
«Comandante Hugo Chávez er ikke så mye forkledd 
som avkledd — en paranoid klovn og politisk bølle som 
har verdens nest største oljereserver å lage kvalm for. 
En bok i rett tid.»

- Torgrim Eggen

I Venezuela, Latin-Amerikas oljemekka, blir mer enn 50 
mennesker drept hver dag. En firedoblet mordrate har 
ført til verre drapsstatistikker enn i noen av verdens verste 
krigssoner. Samtidig sliter landet med massiv korrupsjon, 
og hemningsløse innsprøytninger av oljepenger har ikke 
forhindret at infrastrukturen forvitrer. Dagens Venezuela 
er et dypt polarisert og splittet samfunn. I sentrum står 
president Hugo Chávez. 

«Diktator i forkledning» er en debattbok om en av de mest 
kontroversielle og fascinerende statslederne i vår tid. Det 
er historien om en kuppmaker som vant folkets tillit, ble 
valgt til president, og som siden har sementert stadig mer 
autoritære strukturer i et samfunn mer kaotisk og voldelig 
enn noensinne. Det er historien om Latin-Amerikas gjensyn 
med den moderne «caudillo».
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forord

Etter flere tiår med ideologiske dragkamper er det pragmatikk som 
preger dagens utenrikspolitikk. De tilspissede debattene om USA, 
NATO og intervensjonisme er lite til stede i den offentlige debat-
ten. Norges mest radikale fløyparti i det etablerte politiske landska-
pet, Sosialistisk Venstreparti, har sittet i regjering i mer enn syv år. I 
disse årene har regjeringen opprettholdt et forholdsvis godt forhold 
til USA, definert medlemskapet i NATO som en av hovedlinjene i 
norsk utenrikspolitikk, og sendt norske soldater til krigsoperasjoner 
i Afghanistan. Mye har skjedd siden SV dro på studietur til Nord-
Korea, lot seg inspirere av Nicolae Ceau escus Romania, eller siden 
Berit Ås kalte Sovjet for en «fredspioner».

Ingen lar seg fascinere av Sovjetunionen eller Hviterussland 
lenger. I Kina «spiller det ikke lenger noen rolle hvilken farge det 
er på katten, så lenge den fanger mus», for å parafrasere Deng 
Xiaoping. Kommunistiske idealer har veket til side for «pragma-
tisk ettpartidiktatur». Gamle asiatiske kommuniststater som Viet-
nam eller Laos har for lengst forsvunnet fra den revolusjonære 
radaren. Det samme gjelder afrikanske eksperimenter som Folke-
republikkene Mosambik og Angola, eller gamle europeiske pro-
sjekter som Enver Hoxas Albania eller Jugoslavia under Tito.

Ideologienes siste stillingskrig
Siden Berlinmurens fall har utenrikspolitikken gradvis blitt 
mer pragmatisk og realitetsorientert. Nyere begivenheter på 
et kontinent fremprovoserer imidlertid en stadig vedvarende 
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antikapitalistisk dogmatisk tilnærming. I sitt syn på Latin-Ame-
rika, «USAs bakgård», forfekter den samme venstresiden som 
langt på vei har akseptert markedsøkonomien som økonomisk 
rammeverk her hjemme, fortsatt gamle dogmer fra den kalde 
krigens tid. Latin-Amerika er på mange måter ideologienes siste 
stedfortrederkrig i verden. Her finner man venstresidens siste 
håp om å realisere «ekte sosialisme».

Venstresidens fascinasjon for Latin-Amerika er ikke vanske-
lig å forstå. For det første har Latin-Amerika relativt sett blitt 
spart for kommunismens grusomheter. Ifølge «Kommunismens 
svartebok» har kommunismen i Latin-Amerika «kun» 150.000 liv 
på samvittigheten (fortrinnsvis på Cuba), mens tallet raskt øker 
til millioner i Afrika, Europa og Asia. Forsvaret for sosialistiske 
prosjekter i Latin-Amerika unngår derfor den samme moralske 
indignasjonen som venstresiden blir møtt med i andre tilfeller. 
Samtidig er venstresidens sterke ønske om revolusjonære refor-
mer i Latin-Amerika en opplagt motreaksjon til regionens trø-
blete historie med militære høyrediktaturer, ofte med støtte fra 
USA. Latin-Amerika og Karibien er også den regionen i verden 
der ulikhetene er aller størst.1

Cuba har i lang tid vært revolusjonæres kjæledegge i Latin-Ame-
rika. At mange så positivt på opprøret mot diktatoren Fulgencio 
Batista i 1959 er lett å forstå. Det samme gjelder ikke engasjemen-
tet for den cubanske revolusjonen i dag. Så sent som i 2004 uttalte 
SVs Hallgeir Langeland at: «Jeg mener fortsatt at Cuba er et eksem-
pel på at en annen og bedre verden er mulig».2 Det var angivelig 
Castro-regimets engasjement for fattigdomsbekjempelse og gratis 
velferdstjenester som la grunnlaget for manges fascinasjon. 

At Cuba, før Castro, pleide å være et land av de rikeste og mest 
velutviklede landene i Latin-Amerika, er for disse et uinteressant 
faktum. At feil- og underernæring, grunnet matmangel, er en av 
de viktigste dødsårsakene på øya i dag, mens Cuba før 1960 var like 
rikt som Italia, rikere enn Spania, og hadde bedre tilgang til mat 
enn alle land i Latin-Amerika, unntatt Argentina, synes heller ikke 
å gjøre noe særlig inntrykk. Ei heller at Castro-regimet har myrdet 
mer enn 70.000 av sine egne innbyggere av politiske årsaker, ifølge 
estimatene til professor Rudolph J. Rummel ved Universitetet i 
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Hawaii.3 Så sterk har «drømmen om Cuba» vært at propagandaen 
har overskygget regimets grusomme realiteter.

Hvorfor Venezuela?
Min interesse for Latin-Amerika ble vekket etter et møte med flere 
eksil-cubanere på besøk i Norge for mange år siden. Jeg hadde lest 
en del om den politiske situasjonen, men visste lite om landets gene-
relt elendige forfatning. «Det er kanskje ikke full ytringsfrihet på 
Cuba, men de har i det minste gratis helsevesen for alle,» var det 
etablerte credoet. Det var nærmest opplest og vedtatt at Cuba hadde 
ett forbilledlig helsevesen til eksempel for resten av verden. Det var 
imidlertid inntil bilder av de egentlige forholdene begynte å lekke 
ut. Takket være fotografer som har risikert livet for å dokumentere 
tilstanden på sykehusene den jevne cubaner må ta til takke med, 
har myten om Cuba gradvis sprukket til det punkt at få innflytelses-
rike stemmer vil forsvare landet lenger.4 I dag er det få som mener 
at Cuba er noe godt eksempel på at «en annen og bedre verden».

Samtidig som Cubas anseelse har stupt, har flere latt seg inspi-
rere av Venezuela som et nytt «alternativ til kapitalismen». I Norge 
har særlig SV latt seg inspirere av Hugo Chávez. Da SV-politiker 
Kirsti Bergstø5 var leder i SU, var hun ikke mindre beskjeden enn 
at hun utropte Hugo Chávez til «den beste statslederen i verden.»6 
I 2004 sendte landsstyret i SV et gratulasjonstelegram til Chávez 
etter at han vant en omstridt seier i en folkeavstemning om presi-
dentens tillit. I telegrammet sto det:

«Til MVR - Movimento Quinta Republica (den femte republikkens 
bevegelse, det viktigste regjeringspartiet i Venezuela) 

Kjære kamerater, 
Sosialistisk Venstreparti har med glede lagt merke til Nei-sidens 
seier i folkeavstemninga i Venezuela. Vi gratulerer med President 
Chávez og Den Bolivarianske Revolusjonens fortsatte mandat 
fra det venezuelanske folk! SV har sterke bånd til venstrekref-
ter i Latin-Amerika, og vi håper å kunne styrke båndene også til 
Venezuela 

Med hilsen 
SV»7
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Etter Chávez’ valgseier i 2006 skrev daværende nestleder (og nåvæ-
rende leder) i SV, Audun Lysbakken, at «Hugo Chávez står i spis-
sen for en stadig voksende bevegelse av progressive krefter i sør 
som søker en moderne og demokratisk form for sosialisme for vårt 
århundre». I blogginnlegget beskriver Lysbakken en «desperat og 
korrupt overklasse», og understreker at Venezuela måtte beskyttes 
mot «de reaksjonære kreftene som står klar til å tre fram fra skyg-
gene hvis sjansen byr seg».8

Chávez’ motkandidat i 2006, Manuel Rosales, var for øvrig 
ingen representant for ekstrem-høyre, men en sosialdemokrat som 
gikk til valg på parolen «demokrati og sosial rettferdighet». Rosales 
tok til orde for rettferdig fordelig av oljeinntektene, og lovet blant 
annet minstelønn til arbeidsledige og direkte bidrag til de mindre 
privilegerte.9 

«Den skinnhellige bekymringen for «demokratiet» disse kreftene 
legger for dagen er bare til å le av, «skriver Lysbakken om «kreftene» 
til høyre for Chávez. 

Bekymringen var ikke mer skinnhellig enn at Rosales måtte flykte 
landet få år senere.

Siden 2009 har menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom 
Forum blitt avholdt årlig i Oslo. Selv meldte jeg meg som frivillig 
medarbeider for første gang i 2010, og jeg har vært invitert som 
gjest de to påfølgende årene.

Konferansen samler aktivister, forfattere, og ledere innen 
næringsliv, politikk, media, teknologi og kultur, med et engasje-
ment for menneskerettigheter, fra hele verden. The Economist 
har beskrevet forumet som «en spektakulær menneskerettighets-
festival» og uttalte i 2010 det var på vei til å bli «en menneskeret-
tighetshendelse tilsvarende Verdens økonomiske forum i Davos».10 
Uten politisk slagside gir konferansen aktivister fra hele verden en 
talerstol, samtidig som de får muligheten til å konferere med hver-
andre og utveksle erfaringer. Foran et storstilt internasjonalt pres-
sekorps har forumet gitt et unikt innblikk i både kjente og mindre 
kjente konflikter. 
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Samtidig har Oslo Freedom Forum ikke unngått å skape kon-
troverser, og det er særlig innlederne fra land i Latin-Amerika som 
ikke har vært like velkomne over hele det norske politiske spekte-
ret. Aller mest fokus har det vært på innlederne fra Venezuela. Før 
2010 visste jeg lite om Venezuela. Jeg fattet imidlertid stor interesse 
for debatten som oppsto, og begynte å gjøre meg kjent med landet 
og problemstillingene. Dess mer informasjon jeg fikk, jo mer synes 
jeg debatten om Venezuela lignet på tidligere debatter om Cuba. 
Drømmen om den sosialistiske utopien, som nå hadde manifestert 
seg i Chávez’ «sosialisme for det 21. århundret» skygget fullstendig 
for evnen til å se helt åpenbare autoritære strukturer. Altså ikke 
helt ulikt modus operandi for den norske venstresiden når det gjaldt 
autoritære sosialistdiktaturer under den kalde krigen. Der jeg så 
maktkonsentrasjon, en voldsom militarisering og kontinuerlige 
forbrytelser mot grunnleggende menneskerettigheter, så andre en 
redningsmann for befolkningen.

Om prosjektet
Siden 2010 har jeg hatt jevnlig kontakt med en rekke venezuela-
nere. Kontaktnettverket omfatter både tidligere FN-ambassadø-
rer under Chávez, forhenværende styremedlemmer i oljeselskapet 
PDVSA, politikere og journalister i eksil i utlandet, politikere og 
journalister som fortsatt oppholder seg i Venezuela, menneskeret-
tighetsadvokater, menneskerettighetsaktivister, uavhengige blog-
gere, studenter og helt normale borgere som bare forsøker å få 
hverdagen til å gå opp. 

I 2011 dro jeg på studietur til hovedstaden Caracas, der jeg 
blant annet møtte ledere for diverse ungdomsbevegelser og men-
neskerettighetsorganisasjoner, intervjuet tilfeldige demonstran-
ter på gatene, snakket med representanter for både uavhengige 
og opposisjonelle medier, møtte flere politikere og aktivister, og 
besøkte politiske fanger i husarrest og i fengsel. Sistnevnte gjel-
der dommer María Lourdes Afiuni og Chávez’ tidligere forsvars-
minister, Raúl Baduel. Jeg forsøkte også å intervjue flere ansatte 
på offentlige sykehus og supermarkeder. De var mindre villige til å 
snakke. På ett av supermarkedene ble jeg bedt om å gå da jeg tok 
bilder av det dårlige utvalget i butikken. Det jeg så var et land med 
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lovløse tilstander, vanstyrte institusjoner og fraværende rettsikker-
het. Etter flere kronikker i blant annet Dagsavisen, Dagbladet, VG 
og Aftenposten fikk jeg ideen til et lengre prosjekt, og i november 
2011 begynte jeg å arbeide med det som skulle bli denne boken.

Utvalg
Boken retter fra starten av et kritisk søkelys på mannen Hugo 
Chávez, hans tankesett, hans inspirasjonskilder og utviklingen i 
Venezuela under hans ledelse.

Tilgangen på god kvalitativ informasjon om Venezuela varierer 
veldig fra tema til tema. Konkrete data er ofte mangelvare, og mye 
informasjon er så politisk farget at det er vanskelig å bruke det som 
grunnlag for selvstendige analyser. Denne boken baserer seg på 
en blanding av egne opplevelser gjennom besøk i Caracas, vitnes-
byrd fra venner og kontakter med god kjennskap til ulike sider av 
det venezuelanske samfunnet, fortrinnsvis engelske bøker som er 
skrevet om Venezuela og Hugo Chávez, rapporter fra ulike orga-
nisasjoner og en rekke av reportasjer og nyhetsartikler fra store 
internasjonale medier.

Boken forsøker ikke å gi et objektivt bilde av Hugo Chávez. 
Den baserer seg imidlertid på en størst mulig grad av objektive 
og godt dokumenterte kilder, som deretter er behandlet kritisk 
for å gi et best mulig grunnlag for egne analyser. Enkelte delka-
pitler er basert på et mer selektivt utvalg av kilder enn andre. Det 
skyldes primært mangelen på andre troverdige kilder. Jeg vil spesi-
elt nevne teksten som omhandler det kontroversielle kuppet mot 
Chávez den 11. april 2002. Dette er en såpass sentral hendelse 
at det ville være en unnlatelsessynd ikke å inkludere den. Det er 
imidlertid svært få substansielle analyser av hva som skjedde, og 
de ulike versjonene er så diametralt forskjellige at det er umulig å 
unngå å gjøre et utvalg. Jeg har i all hovedsak valgt å basere meg 
på Brian Nelsons bok «The Silence and the Scorpion». Grunnlaget 
for bruken av nettopp denne boken forklares nærmere i det aktu-
elle delkapittelet. 

Jeg har også bevisst unnlatt å skrive noe i detalj om Chávez’ sosi-
ale programmer og flere andre sider av hans politikk. Det skyldes 
først og fremst at denne boken primært er en demokrativurdering 
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av Hugo Chávez’ Venezuela. Få vil for eksempel, med rette, mene 
at den store reduksjonen i barnedødelighet, økningen i forven-
tet levealder, eller de drastiske inflasjonskuttene i Chile under 
Pinochet, er spesielt relevante faktorer for å måle demokratitil-
standen under hans brutale diktatur. Likeledes har det lite å si 
for demokrati- og menneskerettighetssituasjonen i Venezuela 
hvor mye penger Hugo Chávez bruker på sosiale programmer. En 
annen avgjørende faktor har vært mangelen på gode etterprøv-
bare data. Å gjøre en grundig helhetsvurdering av Chávez’ sosiale 
programmer ville krevd for mye tid.

Jeg vil likevel påpeke at det er hevet over enhver tvil at Venezu-
ela har opplevd en storstilt fattigdomsreduksjon under Chávez, og 
at dette forklarer mye av hans popularitet. Dette må imidlertid sees 
i sammenheng med en tidobling av oljeprisen, i et av verdens mest 
oljerike land. En vurdering av de sosiale programmene, effektivi-
teten, ressursutnyttelsen, samt de kortvarige og langvarige konse-
kvensene for venezuelansk samfunnsliv, er et omfattende prosjekt 
som trenger en grundigere gjennomgang enn jeg ville vært i stand 
til å gjøre i denne boken.

Det er også viktig å understreke at denne boken verken er noe 
forsvar for opposisjonen i Venezuela, eller noen oppskrift på hvor-
dan landet skal løse de problemene de står overfor. 

Takk til
En spesiell takk til Leiv Marsteintredet for svært nyttig kritisk gjen-
nomlesning og gode innspill. Takk også til Henrik Hovland for 
gode kritiske innspill og råd. Takk til Gustavo Coronel for grun-
dig research og gode diskusjoner underveis. Takk til Brian Nelson, 
Marco Antonio Ponce, Daniel Duquenal og Gonzalo Himiob for 
nyttige analyser, informasjon og innspill. Takk til Agnar Kaarbø 
for språkvask. En stor takk til Thor Halvorssen og Human Rights 
Foundation for mye inspirasjon og nyttige bidrag.

Takk til Isaac for hjelp med kontakter og planlegging av møter 
i Caracas. Takk til Quiriac for tolking av flere møter. Takk til Aleida 
og José for husly. Den samme José skal også ha takk for å ha vært en 
munter sjåfør og guide. En ekstra takk til et titalls viktige kontaktper-
soner som har vært tilgjengelige på mail og telefon, besvart en rekke 
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spørsmål, delt verdifull informasjon og deltatt i fruktbare menings-
utvekslinger under hele arbeidet med denne boken, men som av 
ulike årsaker ikke vil ha navnet sitt på trykk.

Takk til Kristin Clemet og Civita som har gitt meg muligheten til 
å skrive denne boken. En spesiell takk til Marius Doksheim for uvur-
derlig hjelp og innspill gjennom hele prosjektet. Takk til Therese 
Thomassen for design av bokomslaget. Takk også til mine kontorka-
merater, Bård Larsen, Eirik Løkke og Lars Kolbeinstveit, for svar på 
daglige plagsomme spørsmål og ellers humor i arbeidsdagen.

De feil som eventuelt måtte gjenstå er fullt og helt mine egne.



innledning

I Venezuela, Latin-Amerikas oljemekka, blir mer enn 50 mennes-
ker drept hver dag. Til tross for at oljeprisen i dag er ti ganger 
hva den var i 1998, sliter landet med et budsjettunderskudd på 
oppunder 20 prosent. Hemningsløse innsprøytninger av oljepen-
ger, sammen med enorme låneopptak, finansierer en bevisstløs 
pengebruk. Likevel forvitrer infrastrukturen. Veiene har mange 
steder gått i oppløsning, broer kollapser, og oljeraffinerier eksplo-
derer på grunn av manglende vedlikehold. Bildet forbedres ikke 
av en av verdens høyeste inflasjonsrater. Ei heller av korrupsjonen 
eller nabolag der blind vold og kriminalitet gir verre drapsstatistik-
ker enn noen av verdens verste krigssoner. Dagens Venezuela er et 
dypt polarisert samfunn, mer splittet enn noensinne. I sentrum av 
alt sammen står Venezuelas president Hugo Chávez. 

Få har et nøytralt syn på den venezuelanske presidenten. 
Chávez er mannen som reiste seg fra den lavere middelklassen og 
vant folkets gunst ved å lange ut mot overklassen og vende blikket 
mot en oversett fattig befolkning. Han er også kuppmakeren som 
gjennomførte et mislykket, men blodig kuppforsøk, mot en demo-
kratisk valgt regjering i 1992, surfet inn til makten via stemme-
seddelen seks år senere på en bølge av misnøye, og som siden har 
sementert stadig mer autoritære strukturer.

Han pleier nære vennskapelige relasjoner med et kobbel av 
verdens aller verste diktatorer. Fra TV-skjermen kommer han 
med jevnlige krigshissende tirader mot alle opposisjonelle stem-
mer, enten det er USA, imperialismen, mediene, «oligarkene» og 
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opposisjonen, eller litt mer diffuse fiender som «twitter» og «inter-
nett», gjerne i en eller annen konspiratorisk kombinasjon. Sam-
tidig er han også hyllet av både europeiske venstrepartier, kjente 
venstreintellektuelle og Hollywood-profiler.

Hugo Chávez er en av verdens mest kontroversielle statsledere, 
men han er også en av de kanskje mest fascinerende. Han er en 
eksepsjonelt begavet taler, og kan holde energiske taler i time-
vis uten pause. Hans ukentlige TV-program Aló Presidente varer 
gjerne i mer enn seks timer. I løpet av denne tiden holder han time-
lange monologer, han vitser og synger sanger. Regjeringen følger 
hele tiden nøye med for å holde med tritt med alle presidentens 
spontane politiske beslutninger i mellom alt pjattet. Talegavene er 
imidlertid litt mer imponerende enn ordvalget. Chávez er kjent 
for en aggressiv og vulgær språkbruk som ville gitt enhver vestlig 
diplomat arbeidsnekt på livstid. Sexistiske begreper og andre mer 
generelle skjellsord flyr ut av munnen på den venezuelanske presi-
denten når han retter sitt verbale skyts mot verdens mektigste stats-
ledere. Presidentens tilsynelatende utømmelige energi, tross bare 
fire timer med søvn, holdes angivelig gående av opp til 40 kopper 
kaffe om dagen. 

I 2012, ti år etter at Chávez overlevde et kortvarig kupp, kjemper 
han for å overleve en kreftsykdom. Chávez har flere ganger hevdet 
å være helt friskmeldt. Hver gang har han imidlertid måttet reise 
tilbake til Cuba for ytterligere behandling. Den venezuelanske pre-
sidenten stoler kun på cubansk helsepersonell, og helsetilstanden 
behandles som en prekær statshemmelighet. Chávez er kronisk liv-
redd for komplotter mot seg, men har en nesten barnlig tillit til 
Fidel Castro. Castro har vært som en far for Chávez helt siden han 
ble benådet i 1994 etter kuppforsøket to år tidligere, og cubansk 
etterretning håndterer følgelig presidentens personlige sikkerhet. 

Chávez skryter av å ha funnet en «tredje vei», et alternativ til 
den «barbariske» kapitalismen, med sin «sosialisme for det 21. 
århundret». Det står i sterk kontrast til det bildet menneskerettig-
hetsorganisasjoner, verden over, tegner av utviklingen i Venezuela. 
De har slettes ikke notert seg noe system med et mer «menneskelig 
ansikt» i Chávez’ Venezuela. Organisasjoner som FN, Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch, Committee to Protect Journalists, 
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og Reportere Uten Grenser, for å nevne noen, rapporterer i stedet 
stadig oftere om et politisk klima der utøvelsen av grunnleggende 
rettigheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet blir stadig 
vanskeligere. 

Forkledd autokrati
Professor Steven Levitsky og Lucan A. Way bruker begrepet 
«competitive authoritarianism» for å beskrive regimer som kombi-
nerer demokratiske regler med autoritære metoder. 

I slike regimer er formelle demokratiske institusjoner «allment 
oppfattet som det primære middelet til å oppnå og utøve politisk 
myndighet,» skriver de, «men makthavere bryter disse reglene så 
ofte og i en så stor grad at regimet mislykkes i å oppfylle konven-
sjonelle minimumsstandarder for demokrati».

