avløst av Clemente Scotto i 2004. Scotto tilhørte partet Patria 

Para Todos (Fedreland for alle, PPT), men var også MVRs kandidat.297 I 2008 ble José 

Ramón López alcalde. Han representerte Chávez’ nye parti Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Det forente venezuelanske sosialistparti, PSUV).298 

 

Lokalpolitikk viktigere enn forholdet til Chávez 

Mange mener et direkte forhold mellom en karismatisk leder og tilhengerne hans er et 

viktig kjennetegn ved populisme.299  I La Laja har imidlertid tilliten til lokale politikere 

og resultatene av politikken deres vært viktigere for politisk deltakelse enn forholdet til 

Chávez.  

 

Victor ”Peché” Rodríguez forteller at han var organisasjonssekretær i La Lajas 

Asociación de Vecinos som ble valgt rundt år 2000. Om aktivitetene i organisasjonen 

forteller han følgende: “Vi deltok, jobbet og fikk ordnet en haug med goder til 

barrioen, i det minste forbedringer i strømnettet og vannforsyningen, og reparasjoner 

av gatene, detaljer som er viktige i barrioen.”300 Men “Peché” forteller at apatien 

spredte seg i organisasjonen, og at medlemmene etter hvert sluttet å delta. Til slutt var 

                                                 
295 Steve Ellner 2008: 121-126 
296 Wikipedia.org 2010: "Anexo:Resultados de las elecciones regionales de Venezuela de 2000" 
297 Wikipedia.org 2010: "Anexo:Resultados de las elecciones regionales de Venezuela de 2004" 
298 Cne.gob.ve 2008: "Divulgación Elecciones Regionales 2008" 
299 Kurt Weyland 2001: 14 
300 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009, (“nosotros participábamos, trabajábamos, y buscábamos un 
montón de beneficios para la comunidad, por lo menos la eficiencia de la luz, la  eficiencia del agua, las 
reparaciones aquí de las vías, detalles, que son necesarias en una comunidad.”) 
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det bare én igjen som gjorde noe. Det var Julio Prado, som fortsatte å jobbe alene i 

mange år.301  

 

Som funnene fra La Laja har vist så langt, er det en sammenheng mellom tillit til 

lokale politikere og myndigheter på den ene siden, og graden av aktivitet i barrio-

organisasjonene på den andre. Dette gjelder også for denne perioden. Apatien som 

spredte seg i La Lajas barrio-organisasjon kan tolkes som et resultat av en utbredt 

oppfatning om at ordføreren Antonio Briceño, som var alcalde for Chávez’ parti MVR 

mellom 2000 og 2004, var korrupt. I 2006 ble Briceño pågrepet grunnet mistanker om 

korrupsjon. Informanten som fortalte at Clemente Scotto ryddet opp i Alcaldía, 

forteller følgende om Briceños ordførerperiode: 

 
Det var en radikal tilbakegang, en endring som førte korrupsjonen til samme nivå som tidligere, 
eller verre.[…] De fylte opp med en masse folk, og da Briceño forlot Alcaldía måtte de kaste ut 
rundt 8000 personer som jobbet der, som ikke visste hvordan de skulle jobbe eller hvor de 
var.”302  

 

Selv om tallet 8000 sannsynligvis er sterkt overdrevet, er det tydelig at det var grunner 

til at misnøyen med Briceño var stor. I La Laja var det også misnøye med hvordan han 

oppfylte valgløftene sine. I en artikkel i lokalavisen Correo del Caroní fra 2002, 

uttaler Carlos Ríos seg om problemene i La Laja, som han hevder er glemt av 

myndighetene. Han hevder at myndighetene ikke har gjort noe i La Laja siden midten 

av 1990-tallet, på tross av at lokalsamfunnet har bedt om assistanse fra Alcaldía og 

”kompetente myndigheter”.303 

 

Det stemmer nok at Alcaldía under Briceño var mindre lydhør overfor ønskene fra 

barrioen enn det lokaladministrasjonen var med La Causa Rs Clemente Scotto og 

Pastora Medina som ordførere. Myndighetene var i mindre grad enn tidligere tilstede i 

barrioen, så man merket ikke direkte de sosiale endringene Chávez snakket om. 

Misnøyen med mangelen på handling fra Alcaldía ble nok også styrket av 

oppfatningen om at Briceño var korrupt.  

                                                 
301 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009 
302 Homero Hernández, 08.12.2009(“hizo un retroceso radical, una transformación que el nivel de 
corrupción casi igual o peor que antes. [...] metieron una cantidad de gente que cuando ahorita Briceño 
se fue de la alcaldía tuvieron que botar como 8000 personas que estaban trabajando allí, que no sabían 
trabajar, no sabían donde estaban.”) 
303 "La Laja, Ante la negativa de las autoridades: Subsistir con deficiencias en sus servicios básicos," 
Correo del Caroní, 05.08.2002 
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I en annen artikkel fra Correo del Caroní, fra året etter, gjentas den samme kritikken 

av Alcaldía. Denne gangen er det broren til Carlos, Álvaro Ríos, som uttaler seg. Han 

er sikkerhetskoordinator i barrioen 

 
“Alcaldía er apatiske overfor oss, fordi hver gang vi drar til ett av kontorene deres, svarer de 
‘nei’ til alt. I alle organer skjer det samme, de fordeler ansvaret og ingen tar seg av noe”, sier 
sikkerhetskoordinatoren. Som i andre lokalsamfunn, har la Asociación de Vecinos banket på 
dørene til alle offentlige instanser og selskaper som utfører tjenester, for å presentere prosjekter 
som vil gagne barrioen. Men det samme har skjedd som i andre sektorer av Ciudad Guayana, 
“man har ikke gitt svar, de lurer oss… jeg gjentar: det kan ikke være mulig at den eldste 
barrioen i Caroní blir forsømt, uten at de rekker oss en hånd.” 304 

 

La Lajas Asociación de Vecinos har altså blitt møtt med en helt annen holdning enn 

den de var vant til med La Causa R i lokaladministrasjonen. Påstanden om at ansvaret 

svinner hen i Alcaldía vitner om at folk allerede på dette tidspunktet mente at 

lokaladministrasjonen var preget av mye korrupsjon og lite effektivitet. Det gjør også 

følgende utsagn: ”Ordføreren kan selv komme og se hvordan vi lever. Han har sagt 

han skal komme i tre måneder… men det virker som ordføreren har glemt La Laja.”305  

 

Ríos setter Briceños forsømmelse av La Laja i kontrast til hvordan det var tidligere. Da 

samarbeidet lokalsamfunnet med Alcaldía i Caroní og guvernørens kontor i delstaten 

Bolívar om å bygge førskole i La Laja. Nå er det imidlertid ikke mye hjelp å få, og 

foreldrene til førskolebarna må selv reparere skolebygningene, kjøpe materialer og 

luke ugress.306 

 

Som vi husker fra perioden da La Causa R hadde ordføreren i Caroní og guvernøren i 

delstaten Bolívar, la naboene selv ned mye arbeid i barrio-organisering og utbedring av 

forholdene i nabolaget. Folk i La Laja så på dette som et samarbeid mellom barrioen 

                                                 
304 "Nostalgia por el pasado de tranquilidad: Al alcalde se le perdió La Laja," Correo del Caroní, 
11.08.2003, (“”La Alcaldía está apática con nosotros, porque cada vez que vamos a una de sus oficinas 
nos dicen que ’no’ a todo. En todos los organismos sucede lo mismo, ellos se reparten las 
responsabilidades y ninguno atiende nada”, resaltó el coordinador de seguridad. Como ha sucedido en 
otras comunidades, la asociación de vecinos ha tocado las puertas de todos los organismos públicos y 
empresas que prestan servicios, para introducir todos los requisitos para el desarrollo de proyectos que 
beneficien a la comunidad. Pero, se mantiene la misma constante de otros sectores de Ciudad 
Guayana”no se han generado respuestas, nos engañan…repito: no puede ser posible que siendo el 
barrio más viejo de Caroní, nos tengan abandonados, sin tendernos la mano”.”) 
305 "Nostalgia por el pasado de tranquilidad: Al alcalde se le perdió La Laja," Correo del Caroní, 
11.08.2003 (“El alcalde puede venir a ver cómo estamos viviendo. Tiene más de tres meses diciendo que 
va a venir…pero al parecer al alcalde se le perdió La Laja.”) 
306 "Nostalgia por el pasado de tranquilidad: Al alcalde se le perdió La Laja," Correo del Caroní, 
11.08.2003 
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og de lokale myndighetene. Nå virker det imidlertid som de er mer misfornøyde med å 

få slikt ansvar. Ríos framstiller det som urettferdig at naboene må gjøre arbeidet.  