Levitsky tegner et bilde av autokratiets utvikling fra Sovjetunio-
nens fall til i dag. Etter 1990 forventet Vesten at demokratier skulle 
etablere seg over hele verden, og demokratiseringspresset ble høy-
ere. «Etter den kalde krigen ble det plutselig mye vanskeligere å 
opprettholde et «fullskala-autokrati». Du kan gjøre det hvis du er 
Kina eller Saudi Arabia, men hvis du er et fattig land som Malawi, 
Haiti, Albania eller Kambodsja, ble kostnaden ved et likefremt dik-
tatur veldig høy,» sier Levitsky.1 Demokratiseringspresset hadde 
imidlertid sine begrensninger. Utover et krav om å tolerere oppo-
sisjon og avholde valg, var presset fra det internasjonale samfunnet 
ganske lite. Diktaturets kollaps har derfor banet vei for, ikke demo-
krati, men det Levitsky kaller «competitive authoritarianism», eller 
som jeg på norsk ville kalt et «forkledd autokrati».

I motsetning til diktaturer som er gjenstand for kontinuer-
lig internasjonalt press og fordømmelse, havner slike «forkledde 
autokratier» under den internasjonale radaren. Ved å tilpasse seg 
et vestlig institusjonelt rammeverk har de lært at de kan komme 
unna med ganske betydelige mengder maktmisbruk, så lenge de 
har flere partier, tillater noe kritikk og formelt avholder valg. En 
slik utvikling har vært spesielt vanlig i tidligere sovjetstater og i 
Afrika, der sivilsamfunnet er svært svakt, sier Levitsky, men anven-
der også begrepet på en rekke latinamerikanske land.

I artikkelen «Elections Without Democracy: The Rise of 
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Competitive Authoritarianism», publisert i Journal of Democracy 
i 2002, bruker Levitsky og Way 90-tallets Haiti, Mexico, Paraguay 
og Peru som eksempler på slike forkledde autokratier.2 I de nyere 
verkene «Competitive Authoritarianism: The Origins and Evo-
lution of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era» i 2010 og «The 
Resurgence of the Latin American Left» i 2011 har også Venezu-
ela, blant andre, fått en sentral posisjon innunder begrepet.

Venezuelas utvikling mot det autoritære er også nokså unik, 
fordi den ikke springer ut av en periode med diktatur, men tvert 
imot en lang periode med mer eller mindre fungerende demo-
krati. Der andre land har beveget seg ut av «helvete», men blitt 
værende i «skjærsilden», har Venezuela gått fra vondt til langt 
verre. Et dysfunksjonelt demokrati har blitt erstattet med et for-
kledd autokrati.

Moderne «caudillo»
Det er få sider ved den venezuelanske presidenten som ikke er 
kontroversielle. Hans fysiske helse, mentale helse, familierelasjo-
ner, politiske forbindelser, personlige forbindelser, politiske mål 
og motiver, er alle gjenstand for både rettmessige og urettmessige 
spekulasjoner. 

«Diktator i forkledning» er en debattbok om en av de mest kon-
troversielle og fascinerende statslederne i vår tid. Det er historien 
om en kuppmaker som vant folkets tillit, ble valgt til president, og 
som siden har sementert stadig mer autoritære strukturer i et sam-
funn mer kaotisk og voldelig enn noensinne. Det er historien om 
Latin-Amerikas gjensyn med den moderne «caudillo».



kapittel 1

Nytt håp

Allerede tidlig i 1998 var valgkampen foran det venezuelanske 
presidentvalget i desember samme år i full sving. Den tidligere 
skjønnhetsdronningen Irene Saez var den ledende kandidaten 
på de fleste målinger. I 1981 ble hun Venezuelas andre vinner av 
Miss Universe. Ikke noe annet land i verden har flere Miss Univer-
se-titler enn Venezuela. Kvinner, uavhengig av sosial klasse, bruker 
omtrent en femtedel av inntekten sin på utseendet, og jenter helt 
ned i treårsalderen sendes på spesielle misseskoler.1 I det skjønn-
hetsfikserte landet er missekonkurranser veien inn i både TV, 
næringsliv og politikk for mange kvinner. 

Saez var imidlertid mer enn et vakkert ytre. Hun kunne skilte 
med to vellykkede perioder som borgermester i bykommunen 
Chacao, en middelklassedel av Caracas, Venezuelas hovedstad. Da 
hun stilte til gjenvalg i 1995, var hun så populær at hun kun ble 
utfordret av en uavhengig kandidat. Hun vant med 96 prosent av 
stemmene uten å drive valgkamp. Nå viste alle målinger at hun 
etter all sannsynlighet var på vei til å bli Venezuelas første kvinne-
lige president. Mot slutten av 1997 gav meningsmålinger henne 
en oppslutning på oppunder 70 prosent, et formidabelt tall for en 
uavhengig kandidat, og enda mer imponerende for en kvinne i et 
rimelig mannsjåvinistisk samfunn. 

Utover 1998 ble det imidlertid raskt klart at dette ikke skulle bli 
Saez’ år. Valgkampen kom til å handle mest om hennes to viktigste 
utfordrere. Den ene var Henrique Salas Römer, tidligere guvernør 
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i staten Carabobo. Han hadde et utmerket rykte som en effektiv 
administrator. Den andre utfordreren var en mann ved navn Hugo 
Chávez, pensjonert oberstløytnant i forsvaret og tidligere kuppma-
ker. Bare fire år tidligere ble han benådet av daværende president 
Rafael Caldera etter to år i fengsel for å ha gjennomført et mislyk-
ket militærkupp i 1992.

Valgkampen dette året skulle få et ganske annet preg enn tidli-
gere år. Ettersom ingen av de tonebærende kandidatene represen-
terte de to tradisjonelle politiske partiene, det sosialdemokratiske 
sentrum-venstre-partiet AD (Acción Democrática) og det kristen-
demokratiske sentrum-høyre-partiet COPEI, handlet valgkam-
pen primært om de enkelte kandidatenes personlige karakter, og 
mindre om partipolitiske skillelinjer. En utstrakt politikerforakt i 
befolkningen forsterket trenden og markerte et tydelig skille fra 
tidligere presidentvalg. Irene Saez hadde opprettet sin egen poli-
tiske bevegelse, kalt IRENE. Henrique Salas Römer representerte 
Proyecto Venezuela (Prosjekt Venezuela), et landsomfattende 
parti utsprunget av hans regionale parti Proyecto Carabobo. Hugo 
Chávez hadde også dannet sin egen gruppe, kalt Movimiento 
Quinta República (MVR), «Bevegelsen for den femte republikk». 

Valgstudier viser at kandidatenes personlige karakteristikker var 
avgjørende for hele 52 prosent av velgerne dette året. De enkelte 
kandidatenes regjeringsprogram var avgjørende for 38 prosent, 
mens kun 1,5 prosent erklærte at deres preferanser baserte seg 
på partipolitiske skillelinjer.2 Den sterkeste fellesnevneren i folket 
var et klart og sterkt ønske om forandring. Befolkningen hadde 
sett seg grundig lei på det de oppfattet som et ineffektivt to-par-
ti-system, der to partier hadde delt på makten de siste 50 årene. 
Forakten for korrupsjonen i byråkratiet var særlig stor, og alle kan-
didatene anstrengte seg følgelig for å være den som sterkest repre-
senterte tydelig forandring. 

Salas Römer snakket om behovet for «radikal forandring», 
mens Chávez tok til orde for «revolusjonær forandring». Dette 
klimaet skulle vise seg å passe Saez dårligere enn de andre kan-
didatene. Hun maktet ikke å profitere på det sterke forandringsbe-
hovet i befolkningen. Da hun aksepterte støtte fra det tradisjonelle 
partiet COPEI, mistet hun stadig mer oppslutning. Det etablerte 
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seg etter hvert et inntrykk av henne som en for svak leder, og en 
representant for status quo. 

Den videre valgkampen foregikk i et polarisert klima mellom to 
markant ulike profiler. Salas Römer var en hvit mann med blå øyne, 
fra den øvre middelklassen med utdanning fra Yale og en noe arro-
gant og aristokratisk fremtoning. Hugo Chávez var fra den lavere 
middelklassen. Familien stammer fra en klar majoritetsbefolkning 
med blandet etnisk opphav. Chávez både så ut som og snakket som 
den gjennomsnittlige venezuelanske «mestizo».3 En av de mest 
minneverdige begivenhetene i løpet av valgkampen illustrerte for-
skjellen på de to kandidatene. I en kavalkade, orkestrert av Salas 
Römer-kampanjen, marsjerte mer enn tusen elegante menn og 
kvinner gjennom et stort område i hovedstaden Caracas. De pas-
serte både fattige og mer velstående nabolag, ridende på nydelige 
hester. Etter hvert som de red forbi nabolagene, ble de sjikanert i de 
fattigere delene av byen. Der ble kavalkaden oppfattet som ydmy-
kende rik arroganse, mens den ble entusiastisk applaudert i de mer 
velstående boligområdene. Chávez drev derimot kampanje til fots, 
og ble oppfattet av den fattigere delen av Venezuela - hvilket utgjør 
over 60 prosent av befolkningen - som «en av deres». 

Sett i etterkant er det åpenbart at disse karakteristiske kulturelle 
forskjellene hadde en avgjørende betydning for valgresultatet. 
Likevel spilte også mer substansielle politiske saker en viktig rolle. 
Både kandidatenes egne valgprogrammer og deres politiske fokus 
bidro etter hvert til å gjøre Hugo Chávez til premissleverandør.

Henrique Salas Römer hadde to perioder bak seg, til sammen 
åtte år, som guvernør i Carabobo. Inntrykket fra disse årene er at 
Salas Römer ble ansett som en vellykket guvernør, noe han også 
spilte på i valgkampen.4 Han gjennomførte en rekke reformer, og 
gjennom programmer for effektivisering og desentralisering, ble 
Carabobo et eksempel for resten av landet. Særlig gjaldt dette hav-
nebyen Puerto Cabello, der et underskudd på fem millioner dol-
lar årlig, ble snudd til et overskudd på ni millioner i løpet av1992.5 

Carabobo var opprinnelig i svært dårlig forfatning. Politiske 
partier hadde invadert alle deler av det sivile liv, fra sykehus til 
utnevning av direktører, ja til og med missekonkurransene. Poli-
tiet var infiltrert av kriminelle gjenger, over hundre helsesentre i 
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staten var stengt, skolene var i dårlig stand, veiene og infrastruk-
turen var i elendig forfatning, arbeidsledigheten var høy og kor-
rupsjonen var omfattende. Hovedstaden i Carabobo, Valencia, var 
ikke noe vakkert syn, og ble, med sine mange slumområder, regnet 
som den styggeste byen i Venezuela. 

Salas Römer satte i gang store restaureringsprogrammer for å 
takle arbeidsledigheten og sette offentlige områder tilbake i god 
standard. Veier, parker og offentlige områder ble renovert. Offent-
lige institusjoner, som politi, skoler og helsevesen, ble avpolitisert, 
med vekt på kompetanse fremfor partipolitikk. Helsevesenet ble 
satt i bedre stand, skoler pusset opp, og idrettsprogrammer ble 
iverksatt for å motarbeide narkotikabruk blant unge. Dette og 
mange andre tiltak sørget for at kriminalitetsratene gikk ned med 
17 prosent, og slumområder ble gjort om til sømmelige nabolag. 

Kommer du kjørende på motorveien fra Caracas inn til Carabo-
bos hovedstad Valencia, reiser du gjennom tunnelen La Cabrera. 
Reisende har beskrevet det som om de entret tunnelen fra den 
tredje verden og kom ut av tunnelen i den første verden, møtt av et 
pent velkomstskilt dekorert med store flagg og en skinnende vegg 
av granitt. Besøkende skal raskt ha kunnet se at dette var noe anner-
ledes. Motorveiene var rene og pent vedlikeholdt, jorden var dyrket 
og medlemmer av en gruppe kalt Operación Alegría (Operasjon 
Glede) drev vedlikehold overalt langs veier og parker. God infra-
struktur og kontinuerlig vedlikehold under Salas Römers periode, 
skal ha gitt et inntrykk av Carabobo som skilte seg fra den underut-
viklede standarden som fortsatt var typisk for resten av Venezuela. 

I sin presidentkampanje presenterte Salas Römer et program 
som i all hovedsak var en nasjonal utvidelse av det han hadde gjort 
i Carabobo. Programmet hadde også stor appell blant den middel-
klassen som identifiserte seg med Salas Römers politiske visjoner. 
Selv om Salas Römer var tidligere medlem av det kristendemokra-
tiske partiet COPEI, og dermed hadde en bakgrunn knyttet til det 
etablerte systemet, ble han av opinionen sett på som en dissident. 
Som guvernør hadde han representert sitt eget regionale parti. 
Han fremsto som noe annet enn en tradisjonell politiker. Dette 
var trolig en viktig grunn til at det var Salas Römer som ble Chávez’ 
hovedkonkurrent. 
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I sin kampanje understreket Salas Römer behovet for en slan-
kere og mer effektiv stat. Han tok til orde for bedre og mer sosialt 
inkluderende offentlige ordninger, mer innenlandsk matproduk-
sjon, sunn og pålitelig finansiell styring, deltakelse fra privat sektor 
i økonomien, desentralisering av offentlige oppgaver og adminis-
trasjon og åpne og ansvarlige myndigheter. Han var pro-USA og til-
henger av en åpen markedsøkonomi. Men til tross for et offensivt 
og moderne program evnet Salas Römer aldri å oppnå noe momen-
tum. Hans ordinære politiske tilnærming kom raskt i skyggen av agi-
tatoren Chávez som ønsket en hurtig og revolusjonær forandring. 

Hugo Chávez presenterte en rekke vage ideer og valgløfter med 
emosjonelt begrunnede ingredienser. I et intervju med El Nacional 
ble Chávez presset hardt av journalistene om å forklare hvilke kon-
krete grep han ville ta om han skulle bli valgt. Chávez ga et diffust, 
billedlig svar, og forklarte at han ville «bygge en bygning over en 
sump, selv om blokkene og bjelkene viser seg å være laget av gull». 
På oppfølgingsspørsmål svarte Chávez bryskt at «du kan ikke nekte 
meg retten til å snakke i metaforer».6 I et TV-sendt nyhetsintervju så 
sent som i november, få uker før valgdagen, hadde Chávez ikke kom-
met særlig mye nærmere en forklaring på sin økonomiske politikk. 
Chávez’ samfunnsomveltende retorikk tillot ham å snakke i svuls-
tige generelle termer, uten å måtte konkretisere altfor mye. Hans 
militære image var i så måte tillitsvekkende. Folk følte at Chávez 
representerte en reell vilje til endring. Kort tid før valget forklarte 
Chávez simpelthen at han ville konstruere en ny politisk og økono-
misk modell som «blandet sammen litt av alt».7 Chávez’ store ord og 
vendinger i en voldsom retorisk innpakning var som skreddersydd 
for et venezuelansk samfunn mer lei tradisjonell politikk enn noen 
gang før. Flere forhold understreker dette.

Valgdeltakelsen i 1998 var for eksempel den laveste i Venezuelas 
historie. Bare 54 prosent av velgerne deltok, mot 60 prosent i 1993 
og 81 prosent i 1988 (Venezuela praktiserte obligatorisk stemmegiv-
ning frem til 1993). Samtidig var det et helt annet velgersegment 
som skulle avgjøre dette valget. Uten aktuelle kandidater fra noen 
av de tradisjonelle partiene valgte en stor andel av velgerne å holde 
seg hjemme. På samme tid lyktes Chávez i å mobilisere grupper 
som tidligere hadde følt seg fremmedgjort av politikken, og som var 
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utålmodige etter forandring. Professor Damarys Canache har under-
søkt hvordan tilliten til demokratiet som styreform påvirket utfallet 
av valget i 1998. Undersøkelser fra 1995 indikerer at Chávez’ støtte-
spillere på dette tidspunktet stort sett besto av folk med et likegyldig 
forhold til demokrati. Blant respondenter som verdsatte demokrati 
og motsatte seg politisk vold, var det kun ti prosent sjanse for at 
de identifiserte Chávez som en viktig personlig og nasjonal inspira-
sjonskilde. På motsatt side var det 45 prosent sjanse for at tilhengere 
av politisk vold, med et ambivalent forhold til demokrati, uttrykte et 
positivt syn på Chávez.8 En lignende undersøkelse ble utført i 1998, 
der respondenter blant annet ble spurt om sitt syn på demokrati og 
om de hadde deltatt i protester som involverte veiblokader. Nær-
mere 70 prosent svarte at de ikke deltok i ulovlige demonstrasjoner, 
og uttrykte utvetydig støtte til demokratiet som styreform. Dette er 
interessant ettersom Chávez vant en overlegen seier i 1998 med 56 
prosent av det historisk lave antallet stemmer. Mye av forklaringen 
ligger i Chávez’ velgersegment. For velgere som uttrykte uforbehol-
den støtte til demokrati utgjorde bare halvparten av Chávez’ stem-
mer, ifølge undersøkelsen. Blant folk med et ambivalent forhold til 
demokrati var det en estimert sannsynlighet for støtte til Chávez på 
80 prosent, mens det bare var 40 prosent sjanse for støtte til Chávez 
hos velgere med et stadfestet demokratisk tankesett.9

Av dette kan vi trekke flere sammenfallende konklusjoner. For 
det første indikerer dette at det, relativt til tidligere valg, var sær-
lig velgere med en bestemt demokratisk mentalitet som holdt seg 
hjemme på valgdagen. For det andre viser det at Chávez også vant 
stemmer fra venezuelanere som støttet demokrati, men som var 
svært misfornøyd med status quo. Om disse stemte på Chávez fordi 
de var overbevist om at han hadde lagt sine voldelige revolusjonære 
dager bak seg og nå var en svoren demokrat, eller fordi misnøyen 
med landets status overgikk skepsisen til Chávez, blir spekulasjon. 
Det som uansett er tydelig, er at Chávez neppe ville klart å bygge 
grunnlaget for sitt kandidatur uten den tidlige støtten fra vel-
gere med et likegyldig eller opposisjonelt syn på demokratiet som 
institusjon. Samtidig var det antakelig også denne gruppen som 
avgjorde valget i 1998, og overlot styringen av landet til en mann 
som seks år tidligere hadde forsøkt å styrte demokratiet.
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Blant disse velgerne talte Hugo Chávez’ bakgrunn til hans for-
del. Der mange andre så lite annet enn en demagog og en kuppma-
ker, så disse en sterk leder med vilje til å gjennomføre tøffe tiltak. 
For mange hadde det mislykkede militæropprøret i 1992, ironisk 
nok, etterlatt et inntrykk av Chávez som en leder med evne til å ta 
ansvar - et etterlengtet og sjeldent karaktertrekk hos venezuelanske 
politikere. Da Chávez overga seg etter at kuppforsøket hadde mislyk-
tes, var det ikke en unnskyldende eller bortforklarende person som 
med ett var på alles lepper. Etter få minutter på TV-skjermen hadde 
Chávez gått fra å være et ukjent ansikt til å bli berømt over hele lan-
det. Chávez’ ord i denne korte talen, der han tok fullt ansvar for 
kuppet, hadde etterlatt et sterkt inntrykk hos mange venezuelanere. 

Nå, seks år senere, var det faktum at han hadde ledet et militært 
kupp mot en demokratisk valgt president tilsynelatende mindre vik-
tig for mange, enn den protestholdningen han representerte mot et 
politisk system som hadde skapt sterke aversjoner i befolkningen. Et 
sterkt ønske om å kvitte seg meg det etablerte status quo fikk mange 
til å se positivt på Chávez. Kuppforsøket ble et eksempel på politisk 
vilje. Chávez presiserte også selv denne målsettingen tidlig i valg-
kampen. «Vi kom fra denne gruppen med hjemmesittere. Vi mobi-
liserer sektorer som aldri stemte og som kommer til å gjøre det nå», 
sa Chávez i januar 1998. Det fikk han også rett i.

Chávez baserte programmet sitt på hovedsakelig tre kompo-
nenter. Han lovet å bekjempe offentlig korrupsjon, omfordele 
midler fra bl.a. oljeindustrien til den fattige befolkningen og sam-
menkalle en grunnlovsforsamling for å konstruere en ny grunnlov. 
Det siste var et kontroversielt forslag, ettersom den eksisterende 
Grunnloven ikke hadde noen mekanismer for opprettelsen av en 
slik grunnlovsforsamling. Mindre kontroversielt ble det ikke av at 
Chávez lovet å fengsle alle som motsatte seg reformen. På tross av 
en til tider fiendtlig retorikk var Chávez likevel påpasselig med å 
tegne et moderat bilde av sine politiske forslag og sin plassering 
på det politiske kartet. Han fremstilte seg selv som anti-kommu-
nist, og lovet at han ville følge demokratiske spilleregler. Det her-
sket likevel en ikke ubetydelig bekymring for om Chávez var en 
reell demokrat. Chávez besvarte bekymringen med å love at han 
var åpen for ikke å stille til gjenvalg. Han lovet samtidig at han som 
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president ikke ville ekspropriere private selskaper, at han ville til-
late full ytringsfrihet og respektere private TV- og radiostasjoner.10

På grunn av sin militære bakgrunn utstrålte også Chávez auto-
ritet og en type «machismo»11 med stor appell i Latin-Amerika. 
Mange venezuelanere var av den oppfatning at landets proble-
mer skyldtes svake og lite handlekraftige regjeringer. Chávez for-
dømte korrupsjon overalt hvor han drev valgkamp. «Dette er ikke 
et demokrati, men et korruptokrati», erklærte Chávez foran en for-
samling støttespillere, samtidig som han spilte åpenlyst på sin revo-
lusjonære fortid. «Jeg opponerte ikke mot et demokrati, fordi man 
ikke kan gjøre opprør mot noe som ikke eksisterer», sa Chávez i 
samme tale, med henvisning til kuppforsøket i 1992.12 Ikke lenge 
etter lovet han å lede en samling med 50.000 støttespillere for å 
feire seksårsjubileet til kuppforsøket. 

Chávez ville eliminere korrupsjon, og det viktigste virkemid-
delet skulle være grunnlovsforsamlingen. Chávez gjentok stadig 
at det venezuelanske politiske systemet var «korrupt og moralsk 
konkurs» og at en «ny konstitusjonell orden» var eneste mulige 
medisin. Det var et tradisjonelt revolusjonært budskap. Alle gamle 
statlige institusjoner måtte elimineres og erstattes av en ny orden – 
teoretisk sett – uten det gamle systemets synder. Det skulle ikke ta 
lang før det viste seg at virkeligheten ikke var like enkel. 

Ettersom valgkampen mellom Salas Römer og Chávez utviklet 
seg, ble det klart hvem som var premissleverandør. Det ble stadig 
mer nasjonal oppmerksomhet rundt Chávez’ politiske forslag og 
mindre om det mer konvensjonelle Salas Römer-programmet. 
Salas Römer kritiserte Chávez’ forslag for å være populistiske og 
argumenterte gjennom hardtslående reklamer for at han selv var 
den eneste som representerte «radikal forandring på fredelig vis». 
Han forsøkte dermed å skape usikkerhet rundt Chávez’ voldelige 
fortid. Verken Salas Römer eller det politiske etablissementet evnet 
imidlertid å overgå Chávez’ mobilisering blant det fattigere sjiktet 
av samfunnet med et mindre skremmende alternativ. Middelklas-
sen var og er fortsatt en minoritet i Venezuela, men i 1998 ropte 
også store deler av middelklassen på drastisk forandring. Mange 
av velgerne som delte Salas Römers oppfatning om Chávez holdt 
seg antakelig hjemme, men for anslagsvis halvparten av Chávez’ 
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velgersegment var politisk vold ingen avskrekkende faktor. Kombi-
nasjonen av en militær opprørsbakgrunn og samfunnsomveltende 
valgløfter ga Chávez populistisk appell hos den menige borger, 
uten at han trengte å spesifisere formen på nye politiske institusjo-
ner eller innholdet i det økonomiske programmet. Landets pro-
blemer ble oppfattet som et, i stor grad, institusjonalisert problem. 
Chávez tilbød en løsning som ville tillate Venezuela å starte fra 
bunnen og med et pennestrøk viske ut alt som ble oppfattet som 
feilaktig og korrupt. Ingen ble overrasket da Chávez ble utropt til 
valgets vinner. Da stemmene var talt opp, hadde Hugo Chávez opp-
nådd 56 prosent, mens Henrique Salas Römer landet på i under-
kant av 40 prosent. Den tidlige favoritten, Irene Saez, måtte nøye 
seg med knapt tre prosent av stemmene. 