 

Grunnen til dette kan selvfølgelig være at han er kritisk til Chávez og Briceño, og 

derfor vil gi inntrykk av at de ikke oppfyller løftene sine. Men viktigere er det nok at 

han ikke har den samme tilliten til ordføreren og lokaladministrasjonen som før, fordi 

han oppfatter det som at Briceño jobber først og fremst for å sikre sin egen eller 

chavistabevegelsens maktposisjon. Man kan godt forstå at det føles urettferdig at 

naboene må jobbe, mens de som egentlig har ansvaret for oppgavene ikke gjør noe, og 

i stedet stikker av med pengene i felleskassen.  

 

For det er tydelig at Ríos mener at Alcaldía ikke gjør oppgavene sine: ”Vi dro til 

kommunens kontor for grøntarealer for å be om de kunne luke ugress. Svaret fra dem 

var at vi må vente til skolen starter… de forstår ikke at vi bør holde disse 

installasjonene i god stand. Førskolen tilhører la Alcaldía de Caroní, men de hjelper 

oss ikke med noe”.307 

 

Også internt i chavistabevegelsens parti MVR var det misnøye med Briceño. Dette 

førte til at de valgte Clemente Scotto som sin ordførerkandidat til valget i 2004, selv 

om han ikke var medlem av MVR. Scotto var medlem av partiet PPT, som gikk ut av 

La Causa R etter uenigheter om partiet skulle støtte Chávez eller ikke. PPT gikk inn i 

Chávez’ regjeringskoalisjon, mens La Causa R ble et opposisjonsparti. Selv om Scotto 

ikke var medlem av MVR, ville partiet ha ham som ordførerkandidat fordi han hadde 

hatt stor støtte som Alcalde tidligere, og fordi de ikke hadde noen samlende kandidat 

selv.308  

 

Folk i La Laja hadde et helt annet forhold til Scotto enn til Briceño. Álvaro Ríos 

henvender seg direkte til Scotto i en artikkel fra Correo del Caroní i 2005, der han ber 

ham om å løse problemet med manglende søppelkjøring: 

 

                                                 
307 "Nostalgia por el pasado de tranquilidad: Al alcalde se le perdió La Laja," Correo del Caroní, 
11.08.2003 (“Fuimos a la Dirección Municipal de Áreas Verdes para solicitar que desmalezaran y la 
respuesta de ellos fue que tenemos que esperar que comiencen las clases… no entienden que debemos 
mantener esas instalaciones en buen estado. El preescolar pertenece a la Alcaldía de Caroní y ellos no 
nos ayudan para nada”) 
308 Homero Hernández, 08.12.2009 
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Forsømmingen av veiene er ikke det eneste problemet i La Laja. Et annet er søppeltømming, 
som ikke har funnet sted her på rundt tre måneder. Naboene vet ikke hvem de skal henvende 
seg til, derfor bestemte de seg for å benytte seg av denne muligheten til å be Alcalde Scotto om 
å reaktivere søppeltømmernes rute gjennom La Laja, siden disse familiene har de samme 
hygieniske og helsemessige behov som alle de andre nabolagene.309 

 

Det at Ríos henvender seg så direkte til Scotto tyder på at han har reell tro på at Scotto 

kan ta tak i problemene og løse dem på en effektiv måte. Dette viser at Ríos har mer 

tillit til Scotto enn til Briceño. Selvfølgelig kan dette skyldes at Ríos selv tilhører 

Scottos parti PPT, og dermed ønsker å sette dette partiet i et bedre lys enn MVR. Men 

det virker allikevel som om de personlige egenskapene til de ulike ordførerne er minst 

like viktige i denne sammenhengen. 

 

Året etter er Álvaro Ríos ute i avisen på nytt. Nå bekymrer han seg over problemene 

skolen i barrioen har, men også her er det er tydelig at tilliten til lokaladministrasjonen 

har økt siden Briceño var ordfører. For selv om det fortsatt trengs mye hjelp, ønsker 

lokalsamfunnet å “takke Alcaldía [...] som har hjulpet dem med ett av de mest 

tilbakevendende problemene til den lille skolen i La Laja, nemlig oversvømmelsen av 

septiktankene. Her har [Alcaldía] tatt med maskiner for å ta av lokkene på 

septiktankene og rengjøre dem.”310 

 

Det er altså tydelig at Scotto ikke bare er en populær politiker i La Laja fordi han 

oppfattes som ærlig og redelig. De som bor i barrioen ser også resultater av politikken 

hans i form av konkrete forbedringer i nabolagene. Dette kan ha virket inn på at Ríos 

ikke lenger er så oppgitt over at naboene har vært nødt til å utføre arbeid selv: 

 

I barrioen har de en liten idrettsbane, bygd for mange år siden, som naboene har holdt i god 
stand. De har malt og vedlikeholdt nettmaskene i målene så godt de har kunnet. Det de ber om 
er hjelp fra Alcaldía til å installere to lyskastere, slik at barn, ungdom og voksne kan drive med 
idrett også på kveldstid.311 

                                                 
309 "El barrio más viejo de Ciudad Guayana ha sido olvidado u obviado por las autoridades: La 
educación peligra en La Laja," Correo del Caroní, 18.08.2005, (“El abandono de las vías no es el único 
problema de La Laja, sino también la falta de aseo público, que desde hace unos tres meses no pasa por 
este lugar. Los vecinos ya no encuentran a qué ente recurrir, por lo que decidieron aprovechar esta 
oportunidad para pedirle al alcalde Scotto que reactive la ruta del aseo urbano por La Laja, pues estas 
familias tienen la misma necesidad de higiene y salud que todas las demás comunidades.”) 
310 "Inseguridad arrecia en La Laja," Correo del Caroní, 08.02.2006, (“agradecer a la Alcaldía […] que 
les ha asistido con uno de los problemas más recurrentes de la escuelita de La Laja, como lo es el 
desbordamiento de los pozos sépticos, para que han llevado las maquinarias que los destapan y los 
limpian.”) 
311 "Inseguridad arrecia en La Laja," Correo del Caroní, 08.02.2006, (“En la comunidad tienen una 
pequeña cancha, construida hace muchos años y que los vecinos han mantenido en buenas condiciones, 
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I 2007 uttaler Julio Prado seg i samme avis, som president for La Lajas barrio-

organisasjon Asovelaja. Her er holdningen at beboerne selv må gjøre en innsats for å 

forbedre forholdene i barrioen enda sterkere. Prado hevder at problemet med søppel i 

La Laja ikke skyldes mangel på renovasjon, men mangel på bevissthet blant naboene, 

som kaster søpla i buskene i stedet for å vente på søppelbilen: 

 

Innbyggerne samarbeider ikke. Det er de selv som kaster søppel i naturen, mens de vet at 
søppelbilen passerer tre ganger i uken. Og du kan se at rett etter at bilen har kjørt forbi, så 
kommer folk med poser og kaster dem på idrettsbanen. De er ikke bevisste, og hjelper ikke 
til.312 

 

Prado mener altså at Alcaldía oppfyller ansvaret sitt på en tilfredsstillende måte. Han 

viser også full forståelse for hvorfor myndighetene ikke gjør noe med kloakken, som 

siden barrioen ble til har vært et stort problem i La Laja.  

 

Selv om vi vil det, kommer vi aldri til å få kloakk her. Det har blitt utført undersøkelser, og de 
sier at under jorden her er det bare stein, og de er veldig vanskelige å slå i stykker. Det er en 
veldig komplisert jobb, og man må investere masse penger.313 

 

Prado ber allikevel myndighetene om asfaltering av gatene og utbedring av 

strømnettet. Men skylden for problemene med strømnettet legger han også på naboene 

selv. Det er aircondition-anleggene til de som bor i La Laja som forårsaker 

problemene, og ikke myndighetene som har forsømt ansvaret sitt. Ifølge Prado har det 

blitt gjort utbedringer allerede, men han kommer allikevel med noen svært konkrete 

forslag til hva som fortsatt trengs for å sette strømnettet i barrioen i stand. 314 

 

Presidenten for Asovelaja forteller videre om at de allerede jobber med et prosjekt for 

å løse problemene med strømnettet, og at de ”håper på å reparere gjerdet rundt skolen, 

                                                                                                                                             
pintada, y con las mallas en el mejor estado que han podido. Lo que solicitan es la ayuda de la 
Alcaldía, para que se instalen dos reflectores, de forma que los niños, jóvenes y adultos puedan jugar 
hasta entrada la noche en la cancha...”) 
312 "El río se convierte en un receptor de desechos: La Laja respira entre basura y moscas," Correo del 
Caroní, 23.01.2007, (“Los habitantes no colaboran, ellos mismos dejan la basura en el terreno y saben 
que el aseo pasa tres veces por semana. Y Tú ves que apenas se va el camión y sale la gente con las 
bolsas y las botan en la cancha. No tienen conciencia, no ayudan.”) 
313 "El río se convierte en un receptor de desechos: La Laja respira entre basura y moscas," Correo del 
Caroní, 23.01.2007, (”nosotros aunque queramos nunca vamos a poder tener cloacas, porque se han 
hecho estudios, y dicen que debajo del piso lo que hay es pura laja, y son muy fuertes para romperlas. 
Se tendría que hacer un trabajo muy complicado y que hay que invertir mucho dinero.”) 
314 "El río se convierte en un receptor de desechos: La Laja respira entre basura y moscas," Correo del 
Caroní, 23.01.2007 
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fordi det er veldig slitt.” 315  Videre hevder Prado at de har fått godkjent midler til å 

lage en liten gangvei fra inngangen og inn til barrioen.316  

 

Midlene til prosjektet er kanalisert gjennom Prados kooperativ, som han driver 

sammen med Carlos og José Ríos, brødrene til Álvaro. Kooperativet ble dannet i 2004, 

og har base i La Laja.317 Mange i barrioen mener medlemmene av kooperativet 

utnytter det forholdet de har til ordførerens kontor til å fremme sine egne interesser. 

Måten dette gjøres på, ifølge noen informanter, er at de får jobber gjennom sine 

politiske forbindelser, i tillegg til at de putter noen av de midlene de får fra det 

offentlige i egen lomme. Allikevel virker det som de fleste av naboene godtar denne 

praksisen til en viss grad, forutsatt at kooperativet også får utrettet ting i barrioen. Men 

anklagene fører til at mange ikke ønsker å involvere seg i barrio-organisering, fordi de 

er redde for at folk skal begynne å si det samme om dem.318 Mange mister av samme 

grunn tiltroen til lederskikkelsene i barrioen, og velger å ikke delta på allmøter.319 

 

Samarbeidet mellom kooperativet og Alcaldía ble videreført etter at José Ramón 

López fra PSUV ble valgt som ordfører i Caroní i 2008. López er en populær ordfører, 

både i La Laja og i kommunen generelt.320 López’ popularitet skyldes nok delvis at 

han har videreført politikken til Scotto, som gikk ut på å inkludere innbyggerne i 

kommunen gjennom deltakende prosesser. 321 Samtidig har jeg inntrykk av at mange er 

fornøyd med Lopéz som ordfører først og fremst fordi de ser at han utretter ting. De 

ser konkrete resultater av politikken hans, spesielt i form av utbedringer av veinett og 

annen infrastruktur.  

 

Mange av informantene mine som er tilhengere av Chávez ser på Chávez’ politikk som 

en videreføring av den politikken La Causa R påbegynte. De ser på både La Causa R 

og Chávez som sosialister, og forklarer den store støtten La Causa R hadde i regionen 

                                                 
315 "El río se convierte en un receptor de desechos: La Laja respira entre basura y moscas," 
Correo del Caroní, 23.01.2007, (“esperan poder reparar las cercas que rodean la escuela 
porque están muy deterioradas.”) 

316 "El río se convierte en un receptor de desechos: La Laja respira entre basura y moscas," Correo del 
Caroní, 23.01.2007, 
317 "Convenio No COC-DS-IO42-08" 2004 
318 Carlos Alexis Zacarias, 17.01.2010 
319 Carlos Alexis Zacarias, 17.01.2010 
320 Frank Morffi, 18.01.2010, Carlos  Ríos, 17.01.2010 
321 Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní 2009: "Alcaldía inicia talleres de inducción sobre Plan 
Presupuesto Participativo" 
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på 1990-tallet ut fra at venezuelanerne allerede da var på leting etter alternativer til de 

tradisjonelle partiene. Men La Causa R oppnådde ikke stor innflytelse nasjonalt, og 

mange mener derfor at de store endringene i venezuelansk politikk ikke skjedde før 

Chávez entret den politiske arenaen. Da Chávez tok ansvar for at kuppforsøket han 

ledet i 1992 mislyktes, fikk han stor respekt fra mange venezuelanere. Han skilte seg 

sterkt fra de tradisjonelle politikerne, som i årene med økonomiske og politiske 

vanskeligheter gjorde det de kunne for å sky unna ansvar. Mange mener dette er en 

viktig forklaring på hvorfor Chávez fikk så stor støtte og ble valgt til president i 

1998.322 

 

Selv om mange av innbyggerne har tillit til lokale chavista-politikere, som Scotto, 

betyr ikke det at de nødvendigvis støtter Chávez. Dette kommer fram av det Carlos 

Ríos sier i et intervju i lokalavisen Correo del Caroní. Her mener han at Chávez er mer 

opptatt av å sende Venezuelas rikdom til andre land enn av å bruke den i 

venezuelanernes interesse:  

 

Mye er sagt om godheten til president Chávez, som uten sjenanse har gitt bort penger, olje og 
til og med asfalt til andre land. Problemet naboene i La Laja ser med disse presidentgavene er 
at mens utlendinger drar fordeler av vår rikdom, er barrioene fortsatt fulle av hull og med de 
samme manglene som de har slept med seg i hundre år, som er tilfellet i La Laja. Som Ríos sier 
det, “disse gatene har de samme hullene som alltid, de bløffet oss med dette om at de skulle 
asfaltere, for de gjorde ikke noen ting… I de sju årene Chávez-regjeringen har sittet ved makten 
har det ikke blitt satt i gang ett eneste prosjekt for La Laja”. På grunn av dette tror ikke naboene 
at prinsippene med sosial rettferdighet gjør seg gjeldende. Det er for egen maskin at dette 
lokalsamfunnet, i ekstrem ydmykhet, har måttet avansere.323 

 

Dette viser at det på tross av ideologisk retorikk og politisk polarisering fremdeles er 

tilliten til politikerne som avgjør hvem folk i La Laja gir sin politiske støtte til. Det 

som avgjør om de har tillit til en politiker eller ikke, er om de oppfatter det slik at 

politikerne først og fremst arbeider for folkets interesser. Dette bevises gjennom at de 

holder løftene sine og at politikken får synlige resultater i barrioen. Mistillit oppstår 

                                                 
322 Antonio Acosta, 18.01.2010 
323 "Inseguridad arrecia en La Laja," Correo del Caroní, 08.02.2006, (“Mucho se ha comentado sobre la 
bondad del presidente Chávez, que de forma tan desenvuelta ha regalado dinero, petróleo y hasta 
asfalto a otros países. El problema que los vecinos de La Laja le ven a esos obsequios presidenciales es 
que mientras los extranjeros se benifican de nuestras riquezas, los barrios siguen llenos de huecos y con 
las mismas carencias que vienen arrastrando desde hace 100 años, en el caso de La Laja. Como dijo 
Ríos, ”estas calles tienen los mismos parchitos de siempre, nos metieron un gran embuste con eso de 
que iban a asfaltar, cuando no hicieron nada… en los siete años de gobierno de Chávez no hemos 
tenido ni una sola obra para La Laja”. Por esa razón es que estos vecinos no creen que los principios 
de justicia social se les estén aplicando, en vista que ha sido por su propia cuenta que esta comunidad, 
en extremo humilde, ha tenido que avanzar.”) 
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når folk har en oppfatning om at politikere er korrupte, eller har andre prioriteringer 

enn folkets interesser. Dette kan være andre lands interesser, som i tilfellet med 

Chávez, eller egen makt og vinning. 

 

Konflikt mellom soft-liners og hard-liners 

Både Briceño, Scotto og López har representert chavistabevegelsen som ordførere i 

kommunen Caroní. Men de representerer ulike deler av chavistabevegelsen, som har 

flere interne motsetninger enn mange tror. Steve Ellner beskriver to politiske linjer 

innad i bevegelsen, nemlig ”soft-liners” og ”hard-liners”. De fleste av 

militæroffiserene i bevegelsen støtter den pragmatiske tilnærmingen som bevegelsens 

soft-liners står for. Blant disse er Francisco Rangel Gómez, som ble valgt som 

guvernør for delstaten Bolívar i 2004. Clemente Scottos parti PPT, og partiet Podemos 

(”Vi kan”) er også en del av denne politiske linjen. Soft-liners ser på det regjeringen 

får til som mål i seg selv, og ikke som starten på en dypere prosess. De ønsker å 

konsolidere den framgangen regjeringen allerede har oppnådd framfor en ytterligere 

radikalisering av prosjektet.  Grunnen til dette er frykt for økende polarisering, 

ustabilitet og isolering fra det internasjonale samfunnet. På tross av sine moderate 

standpunkter kaller også soft-liners seg revolusjonære. De ser på endringene Chávez-

regjeringen har gjennomført som dyptgripende og langsiktige, og anser den nye 

grunnloven fra 1999 som den viktigste av disse endringene.324 

 

De fleste av bevegelsens hard-liners kommer fra tidligere geriljapartier, som 

kommunistpartiet PCV. De fleste har vært med i Chávez’ parti MVR, og senere PSUV. 