Lovnadene om «revolusjonær forandring» hadde overgått løf-
tene om «radikal forandring». Chávez hadde med sitt politiske 
fokus, sin folkelige fremtoning og populistiske og emosjonelle 
retoriske innpakning, lykkes i å identifisere seg med en stor del 
av befolkningen, som følte seg ekskludert av tidligere regjeringer. 
De fattigere «klassene» så i Chávez en vei til bedre levekår, fri fra 
fortiden. For dem representerte Chávez et nytt håp for Venezuela.

Historisk bakteppe
En oppfatning av at hele det demokratiske systemet hadde feilet, 
og et ønske om å bryte med fortiden, banet veien for Hugo Chávez. 
Denne stemningen representerte imidlertid ingen plutselig utvik-
ling. En vanlig forklaring på Chávez’ vei til makten er at tidligere 
regjeringer hadde utvist likegyldighet overfor – eller neglisjert – de 
store fattigdomsproblemene. Dette er bare delvis riktig. 

Demokratiet i Venezuela fikk sin spede start i 1935, da diktato-
ren Juan Vicente Gomez døde. Denne perioden med demokrati 
varte bare i 13 år, før den ble avbrutt av Marcos Pérez Jimenez’ ti år 
lange militærdiktatur. Etter at Pérez Jimenez ble kastet, fikk man 
igjen demokrati i nye 40 år. I 53 år hadde altså Venezuela mer eller 
mindre legitime demokratiske regjeringer, både hva gjelder elek-
torale mekanismer og utøvelse av makt. Det er naturlig å dele disse 
53 årene med demokrati opp i, grovt beregnet, tre hovedperio-
der: 1) overgangen fra Gomez’ diktatur til et moderne demokrati 
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fra 1935–1948, 2) en periode med demokratisk konsolidering fra 
1958–1978 og 3) en periode med nedgang og demokratisk tilbake-
slag fra 1979–1998.

Fra diktatur til nytt demokrati
Overgangsperioden fra diktatur til demokratiets spede begynnelse 
i årene 35-48 var ikke uten hinder, men la grunnlaget for Venezu-
elas demokratiske infrastruktur. Da Gomez døde i 1935, startet en 
periode med provisoriske overgangspresidenter, utnevnt av kon-
gressen. Viktige reformer ble gjennomført i løpet av periodene til 
landets to første overgangspresidenter, Eleazar Lopez Contreras 
og Isaias Medina Angarita.

Noe av det aller første Lopez gjorde som president var å fri-
gjøre alle politiske fanger. Han reduserte lengden på en president-
periode fra syv til fem år, promoterte sivile rettigheter og avskaffet 
praksisen med tortur og vold. Det ble også gjort investeringer i 
helse og utdanning, som hadde blitt mer eller mindre neglisjert 
under Gomez, og en sentralbank ble opprettet. Lopez’ president-
periode var imidlertid ikke uten autoritære trekk. Pressefriheten 
ble brutt flere ganger, og en generalstreik mellom 1936 og 1937 
ble slått hardt ned på.13 Likevel valgte Lopez å gå av da president-
perioden på fem år var omme, og overlot makten til Isaias Med-
ina Angarita. Medina, som ikke hadde vært personlig assosiert 
med Gomez’ regime, hadde sterkere engasjement for demokrati-
seringsprosessen. Medina legaliserte alle politiske partier, inklusiv 
kommunistpartiet som hadde vært forbudt under Lopez. Fagfore-
ninger ble også tillatt, og nye grunnlovsendringer ga kvinner stem-
merett.14 Alt i alt medførte regjeringene til Lopez og Medina en 
kraftig forbedring i levestandard, samtidig som grunnsteinene i 
demokratiet ble lagt. 

Da Medina nærmet seg slutten på sin presidentperiode, 
utpekte han Diogenes Escalante, Venezuelas ambassadør i Was-
hington, som sin etterfølger. Medina diskuterte dette med lederne 
av partiet AD, som støttet valget av Escalante. De hadde tillit til at 
han ville fortsette Medinas reformer og sørge for allmenn stem-
merett og direktevalg av president ved slutten av sin presidentpe-
riode. Escalante ble imidlertid alvorlig syk og måtte trekke seg før 
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kongressen rakk å velge ham.15 Medinas nye utvalgte hadde ikke 
uttrykt samme forpliktelser overfor nye reformer, og var mistrodd 
av AD. For AD var det vanskelig å se for seg at en valgseier ville 
være mulig så lenge stemmeretten fortsatte å være forbeholdt en 
liten elite. 

AD formet en allianse med en gruppe utålmodige offiserer i 
bevegelsen Union Patriotica Militar (UPM), ledet av major Marcos 
Pérez Jimenez, med mål om å gjøre opprør mot regjeringen og 
overta regjeringsmakten. Medina ble advart om konspirasjonen, 
og morgenen 18. oktober 1945 ble Marcos Pérez Jimenez arrestert 
i et forsøk på å stanse kuppet. Det var imidlertid ikke nok. Andre 
offiserer fortsatte som planlagt, og dagen etter kapitulerte Medina 
for å unngå blodbad. En ny provisorisk sivil regjering ble innsatt, 
med ledere fra AD.16 Hvorvidt opprøret var nødvendig, diskuteres 
fortsatt i Venezuela. Til tross for de kontroversielle omstendighe-
tene ble det raskt klart at det nye regimet hadde oppriktige demo-
kratiske hensikter. Allerede i 1946 innførte det nye regimet, under 
Romulo Betancourts ledelse, allmenn stemmerett for alle borgere 
over 18 år, inkludert kvinner. Betancourt er i ettertid blitt kjent 
som «det venezuelanske demokratiets far». 

I 1947 ble Romulo Gallegos demokratisk valgt til president, i det 
første universelle, direkte og hemmelige valget i Venezuela.17 Gle-
den skulle imidlertid bli kortvarig. Gallegos hadde vært president 
i mindre enn ett år da han ble kastet i et nytt militærkupp. Den 
samme Marcos Pérez Jimenez kastet nå en folkevalgt demokratisk 
president, og ledet Venezuela ut i et nytt, tiårig, militærdiktatur.

Demokratisk konsolidering
Etter at diktator Pérez Jimenez ble kastet, i 1958, samlet ledere og 
representanter for de tre viktigste partiene i Venezuela (Acción 
Democrática, COPEI og Unión Republicana Democrática) seg i 
kristendemokraten Rafael Calderas hjem, Punto Fijo, i Caracas. Her 
ble de enige om en pakt, kjent som Punto Fijo-pakten. Gjennom 
avtalen ble partiene enige om et slags basisprogram for kommende 
regjeringer, uavhengig av hvilket parti som satt med makten. Avta-
lens uttalte intensjon var å bevare demokratiet, og oppfordret til 
stor grad av konsensus og samhandling mellom de store partiene. 
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Punto Fijo-pakten bidro til en eksepsjonell politisk og sosial stabilitet 
i Venezuela i mange år, på et tidspunkt i historien der Latin-Amerika 
var hjemsøkt av både høyre- og venstrediktaturer. 

Valgdeltakelsen i det påfølgende valget var svært høy. Valget ble 
vunnet av sosialdemokraten Romulo Betancourt. Betancourt ble 
utsatt for drapsforsøk fra diktator Rafael Trujillo i Den dominikan-
ske republikken og angrep fra Fidel Castros Cuba. Venezuelansk 
demokrati ble likevel konsolidert, og viktige politiske avgjørelser 
som bidro til både institusjonell, økonomisk og sosial modernise-
ring ble tatt i løpet av perioden. 

Blant annet ble OPEC opprettet, med den venezuelanske olje-
ministeren Juan Pablo Pérez Alfonzo som en av initiativtakerne. 
Investeringer i skole og utdanning økte kraftig. Mellom 1954 og 
1958 ble 1,7 milliarder dollar brukt på å bygge broer og veier, 
mens bare 117 millioner gikk til utdanning. Innen 1973 hadde 
imidlertid investeringene i utdanning passert investeringene i 
infrastruktur.18 Lese- og skriveferdighetene ble kraftig forbedret. 
Et stipendiatprogram sendte i løpet av 70-tallet over 15.000 ung-
dommer til utenlandske utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. 
Selv om store deler av investeringene i utdanning ble spist opp av 
stort frafall, innebar investeringene like fullt en start på veien mot 
et mer moderne samfunn.

Da diktator Gomez døde i 1935, var omtrent 93 prosent av all 
dyrkbar jord i hendene på syv prosent av befolkningen. En jord-
bruksreform ble startet i 1945 og re-initiert i 1960, noe som tillot 
200.000 venezuelanske familier å erverve over 60.000 mål med dyrk-
bar jord. Resultatet var at jordbruksproduksjonen vokste med fem 
prosent hvert år hele 60-tallet.19 Viktige bygningsarbeider ble også 
ferdigstilt, inklusiv Central Park i Caracas og et komplett veinett med 
asfalterte veier gjennom hele landet. Ved slutten av denne perioden 
var Venezuela i besittelse av den høyeste prosentandelen asfalterte 
veier i hele Latin-Amerika og et velintegrert transportsystem som 
langt overgikk mesteparten av regionen.20 Store fremskritt ble også 
oppnådd innen helse. Dødsratene falt dramatisk, fra 24.1 pr/tusen 
i 1915 til 16.2 i 1940 og til 6.8 i 1969. Ifølge demografen Julio Paez 
Celis ga dette Venezuela de laveste dødsratene i hele Latin-Amerika. 
(Dette står i sørgelig kontrast til dagens Venezuela, der dødsratene 
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er de desidert høyeste på hele kontinentet.) I disse årene virket 
Venezuela å være tydelig på vei mot et mer utviklet samfunn. En 
sterk europeisk immigrasjon, mer og bedre utdanning, sanitetsfor-
hold, helsevesen og en ekspanderende infrastruktur bidro til pro-
sessen.21 Men bak fremgangen vokste de politiske problemene. Det 
som begynte som en konstruktiv konsensusorientert politikk, ble 
etter hvert et effektivt virkemiddel for å distribuere makten mellom 
de største partiene. Det skapte lite rom for andre partier. Befolknin-
gen følte seg fanget i et politisk status quo. 

Demokratisk tilbakeslag
Den positive trenden stoppet plutselig i andre halvdelen av Carlos 
Andrés Pérez’ første presidentperiode.22 Paradoksalt nok ble dette 
trigget av en plutselig økning av Venezuelas oljeinntekter. Yom kip-
pur-krigen (Oktoberkrigen) i 1973 skapte en global oljekrise, da 
OAPEC-landene23 iverksatte en oljeboikott. Venezuela fikk følgelig 
en enorm finansiell gave rett i fanget. På under et halvt år førte olje-
krisen til en firedobling av oljeprisene, fra tre dollar fatet i midten av 
1973 til 13 dollar fatet innen desember samme år. Oljeembargoen 
ble reversert i mars året etter, men oljeprisene returnerte ikke til 
samme nivå, og holdt seg på 13-15 dollar fatet de neste tre årene. 

Regjeringen i Venezuela fikk dermed enorme inntekter på kort 
tid. Løfter om å «administrere rikdommen på en forsiktig måte» 
ble gitt, men det stikk motsatte skjedde. Pérez ble bitt av oljebasil-
len da han med ett fikk penger til å realisere en rekke ambisiøse 
planer. Store veiprosjekter, bygging av elektriske kraftverk, avløps-
rør, broer, skoler, sykehus og en rekke andre prosjekter ble satt 
i gang. Pérez initierte også et grandiost program kalt «La Gran 
Venezuela» (Det Storartede Venezuela), med den uttalte hensikt å 
forvandle landet til et industrielt maktsenter. Store petrokjemiske, 
stål- og aluminiumsprosjekter, som krevde enorme investeringer, 
ble iverksatt, og regjeringen forpliktet seg til stadig større utgifter. 
Store pengesummer ble brukt, uten tanke på å skape inntekter. 
Holdningen til ansvarlig pengebruk var helt likegyldig. 

Antallet offentlige ansatte ble tredoblet mellom 1974 og 1984, 
ofte i helt meningsløse stillinger. I tillegg til toalettvakter, bestemte 
Pérez at alle offentlige heiser skulle ha en operatør. «I dag har vi 
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500.000 offentlig ansatte som ikke jobber», uttalte tidligere finans-
minister, Tomas Enrique Carillo-Batalla, den gangen.24 Denne 
utstrakte pengebruken førte til kallenavnet «Saudi-Venezuela». 
Myndighetene oppførte seg som om statsfinansene ville fortsette 
å vokse inn i himmelen. Konsekvensene var uunngåelige. Da olje-
prisene startet å falle, forverret den økonomiske situasjonen seg 
betraktelig, og da regjeringen ikke lenger hadde inntektsgrunn-
lag for sine ambisiøse prosjekter, ble løsningen å å ta opp store 
internasjonale lån. Venezuelas utenlandsgjeld, som hadde vært på 
rundt to milliarder dollar i 1972, vokste til over 30 milliarder innen 
1982.25 På toppen av det hele var omfattende statlig korrupsjon 
et stort problem. Spesielt ille ble det under presidentperioden til 
Jamie Lusinchi.26 Sosiologen Ruth Capriles Mendez ga i 1992 ut en 
omfattende studie om korrupsjon i Venezuela i denne perioden.27 
Hun anslår omfanget av misbruket av offentlige midler i løpet av 
Lusinchis presidentperiode var på rundt 36 milliarder dollar. Kor-
rupsjonen gjennomsyret hele det offentlige systemet, fra styrer i 
statlige selskaper og helt inn i regjeringskabinettet. Verst av alle var 
korrupsjonssaken tilknyttet den såkalte RECADI-skandalen. Saken 
involverte flere medlemmer av President Lusinchis regjering, 
direktører, embetsmenn i departementet og utallige forretnings-
menn. RECADI var et offentlig program for valutatransaksjoner, 
satt opp i 1983, for å selge amerikanske dollar med rabatt til for-
retninger. Hensikten var å gjøre det mulig å kjøpe importvarer til 
redusert pris og dermed å skjerme økonomien fra devalueringen 
som fulgte med det drastiske fallet i oljeprisene på verdensmarke-
det. I stedet ble programmet en yndet mekanisme for omfattende 
systematisk bedrageri. Forretninger meldte inn kostnader langt 
over den reelle verdien på de importerte varene, eller simpelthen 
for varer som ikke eksisterte. Samtidig medførte ordningen et mar-
ked for bestikkelser av offentlige tjenestemenn i stor skala, slik at 
man fikk tilgang på billige dollar.28 Blant de mest sentrale aktørene 
var president Lusinchis elskerinne, som brukte sin innflytelse til å 
avgjøre hvem som fikk skaffe seg utenlandsk valuta. Capriles esti-
merer at praksisen i alt førte til et tap på rundt 11 milliarder dollar, 
og beskriver saken som «det ultimate uttrykket for moralsk degra-
dering av det venezuelanske samfunn.»29
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Da tidligere president Carlos Andrés Pérez ble valgt til en ny 
presidentperiode i 1988, var Venezuela preget av økonomisk krise. 
Pérez, som vant med et overbevisende flertall, hadde drevet en 
populistisk og anti-neoliberal kampanje med ramsalt kritikk av det 
internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Ikke mange uker 
etter valget gjorde Pérez politisk helomvending og aksepterte et 
sett med reformer fra pengefondet – kjent som «Washington-kon-
sensusen» – i bytte mot et lån på 4,5 milliarder dollar. Økonomiske 
tiltak var høyst nødvendige, men Pérez’ drastiske skifte av politikk 
provoserte voldsomt og ga folket en opplevelse av å ha svært liten 
innflytelse på statens anliggender. Pérez dannet en regjering med 
unge teknokrater, og lanserte et program med massive strukturelle 
endringer.30 Programmet innebar bl.a. omfattende handelsrefor-
mer, desentralisering og privatisering av statlig eide selskaper. Det 
var imidlertid bensinprisene som var det endelige startskuddet til 
de voldsomme protestene i 1989. Mindre opprør i utkanten av 
Caracas spredte seg til voldelige masseopptøyer. (Opptøyene er i 
ettertid kjent under navnet «Caracazo», noe som kan oversettes til 
«Caracas-opptøyene», eller lignende.) 

Subsidier har i lang tid holdt bensinprisene i Venezuela på et 
hinsides lavt nivå. «Om du er Chavista, eller anti-Chavista, eller 
en som ikke bryr deg om politikk, vit dette: hver gang du fyller 
opp bensintanken, heller du den billigste bensinen i verden», for-
talte Hugo Chávez entusiastisk til sine tilhørere i en episode av 
sitt ukentlige TV-program, «Aló Presidente» (Hallo, President). 
Ved pumpene koster bensinen mindre enn det koster å produ-
sere den, med en literpris på langt under en norsk 50-øring. Ben-
sinprisene er blitt et nesten uangripelig politisk tema. På lang sikt 
er systemet gift for et land som sårt trenger vekst og investerin-
ger. Fattigdommen i Venezuela er enorm, volden ekstrem og en 
stor del av befolkningen lever kun fra dag til dag. I et slikt politisk 
klima har langsiktige reformer liten appell. Når populismen råder 
er det tilnærmet politisk selvmord å gå inn for å fjerne en subsidie 
som effektivt påvirker lommeboken til samtlige borgere samtidig. 
Venezuelas første oljeminister, Juan Pablo Pérez Alfonzo, var blant 
de første som identifiserte oljeforbannelsen og den sløsingen og 
korrupsjonen den skapte. «Olje er ikke svart gull, men djevelens 
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ekskrement» erklærte han allerede på 70-tallet. Sitatet har ikke 
blitt mindre sant med årene.

Pérez’ ønske om reformer var velfundert, Men uten støtte i en 
befolkning som – med rette – følte seg ført bak lyset, representerte 
de et drastisk og uklokt forsøk på å gjøre noe. Da Pérez fjernet olje-
subsidiene, førte det til en umiddelbar dobling av prisene, hvilket 
igjen medførte en drastisk prisøkning på kollektivtransport. Dette 
utløste et spontant opprør fra forskjellige grupper. Busser ble vel-
tet og satt fyr på, og i løpet av få timer hadde opprøret utartet til 
voldelige opptøyer og plyndringer i og rundt hovedstaden Cara-
cas. Til slutt valgte Pérez å erklære unntakstilstand, og satte inn 
militæret, med den hemmelige beredskapsplanen Plan Avila, for å 
gjeninnføre ro og orden. 

Avgjørelsen fikk tragiske konsekvenser. Den kaotiske situasjo-
nen ble massivt forverret. Enkelte brukte skytevåpen for å forsvare 
seg, eller til å angripe militæret eller sivile. Resultatet ble de verste 
opptøyene i moderne venezuelansk historie. Den offisielle listen 
over døde omfattet 276 mennesker.31 De fleste anslår at drapstal-
lene må være langt høyere. Menneskerettighetsgrupper i Venezu-
ela har anslått at tallene kan være så høye som 3.000.32 Etter dette 
var Pérez’ regjering varig svekket. Politisk uro preget resten av 
hans presidentperiode og medvirket sterkt til at Chávez’ militære 
opprør tre år senere møtte sympati i befolkningen. 

I 1993 ble Pérez tvunget til å gå etter at han ble dømt for ulov-
lig bruk av nasjonale midler utenfor Venezuela. Pérez ble funnet 
skyldig i å ha flyttet 17 millioner dollar av nasjonale midler inn i et 
hemmelig fond, som blant annet skal ha gått til å finansiere sikker-
hetsutgiftene til Violeta Chamorro foran valgkampen i 1990 der 
hun ble valgt til Nicaraguas president.33 

Foran valget hadde Pérez lovet å kvitte seg med det korrupte 
RECADI-systemet. Det skjedde imidlertid ikke før han hadde 
benyttet seg av systemet selv. I mars 1989 skaffet Pérez seg dollar til 
kraftig redusert pris. Pengene ble umiddelbart solgt videre til mar-
kedspris, med stor fortjeneste. Det var disse pengene som blant 
annet gikk til Chamorros valgkamp. Først syv dager etter at Pérez 
selv hadde manipulert systemet til egen gevinst, avskaffet han 
det.34 Pérez har forsvart pengebruken som en del av et legitimt 
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mål om å sikre stabilitet i Sentral-Amerika. Han ble like fullt dømt 
til 28 måneders fengsel og tvunget til å forlate presidentembetet i 
mai 1993. Dommen mot Pérez var også et av få tilfeller der noen 
av betydning er blitt dømt for korrupsjon i disse korrupsjonsher-
jede tiårene. Det virket som et «aristokrati» av de korrupte kunne 
komme unna med omtrent hvilken som helst forbrytelse, og nasjo-
nens stemning surnet mot det etablerte. Denne stemningen fikk 
sitt utløp allerede i valget året etter, da tidligere president Rafael 
Caldera brøt med sitt gamle parti, COPEI, og vant et svært jevnt 
valg med sitt nye parti CN (Convergencia Nacional). Snart møtte 
også Caldera på lignende vanskeligheter som det Pérez hadde 
gjort. Allerede første året måtte Caldera håndtere en betydelig 
økonomisk krise. Under valgkampen hadde Caldera lovet aldri å 
akseptere hjelp fra IMF, men gjorde nå helomvending, og innførte 
reformer han tidligere hadde opponert mot. Nok en gang følte 
store deler av befolkningen at de hadde blitt ført bak lyset. Denne 
stemningen hadde mye å si for valget i 1998 og Hugo Chávez’ inn-
treden på maktens arena. 

Enter Chávez
Historien om Chávez’ offentlige politiske liv starter imidlertid noen 
år tidligere. Da den brutale militære undertrykkelsen av opprøret 
i 1989 ble satt i gang, skulle løytnant Chávez egentlig vært delak-
tig. Dette kunne vært en gylden anledning for Chávez og hans 
revolusjonære medsammensvorne, som flere ganger hadde disku-
tert muligheten for å utnytte et folkelig opprør til sin egen fordel. 
Denne dagen hadde Chávez imidlertid fått beskjed om å holde seg 
hjemme med en smittsom sykdom.35 Fra sykesengen måtte Chávez 
se muligheten passere på TV-skjermen. Flere av Chávez’ viktigste 
medkonspiratører var i Caracas denne dagen, men med Chávez 
syk og en lite organisert bevegelse, måtte de bittert se seg ute av 
stand til å utnytte en situasjon de hadde vært delvis forberedt på. 
To av Chávez’ nære allierte, Francisco Arias Cardenas og Felipe 
Antonio Acosta Carles, ble beordret ut i gatene. Acosta ble drept 
under uklare omstendigheter. Enkelte, inkludert Hugo Chávez, 
tror at venezuelansk etterretning var klar over Acostas deltakelse i 
den militære konspirasjonen, og benyttet anledningen til å kvitte 
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seg med ham.36 Ingen har kunnet bekreftet teorien, men skulle 
den stemme var Chávez trolig heldig som var sengeliggende.