Generelt sett støtter de harde og umiddelbare svar på utfordringene fra opposisjonen. 

De er også for å danne parallelle strukturer til de allerede eksisterende, og mener man 

bør drive utrenskning av opposisjonelle i offentlig sektor for å øke effektiviteten og 

hindre sabotasje. 325 

 

Et viktig trekk som skiller soft- og hard-liners i chavistabevegelsen er holdningen 

deres overfor opposisjonspartiene. Alí Rodríguez, utenriksminister og medlem av PPT, 

inviterte opposisjonspartiene til å gå i dialog med regjeringen etter valget til 

                                                 
324 Steve Ellner 2008: 141, 142 
325 Steve Ellner 2008: 141, 142 
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nasjonalforsamling i 2005. Betingelsen var at de aksepterte prinsippet om at det er 

flertallet, og ikke mindretallet, som bestemmer i et demokrati. Visepresident José 

Vicente Rangel sa det samme. Begge oppfordret opposisjonspartiene, som hadde 

boikottet valget, til å delta i neste års presidentvalg.326 

 

Hard-liners, som Chávez og William Lara, avviste muligheten for at de tradisjonelle 

partiene noen gang kunne bli en lojal opposisjon. De nektet derfor å gå med på 

opposisjonens krav om valgreform. I stedet oppfordret de enkelte partier til å bryte 

med de øvrige opposisjonspartiene for å etablere en mer føyelig opposisjon, som 

anerkjente Chávez’ legitimitet og fulgte de politiske spillereglene.327 

 

Flere hard-liners har i interne diskusjoner foreslått at bevegelsen må gjennom en 

fornyingsprosess parallelt med en radikalisering av politikken. Da Chávez annonserte 

en ideologisk konferanse i kjølvannet av presidentvalget i 2006, benyttet derfor 

William Lara muligheten til å relansere MVR og få klarhet i partiets ideologiske 

tvetydighet. Denne prosessen gikk samtidig med en rekke eksklusjoner av ledere på 

lokalt og nasjonalt nivå, på grunnlag av tvilsom etisk oppførsel. Bevegelsens hard-

liners kom med korrupsjonsanklager spesielt mot partiets høyrefraksjon, eller soft-

liners. De mente videre at fjerningen av ”opportunister” fra lederposisjoner var et 

nødvendig første steg mot ytterligere radikalisering av bevegelsen.328 

 

Med valget av José Ramón López som ordfører i Caroní i 2008, vant bevegelsens 

hard-liners fram på bekostning av de mer moderate kreftene i bevegelsen. Soft-lineren 

Clemente Scotto stilte også til valg som ordførerkandidat, men måtte se seg slått av 

den mer radikale López. Dette må ses i sammenheng med radikaliseringen av Chávez’ 

prosjekt og den økende politiske polariseringen i Venezuela. Polariseringen har gjort 

moderate posisjoner mindre populære, og ført velgerne i mer radikal retning.   

 

Soft- og hard-liners i La Laja 

Konflikten mellom den harde og mer moderate linjen i chavistabevegelsen utspilte seg 

også i en konflikt om La Lajas barrio-organisasjon, i forbindelse med danningen av 
                                                 
326 Steve Ellner 2008: 144 
327 Steve Ellner 2008: 144 
328 Steve Ellner 2008: 148 
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barrioens Consejo Comunal. Slike råd ble dannet på oppfordring fra myndighetene 

etter 2006, som en del av regjeringens politikk for å skape en ny økonomisk modell. 

Tidlig i 2007 hadde det blitt dannet rundt 20 000 slike råd.329 

 

I La Laja åpnet opprettelsen av et consejo comunal rom for at nye aktører kunne 

komme til og utfordre lederen for den allerede eksisterende barrio-organisasjonen, 

Asovelaja. Julio Prado hadde hatt dette vervet i mange år, uten å arrangere nye valg. 

En informant forklarer dette med at ingen andre gadd å gjøre noe, og at folk syntes 

ordningen fungerte bra. Prado utrettet mye i nabolaget, også gjennom sitt arbeid i 

kooperativet.  

 

Asovelaja og La Lajas Consejo Comunal blir oppfattet som å ha samme funksjon, men 

er organisert litt forskjellig. Det er flere formelle regler knyttet til consejos comunales. 

Mange av informantene mine oppfatter det som at den største forskjellen mellom de to 

organisasjonene er at Consejos Comunales disponerer egne midler som de får overført 

fra myndighetene: 

 

[consejos comunales er det samme som] asovecinos var før. Det som er forandret er at de har 
begynt å få egne ressurser. […] Asovecinos mottok ikke ressurser. Asovecinos tok seg av å 
formidle problemene til [offentlige] organer. Nå mottar consejos comunales ressurser, og de 
skal få mer. Fordi nå har vi en lov som sier at de skal få ressurser. Det som skjer er at de ikke 
har noe organ som kontrollerer dem. Det er problemet, fordi noen “putter hånda i gryta”.330 
 
Hadde det eksistert et organ som kunne kontrollere rådene hadde det etter min mening vært 
fantastisk. Fordi da ville det vært ansvar. Og dersom man gir noen ressurser for å utføre et 
arbeid, ville noen måtte svare for bruken av midlene. Ikke sånn: man gir noen penger, pengene 
forsvinner og ingen svarer.331 

 

Consejos Comunales oppfattes altså av mange som ikke-legitime, fordi de åpner for at 

folk i lokalsamfunnene kan berike seg med offentlige midler, uten at det finnes organer 

som kontrollerer bruken av midlene.  

 

                                                 
329 Steve Ellner 2008: 121-126 
330 Homero Hernández, 08.12.2009, (“[Los Consejos Comunales son como] las Asovecinos de antes. Lo 
que pasa es que han recibido recién recursos. […] las Asovecinos no recibían recursos. Las Asovecinos 
lo que se estaba encargado era transmitir los problemas hacia los organismos. Ahora los Consejos 
Comunales sí reciben recursos y van a recibir más porque ahora hay una ley que sí van a recibir 
recursos. Lo que pasa es que no tienen un organismo que los está controlando. Ese es el problema, 
porque algunos se meten la mano en la olla.”) 
331 Victor "Peché" Rodríguez, 08.12.2009, (“Tuviera un organismo para controlar eso para mi sería 
algo muy maravilloso. Porque hubiera responsabilidad. Y si se entregaran unos recursos para una obra 
lo que sea, iba a responder por alguien. No así, que les daba el dinero, se perdía y no responde”) 
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Dette hadde foreløpig ingen praktisk betydning i La Laja, siden nabolagets Consejo 

Comunal ikke disponerte over egne midler enda.332 Allikevel florerte 

korrupsjonsanklagene fra de som tidligere var medlemmer av Asovelaja. De hevdet at 

styremedlemmene i barrioens Consejo Comunal hadde forsynt seg av pengene som var 

bevilget for å pusse opp skolen i nabolaget.333 Disse pengene hadde imidlertid aldri 

vært innom La Lajas Consejo Comunal. Pengene hadde blitt utbetalt til firmaet 

REMAR, som skulle utføre arbeidet, men som hadde stukket av før de i det hele tatt 

hadde begynt. Det var den statlige industribedriften Venalum som hadde tatt på seg 

ansvaret med å pusse opp skolen. Aluminiumsselskapet var mindre tilgjengelig for 

beboerne i La Laja enn lokaladministrasjonen, og dette gjorde det vanskelig for 

naboene å få myndighetene til å følge opp saken og stille REMAR til ansvar.334  

 

Det var ikke bare korrupsjonsanklager som ble brukt for å få avsatt styret i barrioens 

Consejo Comunal. Hovedargumentene var at de ikke hadde gjennomført alle de 

nødvendige formalitetene for å stifte organisasjonen på en riktig måte. Blant annet 

hevdet kritikerne at styret verken hadde skrevet lokalsamfunnets historie eller holdt 

naboene informert om styrets virksomhet, som loven om consejos comunales krever. 

Det siste ble oppfattet som svært udemokratisk, for det måtte også bety at de tok 

avgjørelser uten å spørre naboene først. Måten valget foregikk på ble også kritisert, 

fordi det ble hevdet at naboene ikke visste hvem kandidatene var. Dette ble også ansett 

som et brudd på loven om consejos comunales, som slo fast at man skulle informere 

om personene som stilte til valg.335  

 

Anklagene ble fremmet på et allmøte i barrioen, hvor det ble holdt en avstemming om 

barrioens Consejo Comunal skulle fortsette som før, eller om det skulle holdes nytt 

valg. Det ble flertall for å holde nytt valg, og de som måtte forlate vervene sine 

respekterte denne avgjørelsen.336 

 

Frank Morffi, som er initiativtaker til barrioens Consejo Comunal, forteller at han er 

med i en gruppe som kaller seg ”Petróleo Positivo” (positiv olje). Gruppen kaller seg 

                                                 
332 Frank Morffi, 18.01.2010 
333 José Ríos, 18.01.2010 
334 Alberto Zacarias, 03.12.2009 
335 "La Laja: Sector sin educación," Correo del Caroní, 28.10.2007 
336 Frank Morffi, 18.01.2010 
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revolusjonær, og støtter José Ramón López, som ble valgt som ordfører i Caroní i 

2008. Som nevnt tidligere  representerer López PSUV, og er en av chavistabevegelsens 

hard-liners. Carlos Ríos og Julio Prado, som var frontfigurer i prosessen med å avsette 

el Consejo Comunal, samarbeider også med López gjennom kooperativet sitt. Men 

som vi har sett hadde de også veldig gode forbindelser til Clemente Scotto, som regnes 

som en soft-liner. Scottos parti PPT har nektet å bli med i det nyopprettete partiet 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), men støtter fortsatt Chávez-

regjeringen. 

 

Konflikten i La Laja tyder på at maktforholdene internt i barrioen har like stor 

betydning som lokalpolitiske maktforhold når det gjelder lederskap i barrio-

organisasjonene. Selv om bevegelsens hard-liners dominerer politikken på 

kommunenivå, har de ikke nødvendigvis like stor innflytelse i barrioene. Hvilken 

fraksjon som har størst tyngde i La Laja avhenger av hvilken autoriteten og tillit 

naboene har til de som representerer de ulike fraksjonene i barrioen. For selv om 

Morffi har støtte fra ordføreren López, har Julio Prado fortsatt størst tillit i barrioen. 

Dette skyldes at han har sørget for en del konkrete utbedringer i barrioen, blant annet 

gjennom arbeidet han har gjort i kooperativet sitt.  

 

Legitimitetsproblem: chavistaene bestemmer alt 

Den politiske polariseringen og styrkingen av den radikale fraksjonen i 

chavistabevegelsen på bekostning av den moderate, har ført til et legitimitetsproblem 

for barrio-organisasjonene i La Laja. Mange av informantene mine forteller at de 

støttet Chávez tidligere, men at de ikke gjør det lenger. De er derfor oppgitte over 

barrio-organiseringen fordi de mener at ”chavistaene bestemmer alt”337. De har ikke 

tillit til barrioens Consejo Comunal,  fordi de mener at chavistaene i barrioen alltid får 

viljen sin, og at rådene først og fremst eksisterer for å skape politiske støtte til Chávez, 

i motsetning til å representere folks interesser. 

 

For chavistas er alle som ikke støtter Chávez en del av oligarkiet og per definisjon 

korrupte. ”Oligarkiet” deltar i politikken kun for å sikre sine personlige interesser, på 

bekostning av folkets beste. Derfor anser chavistas det som udemokratisk å inkludere 
                                                 
337 Artemia de Zacarias, 25.10.2009 
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dem i barrio-organiseringen. Når alle meningsmotstandere, også innad i bevegelsen, 

blir stemplet som opposisjonelle, korrupte og adecos, åpner det lite rom for debatt i 

bevegelsen, både på grasrotnivå og lenger opp i systemet.  

 

Når chavistas stempler naboer som ikke støtter Chávez som korrupte, kan ikke 

chavistadominerte barrio-organisasjoner ha legitimitet i nabolag der store deler av 

beboerne støtter opposisjonen. En konsekvens er holdninger som dette: “[…] Og hva 

skal vi så gjøre? Vi kan ikke gjøre noe. Man kan ikke være mot regjeringen. Nå har vi 

våre politiske følelser i hjertene våre, men man kan ikke gå imot flertallet. Dét er å 

være intelligent.”338 

 

Den nordamerikanske statsviteren Kirk Hawkins trekker opp motsetningsparet 

populisme og pluralisme i sin studie av chavismo som et populistisk fenomen. Han 

mener chavismo må forstås som en populistisk ideologi fordi den er basert på en 

verdensoppfatning som setter det gode, altså folkets vilje, opp mot det onde, som 

framstilles som en egoistisk elite. Motsetningen mellom det gode og det onde gjør at 

en slik populisme ikke kan forenes med en pluralistisk forståelse av demokrati, som 

har som mål å ivareta mindretallets interesser. For mange chavistas oppfatter  

mindretallet som en konspirerende elite som ønsker å undertrykke folkets vilje, og det 

å inkludere denne gruppen i demokratiske institusjoner blir derfor sett på som å 

undergrave demokratiet.339 

 

Denne diskursen har også fått betydning for hvordan folk nå oppfatter Andrés 

Velásquez, som var leder for La Causa R på 1990-tallet og guvernør i delstaten 

Bolívar. På tross av populariteten partiet og Velásquez hadde på denne tiden, har de 

ikke mange tilhengere igjen. Chavistas som tidligere støttet La Causa R, forklarer dette 

med at Andrés Velásquez solgte presidentembetet til Rafael Caldera etter 

presidentvalget i 1993. Rafael Caldera, som tidligere hadde vært leder av COPEI, stilte 

som uavhengig kandidat til valget, og vant med 30,46 % oppslutning. Andrés 

Velásquez kom på fjerdeplass, etter AD og COPEI, med 21,95 % av stemmene.340 

                                                 
338 Elias  Urbano, 01.12.2009, (”[…] ¿Y qué vamos a hacer nosotros pues?  Nosotros no podemos hacer 
nada.  No se puede estar en contra del gobierno. Ahora tenemos adentro de nuestro corazón, nuestros 
sentimientos políticos, pero no podemos ir en contra de la mayoría. Eso es ser inteligente.”) 
339 Kirk Andrew Hawkins 2010: 5 
340 Consejo Supremo Electoral 2000 
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Ifølge mine informanter hadde Velásquez klart flertall i befolkningen, men adecos og 

copeyanos ville ikke gi fra seg makten, så de jukset med valgresultatene.341 Deretter 

presset de Velásquez til å godta valgresultatet, noe han gjorde mot et enormt 

pengebeløp, som en av informantene fastsetter til 250 millioner bolívares. For disse 

pengene kjøpte han seg ifølge en informant hester, og ble en del av oligarkiet.342  

 

En annen informant mener at denne forklaringen styrkes av at Andrés Velásquez forlot 

”den politiske kampen”343, han som ”før kjempet mot AD-regjeringen og AD-

generaler, og hadde mange fiender i AD og COPEI.”344 Det er tydelig at informanten 

oppfatter ”den politiske kampen” som kampen mellom partielitene og folket, og at 

Andrés Velásquez gjennom å selge presidentembetet skiftet side i denne kampen. En 

liknende oppfatning kommer til uttrykk gjennom det en annen informant sier om 

hendelsen, nemlig at ”han solgte oss fullstendig.”345 Gjennom å motta penger for å 

godta valgresultatet, sviktet Velásquez folket, som han før hadde kjempet for.   

 

På spørsmål om hvordan de vet at dette skjedde, svarer en informant at det finnes 

dokumentasjon som bekrefter historien, og at generalen som kjøpte presidentembetet 

er i fengsel nå, etter at Chávez fengslet han for landsforræderi.346 Alle som forteller 

historien, også blant mine venner og bekjente i andre deler av byen, støtter Chávez. 