Tre år etter Caracazo-massakren ledet Hugo Chávez et militært 
kuppforsøk mot president Carlos Andrés Pérez. Natt til tirsdag 
4. februar 1992, blir «Operasjon Zamora» iverksatt, etter mange 
år med konspirering. Rundt 460 soldater blir beordret om bord 
i 20 innleide busser for å begi seg ut på en øvelse. Kun en liten 
gruppe offiserer visste at dette slettes ikke var noen militærøvelse, 
men at soldatene snart skulle bli omdirigert til Caracas, i et plan-
lagt komplott for å angripe presidentpalasset, overliste og styrte 
presidenten.37 Ti minutter før midnatt våkner Pérez av en telefon 
med varsler om et militært opprør. Journalistene Christina Mar-
cano og Alberto Barrera Tyszka, som har skrevet biografien «Hugo 
Chávez», forteller levende om hvordan Pérez, uten å engang bry 
seg med å ta av pysjamasbuksene, kledde på seg dressen i en fei, 
satte seg i bilen og skyndte seg fra residensen til presidentpalasset, 
uten livvakter, mens han hastende passerte militære kjøretøy med 
kuppmakere ved rattet. 

Kun minutter etter at Pérez kom seg ut gjennom portene i Mira-
flores begynte angrepet.38 Kuppets muligheter for suksess strandet 
på et avgjørende punkt: overraskelsesmomentet. Da angrepet på 
Miraflores var slått tilbake, hadde Pérez allerede rukket å komme 
seg i sikkerhet. Inne i det militærhistoriske museet i La Planicie 
hadde Chávez ikke ennå avslørt sitt komplott. I kuppets tidlige timer 
ventet Chávez på at hans ansikt skulle dukke opp på TV-skjermen, 
med en forhåndsinnspilt appell til befolkningen om å bli med på 
opprøret mot den upopulære presidenten. Det var imidlertid ikke 
Chávez, men Pérez som dukket opp på skjermen. Pérez hadde ruk-
ket å rømme til TV-stasjonen Venevision før Chávez rakk å sette 
inn nådestøtet. Det var dermed ingen opprørsk oppfordring den 
venezuelanske befolkningen fikk servert. De ble i stedet vitne til en 
beskjed fra presidenten, som informerte om at en gruppe rebeller 
forsøkte å styrte regjeringen og at kuppet var dømt til å feile. Over-
raskelseselementet hadde mislykkes. Med presidenten i sikkerhet, 
og regien utenfor Chávez’ hender, var kuppet ikke lenger mulig. 

For å unngå blodbad kapitulerte Chávez, men ikke uten å sikre 
seg noen betydningsfulle minutters berømthet. Kuppet var blitt 
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avslørt, men hvem var ansvarlig? På dette tidspunktet var Chávez 
fortsatt en ukjent figur. Befolkningen var fortsatt i uvisshet om 
hvem som sto bak revolten. Samtidig hadde opprørsstyrker forskan-
set seg flere steder, og avventet ordre. Opprøret var uten utsikter 
til suksess, men det kunne fortsatt oppstå konfrontasjoner. Regje-
ringen fikk det travelt med å nøytralisere situasjonen, og løsningen 
ble å sette Chávez foran TV-kameraet, der han skulle be opprø-
rerne om å legge ned våpnene. Dette var første gang befolkningen 
skulle bli vitne til Chávez’ unike kommunikasjonsferdigheter.

Vel vitende om symbolikkens betydning forlangte Chávez å 
gjennomføre sin appell iført militæruniform og rød beret. Da den 
uredigerte videoen i all hast ble publisert kort tid etterpå, så ikke 
befolkningen en fange, men en leder. Mange venezuelanere, som 
følte at et drastisk politisk skifte var nødvendig, så positivt på opp-
rørsforsøket. Chávez’ valg av ord denne dagen gjorde også et varig 
inntrykk. 

«...For nå...» sa han, «er målsettingene vi søker, ikke oppnådd i Cara-
cas (…) Overfor landet og overfor dere, tar jeg det fulle ansvaret for 
denne bolivarianske militære bevegelsen»

Ordene avslørte et intuitivt kommunikasjonstalent av de sjeldne. 
Trolig visste ikke engang Chávez hvilket inntrykk ordene hans 
skulle gi denne dagen. De magiske ordene «for nå» (på spansk: 
por ahora) gikk inn i historiebøkene. Ordene varslet at «fortset-
telse følger». Om de ikke var nøye utvalgt den gangen, var Chávez 
utvilsomt bevisst deres legendariske symbolikk i valgkampen seks 
år senere. «Nå går vi til valg fordi det er en mulighet til å vinne 
denne kampen, men med det samme målet: å innta Miraflores», 
erklærte Chávez, samtidig som kampanjen hans adopterte slagor-
det «Nå, Chávez».

President Chávez
Etter det mislykkede militærkuppet ble Hugo Chávez arrestert 
og fengslet, men mange, også profilerte figurer i venezuelansk 
politikk, hadde sympati for opprøret – uten nødvendigvis å støtte 
Chávez’ metoder. En av dem var Rafael Caldera. I en berømt tale 
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til kongressen gikk Caldera langt i å legitimere kuppforsøket 
som en naturlig reaksjon på Pérez’ handlinger. Mange mener at 
denne talen var mye av årsaken til at Caldera trakk det lengste 
strået ved valget i 1993, det eneste valget i venezuelansk histo-
rie der fire kandidater har oppnådd nesten identiske stemme-
tall. Claudio Fermin fra AD, Oswaldo Alvarez Paz fra COPEI og 
Andres Velasquez fra La Causa Radical (Den Radikale Saken) 
fikk i underkant av henholdsvis 24, 23 og 22 prosent av stem-
mene, mens Caldera vant valget og ble Venezuelas president med 
kun 30 prosent av stemmegiverne i ryggen.39 

Caldera holdt ikke løftet om å holde seg unna IMF, men han 
holdt løftet om å sette Hugo Chávez fri. I 1994 ble Chávez og hans 
viktigste medarbeidere benådet etter to år i fengsel. Calderas 
avgjørelse var en naturlig konsekvens av den generelle stemnin-
gen i befolkningen. Trolig ville Chávez blitt frigjort uavhengig av 
hvilken av de fire kandidatene som hadde blitt president. Synet 
på kuppmakeri og opprør er et eksempel på den generelt skjøre 
demokratiske mentaliteten på det søramerikanske kontinentet. 
I mange land er opprør mot det befolkningen oppfatter som en 
illegitim regjering ikke bare sett på med milde øyne, men tillatt 
ved lov. Også i dagens venezuelanske grunnlov eksisterer det lov-
tekster, med et svært uklart tolkningsgrunnlag, som stadfester ret-
ten til å gjøre opprør mot et illegitimt styresett.

Chávez’ løslatelse var sannsynligvis uunngåelig, men den skulle 
like fullt føre til katastrofale konsekvenser for venezuelansk demo-
krati. Etter å ha sluppet ut av fengselet markerte Chávez seg som 
en motstander av valg. Han oppfordret befolkningen til ikke å 
delta ved valget i 1995, og tok til orde for oppløsning av kongres-
sen. Chávez’ popularitet på den tiden var beskjeden. Bevegelsen 
hadde mindre enn fire prosent oppslutning på målingene, men 
innen utgangen av 1996 hadde Chávez begynt å tenke tanken på 
å stille i presidentvalget i 1998.40 To personer hadde spesielt stor 
innflytelse på Chávez disse årene. Chávez avla hyppige besøk til 
Fidel Castro, og hentet mye inspirasjon fra den cubanske diktato-
ren. Samtidig ble Chávez tatt inn i varmen av en gammel politisk 
ringrev, Luis Miquilena. 

Miquilena hadde i årevis vært en fremtredende skikkelse på 
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venstresiden, og så et stort potensial i Hugo Chávez. Han ble raskt 
en slags farsfigur for Chávez, og fungerte som hans mentor og 
beskytter i mange år. Da Chávez ble benådet og kom ut av fengse-
let i 1994 fikk han bo hos Miquilena, som også brukte sine politiske 
allianser og kontakter for å legge grunnlaget for Chávez’ inntre-
den på maktens arena. Dessverre, som det står skrevet om senere, 
skulle skuffelsen bli stor.

Chávez’ budskap og kulturelle profil gjorde det mulig for ham 
å vinne presidentvalget i 1998, men hans politiske bevegelse opp-
nådde bare et mindretall av setene i kongressen og én guvernør, i 
Chávez’ hjemstat Barinas. Som vi snart skal se, var dette til lite hin-
der for Chávez. Historien som følger omhandler et juridisk sirkus 
uten sidestykke. I løpet av noen turbulente måneder ble den demo-
kratiske strukturen satt helt til side og erstattet av nye institusjoner 
underlagt den utøvende makten. Innen sommeren 1999, bare et 
drøyt halvår etter den imponerende valgseieren, skulle Chávez lyk-
kes i å snu opp ned på hele det politiske systemet og skaffe seg 
total kontroll over all utøvende og lovgivende makt i Venezuela. 
Det som begynte som nytt håp for Venezuela skulle raskt vise seg å 
være veien mot et mer autoritært system.



kapittel 2

På leting etter  
en ideologisk profil

Hugo Chávez ble født i en liten landsby i delstaten Barinas, som 
den nest eldste av en søskenflokk på syv i en lavere middelklasse- 
familie. Foreldrene var lærere og plasserte seg politisk i sentrum. 
Naboen og barndomsvennen Efrén Jimenéz beskriver landsbyen 
de vokste opp i som en plass der alle kjenner alle. «Sabaneta 
utgjorde omtrent fire gater. På den tiden må det ha vært omtrent 
tusen mennesker, kanskje litt mer. Alle kjente hverandre, vi var 
som en stor familie».1 

Chávez’ mor, Elena, var bare 18 år da hun fødte sin første sønn, 
Adán. Hugo ble født ett år og tre måneder senere. Familien var fat-
tig, og Elenas svigermor tilbød seg å avlaste de unge foreldrene, uten 
at hun hadde stort mer å rutte med enn foreldrene. Det ble likevel 
bestemt at Hugo og storebroren skulle bo hos bestemoren. Chávez 
har selv fremhevet den viktige rollen bestemoren spilte i hans liv. 
Da hans andre kone fødte en jente, ble hun døpt Rosa Inés, etter 
bestemoren.2 Hugo utviklet et trøblete forhold til sin mor, mens for-
holdet til bestemoren var nært og kjærlig. Det var bestemoren som 
oppdro ham og ble morsfiguren i hans liv. Flere har spekulert i om 
Chávez’ aggressive politiske retorikk kan kobles tilbake til disse tid-
lige barndomsårene og en traumatisk følelse av å bli forsømt, sær-
lig av moren. Andre avviser dette og viser til at Hugo var et lykkelig 
barn. At besteforeldre, onkler og tanter bidrar med barneoppdra-
gelsen, er fortsatt vanlig Venezuela og Latin-Amerika for øvrig. 
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Flere sider ved Chávez’ oppvekst kan likevel gi en dypere for-
ståelse av hans politiske fremtreden. Ikke minst de kulturelle og 
sosiale aspektene. Chávez’ politiske retorikk preges av en dyp og 
inderlig forakt for de velstående. «De rike er dømt til helvete. Kris-
tus selv fordømte dem. Jeg sier det fra hjertet: å være rik er ondt», 
utbasunerte Chávez, i sitt etter hvert sedvanlige ordelag, i en tale 
i Caracas i 2006. Den hatefulle retorikken mot de rike og velstå-
ende har imidlertid ikke hindret presidenten i å plassere sin egen 
familie blant Venezuelas økonomiske og politiske elite. Chávez selv 
refererer gjerne til sin barndom som «fattig, men lykkelig». Like-
vel er det vanskelig ikke å trekke noen linjer fra de tidlige årene 
hos bestemoren, da Hugo solgte bestemorens arañiyas (søtsaker 
av papaya) på gatene og samlet plantevekster for å koste gulvene 
med, til de senere årenes krasse retorikk. 

Marcano og Barrera forteller detaljert om den unge Hugo som 
ble sendt hjem fra skolen første dag fordi han ikke hadde på seg 
akseptabelt skotøy. Et par «alpargatas», en type enkle sandaler for-
bundet med den fattige delen av befolkningen, var alt guttungen 
hadde. Det er ikke vanskelig å forstå hvordan fattigdom og sosial 
eksklusjon kan provosere frem en langvarig harme og bitterhet. 
Hugo Chávez’ mangeårige psykiater, Edmundo Chirinos, som for 
øvrig ble dømt til 20 års fengsel i 2010 for mordet på en ung kvin-
nelig pasient, har forklart at Chávez gjennom oppveksten næret en 
stadig dypere avsmak for de rike, deres manerer, språk og kulturelle 
kjennetegn. Denne følelsen av å være utstøtt eller avvist, som Hugo 
Chávez må ha kjent, er typisk for en stor del av den lavere middel-
klassen i Venezuela. De blir fanget mellom to ulike sjikt i samfunnet, 
med ønske om å frigjøre seg fra de fattige samfunnslag. Samtidig 
opplever de ikke å bli akseptert hos den øvre delen av middelklassen.

Psykologisk profil
Hugo Chávez har, med sin sterke personlighet og sine mange 
følelsesmessige utbrudd, vært et yndet objekt for psykiatere. Dette 
har imidlertid fått liten oppmerksomhet sammenlignet med de 
mange ryktene om presidentens fysiske helsetilstand. Sommeren 
2011 ble det kjent at president Hugo Chávez led av kreft. Dr. Salva-
dor Navarrete, som tidligere var Hugo Chávez’ personlige kirurg, 
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skapte furore i Venezuela da han i et intervju med den mexican-
ske avisen Milenio Semanal hevdet at presidentens kreftsykdom 
er langt verre enn myndighetene tør å innrømme og at han muli-
gens hadde bare to år igjen å leve. Navarrete skal ha vært en del 
av Chávez’ legeteam, og tett på presidentens familie, inntil Chávez 
sluttet å stole på noen andre enn cubansk medisinsk personell. 
Navarrete hevdet at Chávez, mest sannsynlig, lider av en svært ond-
artet krefttype – sarkom – i bekkenet. Påstandene ble tilbakevist 
av Chávez selv da han returnerte fra Cuba med tester som viste at 
kroppen var fri for ondartede celler, men ikke lenge etter måtte 
Chávez på nytt innrømme for offentligheten at han skulle gjen-
nomgå nye behandlinger på Cuba. 

Så stort er hemmeligholdet rundt Chávez’ helsetilstand, at 
ingen har kunnet endelig bekrefte eller avkrefte Navarretes påstan-
der, hverken hans tilknytning til Chávez eller hans påstander om 
Chávez’ helse. Enkelte har til og med spekulert i om Chávez ikke 
virkelig er syk, men har funnet opp kreftsykdommen i et slags 
machiavellisk plot for å vekke sympati.3 Ulike kilder har omtalt 
Navarrete som Chávez’ personlige kirurg fra 2002 til nyere tid, 
mens andre kilder omtaler ham som en del av Chávez’ legeteam 
frem til 2002, uten at disse utelukker hverandre. Ifølge The Tele-
graph erklærte kolleger av Dr. Navarrete at han har vært Chávez 
familiens lege, og blant annet opererte presidentens mor, Elena.4 

Venezuelansk politikk under Chávez har nærmest blitt en 
slags personkult, der alt kretser omkring presidenten. Sannheten 
omkring Chávez’ helsetilstand vil derfor innebære drastiske poli-
tiske konsekvenser hvis Navarrete har rett. Mange lurer på om de 
kan stole på de fremlagte testene fra Chávez’ behandling på Cuba, 
og det strenge hemmeligholdet av opplysninger bidrar heller ikke 
til å stoppe rykteflommen. På toppen av det hele fant Salvador 
Navarrete det nødvendig å flykte fra landet med familien etter 
avsløringene. Det bygger ikke opp tilliten til regimets kontante 
avvisning av Navarretes påstander. Det er likevel mer enn Chávez 
fysiske helsetilstand som er urovekkende. For der Chávez’ kreftsyk-
dom kan få stor innvirkning på venezuelansk politikk nå, er det 
andre aspekter som har hatt langt større innvirkning siden Chávez 
først satte sine ben i presidentpalasset.
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Sannheten om Chávez’ fysiske helsetilstand er fortsatt ukjent, 
men vi vet langt mer om hans psykiske diagnose. Det er velkjent at 
Hugo Chávez de siste ti årene har mottatt behandling for en bipolar 
lidelse. Lidelsen ble tidligere håndtert av en gruppe psykiatere ledet 
av nevnte Chirinos. Navarrete forklarer i intervjuet med Milenio 
Semanel at «den medisinske behandlingen har tjent det formål 
å motvirke presidentens ustabile mentale tilstand som svinger fra 
eufori til sorg, i tilstander der personligheten blir adskilt og mister 
kontakt med virkeligheten.» I 2010 trykket den spanske avisen ABC 
en artikkel, der de hadde bedt en rekke psykiatrieksperter om å eva-
luere Hugo Chávez’ mentale tilstand.5

«Dette er en person med et konstant behov for å bli beundret, 
som bekymrer seg over maktfantasier, helt uten følelser for hvor 
grensene går, som ikke enser proporsjoner, mener at ingen institu-
sjoner fortjener hans respekt, forlanger overdreven beundring og 
alltid på offentlig vis», var beskrivelsen fra psykologen og psykote-
rapeuten Maria Bustamante. 

«Chávez omdanner alle som tenker annerledes til en foraktelig 
fiende og snakker nesten alltid fra en opphøyet posisjon med et kon-
gelig selvhøytidelig tonefall», forklarer spesialisten videre.

Professor i psykoanalyse og psykoterapi ved sentral-universitetet 
i Venezuela, Silvio Pomenta Eloy, ramser opp åtte karaktertrekk 
hos Chávez som kjennetegner en med narsissistisk personlighets-
forstyrrelse: overdrevent grandiost selvbilde, ekshibisjonisme, en 
følelse av allmakt, skjør selvtillit med depressive anfall, manglende 
empati6, forstyrret virkelighetsforståelse, sinne og misunnelse. Han 
legger samtidig til at «hos en ordinær person trenger ikke nar-
sissistiske karaktertrekk å forårsake noen stor sosial omveltning, 
men når det gjelder et statsoverhode i en stor oljeproduserende 
nasjon, med evne til å forføre og manipulere massene, som har 
sitt eget lille hoff og tiltrekker seg intellektuelle og politiske ledere 
som kommer til ham for økonomisk gevinst, da kan virkningene 
bli katastrofale.»

Nå kan man riktignok spørre seg hvilken president som ikke har 
visse narsissistiske trekk? (Det kan kanskje også sies at en sunn dose 
narsissisme er en forutsetning for å lede et land med selvtillit. Det 
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er heller ikke nødvendig med noen dyptgående studie av politikere 
i europeiske parlamenter, eller i Washington DC, før man finner en 
betydelig dose narsissisme.) «Machismo-mentaliteten» i Latin-Ame-
rika skiller seg også fra et norsk politisk klima, der ydmykhet og 
beskjedenhet i mye større grad sees på som dyder. En person med 
narsissistisk personlighetsforstyrrelse er imidlertid ute av stand til å 
forholde seg til virkeligheten på en normal måte. Slike personer er 
så overbevist om sin egen historiske betydning at de mister kontak-
ten med virkeligheten.

En kilde på innsiden av presidentpalasset har beskrevet Chávez 
som ensom, emosjonell, paranoid og utilregnelig. Foruten sin nær-
meste venn og rådgiver Fidel Castro og sin bror Adan Chávez, er 
det veldig få mennesker han stoler på. Den samme kilden beskri-
ver Chávez som sta, uforskammet, ikke i stand til å føre dialog og 
despotisk i sin relasjon med sine ministre, som han entusiastisk 
ydmyker på nesten sadistisk vis. Chávez er ekstremt mistenksom 
overfor alle og er livredd for å bli bedratt. Et tydelig eksempel på 
dette er håndteringen av hans egne sikkerhetsdetaljer som i stor 
grad er overlatt til cubansk etterretning. Det samme gjelder hans 
medisinske behandling som utelukkende foregår på Cuba, eller 
håndteres av cubanske leger i Venezuela. Det blir også fortalt at 
han gråter ofte, og blir veldig deprimert når tidligere allierte bry-
ter med ham. Samtidig fører hans konspiratoriske og impulsive 
natur ofte til plutselige innfall, som for eksempel i 2010, da han 
sendte tropper til den colombianske grensen etter at Venezuela 
ble beskyldt for å være «et fristed for geriljaer». Chávez respon-
derte med å kalle Colombias president Uribe for en «mafiaboss», 
«galning» og «kriminell». Han begrunnet avgjørelsen om å sende 
tropper til grensen med nok et kreativt komplott, der han mente 
at Uribe kunne komme til å opprette en falsk leir på Venezuelas 
side av grensen, for så å angripe den for å fremprovosere en krig.7 

Chávez tilbringer så mye tid på TV og i radiosendinger, time etter 
time, at han overgår selv de mest PR-kåte diktatorer. Cubas mange-
årige diktator Fidel Castro var, før han ga fra seg «presidentembe-
tet» til sin bror i 2008, kjent for sine eviglange taler. Castro holder, 
med sine fire og en halv timer, fortsatt rekorden for lengste tale i 
FNs hovedforsamling med talen «fordømmelsen av imperialisme og 
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kolonialisme», der han ironisk nok omfavnet Sovjetunionens tid-
ligere leder Nikita Khrustsjov. Castros lengste tale noensinne skal 
ha vært på det cubanske kommunistpartiets kongress i 1986, der 
han snakket i imponerende 7 timer og 10 minutter.8 Fidel Castro 
har vært en nær venn og inspirasjonskilde for Hugo Chávez, helt 
siden lenge før Chávez ble president. Og dersom lange taler og hyp-
pige opptredener i mediene har vært pensum hos Chávez’ lære-
mester kan den cubanske mentoren definitivt være stolt. I 2007 satte 
Chávez ny «rekord» i politisk kringkasting, med sitt show «Aló Pre-
sidente». Med en åtte timer lang tale, der Chávez både leste opp 
dikt, sang et par sanger og forsvarte sin venn Mahmoud Ahmadine-
jad, Irans president, slo han sin læremesters rekord i endeløst bab-
bel. Chávez’ maniske pr-kåthet har i realiteten erstattet parlamentet 
med Aló Presidente som viktigste arena for politisk utøvelse. 

«Chávez regjerer fra Aló Presidente. Det er på dette showet at 
ministre finner ut om de har blitt utnevnt eller avsagt. Det er her 
ordførere og guvernører mottar reprimander for alt de har gjort 
galt» sier Arturo Serrano, statsviter ved Andrés Bello Katolske Uni-
versitet i Caracas.9 

Selv om hyppigheten og lengden på Chávez medieopptredener 
er sprø nok i seg selv, kan det vanskelig sammenlignes med det vir-
kelighetsfjerne innholdet. Hans utenrikspolitiske analyser er så kon-
spiratoriske at det ville vært mer nærliggende å tro at de kom fra 
perifere internettforum enn fra en statsleder. I artikkelen «Hugo 
Boss» skriver eksempelvis forfatteren og journalisten Christopher 
Hitchens om sine personlige erfaringer med Hugo Chávez fra 2008, 
da han besøkte presidenten sammen med historikeren Douglas 
Brinkley og skuespilleren Sean Penn, som også er en nær venn av 
Chávez. Artikkelen bidrar ikke til å minske inntrykket av Chávez’ 
paranoide virkelighetsforståelse. Hitchens beskriver hvordan Sean 
Penn underveis i en av presidentens mange tirader om USAs ond-
skap brøt inn for å si at også Chávez sikkert ville bli glad for å se 
Osama Bin Laden arrestert. Chávez svarte med å betvile Al-Qaidas 
eksistens. «Jeg vet ikke noe om Osama Bin Laden som ikke er filtrert 
av Vesten og dens propaganda,» var Chávez’ svar, før han legitimerte 
sin tvil ved å referere til en annen klassiker i konspirasjonsteorienes 
1-2-3. «Det er tross alt film av at amerikanerne landet på månen. 
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Betyr det at månelandingen virkelig hendte? I filmen flyr flagget 
rett ut. Så, er det vind på månen?», resonnerte Chávez. 

«Mens Chávez strålte av stolthet etter sin logiske triumf, sen-
ket en flau stemning seg over mine kamerater, og over samtalen,» 
beretter Hitchens. Denne galskapen stopper for øvrig ikke ved 
konspirasjonsteorier. Også overnaturlige innbilninger har en sen-
tral plass i Chávez’ presidentskap. Chávez er kjent for å sette av en 
tom stol på møter i regjeringskabinettet i tilfelle skyggen av den 
søramerikanske frigjøringshelten Simon Bolivar skulle finne det 
for godt å overvære møtet. Simon Bolivar var en søramerikansk 
general som frigjorde store deler av visekongedømmet Ny-Gra-
nada fra spansk herredømme. Området omfattet for det meste det 
som i dag er Colombia, Venezuela og Ecuador. For dette er Bolivar 
fremdeles en figur med stor heltestatus i Latin-Amerika.

Besettelsen nådde sitt klimaks i 2010, da Hugo Chávez fikk 
Simon Bolivars levninger gravd opp. Utgangspunktet var ikke over-
raskende en ny konspirasjonsteori. Til tross for at de fleste histori-
kere er enige om at Simon Bolivar antakelig døde av tuberkulose, 
er Chávez av en annen oppfatning. Han støtter seg på en konspira-
sjonsteori, hvor det hevdes at Bolivar ble forgiftet av colombianske 
oligarker. Presidenten, som trolig syntes det var naturlig å innta rol-
len som både historiker og privatdetektiv, var så overbevist om sin 
egen fortreffelighet at han likeså godt beordret en rettsmedisinsk 
undersøkelse av denne tvilsomme teorien. Forskerne som ble satt på 
oppgaven klarte ikke å nå noen konklusjon om dødsårsaken til de 
nesten 200 år gamle levningene. 

«Vi kunne ikke etablere hvorvidt dødsfallet skjedde av naturlige 
årsaker eller ved overlagt forgiftning,» måtte visepresident Elías 
Jaua innrømme, etter at det var klart at DNA-testene ikke kunne 
bevise presidentens konspirasjonsteori.10 Forskerne fant imidler-
tid rester av arsenikk i levningene. Det kan åpne for at Bolivar ble 
feilmedisinert, men det gir liten grobunn for noen teori om for-
giftning. Arsenikk var tidligere svært populært i medisinsk behand-
ling. Det var altså ikke mulig å finne noe bevis for overlagt drap. 
Chávez holdt likevel fast på sin konspirasjonsteori: «De drepte 
Simon Bolivar. De myrdet ham, og selv om jeg ikke har bevis, peker 
forholdene i den retningen» insisterte han i et TV-intervju.11 
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Dette er ikke hele historien om den bisarre prosessen. Bolivars 
skjelett ble plukket fra hverandre, mens Chávez twitret om proses-
sen for sitt publikum og beinfragmenter fra tenner og skjelett ble 
tatt bort for testing. Resten av levningene ble plassert i en ny kiste 
merket med Chávez-regjeringens segl. Nå skulle Bolivar for alltid 
være knyttet til Chávez. Publikum skulle så bli vitne til en absurdi-
tetens forestilling. Chávez fortsatte med å appellere til Jesus Kris-
tus for å få ham til å gjenta Lasarus’ oppvåkning og gjenopplive 
Bolivars kroppsdeler, før han fortsatte med en slags dialog med 
Bolivars levninger, samtidig som han siterte fritt fra den chilenske 
poeten og kommunisten Pablo Nerudas «Sang til Bolivar»: 

«Jeg hadde mine tvil, men etter å ha sett hans levninger, sa hjer-
tet mitt, «Ja, det er meg.» Fader, det er deg, eller hvem er du? Sva-
ret: «Det er meg, men jeg våkner hvert hundreår når folket våkner,» 
resonnerte Chávez.

Alle TV-stasjoner i Venezuela måtte deretter vise henholdsvis 
Bolívar i historiske malerier, bilder av skjelettet og deretter bilder 
av president Chávez selv, mens nasjonalsangen dannet lydsporet 
for denne makabre og lite subtile sammenkoblingen. Hele situ-
asjonen kan vanskelig beskrives bedre enn med Christopher Hit-
chens ord, der han omtaler hendelsen som «det mest skamløse 
forsøket på å skape et nekrokrati, eller kanskje mausolokrati, der 
en levende postulerer å innta den avdødes kjødelige vesen, siden 
nordkoreansk media erklærte Kim Jong-il for å være reinkarnasjo-
nen av Kim Il Sung.»12 

Dette maniske behovet for en åndelig forbindelse til sin store 
helt blir ikke mindre komisk når vi vet at en (kanskje to) av oppo-
sisjonens mest prominente figurer antakelig har en direkte link til 
Simon Bolivar. Det har lenge vært en kjent sak at den tidligere bor-
germesteren i Chacao, Leopoldo Lopez, stammer fra Bolivars søster 
Juana Bolivar.13,14 Nå viser det seg at opposisjonens presidentkan-
didat under valget i 2012, Henrique Capriles, muligens også bærer 
«frigjøringsheltens blod» i sine årer. Nye avsløringer i 2012 indikerer 
at han kan ha nedstammet fra en «uekte» bror av Simon Bolivar.15 
Ingen av kandidatene har imidlertid hatt noe behov for å utnytte 
sine slektsforbindelser til Bolivar til politisk fortjeneste.

Chávez har også et overnaturlig fiendtlig syn på USA. De fleste 
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forferdelige ting som skjer i verden, ja selv personlige tragedier, 
kan i Chávez’ verdensbilde spores tilbake til erkefienden USA. 
Ved juletider i 2011 mente Chávez at det var grunn til å spørre 
seg om USA kunne være i besittelse av et hemmelig program for 
å spre kreft blant latinamerikanske ledere. Da Argentinas presi-
dent, Cristina Fernández de Kirchner, annonserte at hun var blitt 
diagnostisert med kreft, ble det litt for mange tilfeldigheter for 
Chávez’ paranoide tankesett. Enda en latinamerikansk president 
på venstresiden med kreft? Dette kunne jo bare bety en ting: USA. 
Chávez fremsatte teorien i en nasjonalt kringkastet tale for Venezu-
elas militære styrker. Han viste til en tidligere avsløring av et ame-
rikansk medisinsk eksperiment i Guatemala mellom 1946 og 1948, 
der flere hundre mennesker ble infisert med seksuelt overførbare 
sykdommer uten samtykke. «Dette var 50 år siden» sa Chávez. (Det 
riktige tallet ville vært 64, men la gå.) «Vil det bli oppdaget om 
50 år at USA har funnet opp teknologi for å spre kreft?», spurte 
Chávez retorisk,16 samtidig som han ironisk nok påpekte at han 
ikke ville fremsette «uforskammede» beskyldninger. Det har imid-
lertid vært stille fra «kreftkonspirasjonsfronten» etter at det viste 
seg at Kirchners kreftsykdom var en feildiagnose.17 

Mesteparten av Chávez’ retorikk utgjøres av aggressive fien-
debilder, omgitt av konspiratoriske komplotter mot enhver som 
våger å stille spørsmål ved hans avgjørelser eller resonnementer. 
De lojale tjenerne som holder det ut, ser seg ikke tjent med å gjøre 
annet enn å gi Chávez stadige bekreftelser på hans geniale for-
treffelighet. Det hele blir til en tragikomisk spiral som kun nører 
oppunder presidentens paranoide virkelighetsforståelse.

Heltedyrkelse
«Alle latinamerikanske land har, til en viss grad, fostret en «heltens 
kult», men bare Venezuela har opphøyet sin grunnlegger, Simon 
Bolivar, til ekstrem forguding», skriver Enrique Krauze, forfat-
ter av boken «Redeemers: Ideas and powers in Latin America».18 
Gjennom biografiske portretter gir Krauze et historisk bilde av 
politiske ideer i Latin-Amerika i det 19. og 20. århundre. Boken 
analyserer de tolv mest innflytelsesrike lederne i Latin-Amerika, 
fra den cubanske poeten og journalisten José Martí til Venezuelas 



på leting etter en ideologisk profil | 49

president Hugo Chávez. Hvert enkelt kapittel brukes som inn-
gangsport for en diskusjon omkring ideene disse ledende figurene 
omfavnet, hvordan ideene påvirket omstendighetene, hvordan 
hver enkelt utformet og finslipte sin filosofi og ikke minst hvordan 
makt påvirket både filosofien og folket. 

Krauze forsøker å definere de ideologiske motivene hos Hugo 
Chávez. Han ender opp med «heltedyrking». Chávez tilba Simon 
Bolivar fra veldig ung alder, men Bolivar er ikke den eneste helte-
figuren som har opptatt Chávez. Ekstrem heltedyrking er et gjen-
nomgående trekk ved både Chávez’ personlighet og hans politiske 
tenkning. I tidlige barneår på slettene i Barinas følte Chávez en 
intens beundring for baseballspilleren Nestor Isaías Chávez, med 
kallenavnet El Látigo (Pisken), en berømt «pitcher» som døde tid-
lig. Så sterk skal beundringen ha vært at da Chávez ble tatt opp i 
militærakademiet i 1971, 17 år gammel, besøkte han graven til «El 
Latigo» for å be om tilgivelse, ettersom nye helter nå krevde hans 
oppmerksomhet, for eksempel Che Guevara og Fidel Castro. Hel-
tedyrkingen hos Chávez ser imidlertid ut til å ha hatt en intensitet 
utenom det vanlige. Helt siden Chávez møtte Fidel Castro første 
gang, har han omtalt den cubanske diktatoren som «en far», mens 
barna hans omtaler ham som «bestefar». 

Flere kilder forteller også at Chávez selv tror han er reinkar-
nasjonen av opprørslederen Ezeguiel Zamora,19 en heller obskur 
figur i venezuelansk historie. Zamora ledet et væpnet opprør mot 
det han kalte oligarkene, med sikte på å gjennomføre en jord-
bruksreform som skulle fordele land til de fattige. Zamoras omfor-
delingsopprør feilet, men han har likevel blitt en viktig ideologisk 
inspirasjonskilde og revolusjonær stamfar for Hugo Chávez’ poli-
tiske bevegelse, sammen med Bolivar og Simón Rodríguez (som 
noen ganger kalte seg Simon Robinson), en venn og lærer av 
Bolivar. Zamora døde etter å ha blitt skutt i ryggen av en av sine 
egne menn. Med sitt selvbilde som Zamoras reinkarnasjon skal 
Chávez være livredd for at han vil komme til å dele samme skjebne 
som sin «sjelefrende».20 Chávez tilber ikke bare sine helter, han 
synes å ha et behov for en særegent personlig eller spirituell kon-
takt. Slik legemliggjør Chávez den ekstreme heltedyrkelsen i den 
største personen av dem alle: ham selv.
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Besettelsen for Simon Bolivar gjennomsyrer alt ideologisk bud-
skap. Alt kretser rundt figuren Bolivar. Hugo Chávez har gjort 
Bolivar til åndelig leder for sitt ideologiske prosjekt. Han kaller 
revolusjonen sin «bolivariansk» og har til og med omdøpt Venezu-
ela til «Den bolivarianske republikken Venezuela». De politiske 
ideene har imidlertid lite med Bolivar å gjøre. «Chávez er ingen 
ideenes mann, men heller ikke en mann uten ideer,» beskriver 
Krauze. Grunnpilarene i Hugo Chávez’ politiske prosjekt er først 
og fremst en svært USA-fiendtlig «anti-imperialisme» og det han 
kaller «det 21. århundrets sosialisme», et begrep som opprinnelig 
stammer fra den tysk-meksikanske marxisten Heinz Dieterich. 

Chávez brukte begrepet første gang i en tale for World Social 
Forum i Porto Alegre, og siden har han popularisert det i et forsøk 
på å definere et ellers diffust politisk prosjekt. Chávez trengte en ide-
ologisk base for dette prosjektet, og hvem var bedre enn selve gude-
skikkelsen for Venezuelas sivile monoteistiske «religion»: Simon 
Bolivar. I sin søken etter en attraktiv politisk base forsøker Chávez å 
omdanne Bolivar til en pioner for sosialisme. Det er ganske langt fra 
realiteten. Bolivar beundret Thomas Jefferson og lot seg bl.a. inspi-
rere av bøkene til Adam Smith og Montesquieu. Bolivar var opptatt 
av politiske ideer og filosofi. Chávez synes derimot å være langt mer 
opptatt av symbolikk og identifikasjon. Så manisk er dette forholdet 
til symboler at republikkens våpenskjold måtte endres for å passe 
til Chávez’ politiske budskap. Det opprinnelige våpenskjoldet inne-
holder en hvit hest som løper mot høyre, og ser seg tilbake til ven-
stre. I det nye våpenskjoldet galopperer hesten i stedet mot venstre.

Den peruanske etterretningsanalytikeren Jorge Serrano Torres 
føyer seg til listen over fagfolk som har forsøkt å tegne en profil av 
Hugo Chávez.21 «Chávez har ikke noe overlegent intellekt, men 
en utmerket hukommelse, og gjør ofte nytte av latinamerikanske 
uttrykk og ordspråk. Han synger, deklamerer dikt, elsker baseball 
og kvinner og er tilbøyelig til å kommunisere med døde helter 
under seanser. Selv om han definerer seg som en revolusjonær, 
en sosialist og har adoptert slagordet: Patria, socialismo o muerte 
(Faderland, sosialisme eller døden), er han ingen marxist, men 
villig til å være hva enn som garanterer hans stadig vedvarende 
makt,» skriver han.
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I 1995 uttalte Chávez at «Jeg vet ingenting om marxisme, jeg 
leste aldri Kapitalen, jeg er verken marxist eller anti-marxist.» Han 
snakket antakelig sant, men i en TV-sendt tale til nasjonalforsam-
lingen i 2009 hadde han plutselig en ny innfallsvinkel. Her uttalte 
Chávez at «jeg er en marxist, i samme grad som Jesus Kristus’ føl-
gere og Amerikas frigjører Simon Bolivar». Men Simon Bolivar 
var på ingen måte marxist, og Karl Marx selv hadde svært liten 
sans for Bolivar. I 1851 ble Marx bedt om å bidra til oppslagsver-
ket «New American Cyclopedia», hovedsakelig innen områdene 
militær historie, biografi og terminologi.22 Bolivar kom naturlig 
nok opp som emne. Marx hadde ikke nevnt Bolivar i noen av sine 
tidligere skriverier, og det er derfor liten grunn til å tro at Bolivar 
hadde opptatt Marx noe særlig før. Resultatet ble likevel en svært 
fiendtlig og nedsettende artikkel, der Bolivar stort sett beskrives 
som en «pompøs aristokratisk hykler, plyndrer og løgner hvis mili-
tære seire stort sett skyldtes innleide rådgivende leiesoldater», i det 
som ellers skulle være et fargeløst upartisk oppslagsverk. 

Den venezuelanske historikeren German Carrera Damas under-
streker også hvor fullstendig malplassert det er å bruke Bolivar som 
symbolsk virkemiddel for en sosialistisk revolusjon.23 «Det er en vits. 
Bolivar var en mann med det 18. århundrets ideer. Han trodde på de 
essensielle verdiene, frihet, rettferdighet og sannheten, i absolutte 
termer,» skriver Damas om forsøket på å definere Bolivar som sosi-
alist. Å inkludere Bolivar i Chávez-regimets ideologiske arsenal var 
nyttig for å legitimere regimet. Den sterke symbolikken i frigjøreren 
Bolivar, kampen mot imperialismen, passet perfekt til demagogen 
Hugo Chávez og hans innbitte verbale kamp mot alt USA står for. 
«Dette regimets hovedmålsetting er ikke sosialisme, men kampen 
mot USA», sier Damas.

Chávez tilpasser Bolivar etter eget forgodtbefinnende, men dette 
er ikke bare en politisk motivert omskriving av historien. Bak den 
tilfeldige historiske revisjonismen ligger det en intens besettelse. 
Chávez nøyer seg ikke med å la Bolivar være et forbilde, en inspi-
rasjonskilde. Identifikasjon er helt nødvendig for narsissisten. Hele 
Venezuela beundrer Bolivar. Chávez trengte noe unikt, en åndelig 
forbindelse. Gjennom identifiseringen med Bolivar løfter Chávez 
sitt eget presidentskap til noe mer. Chávez’ entré på maktens arena 
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skulle ikke bare være historien om en stor politisk seier, ei heller en 
historisk triumf. Dette var intet mindre enn Bolivar og folkets opp-
våkning, oppstandelsen fra Pablo Nerudas dikt.

I met Bolívar on a long morning,
In Madrid, at the front of the Fifth Regiment,
Father, I said, are you or are you not or who are you?
And looking at the Headquarters of the Mountain, he said,
«I wake up every hundred years when the people awake.»

Pablo Neruda, A Song To Bolivar24 

Helt siden innsettelsestalen demonstrerte Chávez at Bolivar-kul-
ten ikke var noen midlertidig fase fra presidentens opprørsdager, 
men at det snarere kom til å prege presidentskapet i lang tid. I 
ekstreme svulstige vendinger, selv etter latinamerikanske standar-
der, ble Bolivar flittig sitert og hyllet. Ovasjonene til Bolivars ære 
ledet på narsissistisk prakteksemplarisk vis frem til øyeblikket der 
Chávez indikerte at hans politiske entré var intet mindre enn rein-
karnasjonen av den store Bolivar. «Det er Bolivar som kommer til-
bake til livet hvert hundrede år. Han våkner hvert hundrede år når 
folket våkner.» Symbolikken var klar. Chávez hadde vekket folket. 
Bolivar var tilbake. 

Chávez ble inspirert til å bruke Bolivar som politisk bærebjelke 
etter å ha lest marxisten Georgi Plekhanovs bok «On the Question 
of the Individual’s Role in History».25 Krauze siterer Chávez: «Jeg 
leste Plekhanov for lenge siden, da jeg tilhørte anti-gerilja-avde-
lingen og den gjorde et dypt inntrykk på meg… Jeg leste den i 
teltet mitt fra lyset av en lommelykt… på søken etter ideer om indi-
videts rolle i historiske prosesser». Denne dragningen mot indivi-
det, den sterke mann, har alltid hatt en betydelig tiltrekningskraft 
i latinamerikansk politikk. Etter årtier med et dysfunksjonelt kor-
rumpert topartisystem var befolkningen klar for å forkaste det de 
mente var blitt en politisk modell som hadde feilet. Folket skulle 
ta styringen tilbake. Løsningen førte til den samme kardinalfei-
len som stadig holder latinamerikanske land tilbake og hindrer 
fremveksten av fungerende demokratiske institusjoner: Troen på 
at folkets makt må realiseres gjennom den mektige sterke leder 
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– caudilloen. Befolkningen stemte på en sterk militær leder med 
nok pondus til å rydde opp i korrupsjonen. I kraft av dette banet 
de dermed veien for et nytt autoritært system med mandat til å 
sementere enda mer makt hos en liten elite i kraft av å represen-
tere «folkeviljen». Denne «caudillismen» definerer Chávez’ ideo-
logi bedre enn noe annet. Chávez er revolusjonen, og revolusjonen 
er Chávez. Inspirert av Fidel Castro, ser Chávez på seg selv som et 
instrument for den kollektive viljen. Ettersom folket har akseptert 
ham som leder, er folkets vilje legemliggjort i Chávez. 

Enrique Krauze går til det skritt å spørre om Chávez kan kalles 
fascist? En av Chávez argeste fiender, den venstreintellektuelle poli-
tikeren og journalisten Teodoro Petkoff, avviser dette: «Chávez er 
ikke fascist, men han har fascistiske elementer», skriver han. Han 
nevner blant annet lederens personkult, manipuleringen av his-
torien for å oppnå politiske mål, mangel på respekt for legalitet i 
folkets navn, den stadige undertrykkende tilstedeværelsen i medi-
ene og den aggressive fremferden mot politiske motstandere i taler. 
Chávez synes, ifølge Krauze, å adoptere den skotske historikeren 
Thomas Carlyles syn på heltenes plass i samfunnet. Carlyle mente at 
samfunnets kaotiske natur krevde at slike helter tok kontroll, at hel-
tens naturgitte oppgave var å skape orden i en uordnet tilstand, slik 
en snekker lager nyttige materialer av grove trær.26 «Makt og rett, så 
skrekkelig uforenlig i starten, er i det lange løp en og samme ting,» 
skrev Carlyle i 1839. Det var et syn Vladimir Lenin definitivt delte, i 
motsetning til Plekhanov som beskyldte Lenin for å «forveksle pro-
letariatets diktatur med diktatur over proletariatet».

Chávez har like lite villet la seg stoppe av lover, regler eller konsti-
tusjonelle rammer. Han vil ikke la seg begrense av «lovmessig visvas». 
Han er helten som har vekket folket til live, med løfter om en ny 
«gullalder». Denne gullalderen skal ifølge ham selv komme i 2020 
og vare i ti år, naturligvis med ham selv som president. Det famøse 
løftet kom under et intervju sommeren 2011, kort tid etter det ble 
kjent at Chávez hadde kreft. Chávez avkreftet at han hadde noen 
planer om å tre tilbake. I stedet kunne han avsløre at han nå var fast 
bestemt på å sitte med makten til 2031.27 Slik Lenin forvekslet prole-
tariatets diktatur med diktatur over proletariatet, ser Chávez ut til å 
ha forvekslet «makt til folket» med «makt over folket». 
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Skummelt idégrunnlag
Bortsett fra «farsfiguren» Fidel Castro, har Chávez skiftet mentor 
en rekke ganger i løpet av sine år ved makten. En av hans første 
store inspirasjonskilder var boken «El Oráculo del Guerrero» (den 
engelske versjonen heter «Path of the Warrior») av Lucas Estrella. 
Det er en selvutviklingsbok Chávez fikk av sin andre kone, Maria Isa-
bel, der gammel japansk krigerfilosofi brukes som veiledning for å 
takle livets mange utfordringer. Chávez anbefalte og siterte boken 
flittig i løpet av sine første år som president. Boken ble veldig popu-
lær en periode, inntil den kjente homofile TV-personligheten Boris 
Izaguirre gjorde det kjent at den også var svært populær i det homo-
file miljøet. Etter dette forsvant boken kjapt fra Chávez’ vokabular 
og chavistaer sluttet å kjøpe den. 

Venezuela har sterke religiøse tradisjoner, og mer enn 90 pro-
sent av befolkningen er romersk-katolske, ifølge myndighetenes 
egne tall. Homofobi har alltid vært et generelt problem i Venezuela, 
men det har vært noen fremskritt under Chávez. Ny lovgivning har 
gitt LHBT-personer (samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile 
og transpersoner) flere rettigheter. Fra øverste hold har det imidler-
tid vært svært stille, og presidenten selv har flere ganger bygget vel-
villig oppunder det homofiendtlige klimaet i landet. I 2006 benyttet 
Chávez spøkefullt referanser om sodomi for å sverte opposisjonen. 
Ettersom tilsvarende seksuelt ladede ord ikke har helt samme språk-
lige konnotasjoner på norsk, gjengir jeg den engelske oversettelsen 
i Boston Review:

«Chávez’s metaphor for dominating the opposition - vamos a jugar 
el juego del rojo… tu te agachas y yo te cojo; a non-rhyming translation 
is «let’s play the game of red… ‚ you bend down and I fuck you.» 28

Selv Silvio Berlusconi ville antakelig funnet dette heller upassende. 
Jusprofessor Tamara Adrian, en av de mest profilerte transperso-
nene i Venezuela, mener landet henger langt etter resten av regi-
onen hva gjelder LHBT-rettigheter. Hun har kritisert regjeringen 
for ikke å følge opp sin retorikk om «sosial inkludering». Samti-
dig skjuler det seg mye hatvold mot seksuelle minoriteter i den sta-
dig økende volden i landet.29 Likevel er homofobi mer et generelt 
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samfunnsproblem enn noe Chávez-problem, selv om Chávez ikke 
er uten ansvar for slike samfunnsstrømninger, når han som landets 
overhode bygger oppunder dem. 