Det er derfor sannsynlig at forklaringen opprinnelig kommer fra Chávez eller andre i 

chavista-bevegelsen. Andrés Velásquez ledet den moderate partifraksjonen som 

beholdt navnet La Causa R i 1997, da Clemente Scotto og andre brøt ut og dannet 

partiet PPT. I motsetning til La Causa R støttet PPT Chávez, og var en del av 

regjeringskoalisjonen.347 Det kan tenkes at Chávez eller andre i chavistabevegelsen  

ønsket å skape en oppfatning om at Andrés Velásquez var kritisk til Chávez-

administrasjonen fordi han kjempet for oligarkiets interesser, og ikke folkets. På denne 

måten ser vi hvordan diskursen som trekker opp skillet mellom oligarkiet og folket, 

stempler alle motstandere av Chávez som oligarker. Dette er en effektiv metode for å 

avskrive meningsmotstandere som illegetime deltakere i en demokratisk debatt.  
                                                 
341 Antonio Acosta, 18.01.2010 
342 José Ríos, 18.01.2010 
343 Alberto Zacarias, 03.12.2009 (“La lucha política”) 
344 Alberto Zacarias, 03.12.2009  (“antes él luchaba en contra del gobierno adeco y los generales 
adecos,  y tenía muchos enemigos adecos y copeyanos.”) 
345 José Ríos, 18.01.2010 (“nos vendió nosotros completo”) 
346 Antonio Acosta, 18.01.2010 
347 http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Cause 
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Velferdstjenester og forholdet mellom folk og myndigheter 

Barrio-organisering blir fortsatt oppfattet som å være en kommunikasjonskanal 

mellom folk og myndigheter, som skal sikre at myndighetene representerer velgernes 

interesser: 

 

Det dette lokalsamfunnet ønsker, er at de nye myndighetene på parroquia- og kommunenivå tar 
seg av problemene deres. De må ikke glemme at det er folket de kan takke for vervene sine, og 
de derfor opprettholde direkte kontakt med barrioene og prioritere å løse problemene deres.348 

 

Samtidig legger lederne for barrio-organisasjonene i La Laja vekt på at også naboene 

selv har et viktig ansvar for å gjøre barrioen så god å leve i som mulig. Dette kommer 

fram i en artikkel i Correo del Caroní fra 2008. Budskapet fra ledelsen i La Lajas 

Consejo Comunal er at problemene i barrioen ikke skyldes at myndighetene 

forsømmer pliktene sine, men at naboene mangler ”ciudadanía”. Naboene ”forstår 

ikke viktigheten av å leve i nabolag”.349  

 

Dette vitner for det første om sterke forbindelser mellom ledelsen i La Lajas Consejo 

Comunal og de lokale myndighetene og politikerne i maktposisjon der. Ledelsen i 

barrio-rådet har interesse av å framstille lokale chavistapolitikere i best mulig lys, og 

unngår derfor å rette kritikk mot dem. For det andre vitner det om at det ligger mer i 

chavistabevegelsens grasrotorganisering enn rene kontantutbetalinger eller andre goder 

i bytte mot politisk støtte. Organisering og styrking av samhold og kollektiv tankegang 

i barrioene er viktig for mange aktivister og barrio-organisasjoner. Dette synet har 

faktisk visse likhetstrekk med ACCIONs tankegang på 1960-tallet, om å sette 

lokalsamfunnene i stand til å selv løse sine egne problemer.  

 

Samtidig er mer kapitalintensive programmer, som velferdstjenester og utbedringer av 

infrastruktur i barrioene også viktige for forholdet mellom folk i barrioene og 

myndighetene. Ut fra det lokalavisen Correo del Caroní skriver om de sosiale 

programmene kalt misiones i La Laja, virker det imidlertid ikke slik: 

                                                 
348 "El barrio más viejo de Ciudad Guayana ha sido olvidado u obviado por las autoridades: La 
educación peligra en La Laja," Correo del Caroní, 18.08.2005, (“Lo que esta comunidad desea es que 
las nuevas autoridades parroquiales y municipales atiendan sus problemas, que no se olviden que 
deben sus cargos al pueblo y que por lo tanto deben mantener contacto directo con las comunidades y 
con los problemas que, prioritariamente, deben solucionar.”) 
349 "La Laja batalla por mejores condiciones," Correo del Caroní, 24.02.2008, (“no parecen entender la 
importancia de vivir en vecindad.”) 
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Nylig har utdanningsminister Aristóbulo Istúritz erklært kommunen som ”fri for 
analfabetisme”. Men kritikken fra de som har hatt med disse programmene å gjøre, har ikke latt 
vente på seg. Et bevis på at det er hold i denne kritikken finner vi i La Laja, et nabolag som 
misiones nektet å komme til. Ríos, med støtte fra flere naboer, erklærte at ” noen misiones, som 
Robinson350, ville ikke komme. Rivas351 kom noen ganger, men etter en stund så vi ikke mer til 
dem.” Det alvorlige er at også legene nektet å komme til barrioen, ”fordi La Laja var for stygg 
for dem … og jeg spør meg om det ikke er styggere på Cuba enn her i La Laja”, sa Ríos. For 
dette lokalsamfunnet er las misiones en fiasko, fordi de ikke engang har greid å dekke et 
minimum av de behovene som finnes på stedet. 352 

 

Ifølge mange av informantene mine stemmer ikke dette. En av dem forteller at han var 

med og underviste for Misión Robinson, som er et voksenopplæringsprogram som 

lærer folk å lese og skrive. Han viser også fram et kursbevis fra ett av disse kursene.353 

Homero Hérnandez, som jobbet for voksenopplæringsinstitusjonen INCE på 1970-

tallet, forteller at han på grunn av erfaringen sin der fikk jobb i misiones-

programmene.354 Begge to er kritiske til Chávez, noe som svekker en påstand mange 

kommer med om at de sosiale programmene kun er for de som støtter Chávez.  

 

En annen informant forteller at det kom representanter fra helseprogrammet Misión 

Barrio Adentro (Inn i barrioen), og utredet mulighetene for å etablere en modul i La 

Laja. Legene i Barrio Adentro er stort sett kubanere, det er derfor Ríos spør seg om det 

ikke er styggere på Cuba enn La Laja. Min informant forklarer at grunnen til at det 

ikke ble opprettet noen modul i La Laja ikke var at legene syntes barrioen var stygg. 

Problemet var at ingen hadde husrom å tilby legen, noe som var en forutsetning for å 

etablere en modul der. Et viktig aspekt ved dette programmet er nemlig at legen skal 

være en del av lokalsamfunnet og være tilgjengelig døgnet rundt.355  

 

                                                 
350 alfabetiseringsprogram 
351 lar voksne fullføre grunnskolen 
352 "El barrio más viejo de Ciudad Guayana ha sido olvidado u obviado por las autoridades: La 
educación peligra en La Laja," Correo del Caroní, 18.08.2005, (“En días recientes el ministro de 
educación Aristóbulo Istúritz, declaró al municipio como ”libre de analfabetismo”, pero por supuesto, 
las críticas de los mismos allegados a estas misiones no se hicieron esperar. Una muestra de que lo que 
se dijo en aquél momento es cierto, es La Laja, una comunidad a la que las misiones se negaron a 
llegar. Ríos, apoyado por un amplio grupo de vecinos manifestó que ”las misiones como la Robinson  
no quisieron venir, y la Rivas venía a veces y luego de un tiempo no la vimos más nunca”. Lo grave no 
es sólo eso, sino que hasta los médicos se retiraron de la comunidad ”porque La Laja era muy feo para 
ellos… yo me pregunto si en Cuba no es más feo que aquí en La Laja”, sentenció Ríos. Para esta 
comunidad las misiones ”son un fracaso”, porque no lograron cumplir ni con el mínimo de sus 
propósitos en este lugar.”) 
353 Elias  Urbano, 01.12.2009 
354 Homero Hernández, 08.12.2009 
355 Artemia de Zacarias, 25.10.2009 
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De av informantene mine som er tilhengere av Chávez, legger stor vekt på de konkrete 

resultatene Chávez’ politikk har fått i La Laja. Blant annet snakker de om Misión 

Milagros, et program som har gitt dem synsundersøkelser og briller. Gratis medisinsk 

hjelp og medisiner nevnes også som svært viktig, spesielt for en av informantene mine 

som har et fysisk handikap.356 Som en kontrast til dette forteller de hvordan det var 

tidligere – da hver lege hadde sin private klinikk, og man måtte ha masse penger for å 

få komme inn der. På de offentlige sykehusene etterlot man folk til å dø, mens legene 

stjal med seg utstyr til privatklinikkene.357 

 

Informantene nevner også myndighetenes boligprogram som viktige. Blant annet 

forteller en av dem at hans fraskilte kone fikk et nytt sted å bo av myndighetene etter 

skilsmissen. Den statlige supermarkedkjeden Mercal nevnes også som viktig i 

hverdagslivet til informantene, siden de subsidierte matvarene senker utgiftene de har 

til mat drastisk. Mercal omtales også som en viktig del av revolusjonen, fordi maten 

kommer fra folket og er for folket. Dette står ifølge informantene i motsetning til i de 

private supermarkedene, der alt er dyrt og eierne tjener masse penger. Informantene 

legger stor vekt på at maten i de statlige supermarkedene går direkte fra bonde til 

forbruker, uten mellomledd som tar høy fortjeneste. Det er dette som forklarer de lave 

prisene, mener informantene, og ikke statlige subsidier.358 De legger også vekt på at 

disse programmene er uttrykk for rettferdighet. Det er ifølge dem rettferdig at de 

fattige blir hjulpet i et land som er rikt på ressurser.  