I hjertet av «chavismoen» er det langt skumlere strømninger. 
All den tid Chávez forsøker å fremme sin «sosialisme for det 21. 
århundret» som en arv fra Simon Bolivar, er det langt mer direkte 
koblinger til den argentinske sosiologen, statsviteren og holocaust-
fornekteren Norberto Rafael Ceresole. Hans idégrunnlag må i beste 
fall sies å være sterkt preget av anti-semittisme og venstrefascisme. 
Ceresole publiserte en rekke verker der han beskrev Holocaust som 
en myte og fordypet seg i diverse konspirasjonsteorier om jøder. På 
70-tallet var Ceresole en av lederne i den venstreradikale gerilja-
gruppen Monteneros. Gruppen representerte en militant ekstrem 
venstrefløy av Juan Peróns tilhengere, og finansierte sine aktiviteter 
gjennom kidnapping og krav om løsepenger. 

«Peronismens» høyreside og venstreside ble for alvor split-
tet da væpnet konflikt brøt ut mellom gruppene i 1973, i anled-
ning Peróns hjemkomstseremoni etter 18 år i eksil i Spania. Perón 
ankom flankert av daværende president Hector Campora, en 
representant for peronismens venstreside. Snikskyttere fra høyre-
siden åpnet ild mot venstresiden. Minst 13 mennesker ble drept 
og flere hundre skadet. Hendelsen har i ettertid fått navnet Ezai-
za-massakren. Campora hadde ikke vært president i mer enn 
knappe to måneder da han gikk av i juli 1973. På dette tidspunktet 
var den politiske ustabiliteten i Argentina kritisk, og mange mente 
at Perón var den eneste som kunne skape trygghet og vekst. Perón, 
som hadde støttet «peronistenes» venstrefløy mens han fortsatt var 
i eksil i Spania, tok nå side med høyresiden, som var dominert av 
fagforeningene, mot venstresiden som krevde voldelig revolusjon. 

Peron vant valget i 1973 med 62 prosent av stemmene, og begynte 
sin tredje presidentperiode den 12. oktober, 77 år gammel, med sin 
kone Isabel som visepresident. Monteneros, på sin side, gikk etter 
hvert under jorden. De hevdet å stå for en «sosial revolusjonær 
autentisk visjon» av peronismen. Da Perón døde i 1974, satte Mon-
teneros i gang geriljaoperasjoner mot regjeringen, som nå var ledet 
av Isabel Perón. I realiteten var det den høyreekstreme fløyen i par-
tiet, anført av sosialminister José López Rega, som trakk i trådene. 
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Misnøyen med regimet under Isabel Perón vokste. Inflasjonen ble i 
1975 beregnet til 600 prosent per år, valutareservene skrumpet dras-
tisk inn, og politiske mord og kidnappinger var vanlig. Til slutt ble 
Perón avsatt i et militærkupp i 1976. Det nye regimet satte i gang 
det de kalte en «nasjonal reorganiseringsprosess» – mer kjent som 
«den skitne krigen». Hærens etterretningstjeneste og dødsskvadro-
nen AAA (Argentine Anticommunist Alliance) forsøkte regelrett å 
utrydde geriljaorganisasjonene ERP (Folkets Revolusjonære Hær) 
og Monteneros. Mellom 20.000 og 30.000 antas forsvunnet under 
dette militære regimet.30 

Da militærjuntaen inntok makten, ble Norberto Ceresole 
tvunget i eksil i Spania. Fra Madrid ble Ceresole talsmann for 
peronismen, og hadde en innflytelsesrik stemme blant enkelte 
militæroffiserer i Sør-Amerika. Han ble medlem av det russiske 
vitenskapsakademiets institutt for latinamerikanske studier, og 
forsvarte de som tok til orde for en latinamerikansk allianse med 
Sovjetunionen. Ceresole opprettholdt også nær kontakt med Fidel 
Castro i over 20 år, samt representanter for arabiske ledere. Som en 
av Hugo Chávez’ tidlige inspirasjonskilder er det lett å se at dette 
kan ha hatt stor påvirkning på hans senere utenrikspolitiske allian-
ser. Cerosole møtte Hugo Chávez i Buenos Aires i 1994. Innen slut-
ten av dette året reiste Ceresole til Venezuela og deltok i Chávez’ 
tidlige politiske kampanje. På denne tiden presenterte Ceresole 
en ideologisk base for Chávez’ bevegelse, som skulle få feste gan-
ske raskt.31 Ceresole tok til orde for en fusjon av militæret og den 
sivile befolkningen, med én enkelt leder. Ceresoles tilstedeværelse 
i Venezuela ble kortvarig. Etter å ha ankommet landet i 1994 publi-
serte Ceresole en tekst der han presenterte Chávez’ kuppforsøk i 
1992 som et politisk alternativ. Ceresole ble ganske raskt utvist av 
daværende president Rafael Caldera, for å bygge oppunder ude-
mokratiske strømninger i landet. Han hadde imidlertid rukket å 
gjøre et dypt inntrykk på Hugo Chávez.

Da det ble klart at Chávez hadde vunnet valget i 98 erklærte 
Ceresole at: «Befalingen gitt av det venezuelanske folk er klar og 
tydelig. En fysisk person, ikke en abstrakt idé eller politisk parti, er 
av folket delegert oppgaven å utøve makt. Det eksisterer en sosial 
orden fra majoriteten som omdanner en gammel militær leder 
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til å bli en nasjonal caudillo». Ceresole returnerte umiddelbart 
til Venezuela etter Chávez’ valgseier, og begynte å rådgi medlem-
mer av regjeringen. I boken «Caudillo, Hær, Folk: Kommandør 
Chávez’ Venezuela»,32 fortsatte han å fremme sin avhandling om 
en militær-sivil allianse med Chávez som øverste leder. Ceresole var 
en kontroversiell mann, også innen Chávez’ egne rekker. Den mer 
moderate delen av Chávez’ regjering, anført av Jose Vicente Ran-
gel og Luis Miquilena, mente at Ceresole hadde blitt en byrde for 
regjeringen, både på grunn av anti-semittisme og militarisme, men 
også fordi han visstnok var medlem av Hizbollah. 

Ceresole hadde i det hele tatt ingen tro på demokratiet som 
styreform. Han mente politiske partier var et overflødig onde og 
at veien til folkets frigjøring gikk gjennom en karismatisk diktato-
risk leder, med autentiske nasjonalistiske følelser og som kunne 
representere folket gjennom hæren. All annen politisk organise-
ring måtte avskaffes og forbys. En særlig utfordring, ifølge Cere-
sole, var «jødeproblemet», noe han, ifølge ham selv, ble klar over 
da han oppdaget at bombingen av et jødisk senter i Buenos Aires 
i 1994, der 85 mennesker døde (flesteparten jøder) egentlig var 
satt i stand av Israel. I introduksjonen til Ceresoles bok om Chávez 
skriver han for eksempel følgende:

Første gangen jeg forsto ’jødeproblemet’ var da jeg oppdaget 
empirisk, at de såkalte ’terrorangrepene i Buenos Aires’ (1992 og 
1994)… sammenfalt med en intern krise i staten Israel og ikke 
med handlingene til påstått ’islamistisk terrorisme’. Fra dette øye-
blikket og videre, har jødene opptatt livet mitt. Jeg oppdaget plut-
selig at de ikke var slik jeg hadde kjent dem inntil da, som individer 
adskilt fra hverandre, men snarere som elementer der individuali-
sering er umulig, en gruppe forent av hat… 33

Da en synagoge i Caracas ble plyndret, gjenstander ødelagt og ned-
tagget med uttrykk som «død over jødene», reagerte også Chávez 
på en måte som var Ceresole verdig. Angrepet fant sted etter at 
Chávez hadde mobilisert sine støttespillere til å protestere mot 
Israels krig i Gaza. Nettsider som støttet Chávez oppfordret til boi-
kott av Venezuelas marginale jødiske samfunn, utvisning av jøder 
og protester mot Israels ambassade og jødiske synagoger. Etter 
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hærverket fordømte Chávez handlingene. Pekefingeren rettet han 
imidlertid mot jødene selv. «Spørsmålet må stilles. Hvem tjener på 
disse handlingene? Det er ikke regjeringen, ikke folket, ei heller 
revolusjonen», resonnerte Chávez, før han to dager senere antydet 
at angrepet var en del av et plot for å ødelegge hans sjanser før en 
folkeavstemning samme måned.34 

Under Chávez har jødiske skoler og samfunnshus blitt kontinu-
erlig trakassert, og tusener av jøder har forlatt landet. Den jødiske 
befolkningen i Venezuela har alltid vært marginal. Da Chávez kom 
til makten var det totalt ca 22.000 jøder i hele landet. I dag skal tal-
let være mellom 9.500 og 14.000. De som er igjen er for det meste 
middelklasse-familier som ikke har ressursene til å forlate landet, 
i tillegg til noen få velstående forretningsmenn.35 I 1999 sørget 
den moderate delen av Chávez’ regjering, som reagerte på Cereso-
les antisemittisme og oppfattet ham som en ekstremist, for at han 
ble bedt om å forlate landet. Chávez selv fornektet imidlertid aldri 
Ceresole og beskrev ham så sent som i 2006 som en «god venn» og 
«en intellektuell verdig stor respekt».36 I ettertid har den moderate 
fløyen, som i sin tid fikk Ceresole utvist, forlatt Chávez en etter en. 
Det er utbredt misoppfatning at Chávez’ sterkeste kritikere kom-
mer fra høyresiden. Chávez’ både tidligste og krasseste kritikere 
inkluderer flere av hans en gang lojale støttespillere, som skuffet 
måtte innse at mannen som skulle bringe nytt håp for Venezuela, 
var lite annet enn nok en autoritær leder. 

Chávez avviste Ceresoles idé om å avskaffe politiske partier, men 
adopterte velvillig Ceresoles idé om en global konspirasjon anført 
av USA og Israel. Chávez omfavnet spesielt Ceresoles idé om hæren 
som et instrument for folkelig forandring. Disse ideene fikk tidlig 
fotfeste i Venezuela. I dag er det knapt noen av Chávez’ mento-
rer som har satt like synlige spor etter seg som Ceresole. Militærets 
tilstedeværelse i lokale og sentrale myndigheter, i alle områder i 
forvaltningen og offentlige tjenester, er av de mest distinkte kjenne-
tegnene på chavismoens forstemmende samfunnsavtrykk. 

I 2000 ble den såkalte «Plan [Civico Militar] Bolivar 2000» eta-
blert. Helt i tråd med Ceresoles ideer inneholdt planen en rekke 
militære reformer med sikte på å viske ut skillet mellom militæret og 
det sivile samfunn. De militære reformene hadde hovedsakelig tre 
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mål: å løse opp grunnlovsbestemte begrensninger på politisk delta-
kelse i militæret, utvide de militære styrkenes rolle i sosial og økono-
misk utvikling og øke militærets selvstendighet ved å fjerne legislativ 
myndighet over forfremmelser. I kraft av den nye Grunnloven banet 
Hugo Chávez veien for forsvarets inntreden i Venezuelas samfunns-
liv som en politisk aktør. 

Noen av endringene Chávez gjorde var mindre problematiske. 
De kan sees på som et ledd i å modernisere det venezuelanske for-
svaret. For eksempel reverserte Chávez en gammel lov som nektet 
soldater i aktiv tjeneste å stemme. På et kontinent der forsvaret har 
stått i veien for demokratisering og militærkupp nærmest har vært 
en del av den politiske hverdagen, har det vært gode grunner for å 
gi forsvaret minst mulig politisk innflytelse. I lys av dette represen-
terte stemmerett til militære tjenestemenn i aktiv tjeneste et skritt i 
gal retning. Sammenlignet med Chávez’ øvrige reformer fremstår 
det imidlertid som en bagatell. 

Hvorvidt soldater har stemmerett eller ikke, har lite å si for den 
institusjonelle maktbalansen i samfunnet. Det avgjørende for demo-
kratiet er at militæret er en maktinstitusjon underlagt sivil myn-
dighet. Venezuela fikk nå det stikk motsatte. Under Chávez har 
militæret fått en utstrakt rolle som utøvende politisk aktør. Ceresole 
tok til orde for regionale militære prosjekter, med en sterk militær 
tilstedeværelse i alle samfunnslag. Finansieringen av store velferds-
prosjekter i Venezuela blir følgelig kanalisert gjennom forsvaret. 
Forsvaret er involvert i alt fra bygging og vedlikehold av infrastruk-
tur og offentlig transport, til distribusjon av forbruksvarer til de fat-
tige og forsyning av medisinske tjenester. 

De militære styrkene har også fått en avgjørende rolle innen 
offentlig administrasjon. Innen 2002 var de fleste offentlige virk-
somheter og selskaper administrert av militære offiserer. Ambas-
sadørene i en rekke land var aktive offiserer, og flere hundre 
offiserer fikk ansvaret for å utøve myndighet over det offentlige 
byråkratiet. Innen 2001 hadde Venezuela flere generaler og admi-
raler enn Mexico og Argentina sammenlagt.37 Chávez mente også 
at parlamentets rolle i prosessen med militære forfremmelser og 
utnevnelse av oppgaver hadde «politisert» den. For å gjøre dette 
mindre politisert skulle i stedet alle forfremmelser nå godkjennes 
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av presidenten direkte. Det åpnet nye kanaler for embetsbrudd. 
Korrupsjonsanklager som involverte militært personell ble raskt en 
daglig affære i mediene. President Chávez hadde imidlertid styrket 
sin makt betraktelig. Med offiserer som utøvende politiske aktører, 
og militære forfremmelser direkte underlagt presidenten, kunne 
Chávez enkelt flytte og omrokkere på både forsvaret og byråkratiet 
etter eget forgodtbefinnende.38 Med uttalelser som «Bare Hugo 
Chávez kan regjere Venezuela» og «Den som elsker Chávez elsker 
Venezuela», realiserer Chávez Ceresoles maktkonsept. Makt skulle 
være konsentrert og sentralisert. Folket skulle velge en person, 
ikke en idé eller en institusjon. Det skulle være en post-demokra-
tisk modell der parti og ideologi spilte en mindre betydelig rolle. 

Chávez realiserer det klassiske venstrepopulistiske bedrageriet. I 
kraft av å representere folket fratas de demokratiske institusjonene 
stadig mer innflytelse, samtidig som makten i økende grad sentreres 
hos en liten elite. Folkets majoritet skulle få sitt uttrykk gjennom 
stemmen til en nasjonal «caudillo». Ikke en president, men en 
kommandant, eller «commandante presidente,» som han kalles 
av sine underordnede. I stedet for et forsvar underlagt politikken, 
har Venezuela fått et system der politisk myndighet stadig oftere er 
underlagt forsvaret, med presidenten som øverste leder. Resultatene 
av Ceresoles neo-fascisme ser vi på gatene i Venezuela hver dag. Vold 
og korrupsjon skyter i været.

Analytikeren Elizabeth Burgos definerer Ceresoles innflytelse 
som neo-fascistisk.39 Fra Ceresole adopterte Chávez ideen om den 
ene lederens dominans, hans forbindelse til folket, uten innblanding 
fra et politisk parti og med militæret som viktigste støttespiller. Cere-
sole bygget egentlig bare på klassiske latinamerikanske makttradisjo-
ner, der politiske partier ofte har lignet mer på en kult kransende 
rundt én eller noen få profilerte figurer, mer enn en demokratisk 
bevegelse tuftet på felles verdier eller prinsipper. Ironisk nok var det 
nettopp dette systemet Chávez gjorde opprør mot. Ceresole så videre 
for seg en latinamerikansk maktallianse med Chávez som dets revo-
lusjonære overhode. En slik allianse ville deretter, ifølge Ceresole, 
forenes med andre maktallianser, spesielt i Midtøsten, og skape en 
multipolar tilstedeværelse som kunne utfordre USA og Israel. Han 
så for seg at et slikt prosjekt kunne kulminere i en føderasjon av de 
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latinamerikanske statene, en militær allianse der forsvaret også skulle 
være ansvarshavende for økonomisk, sosial og politisk utvikling. 

Denne visjonen appellerte til Chávez. Allerede i 1998 uttalte 
Chávez at han «vurderte Norberto Ceresoles idé om å integrere 
kontinentet langs Venezuela, Brasil og Argentina». Chávez har 
aldri helt forlatt denne overdådige ideen, selv om de politiske rea-
litetene har fått ham til å adoptere mer beskjedne mål med årene. 
Likevel, til tross for sine 26 millioner innbyggere, mot for eksempel 
Brasils 192 millioner, fortsetter Chávez iherdig å profilere seg som 
Latin-Amerikas redningsmann, godt hjulpet av PR-agenter som 
filmskaperen Oliver Stone og hans film «South of the Border». 

Fra FNs talerstol, 22. september 2009, brukte Chávez rikelig 
med tid på å promotere filmen om seg selv, i en tale som i god 
«castrosk» ånd varte i 57 minutter. Det var riktignok mindre enn 
Muammar Gadhafi, som allerede hadde levert en 96 minutters 
lang tirade, der han blant annet erklærte at FNs sikkerhetsråd i ste-
det burde kalles «terrorrådet». Chávez startet sin tale med å love 
at «han ikke skulle snakke lenger enn Libyas diktator Muammar 
Gadhafi». Gadhafi hadde nemlig «sagt alt som trenger å bli sagt», 
ifølge Chávez.40 Etter 51 minutter kommenterte Chávez spøkefullt 
at han trodde han hadde snakket i 10 minutter, før han avsluttet 
seks minutter senere.41

Marta Harnecker
En annen av Hugo Chávez’ viktige inspirasjonskilder er den chi-
lenske sosiologen og marxisten Marta Harnecker, enke etter den 
tidligere cubanske etterretningssjefen Manuel Piñeiro. Harnec-
kers forhold til det cubanske regimet går helt tilbake til 60-årene. 
Da hun ga ut boken «The Basic Concepts of Historical Materia-
lism», på slutten av 60-tallet, etablerte hun seg som en av de mest 
leste forfatterne på den latinamerikanske venstresiden, og ble en 
kjent ekspert på marxistisk filosofi. 

Samarbeidet mellom Harnecker og Chávez begynte i 2002, etter 
at Harnecker gjorde et omfattende intervju med presidenten. Det 
varte i over 15 timer, antakelig det lengste intervjuet Chávez har 
gjort. Etter dette begynte en periode på fire år, der hun figurerte som 
en viktig rådgiver for Chávez. Fra kontoret sitt i presidentpalasset i 
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Miraflores var hun kjent som en av hjernene bak de teoretiske defi-
nisjonene for Chávez’ «bolivarianske revolusjon». I løpet av disse 
årene ledsaget hun Chávez på flere internasjonale reiser. En av Har-
neckers viktigste oppgaver var å konstruere de ideologiske retnings-
linjene i presidentens taler. I 2004 vant Chávez en folkeavstemning, 
der presidentens videre skjebne ble lagt ut for folket med mulighet 
til å svare «ja» eller «nei» på spørsmålet: «Er du enig i å annullere 
det folkelige mandatet til president Hugo Chávez for den nåvæ-
rende presidentperioden?»42 Etter valgseieren sto Harnecker bak 
utformingen av et «nytt strategisk kart», der Chávez definerte mål-
settingene for den bolivarianske revolusjonens neste fase, og lovet å 
intensivere revolusjonen.43 

Det er likevel usikkert hvor stor reell politisk innflytelse Harnec-
ker hadde på Chávez. Harnecker fungerte i stor grad som en «che-
erleader» for regjeringen, og skrev rikelig med innlegg i regional 
presse til støtte for revolusjonen. Men for som så mange andre av 
Chávez` tidligere allierte ble forholdet verre etter hvert. Hovedgrun-
nen skal ha vært publiseringen av en tekst i 2006, der hun kom med 
flere kritiske bemerkninger.44 Harnecker beskriver Chávez som svært 
vanskelig å samarbeide med. «Han er ikke interessert i å ta mot råd. 
Han mottar det du sender ham, sammen med mange andre inn-
spill, men er ikke interessert i å utveksle ideer. Han lager sin egen 
syntese», forteller hun. Den manglende folkelige deltakelsen i den 
såkalte revolusjonære prosessen skal ha vært blant Harneckers stør-
ste innvendinger. Antakelig hadde Harnecker langt større innflytelse 
over Chávez’ ideologiske vokabular enn over den politiske utformin-
gen, men innflytelsen er likevel langt fra ubetydelig. «Hun hadde 
stor innflytelse i å skissere retningslinjene for å revitalisere den revo-
lusjonære prosessen», skriver statsviteren Alfredo Ramos.45

I likhet med Ceresole understreket Harnecker militærets vik-
tige rolle, men hun fremhevet også linken mellom de militære 
styrkene og Simon Bolivar.46 Harnecker trekker frem programmet 
Plan Bolivar som foregangseksempel på militærets rolle i regje-
ringens sosiale prosesser. «De militære styrkene gikk løs på opp-
gavene med entusiasme», forklarer hun, uten å reflektere over om 
den massive pengestrømmen som plutselig ble kanalisert gjennom 
forsvaret kunne hatt en innvirkning på «entusiasmen». I stedet 
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bygger hun videre på forbindelsen mellom Chávez’ militarisme 
og kulten rundt Bolivar. «De venezuelanske militære styrker er en 
væpnet organisme merket av figuren Simon Bolivar, latin-Amerikas 
mest fremragende frigjøringsforkjemper», forklarer hun. Mange-
len på et tydelig ideologisk ankerfeste hos Chávez blir ekstra merk-
bar gjennom Harneckers dyptgående intervju med presidenten.47 
Intervjuet avslører et nesten komplett fravær av ideologi, hvis man 
da ikke vil definere heltedyrkelse eller militarisme som ideologier. 
Gjennom hele det omfattende intervjuet kan det knapt spores en 
eneste setning dedikert til sosialisme. 