 

Konklusjon 

I motsetning til det mange hevder om Chávez-fenomenet i Venezuela, er de lokale 

politikerne vel så viktige for folk i La Lajas politiske oppfatninger og lojalitet som 

forholdet de har til Chávez.  

 

På tross av ideologisk retorikk og politisk polariseringer det fremdeles tilliten til 

politikerne som avgjør hvem folk i La Laja gir sin politiske støtte til i lokalpolitikken. 

Det som avgjør om de har tillit til en politiker eller ikke, er om de oppfatter det slik at 

politikeren først og fremst arbeider for folkets interesser. Dette vises gjennom at de 

                                                 
356 José Ríos, 18.01.2010 
357 Antonio Acosta, 18.01.2010 
358 Antonio Acosta, 18.01.2010 
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holder løftene sine og at politikken får synlige resultater i barrioen. Når folk i 

motsetning til dette oppfatter politikerne som korrupte, eller som å ha andre 

prioriteringer enn folkets interesser, mister de tilliten til dem. Slike prioriteringer kan 

være andre lands interesser, som i tilfellet med Chávez, eller egen makt og vinning.  

 

Vi ser det samme i den politiske organiseringen i La Laja. Tilliten folk har til 

lederskikkelsene svekkes av oppfatninger om at de er korrupte. Men det virker 

allikevel som mange er villige til å godta at lederne for barrio-organisasjonene bruker 

posisjonen sin for å fremme sine personlige interesser til en viss grad, forutsatt at de 

får ting gjort i barrioen.  

 

Barrio-organisasjonene i La Laja har vært relativt sterke i den tiden Chávez har vært 

president i Venezuela. Men forholdet mellom folk i barrioen og lokale myndigheter og 

politikere har vært viktigere enn forholdet mellom folk i barrioen og Chávez, hva 

angår politisk aktivitet. Igjen har vi sett at tillitsfulle forhold til lokale politikere gir økt 

deltakelse i barrio-organisasjonen i La Laja, mens oppfatninger om korrupsjon svekker 

deltakelsen.  

 

Opprettelsen av consejos comunales har i La Laja ført til en konflikt mellom ulike 

fraksjoner av chavista-bevegelsen. Denne konflikten kan skyldes måten Chávez-

administrasjonen har promotert organisasjonene på. For La Lajas Consejo Comunal 

ble ikke dannet i et organisatorisk tomrom i barrioen. La Lajas Asociación de Vecinos 

eksisterte allerede, og i stedet for å lage retningslinjer for overgangen fra det ene 

organet til det andre, har myndighetene tillatt nærmest hvem som helst å ta initiativ til 

å danne consejos comunales – spesielt hvis de har forbindelser til chavistapolitikere på 

kommunenivå.  

 

I en politisk polarisert situasjon som den Venezuela er i nå, oppstår det et 

legitimitetsproblem i slike barrio-organisasjoner når de drives på chavistaenes 

premisser. Alle opposisjonelle blir stemplet som korrupte oligarker, noe som i mange 

tilfeller fratar dem retten til å delta i barrio-organiseringen.  

 

Et annet legitimitetsproblem har oppstått i La Laja på grunn av korrupsjonsanklager og 

manglende kontroll og gjennomsiktighet i barrio-organisasjonenes aktivitet. Mange 
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beboere i La Laja avstår fra å delta i barrio-organisasjonene på grunn av 

korrupsjonsryktene som florerer der. Mange mister av samme grunn tiltroen til 

lederskikkelsene i barrioen, og velger å ikke delta på allmøter. 

 

Ser vi på forbindelsene mellom folk i La Laja og myndighetene i denne perioden ut fra 

Tillys teori, ser vi at forholdet i større grad enn tidligere er basert på kapital enn 

tidligere. La Causa Rs programmer i barrioene handlet først og fremst om å styrke 

naboenes egne evner til å løse problemene i barrioen, og baserte seg på samarbeid 

mellom lokale myndigheter og folk i barrioene. Nå prioriterer de lokale myndighetene 

i større grad materielle utbedringer og gratis velferdstjenester. Denne forskjellen kan vi 

også se mellom chavistabevegelsens hard-liners og soft-liners, der førstnevnte er mer 

opptatt av materielle og kapitalintensive prosjekter. Dette fører til konkrete resultater 

som berører folk i barrioene, og mange føler derfor at chavista-bevegelsen 

representerer interessene deres.  
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6. Konklusjon 
La Lajas Junta de Barrio hadde legitimitet blant naboene i barrioen på 1960- og 70-

tallet. Grunnen til dette var at de fleste i La Laja hadde tillit til partiet Acción 

Democrática, som sammen med COPEI dominerte venezuelansk politikk gjennom 

Punto Fijo-pakten. AD ble sett på som et parti som fremmet folkets interesser, i 

motsetning til tidligere regjeringer som hadde bestått av teknokrater, oligarker og 

diktatorer. De fleste i La Laja mente derfor at den AD-dominerte barriojuntaen 

representerte deres interesser, en oppfatning som ble styrket av at partiet sørget for 

utbedringer av infrastrukturen og de offentlige tjenestene i barrioen. 

  

Men situasjonen endret seg på 1980-tallet. Da mistet folk i La Laja troen på barrio-

organisering, og uttrykte stor skepsis overfor ADs forsøk på å dominere og kontrollere 

barrio-organisasjonen. Dette må ses i sammenheng med at tilliten til partiene AD og 

COPEI ble svekket i kjølvannet av Viernes Negro i 1983. Myndighetenes devaluering 

av myntenheten bolívar markerte starten på en periode med økonomisk nedgang. De 

høye oljeinntektene staten hadde hatt tidligere skapte et bilde av at Venezuela var et 

rikt land. Da de økonomiske nedgangstidene kom, førte dette til at folk så på korrupte 

politikere som hovedårsaken til nedgangen. Effekten ble forsterket av at AD og COPEI 

så gjennom fingrene på korrupsjon begått av egne og hverandres medlemmer. Naboene 

i La Laja tolket det derfor som at politikere først og fremst var ute etter å tjene egne 

økonomiske interesser framfor velgernes. Som en følge av dette så de på initiativer fra 

myndighetenes side for å organisere aktivitet i barrioen, og partienes forsøk på å 

dominere organisasjonene der, som en form for utnytting av folket.  

 

På 1990-tallet ble det en ny giv for barrio-organiseringen i La Laja. Tillitskrisen i 

partisystemet førte til desentraliseringsreformer, som blant annet innførte direktevalg 

av ordførere og guvernører. Dette førte ordførerne og guvernørene nærmere velgerne 

sine, og stilte dem sterkere til ansvar for å innfri valgløftene sine. Reformen gjorde det 

også mulig for det nye partiet La Causa R å komme i maktposisjon på lokalt nivå. 

Gjennom tiltak for å få bukt med korrupsjonen i lokaladministrasjonen samt 

eksperimenter med deltakende demokrati, som gjorde partiets aktivitet synlig i 

barrioene, fikk folk i La Laja på nytt tillit til politikere og lokaladministrasjon.  
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Tilliten mange i La Laja har til Chávez som en ansvarlig og moralsk politiker i 

motsetning til korrupte adecos og copeyanos har også ført til økt 

lokalsamfunnsorganisering i La Laja. Men forholdet og tilliten til lokale politikere i 

maktposisjon har allikevel hatt mer betydning. Selv om flertallet av innbyggerne i La 

Laja støtter Chávez, er det mange som ikke gjør det. De oppfatter ikke de 

chavistadominerte barrio-organisasjonene som legitime, fordi de ikke føler seg 

representert.  