Samtidig forteller Chávez at han fortrinnsvis leser bøker med 
militær orientering, for eksempel om Napoelon, Hannibal, Bolivar 
eller Mao. Chávez ble også, som ung kadett, særlig inspirert av Juan 
Velasco Alvarado og Omar Torrijos – diktatorer i henholdsvis Peru 
og Panama – og nevner disse som særlige inspirasjonskilder. Begge 
kom til makten gjennom et militærkupp. Fra Velasco og Torrijos 
så Chávez potensialet i militære opprør når sivile autoriteter er på 
kant med befolkningen. I dag feires datoen for Chávez’ kuppfor-
søk som en nasjonal høytidsdag i Venezuela. I 2012, på tyveårs-
jubileet for kuppforsøket, ble det feiret med arrangementer over 
hele landet i en uke. Feiringen kulminerte i en storstilt seremoni, 
med en militærparade som inkluderte mer enn 12.000 soldater, 
beltevogner og jagerfly.48 Her uttalte Chávez: «Fra nå av vil vi ha 
generaler, offiserer og tropper som er revolusjonære, anti-imperi-
alister, sosialister og chavistaer, slik at det smerter borgerskapet og 
imperialistene desto mer». Det understreket nok en gang militari-
seringen av landet siden Chávez tok over presidentembetet: «De 
militære styrkene er Chavista.»49 

Sosialisme for det 21. århundret
Chávez har aldri mistet oppmerksomheten på militæret, men han 
har gjennom årene leflet med ulike politiske baser for sitt helteori-
enterte militariserte prosjekt. En kort tid flørtet Chávez med Tony 
Blairs «tredje vei», men det nære forholdet mellom Storbritannia og 
USA tjente Chávez’ aggressive antiamerikanske retorikk svært dårlig. 
«Da jeg ble løslatt fra fengselet i 1994 og begynte mitt politiske liv, 
brukte jeg, på naivt vis, Tony Blairs ’tredje vei’ mellom kapitalisme 
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og sosialisme – kapitalisme med et menneskelig ansikt – som refe-
ranse», fortalte Chávez til Time i 2006, før han la til «ikke nå lenger» 
og påpekte at kapitalisme er «djevelens vei». Noen måneder tidli-
gere hadde Chávez et heller krast ordskifte med Tony Blair. Blair 
svarte på et spørsmål i Underhuset, der han erklærte at «Venezuela 
må forstå at hvis de vil være respekterte medlemmer av det inter-
nasjonale samfunn, så burde de også følge reglene i det internasjo-
nale samfunn». Chávez svarte med å kalle Blair for «imperialismens 
våpendrager» og «Hitlers nærmeste allierte» – en referanse til 
George W. Bush.50 I ettertid har Chávez likevel brukt ganske dårlig 
skjulte omskrivinger av Blairs sitat for å beskrive sin «sosialisme for 
det 21. århundret», med forklaringer som en «sosialisme med et 
menneskelig ansikt», eller en «etisk sosialistisk humanisme».

Utfallet mot Blair er for øvrig bare ett av mange tilfeller der stats-
ledere og regjeringssjefer har fått merke president Chávez’ ukon-
trollerte og aggressive ordbruk. Lignende bemerkninger har også 
blitt brukt om for eksempel Tysklands forbundskansler Angela Mer-
kel. Etter kritiske bemerkninger fra Merkel om «venstrepopulisme» 
i noen land i Latin-Amerika, svarte Chávez igjen med å trekke frem 
Hitler-kortet. «Det er den samme høyresida som støttet Hitler og 
fascismen», sa presidenten om Merkels kristendemokratiske parti. 
Han la til at forbundskansleren kunne «dra til helvete» før han la til 
at «fordi du er en kvinne skal jeg la være å si mer.»51 (Forunderlig 
nok er dette den samme mannen som venstreradikale feminister i 
Europa ofte hyller. SV-politiker og feminist, Kirsti Bergstø, mente 
for eksempel at dette var den beste statslederen i verden.52)

Chávez har hele tiden forsøkt å gi sin revolusjon en slags sosia-
listisk base, om enn i ulike termer, men får lite støtte hos inspira-
sjonskilden til sitt «alternativ til kapitalismen.» Opphavsmannen 
til begrepet «sosialisme for det det 21. århundret», som Chávez har 
valgt å adoptere, er heller lite fornøyd med det substansielle inn-
holdet Chávez har tilføyd det. Heinz Dieterich besøkte Venezuela i 
2005 for å presentere en tekst om «det 21. århundrets sosialisme». 
Dieterich hadde blitt invitert av Chávez for å forklare hva som 
lå i begrepet, men provoserte Chávez da han bemerket at «det 
ikke var noe sosialisme i Venezuela». Han mente at Chávez hadde 
adoptert en sosial markedsøkonomi (for marxisten Dieterich var 
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dette ikke en positivt ladet betegnelse). Chávez grep mikrofonen 
og erklærte at: «I Venezuela skal vi ha en kristen og bolivariansk 
sosialisme». Dieterich ga etter hvert opp å rådføre regjeringen, og 
mener at det i Venezuela i dag kun eksisterer «en sosialistisk reto-
rikk uten innhold eller retning, og en dårlig utført utviklingspro-
sess» – marxismen til tross, et sitat det er vanskelig å være uenig i. 
Bruddet med Dieterich skal ha gått sterkt inn på Chávez. 

Begrepet «Sosialisme for det 21. århundret» har blitt stående 
igjen som den hyppigst brukte betegnelsen på Chávez politiske 
prosjekt i dag. Hva han legger i begrepet er imidlertid temme-
lig uklart. Den kanskje mest treffende beskrivelsen kommer fra 
Chávez mangeårige mentor Luis Miquilena, i 2007 (som for lengst 
hadde brutt med Chávez på dette tidspunktet, noe det står mer om 
i neste kapittel):

[Den] har ikke noe grunnlag eller doktrine av noe slag, ei heller 
noen teori den baserer seg på... Ingen vet hva den er, selv ikke 
Chávez har det klart for seg. Han putter hva enn han kommer på 
i denne minestronen».53

Minestrone er for øvrig en italiensk suppe, og lages tradisjonelt 
med en mix av sesongens grønnsaker. Foruten noen basisingredi-
enser er den dermed like uforutsigbar som Chávez’ sosialisme for 
det 21. århundret.

Chavismo
Det fremgår ganske tydelig av Chávez’ mange ideologiske krum-
spring og helomvendinger at han ikke er noen ideolog. Han skal 
derimot være svært belest, og tar til seg alle symbolske elemen-
ter som bygger oppunder hans personlige, messianske selvbilde, 
som en militær mann utvalgt av folket, de fattige, for å sette ting 
i Venezuela sammen igjen (og i Latin-Amerika og verden for den 
saks skyld). Han er besatt av ideen om å være en «ny Bolivar», en 
«frigjører av massene». Bak det hele ligger en tilsynelatende stor-
stilt drøm om en revolusjon som skal inspirere hele Latin-Amerika, 
og store deler av verden, i en global allianse mot «USA-imperiet». 
Derfor har også Chávez alliert seg med et imponerende kolle-
gium av verdens mest avskyelige regimer. Selv da Libyas nå avdøde 
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diktator Muammar Gadhafis nedslakting av egen befolkning var på 
sitt verste, fikk han varm offentlig støtte av sin venn Hugo Chávez. 
Chávez baserte seg nok en gang på konspiratorisk retorikk. «En 
løgnkampanje er spunnet sammen vedrørende Libya. Jeg kommer 
ikke til å fordømme ham. Jeg ville vært feig om jeg fordømte en 
som har vært min venn», fortalte Chávez i en TV-sendt tale. 

Han har ikke hatt det samme prinsipielle forholdet til allierte i 
sitt eget land. I regjeringen og blant nære støttespillere har veien fra 
venn til fordømmelse vist seg å være kort. For eksempel for tidligere 
forsvarsminister, Raúl Baduel. Han motsatte seg Chávez’ grunnlov-
sendringer i 2007. Moralen er tydeligvis at så lenge man er lojal mot 
Chávez, så kan man gjerne slakte sin egen befolkning uten at det 
påvirker presidentens varme empati.

Gadhafi tilhører også en svært eksklusiv klubb av Chávez-regi-
mets venner. Gadhafi har, i likhet med Hviterusslands president 
Aleksandr Lukasjenko (kjent som Europas siste diktator), presi-
dent i Zimbabwe Robert Mugabe (en av verdens verste tyranner), 
president i Iran Mahmoud Ahmadinejad og Syrias president Bas-
har al-Assad (som ikke skyr noen midler, inklusiv tortur av barn, 
for å kue opprør), mottatt Chávez-regimets høyeste utmerkelse; 
en replika av Simon Bolivars sverd. De er alle tatt varmt imot i 
Venezuela, hyllet som helter av presidenten og tildelt en nasjonal 
æresutmerkelse tilsvarende St. Olavs-ordenen i Norge. Det hadde 
vært interessant å høre hvordan denne klubben av tyranner skal 
fremme Chávez «etiske sosialistiske humanisme», eller «sosialisme 
med et menneskelig ansikt». 

Klubben er et ypperlig bilde på Chávez-regimets sanne natur. Ikke 
som sammenlignbare tyranniske størrelser, men fordi de illustrerer 
den virkelige motivasjonen bak alle ordene; makt. I sin søken etter 
makt og innflytelse, med en manisk anti-amerikanisme og med et 
enormt behov for anerkjennelse, er Chávez villig til varmt å omfavne 
statsledere som ingen demokratiske land vil ta i med ildtang. Når vi 
skreller bort symbolikken og den tomme retorikken, sitter vi bare 
igjen med et ideologisk prosjekt preget av autoritær maktorientert 
venstrepopulisme, sterk militarisme, og anti-amerikanisme, en ideo-
logi som best oppsummeres i personen selv: «chavismo». 



kapittel 3

Tidlige autoritære signaler

«Jeg sverger foran Gud og foran Fedrelandet,  
foran mitt folk og over denne døende Grunnloven…»

Hugo Chávez, under innsettelsesseremonien,  

februar 1999

Omgjøringen av Hugo Chávez’ regjering fra demokratisk håp til 
autoritært regime startet tidlig i hans presidentperiode, selv om 
en betydelig del av det venezuelanske samfunn ikke oppfattet det 
slik dengang. Chávez representerte et håp om forandring. Landet 
hadde nettopp valgt ny president, og selv om det var klare indika-
sjoner på hans bortfall fra demokratisk utøvelse var både viktige 
demokratiske figurer og organisasjoner villige til å tro på regje-
ringens gode intensjoner. Det bidro til å konsolidere presidentens 
makt. Flesteparten av disse tidlige støttespillernes glødende entusi-
asme har for lengst sluknet. 

Foruten venstrepartier i Europa med et i beste fall naivt og/eller 
romantisk syn på selverklærte sosialistiske regimer i Latin-Ame-
rika, kjennetegnes Chávez’ vennegjeng av en heller tvilsom klubb 
med venstreradikale ledere og diktatorer. Dette bildet har ikke 
alltid vært så polarisert. Representanter fra mange ulike politiske 
partier og retninger tilhørte Hugo Chávez’ tidlige støttespillere. 
Ønsket om forandring var stort, ikke bare hos den politiske og 
kulturelle venstresiden. Chávez nøt derfor støtte, både hos radi-
kale venstreintellektuelle som Domingo Alberto Rangel og Doug-
las Bravo, men også fra andre respekterte intellektuelle som for 
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eksempel den anerkjente filosofen Ernesto Mayz Vallenilla, Jorge 
Olavarria, journalist, advokat, historiker og en bauta i venezue-
lansk politikk, og advokaten Ricardo Combellas. Sistnevnte hadde 
imidlertid mistet troen på kongressen mange år tidligere og vendt 
seg mot Chávez’ radikale forslag om en grunnlovsforsamling.

Også mer høyreorienterte aktører innen media, bankvesen og 
næringsliv var positivt innstilt til Chávez den første tiden. Forhol-
dene lå i det hele tatt godt til rette for den nyvalgte presidenten. 
Med støtte i brede samfunnslag hadde Chávez gode forhandlings-
kort på hånden. Dette var imidlertid det siste Chávez var interes-
sert i. Han hadde gått til valg på revolusjonær forandring, og hadde 
ikke tid til å kaste bort dyrebare minutter på slikt «vås». Chávez var 
ingen politiker. Han var en soldat og en dyktig demagog. Han ville 
ha forandring, og han ville ha den nå. 

Bortfall av tidlige venner skulle snart bli en gjennomgående 
trend. Miguel Henrique Otero og Alfredo Peña, henholdsvis eier 
og redaktør av avisen El Nacional, tilhørte for eksempel Chávez’ tid-
lige regjeringssirkel. I dag har Peña forlatt landet og Otero blir kon-
tinuerlig sjikanert av regjeringen. Mediemoguler som har fortsatt 
å støtte Chávez lever livets glade dager, mens opposisjonelle trues. 
Til tross for stor tidlig støtte var Chávez på ingen måte ukontrover-
siell. Chávez var ingen etablert politiker, og det var mye usikkerhet 
omkring hva slags leder han ville bli. Chávez forsikret befolkningen 
flere ganger om at han ikke var kommunist. Mange var imidlertid 
gamle nok til å huske at Fidel Castro hadde lovet akkurat det samme, 
og Chávez’ beundring for Cuba var ingen hemmelighet. Noen opp-
fattet Chávez som en elev av Fidel Castro, andre som en tradisjonell 
latinamerikansk «caudillo»,1 som Argentinas Juan Peron, Perus Juan 
Velasco Alvarado eller Guatemalas Jacobo Arbenz. Noen sammenlig-
net han også med den revolusjonære arabiske nasjonalisten Gamal 
Abdel Nasser, tidligere president i Egypt. Etter valget var venezue-
lanere likevel i en generelt lystig stemning som overskygget mye av 
skepsisen. Chávez representerte en seier over de tradisjonelle parti-
ene, og folk var villige til å la tvilen komme Chávez til gode. 

Flere prominente venezuelanere lot seg imidlertid ikke rive 
med. En av Venezuelas mest fremstående intellektuelle, Arturo 
Uslar Pietri, var en tidlig kritiker av de autoritære tendensene. 
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Han beskrev Chávez som «sinnsforvirrende ignorant»2 og mente 
at Chávez var en mann med «et messiansk syn på seg selv». «Han 
tror at han kan løse våre problemer bare ved å være her», erklærte 
Pietri kort tid etter innsettelsen. Pietri døde tidlig i 2001, kun to 
år etter at Chávez inntok presidentembetet, men hadde allerede 
et heller dystert syn på Venezuelas utsikter med Chávez ved roret. 
«Jeg hadde håpet på å bli gammel og dø i et land som begynte å få 
noe virkelighetsforståelse. I stedet er det sprøere enn noen gang», 
erklærte han kort tid før sin død.3 Dessverre for Venezuela hadde 
Pietri bare sett begynnelsen.

Juridisk kupp
De illevarslende signalene om autoritære tendenser begynte fra dag 
én. Mye av forklaringen til den lovløse og kaotiske tilstanden som 
preger store deler av Venezuela i dag, finner vi i Chávez’ første år 
som president. Chávez kastet ikke bort tid i arbeidet med å sikre 
seg autoritet som gikk langt utover demokratiske grunnlovsfestede 
begrensninger. Allerede ved innsettelsesseremonien, i februar 1999, 
kom det sterke indikasjoner på hvordan Chávez hadde til hensikt å 
styre landet. I det høytidelige øyeblikket der presidenten blir tatt i 
ed foran kongressen, benyttet Chávez anledningen til å håne demo-
kratiet og demonstrere sin dype forakt for Grunnloven. Med høyre 
hånd i været og den venstre på Grunnloven, brøt Chávez med eden 
som alle demokratisk valgte presidenter hadde gjentatt før ham. 
Han proklamerte i stedet sin egen modifiserte versjon:

Jeg sverger foran Gud og foran Fedrelandet, foran mitt folk og over 
denne døende Grunnloven, at jeg vil gjennomføre de nødvendige 
forandringene for at den nye republikken skal ha en grunnlov i sam-
svar med tiden.

Bare timer senere satte han i gang prosessene som ledet frem til 
elimineringen av den gamle og nylig «dødserklærte» Grunnloven. 
Fra dag én gjorde Chávez det klart at han ikke ville la seg avskrekke 
av noen juridiske eller konstitusjonelle argumenter. I sin innvielse-
stale snakket han om Grunnloven som en «konstitusjonell felle». 
Han fortsatte så å harselere med krav, lagt frem for Høyesterett av 
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opposisjonen, om å opprettholde lover og regler, og henvisninger 
til konkrete artikler i Grunnloven ble bare viftet bort. «Dette er 
ikke tiden for juridisk visvas, men for å skape historie og store poli-
tiske avgjørelser», erklærte Chávez. Presidenten skulle ikke la seg 
forsinke av lover og regler, og satte følgelig i gang et juridisk makt-
spill av dimensjoner.

Ønsket om å sammenkalle en grunnlovsforsamling hadde 
vært til debatt lenge, og var en av Chávez’ viktigste valgsaker. Etter 
valgseieren handlet debatten derfor ikke så mye om hvorvidt en 
grunnlovsforsamling skulle sammenkalles som hvordan det skulle 
gjøres. Høyesterett ble presset fra flere hold til å komme med en 
snarlig juridisk tolkning av mulighetene. Høyesterett anerkjente 
muligheten for å be om en konsultativ folkeavstemning, men sa i 
første omgang ingenting om hvorvidt et grunnlovstillegg var nød-
vendig. Straks Høyesterett åpnet for en rådgivende folkeavstem-
ning utstedte Chávez et dekret i februar 1999. Han beordret at 
en grunnlovsforsamling skulle legges ut for rådgivende folkeav-
stemning der befolkningen ble bedt om å gi tillatelse til at han, og 
han alene, skulle definere sammensetning, prosedyre, oppdrag og 
varighet. Chávez ville altså at befolkningen skulle stemme blindt 
på sammenkallingen av en grunnlovsforsamling, uten å vite noe 
om valgprosedyren, hvordan forsamlingen skulle settes sammen 
eller konkret hva og hvor lenge oppdraget skulle være.4

Ikke overraskende kom Høyesterett raskt på banen med 
beskjed om at Chávez’ metoder var grunnlovsstridige og at befolk-
ningen, ikke Chávez alene, måtte godkjenne nevnte mekanismer. 
Retten erklærte videre at det ikke forelå noen myndighet i den 
eksisterende grunnloven som kunne tillate at en slik forsamling 
fikk overkonstitusjonell makt. Chávez var imidlertid ikke interes-
sert i å høre på Høyesterett, enda mindre de øvrige folkevalgte 
politiske institusjonene i landet. Chávez store problem var at han 
ikke hadde flertallet i kongressen. Det ville ta altfor lang tid om 
endringene skulle passere gjennom kongressen på konstitusjonelt 
vis, og Chávez hadde fra før av ikke tid til slikt «visvas» som «kon-
gressen og Grunnloven og sånn». Helt uten noen politisk debatt 
mellom ulike sektorer i samfunnet, og på tross av Høyesteretts 
avgjørelser, fortsatte Chávez ensidig med prosessen. 
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Den 25. april, 1999, ble spørsmålet om en grunnlovsforsamling 
skulle opprettes lagt ut for folkeavstemning, sammen med spørs-
mål om folket aksepterte presidentens fremgangsmåte. Resultatet 
ble et overveldende ja, med henholdsvis 92 og 86 prosent på de 
to spørsmålene.5 Den massive oppslutningen nyanseres betrakte-
lig av at ikke mer enn 38 prosent deltok ved valget. Det er likevel 
liten grunn til å tro at grunnlovsforsamlingen ikke hadde flertall i 
befolkningen. Hugo Chávez hadde vunnet valget ved å identifisere 
seg med de fattige, og være en troverdig representant for forand-
ring. Nå ble en forholdsvis optimistisk befolkning, som nettopp 
hadde valgt ny president, bedt om å stemme ja eller nei til å opp-
rette en grunnlovsforsamling som angivelig skulle «skape et mer 
effektivt, sosialt og inkluderende demokrati». Et slikt formål var 
det vanskelig å være uenig i. Det er også viktig å huske at valget 
foregikk uten at det hadde vært noen debatt om de mekanismene 
som Chávez valgte. Befolkningen ble i realiteten bedt å stemme ja 
eller nei til en god intensjon.

Valgmekanismene har i ettertid fått navnet «Chávez-lotteriet». 
Det skulle vise seg å være et intrikat og nøye planlagt plot for å 
sikre Chávez’ kandidater så stor overrepresentasjon som overhodet 
mulig. Stikk i strid med den eksisterende Grunnlovens bestemmel-
ser om representativt demokrati, med proporsjonal representasjon 
av mindretallspartier, skulle forsamlingen velges gjennom et sys-
tem uten tradisjoner i Venezuela. Av de totalt 131 medlemmene, 
skulle 104 velges fra 24 regionale valgdistrikter, 24 skulle velges 
fra en nasjonal liste og tre medlemmer være reservert for repre-
sentanter fra urbefolkningen. I tillegg skulle kandidatene stille 
individuelt. Det betød at verken Chávez’ støttespillere eller oppo-
sisjonens fikk stille under partilogo. I stedet skulle de stille basert 
på personlige meritter. Av de totalt 1.171 kandidatene som stilte 
til valg, var over 900 av dem i opposisjon til Chávez. Velgerne som 
gikk til valgurnene fikk presentert en liste med et mylder av navn, 
hvorav svært mange var fullstendig ukjent. På listene var imidler-
tid kandidatene med presidentens støtte gjennomgående listet 
opp i blokk under et bilde av Chávez. Dette ble akkompagnert av 
en offentlig storkampanje, der millioner av offentlige penger ble 
brukt til å reklamere for Chávez’ kandidater i hvert distrikt. Med 



72 | diktator i forkledning

et slikt system var Chávez dømt til å vinne stort. Der kandidater fra 
opposisjonen sto oppført som tilfeldige navn på en liste, ble helt 
ukjente chavistaer derimot listet opp i blokk med tydelig politisk 
tilhørighet. Senere har det også blitt kjent at Chávez reiste person-
lig til hver eneste stat, og reklamerte for «sin liste» med kandidater 
i dette «individuelle valget». 

Alt i alt medførte denne kampanjen at valget i juli ga Chávez’ 
kandidater 65 prosent av stemmene, samtidig som valgmekanis-
mene ga ham en kraftig overrepresentasjon på 95 prosent av 
setene i grunnlovsforsamlingen. Av de totalt 104 regionale repre-
sentantene var det kun én person som representerte et av de tradi-
sjonelle partiene. Av de 24 nasjonale kandidatene gikk alle unntatt 
fire til Chávez. Det sammenfalt riktignok fint med Chávez’ nasjo-
nale blokk, som utgjorde akkurat 20 kandidater. De totalt 124 kan-
didatene med Chávez’ velsignelse ble altså valgt i sin helhet, med 
ett eneste unntak. Alle de tre representantene fra urbefolkningen 
støttet også Chávez. Av de totalt 131 setene i grunnlovsforsamlin-
gen fikk kandidater uten tilknytning til Chávez kun fem mandater6 
(ulike kilder varierer mellom fem og seks mandater). Nærmere 56 
prosent av velgerne valgte for øvrig å holde seg hjemme.

Uten hjemmel i den eksisterende Grunnloven, med valgmeka-
nismer som favoriserte hans egne kandidater, i tillegg til offentlige 
midler i ryggen, hadde Chávez skaffet seg eneveldig makt i grunnlovs-
forsamlingen. Asdrúbal Aguiar, tidligere dommer i Den inter-ame-
rikanske domstolen for menneskerettigheter (IACHR-domstolen), 
kaller dette trekket for et «konstitusjonelt bedrageri.»7 

I praksis godkjente Høyesterett at landets nye grunnlov ble skre-
vet, uten dekning i den gamle, og utenfor kontrollen til landets fol-
kevalgte kongress. Dette var imidlertid barnemat i forhold til det 
som skulle komme. 

Den nye grunnlovsforsamlingen hadde fått tildelt et omfattende 
mandat. Den skulle skrive et utkast til ny grunnlov og utforme for-
slag til reform av statens institusjonelle rammeverk. Forsamlingen 
hadde derimot ingen styrende makt eller rett til å blande seg inn i 
statens konstituerte institusjoner. Oppgaven var utelukkende å skis-
sere en ny grunnlov. Chávez ville det derimot annerledes. Straks 
grunnlovsforsamlingen var etablert, vedtok den egne lover som 
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erklærte at den selv sto over alle maktinstitusjoner i samfunnet og 
ga seg selv makten til å «begrense eller avskaffe statlige institusjo-
ner». Avgjørelsen var absurd. Grunnlovsforsamlingen ga seg selv 
makten til å handle, a priori, i kraft av en grunnlov som verken var 
skrevet eller vedtatt ennå. I praksis hadde Chávez oppnådd enevel-
dig makt via kontrollen av en forsamling som hadde gitt seg selv 
styringsrett over alle samfunnets institusjoner, inklusiv Grunnloven. 
Bare et drøyt halvår etter at han ble valgt, hadde Chávez skaffet seg 
total kontroll over all utøvende og lovgivende makt, med selvpålagt 
myndighet til å endevende Venezuelas demokratiske institusjoner 
etter eget forgodtbefinnende.