 

Men diskursen som ligger til grunn for de chavistadominerte barrio-organisasjonenes 

praksis er uforenlig med å representere ikke-chavistas. For ved å sette sosialisme og 

Chávez opp mot korrupsjon og elitestyre, blir alle som er uenige med Chávez stemplet 

som korrupte, og som mer opptatte av å sikre sine egne framfor folkets interesser. På 

denne måten blir det for  chavistas udemokratisk å inkludere opposisjonstilhengere i 

barrio-organisasjonene. Chavistadominerte barrio-organisasjoner er derfor bare 

legitime bare dersom nærmest samtlige av de de representerer er chavistas. Men når en 

stor andel av naboene i La Laja ikke støtter Chávez kan disse organisasjonene ikke sies 

å representere hele lokalsamfunnet, til tross for at de formelle prosedyrene er 

demokratiske. Bruker vi Hawkins’ begrepspar her kan vi si at det er en populistisk, og 

ikke pluralistisk, demokratioppfatning som ligger bak denne typen organisering. 

  

Vi kan ikke forstå barrio-organisering i La Laja uavhengig av den lokale og nasjonale 

politiske konteksten. Barrio-organisasjoner kan ikke ses på som et uttrykk for at 

lokalsamfunnene løser sine egne problemer ved hjelp av egen innsats. Tvert om har de 

gjennom hele den demokratiske perioden i Venezuela vært svært viktige for å integrere 

barrioene inn i statlige styringsstrukturer. Dette har skjedd gjennom at barrio-

organisasjonene har fungert som kommunikasjonskanaler mellom barrioene og 

myndighetene. Partiene fått informasjon om hvilke behov de ulike barrioene har, slik 

at de har kunnet imøtekomme kravene fra barrioene og på denne måten fått politisk 

støtte fra de som bor der. Barrio-organisasjonene har også vært viktige i 

implementeringen av ulike velferdsprogram, som har vært avgjørende for å forsterke 

forbindelsene mellom barrioene og myndighetene.  

 

Tocqueville og hans etterfølgeres tanke om at et blomstrende foreningsliv uavhengig 

av staten demmer opp mot statsmaktens ekspansjon, er altså ikke nok for å forstå 
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barrio-organisasjoner i Venezuela. For disse organisasjonene er viktige for å etablere 

forbindelser mellom folk og myndigheter basert på tillit. Slike forbindelser styrker 

folks rettigheter og muligheter til å bli hørt gjennom disse organisasjonen – også 

mellom valg. På denne måten kan man ikke trekke opp et skarpt skille mellom et 

”avhengig” udemokratisk sivilsamfunn på den ene siden, og et uavhengig demokratisk 

et på den andre, slik Hawkins gjør. Hvilke typer forbindelser mellom myndigheter og 

folk det dreier seg om er avgjørende. Er disse i hovedsak basert på tillit, virker en slik 

integrering av lokalsamfunn i staten demokratiserende.  

 

Funnene mine viser at det i La Lajas tilfelle har vært en sammenheng mellom den 

tilliten folk i barrioen har hatt til lokale og nasjonale myndigheter, og graden av 

aktivitet i barrio-organisasjonen. Dette bør forstås ut fra Tillys teori om integrering av 

tillitsnettverk i offentlig politikk. Tilly hevder at medlemmer av tillitsnettverk kan 

være villige til å sette verdifulle ressurser til statens disposisjon dersom forbindelsene 

mellom folk og myndigheter er preget av gjensidig tillit. Slike verdifulle ressurser kan 

i dette tilfellet dreie seg om frivillig arbeid og politisk støtte. Tilliten har vært sterk når 

folk i barrioen har følt at politikerne har representert deres interesser og handlet ut fra 

folkets beste. 

 

 Selv om det politiske systemet har oppfylt krav til demokratiske prosedyrer, har ikke 

dette vært tilstrekkelig for folk i La Laja. For dem har politikken framstått som 

udemokratisk dersom de har hat inntrykk av at politikerne har fremmet sine egne eller 

andres interesser framfor velgernes. Dette blir nærmest tolket som et brudd på en form 

for sosial kontrakt, og har skapt en sterk mistillit som har ført til at folk har trukket 

ressursene sine vekk fra myndighetenes disposisjon. 

 

Funnene i denne oppgaven gir interessante perspektiver på Chávez-fenomenet. Først 

og fremst blir fenomenet plassert i en historisk kontekst, i motsetning til mye av det 

som skrives om Venezuela i dag. Dette historiske perspektivet viser at Chávez-

fenomenet ikke er så nytt og annerledes som mange vil ha det til. Både politikken og 

retorikken til Chávez har likhetstrekk med den som ble ført av Acción Democrática på 

1960- og 70-tallet. Sosiale programmer i barrioene, barrio-organisasjoner og 

forbindelser mellom organisasjonene, politiske partier og myndigheter er altså ikke 

noe nytt i Venezuela. Det er heller ikke den populistiske retorikken, som spiller på 
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kontrasten mellom ”folket” og ”eliten”, selv om denne har blitt mer radikal med 

Chávez som president.  

 

Det historiske perspektivet gir oss en bedre forståelse av chavista-bevegelsen og 

hvorfor folk støtter Chávez. Vi ser tydelig at Chávez har vunnet støtte som et resultat 

av mistillit til de tradisjonelle politiske partiene og en utbredt oppfatning om at 

politikerne i disse partiene er korrupte. Disse oppfatningene preger den politiske 

deltakelsen i barrioene. Men når vi sammenlikner deltakelsen under Chávez med 

hvordan den foregikk under La Causa R, ser vi at det ikke nødvendigvis måtte bli sånn. 

For La Causa R vant også oppslutning på grunn av deres harde linje mot korrupsjon, 

samtidig som de representerte et klart alternativ til de tradisjonelle partiene. Allikevel 

var La Causa R opptatte av pluralistiske prinsipper, og dette ble også reflektert i 

barrio-organisasjonene. Medlemmer av andre politiske partier fikk delta, og fikk også 

tilgang til viktige posisjoner. La Causa R fikk også oppslutning fra andre sosiale 

grupper enn arbeiderklassen på grunn av at de ryddet opp i lokaladministrasjonen.  

 

Med Chávez som president har vi sett en sterk politisk polarisering i Venezuela, og 

dette har gått utover de pluralistiske prinsippene i politikken, både i barrioen, lokalt og 

nasjonalt. Chávez’ retorikk har skapt en oppfatning om at all opposisjon per definisjon 

er korrupt og udemokratisk, og dette gjør det vanskelig å inkludere opposisjonelle i for 

eksempel barrio-organisasjoner. En annen konsekvens er at den integreringen av 

barrioen i staten som slike organisasjoner bidrar til, kun blir gjeldende for en del av 

befolkningen. Mens tilhengere av Chávez blir sterkere integrert i det politiske og 

offentlige liv, skyves opposisjonelle ut. De trekker seg unna et politisk liv som ikke gir 

plass til dem, og dette kan ses på som et alvorlig demokratisk problem. 

 

Ser vi på den historiske utviklingen ut fra Tillys teori om integrering av tillitsnettverk i 

offentlig politikk, ser vi at det ikke bare er graden av integrasjon som har endret seg. 

Hvilke typer forbindelser som har kjennetegnet forholdet mellom lokalsamfunnet La 

Laja og myndighetene har også forandret seg. Den sterke integreringen på 1960- og 

70-tallet kan sies å være basert på en blanding av tillit og kapital. Folk i La Laja hadde 

tillit til at politikerne representerte deres interesser, men mye av denne tilliten var 

basert på de konkrete resultatene de så i barrioen. På samme måte er folks tillit til 

Chávez basert på en blanding av at han står til ansvar og tar et oppgjør med det gamle 
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systemet, som ikke ivaretok folks interesser, og materielle utbedringer. For politikken 

han fører lar seg i aller høyeste grad merke i dagliglivet til folk i La Laja. 

 

I perioden under La Causa R endret forholdet mellom myndigheter og lokalsamfunnet 

seg. Forholdet i denne perioden ble mer bygget på tillit, blant annet gjennom økt reell 

politisk innflytelse for barrio-organisasjonene. Dette vises også gjennom at deltakelsen 

i større grad gikk ut på at naboene selv gjorde en innsats. De utførte oppgaver som i 

perioden før og etter har vært myndighetenes ansvar.  

 

Økonomiske og materielle aspekter har altså ikke alene vært avgjørende for forholdet 

mellom lokalsamfunn, politikere og myndigheter i La Laja. Dette tyder på at naboene i 

La Laja ikke er så enkle å manipulere som mange kritikere av chavistabevegelsen har 

hevdet om Chávez’ tilhengere. Skal Chávez opprettholde oppslutningen sin er han nødt 

til å innfri forventningene folk har til prosjektet, og samtidig bekjempe korrupsjon på 

alle nivåer på en effektiv måte. Fortsetter den radikale fløyen av chavistabevegelsen å 

ekskludere alle motstandere fra det politiske liv, vil nok flere etter hvert miste tillit til 

bevegelsen. Hvilke krefter som tar over da kan bare tiden vise.  
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