Professor Allan Brewer Carias kaller, med rette, prosessen for 
intet mindre enn et statskupp.8 Et juridisk kupp med Høyesteretts 
delaktighet. For i oktober valgte Høyesterett, stikk i strid med tid-
ligere kjennelser, å godkjenne grunnlovsforsamlingens overkon-
stitusjonelle status.9 Høyesterett godkjente med andre ord at all 
myndighet nå var underlagt grunnlovsforsamlingen, inklusiv dom-
stolene selv. Den gamle Grunnloven var også kun gjeldende der-
som den ikke kom i konflikt med grunnlovsforsamlingen. Den nye 
Chávez-dominerte forsamlingen hadde med andre ord ubegrenset 
og eneveldig makt, nå også med Høyesteretts velsignelse. Politisk 
press hadde fått Høyesterett til å bukke under. 

Tidligere dette året hadde Chávez sendt et brev til Høyesterett 
som vanskelig kunne tolkes som noe annet enn en direkte trussel. 
I brevet slo Chávez fast at «presidenten alene har eksklusiv autori-
tet over statens affærer».10 I en ellers rotete tekst understreket han 
behovet for en «ny rettsorden», og advarte Høyesterett mot konse-
kvensene av ikke å dømme etter hans ønsker. Valget hadde, ifølge 
Chávez, gjort ham til et uttrykk for folkets suverene vilje. Hvis Høy-
esterett valgte å blokkere hans lovforslag, ville den underbevis-
ste spenningen i folket kunne utløse massive tumulter, fortsatte 
Chávez. Til slutt valgte Høyesterett å føye seg etter presidenten. 

Flytende maktfordelingsprinsipper er riktignok ikke noe unikt 
venezuelansk fenomen. «Strongman»-mentaliteten er svært sterk i 
Latin-Amerika, og det er ikke uvanlig at kongressen gir presiden-
ten utvidede fullmakter. I dette tilfellet ble imidlertid alle folke-
valgte demokratiske institusjoner med et pennestrøk underlagt et 
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dekret fra presidenten. Gjennom å tillate opprettelsen av et over-
konstitusjonelt organ sviktet Høyesterett sin viktigste oppgave: 
å forhindre maktmisbruk og påse at landets utøvende og døm-
mende makt opptrer i overensstemmelse med Grunnloven. Høyes-
terettsdommerne skulle snart få merke at de i kraft av sin kjennelse 
hadde signert sin egen dødsdom.

Med Høyesteretts velsignelse kunne det juridiske kuppet settes 
ut i livet. Lovene gjorde det mulig for Chávez å intervenere i alle 
statlige institusjoner. Med ett var den nye kongressen, der Chávez 
ikke hadde flertall, satt til side og gjort irrelevant. I praksis var den 
nå erstattet av en ny forsamling der Chávez hadde all makt. Chávez 
kunne finne på lover fortløpende, og via sine støttespillere i grunn-
lovsforsamlingen ville lovene ha automatisk forrang over den eksis-
terende Grunnloven. Den 15. desember ble befolkningen forelagt 
en ny grunnlov, med mulighet til å stemme ja eller nei. Grunnloven 
ble vedtatt med et tilsynelatende stort flertall. 71 prosent av de som 
stemte hadde krysset av i ja-boksen, men det var bare 44 prosent av 
velgerne som faktisk stemte. Godt over halvparten av befolkningen 
valgte å holde seg hjemme. Stikk i strid med valgløfter om ikke å god-
kjenne en ny grunnlov med mindre over halvparten av befolkningen 
deltok, ble valget godkjent.11 Den nye Grunnloven ble med andre 
ord vedtatt med ja-stemmene til kun 32 prosent av den stemmeberet-
tigede befolkningen. Sirkus Chávez hadde likevel bare begynt. 

Den gamle orden oppløst
Grunnloven ble vedtatt 15. desember, men iverksettelsen av den ble 
bevisst utsatt til 30. desember. I mellomtiden fortsatte grunnlovs-
forsamlingen å bruke sin overkonstitusjonelle status til å iverksette 
nye lover. Den 22. desember kom grunnlovsforsamlingen med et 
nytt dekret som etablerte overgangsmekanismer det ikke var noe 
belegg for, verken i den gamle eller den nye vedtatte grunnloven. 
Allerede dagen etter fortsatte forsamlingen med å fjerne alle spor 
av det gamle systemet. Med et pennestrøk ble den gamle kongres-
sen avskaffet og alle folkevalgte representanter avsatt. Grunnlovs-
forsamlingen hadde imidlertid gitt seg selv et stort problem. Det 
var ikke lagt inn noen mekanismer i den nye grunnloven som for-
talte hvordan maktforflytningen fra det gamle til det nye regimet 
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skulle foregå. Ettersom grunnlovsforsamlingens periode utløp 
i slutten av januar, bare en drøy måned senere, ville det bety at 
Venezuela kunne stå helt uten et nasjonalt lovgivende organ. Der-
for bestemte grunnlovsforsamlingen, bare en uke før den nye 
grunnloven trådte i kraft, at det skulle opprettes en provisorisk 
overgangskongress. Denne mini-kongressen, kalt «congresillo», 
skulle fylle gapet mellom 1. februar - da grunnlovsforsamlingens 
periode ville utløpe - og frem til en ny nasjonalforsamling var valgt. 
I løpet av disse få dagene hadde Venezuela altså tre ulike lovgi-
vende organer: den folkevalgte kongressen, grunnlovsforsamlin-
gen og den provisoriske mini-kongressen. Medlemmene av denne 
mini-kongressen ble utpekt av den Chávez-dominerte grunnlovs-
forsamlingen, og fylt opp med folk som støttet regjeringen under 
ledelse av Chávez’ mangeårige mentor Luis Miquilena. 

Til tross for sin manglende legitimitet i Grunnloven og dets 
provisoriske status fikk mini-kongressen ubegrenset myndighet. 
De 21 håndplukkede medlemmene fikk dermed de samme full-
makter som en folkevalgt nasjonalforsamling ville hatt.12 Chávez 
hadde klart det igjen. Etter først å ha sikret seg all makt i grunn-
lovsforsamlingen, hadde han nå avsatt den gamle folkevalgte kon-
gressen, der han selv var i mindretall, og erstattet den med en ny 
spesielt utvalgt mini-kongress der han selv hadde ubestridt flertall. 
Denne gangen helt uten å spørre folket. Jorge Olavarria kaller 
trekket for «det mest komplette og listige coup d’etat i venezue-
lansk historie.»13 Overgangsmekanismene brøt ikke bare med den 
gamle grunnloven, men også den nye grunnloven som ikke var satt 
ut i livet ennå. Olavarria var i utgangspunktet tilhenger av Hugo 
Chávez. Han hadde trådt frem som en markant opposisjonspoliti-
ker under Rafael Calderas andre regjering, og valgte å støtte Hugo 
Chávez under valgkampen i 1998. Olavarria skulle imidlertid bli en 
av de første som brøt med Chávez. 

I juli 1999 leverte Olavarria en kraftsalve av en tale i kongressen, 
der han advarte mot den autoritære stien Venezuela var i ferd med 
å ta inn på.14 Han kalte utviklingen en «galskapens orgie», og manet 
til mot og besluttsomhet, for ikke å henfalle til de samme feilspo-
rene som man hadde gjort så mange ganger før. Foran kongressen, 
Hugo Chávez og hele hans regjeringskabinett raste Olavarria:
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Hvis vi tillater oss selv å bli blendet av en demagog med evne til 
å generere hat og fyre opp under voldelige tradisjoner… vil ikke 
Venezuela tre inn i det 21. århundret neste år. Da vil vi i stedet 
forbli bakom i de verste delene av det 20. århundret, eller falle 
baketter til de verste delene av det 19. århundret. 

Olavarria fortsatte: 

For øyeblikket er det blitt klart at ingen kan ignorere de gjentatte 
truslene presidenten har rettet mot kongressen, Høyesterett og 
dens dommere, påtalemyndigheten, riksrevisjonen, det nasjonale 
valgrådet og de militære styrkene. Ikke en eneste konstitusjonell 
myndighet har fått unnslippe hans trusler... Presidenten truet Høy-
esterett med å sende sine støttespillere ut i gatene… hvis de dømte 
på et vis han ikke oppfattet som fordelaktig for befolkningen... en 
befolkning han ser ut til å mene å ha fått et absolutt og diktatorisk 
mandat fra. Presidenten tror han er staten. At han alene er repre-
sentativ for befolkningen.

Før Venezuela gikk inn i det nye århundret, hadde Olavarrias spå-
dommer allerede blitt en realitet. Drøyt fem måneder senere var 
kongressen allerede avviklet.

Exit rettstat
I arbeidet med å transformere Venezuelas demokratiske institu-
sjoner var rettssystemet naturligvis en nøkkelbrikke. Det er viktig å 
påpeke at også det venezuelanske rettssystemet før Chávez var for-
pestet av korrupsjon og ineffektivitet. Få, om noen, seriøse stemmer 
i venezuelansk samfunnsdebatt vil benekte at reformering av retts-
vesenet var nødvendig for å rydde opp i korrupte strukturer. Med 
Chávez fikk landet i stedet, som på så mange andre områder, en for-
verring av de mekanismene befolkningen hadde gått til urnene for 
å rydde opp i. Chávez’ hensynsløse politisering av rettsvesenet har 
tatt korrupsjonen til nye høyder. I august 1999 opprettet Chávez en 
«juridisk nødkomité» med makt til å avsette dommere. Oppskriften 
var den samme som tidligere. Misnøyen med så å si alle demokra-
tiske institusjoner i landet var stor, og Chávez utnyttet effektivt stem-
ningen. Nå var det rettsvesenet som sto for tur. I stedet for å ta den 
lengre, men demokratiske veien, til reformasjon opprettet Chávez 
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en ny «komité» for å håndtere de institusjonelle forandringene. 
Han ga den ubegrenset makt til å underminere den gamle. 

Komiteen nølte ikke med å bruke sitt mandat. Den fjernet med 
et blunk Høyesterett og nesten samtlige høyesterettsdommere, for 
deretter å erstatte dem med et nytt Chávez-utpekt høyesterettstri-
bunal og nye provisoriske dommere. Det samme skjedde for øvrig 
med riksrevisjonen, sivilombudsmannen, det nasjonale valgrådet 
og regjeringsadvokaten. I en 2004-rapport erklærer Den inter-ame-
rikanske menneskerettighetskommisjonen (IACHR) at denne 
provisoriske praksisen i Venezuela svekker Grunnlovens legitimitet 
og har forhindret korrekt grunnlovsmessig utnevnelse av en rekke 
offentlige myndighetsorganer, deriblant Høyesterettstribunalet.15 

Det kan være nyttig å forklare kort hvordan Det inter-ameri-
kanske menneskerettighetssystemet er organisert. Systemet ble 
etablert av Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), og inne-
holder en kommisjon (IACHR) og en domstol. Kommisjonens 
oppgaver er å utarbeide rapporter, gi anbefalinger, gjøre undersø-
kelser, og motta klager fra både stater og enkeltpersoner. Kommi-
sjonen kan deretter henvise klager videre til Den inter-amerikanske 
menneskerettighetsdomstolen, som er øverste instans. Vedtakene i 
domstolen er bindende for de fleste medlemslandene.

Under Chávez har dommere i stor grad blitt både utnevnt og 
avsagt utenfor konstitusjonelle rammer, og dommere som dømmer 
ufordelaktig for regjeringen blir gjerne kastet. Syv år etter omstruk-
tureringen av rettsvesenet var nærmere 80 prosent av venezuelanske 
dommere fortsatt provisoriske. Med midlertidige dommere uten en 
klargjort og selvstendig rolle var det umulig å etablere et rettsvesen 
med tyngde og stabilitet. En håpløs situasjon i en fungerende rett-
stat, men en ypperlig praktisk løsning for Chávez. 

Dommernes provisoriske status betød ganske enkelt at de 
kunne fjernes uten vanskeligheter dersom deres avgjørelser kom 
i konflikt med presidentens. I 2010 konkluderte en rapport fra 
IACHR med at samtlige dommerutnevnelser dette året var gjort i 
strid med Grunnloven. Konsekvensen er at domstolene i Venezu-
ela er nesten uløselig knyttet til de politiske maktkampene, både 
internt i Chávez’ kretser, men også mellom posisjon og opposi-
sjon. Denne politiske polariseringen i rettssystemet nådde et 
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klimaks i 2004. Høyesterett var i praksis splittet 10–10 mellom 
Chávez-supportere og motstandere. Resultatet ble et totalt kaos, 
der ulike fraksjoner i rettssystemet kunne utstede motstridende 
vedtak mot hverandre.16 Konflikten hang sammen med interne 
stridigheter i Chávez’ regjering. Mange dommere, som ble kalt 
«chavista», hadde skjønt at deres utnevnelse skyldtes innflytelsen 
til Chávez’ tidligere mentor Luis Miquilena. Da Miquilena brøt 
med Chávez og ble en opposisjonell, gjorde også dommerne det 
samme. De klarte dermed å danne en koalisjon med de få høyeste-
rettsdommerne som hadde forbindelser til opposisjonen, og fikk 
et sterkt engasjement for å fremme opposisjonens sak. Dermed var 
Høyesterett delt i to. I 2004 omorganiserte derfor Chávez domsto-
lene en gang til, økte antall dommere i høyesterettstribunalet fra 
20 til 32 og sikret seg på nytt enkelt flertall i alle kamre. I tillegg 
ble lovene endret for å gjøre det lettere for Chávez å velge og vrake 
dommere. Nye dommere som ikke fikk to tredjedels flertall ved de 
første tre avstemningene, skulle kunne velges med simpelt flertall 
i fjerde avstemning (man kan jo lure på hva som da var poenget 
med de første tre). Samtidig ble kravet om to tredjedels flertall for 
å avsette dommere fjernet og erstattet med simpelt flertall.17 Dette 
la grunnlaget for en politisk okkupasjon av Høyesterett.

Bloggen «Caracas Chronicles» drives av skribentene Juan Cris-
tobal Nagel og Francisco Toro. Nagel og Toro har levert analyser 
av den politiske situasjonen i Venezuela siden 2002. I et intervju 
med en venezuelansk jussekspert, som her uttaler seg under pseu-
donymet «Capablanca,» forteller de om en episode i januar 2006, 
der høyesterettsjustitiarius Omar Mora Diaz stolt kunne erklære 
at Venezuelas rettssystem endelig var fri for ekstern politisk inn-
blanding,18 og at en ny tid hadde kommet for juridisk utøvelse av 
makt i Venezuela. Kort tid etterpå skal flere dommere ha brutt 
ut i sang, mens de gjentok strofen «Uh, ah! Chávez no se va» (over-
satt blir det noe sånt som: hei, hå, Chávez går ikke av). Rettssys-
temet har blitt et politisk teater, der bare noen få opposisjonelle 
tør å gjøre noe som kan provosere presidenten. Resultatet er et 
rettsvesen der dommerne er politisk avhengige av presidenten og 
synger sanger for å hylle Chávez. Det er skapt en atmosfære av 
konstant usikkerhet. Straks en ny person oppnår en mektig stilling 
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i nasjonalforsamlingen eller domstolene, kan deres posisjon være 
utsatt. Uten muligheter til å planlegge langsiktig, og med en viss-
het om at man når som helst kan sies opp, gir det selvfølgelig 
mening å tjene mye penger på kort tid. Det hele blir en destruktiv 
selvforsterende effekt. Resultatet er, ikke overraskende, at korrup-
sjonen i rettsvesenet er større enn noen gang.

Exit demokrati
Den nye grunnloven ble publisert i lovtidningen og satt ut i livet den 
30. desember 1999. Da var det imidlertid gjort en rekke modifikasjo-
ner av teksten, både mindre omfattende og endringer som endret 
essensen i paragrafene. Sammenligninger mellom den opprinne-
lige teksten som ble vedtatt i grunnlovsforsamlingen, teksten som 
ble levert til det nasjonale valgrådet for folkeavstemning og teksten 
som ble publisert i desember, har påvist en rekke ureglementerte 
endringer. I mars 2000 ble også Grunnloven omtrykket og publisert 
i Venezuelas offisielle lovtidning med en ny innledning som folket 
aldri hadde fått en mulighet til å se.19 På et tidspunkt i 2000 skal det 
ha eksistert fire parallelle versjoner av Grunnloven. 

Presidentens utålmodighet var også med på å forverre resulta-
tet. Siden Chávez ville ha jobben med å skrive den nye grunnloven 
unnagjort på seks måneder, møttes grunnlovsforsamlingen sjelden 
i plenum. I stedet ble de nye lovene utarbeidet av 22 ulike kommi-
sjoner. Resultatet av den kaotiske prosessen ble ikke bare en av de 
lengste og mest kompliserte grunnlovene i verden (Grunnloven 
som ble vedtatt i 1999 inneholder 350 artikler - til sammenligning 
inneholder USAs nåværende Grunnlov 27 artikler), men også en 
rekke lovtekster med et flytende, selvmotsigende og udemokratisk 
tolkningsgrunnlag. Ett eksempel er artikkel 58, der det blir slått 
fast at «alle har rett til betimelig, sannferdig, upartisk og usensurert 
informasjon». IACHR innvendte at denne bruken av «sannferdig 
og betimelig» representerte en type sensur som den amerikanske 
menneskerettighetskonvensjonen (også kalt San Jose-pakten) ikke 
tillot. Samme artikkel ble også fordømt av Den inter-amerikanske 
presseforeningen (SIP).20

Den nye grunnloven konsentrerte også mye makt i hendene 
til presidenten. En presidentperiode ble forlenget til seks år, med 
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mulighet for umiddelbart gjenvalg i én periode til. Presidenten 
ble gitt myndighet til å oppløse nasjonalforsamlingen i enkelte 
tilfeller. Sentralbankens selvstendighet ble oppløst. Militærets 
sivile underordning ble eliminert. Det ga militæret en rolle som 
utøvende politisk aktør. Samtidig ble forfremmelser i militæret 
underlagt presidenten direkte. Det nasjonale valgrådet ble også 
gitt autoritet til å organisere valg i fagforeninger, sivile organisasjo-
ner og politiske grupper.21 Myndighetene fikk altså et mandat til å 
intervenere i tidligere uavhengige sivile gruppers aktiviteter.

I forbindelse med den nye grunnloven ble det gjennomført 
nytt presidentvalg og nytt valg til nasjonalforsamlingen. I juli ble 
Chávez gjenvalgt med oppunder 58 prosent av stemmene, og hans 
støttespillere vant 104 av de 165 setene i den nye nasjonalforsam-
lingen. Heller ikke dette valget skjedde uten uregelmessigheter. 
Carter-senteret, som observerte valget, konkluderte med at det var 
flere feil ved valgprosessen. Senteret bemerket større valgdelta-
kelse enn ved tidligere valg og en entusiastisk stemning i befolk-
ningen. Likevel gjorde mange vedvarende kritiske spørsmål til 
prosessen, fra betydelige aktører, at Carter-senteret konkluderte 
med at valget manglet legitimitet.22 Det ble riktignok også presisert 
at senteret ikke hadde grunn til å tro at feilene hadde betydning 
for valgets utfall. Om utfallet av stemmegivningen var korrekt eller 
ikke, er likevel det minst interessante. Alt tyder på at Chávez’, om 
enn aldri så diffuse, forslag om å konstruere en grunnlovsforsam-
ling hadde flertall i befolkningen (i hvert fall den delen av befolk-
ningen som benyttet stemmeretten). Det hjelper lite når prosessen 
er grunnlovsstridig i utgangspunktet. Valget, som avsatte den drøyt 
ett år gamle folkevalgte kongressen, var i realiteten en re-legitime-
ring av en grunnlovsstridig prosess.

I løpet av mindre enn ett år hadde Chávez klart noe som burde 
være umulig i ethvert demokrati. Valget i 1999 hadde gitt Chávez’ 
nye parti, Movimiento Quinta República, et solid inntog i venezu-
elansk politikk, med 25 prosent av setene i kongressen.23 Etter en 
solid seier i presidentvalget og et kraftig inntog i kongressen som 
hadde vært dominert av de to store partiene i mange tiår, burde 
Chávez hatt et ypperlig grunnlag for å starte politiske forhandlinger 
på demokratisk vis. Men Chávez var utålmodig og ville ikke la seg 
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begrense av demokratiets langsomme natur. I løpet av et knapt år 
hadde han lykkes i å avsette alle nasjonale dommere og erstatte dem 
med nye, fjerne alle offentlige styringsinstanser, tilrane seg overkon-
stitusjonell makt og bruke denne til å utforme nye institusjoner etter 
eget forgodtbefinnende. Deretter klarte han å bli gjenvalgt med en 
ny skreddersydd grunnlov, flertall i nasjonalforsamlingen, egne folk 
i alle institusjoner og et styrket presidentmandat. I tillegg tillot den 
nye grunnloven at Chávez kunne avholde nyvalg og erstatte lokale 
guvernører og ordførere med flere lojale chavistaer kun halvannet 
år etter at de hadde blitt demokratisk valgt.

For nok en gang å illustrere hvor absurd dette juridiske spil-
let var, kan vi sette dette scenarioet inn i en norsk kontekst, eller 
ethvert vestlig demokrati for den saks skyld. Hvis vi et kort øyeblikk 
forestiller oss at Norge en dag fikk en superradikal regjering som 
ønsket å endre Grunnloven og gjøre institusjonelle endringer av 
den typen som Chávez gjennomførte i Venezuela: Hvordan måtte 
den gått frem, og hvor lang tid ville det tatt? 

Å opprette en slik grunnlovsforsamling ville i første omgang 
krevd en endring av den eksisterende norske grunnloven. For å 
få til dette måtte Stortinget, uavhengig av en rådgivende folkeav-
stemning eller ei, måttet vedta denne endringen med to tredje-
dels flertall. Neste steg ville vært å vente til neste stortingsperiode. 
Endringer i Grunnloven i Norge må vedtas av to storting. Det 
er en sikkerhetsmekanisme som sørger for at befolkningen kan 
kaste politikerne dersom de forsøker å gjennomføre grunnlov-
sendringer som befolkningen er imot. Heller ikke her ville proses-
sen ha nådd sitt sluttpunkt. For selv om storting nummer to også 
hadde godkjent endringer som tillot en opprettelse av en grunn-
lovsforsamling, ville den eksisterende Grunnloven fortsatt vært 
gjeldende frem til en ny grunnlov var vedtatt. Det betyr at en slik 
fiktiv grunnlovsforsamling måtte ha lagt frem sitt endelige utkast i 
storting nummer to, og deretter ventet til en ny avstemning i stor-
ting nummer tre, alle med to tredjedels flertall, før en slik endring 
kunne trådt i kraft. Selv i et fullstendig urealistisk scenario, der et 
norsk parti fikk to tredjedels flertall i Stortinget, ville demokra-
tiske sikkerhetsmekanismer gjøre et slikt stunt umulig, uten å være 
innom minst tre ulike stortingsperioder. 
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Det er ukontroversielt å hevde at slike endringer ville være 
umulige i Norge uten et statskupp. Da gjenstår spørsmålet: eksis-
terte ikke slike, om ikke helt like, sikkerhetsmekanismer også i 
Venezuela? Som vi har sett, var det akkurat det de gjorde. Den 
eksisterende venezuelanske Grunnloven la tydelige begrensnin-
ger på politikeres mulighet til umiddelbare samfunnsomveltende 
reformer. I det øyeblikket en grunnlovsforsamling med overkonsti-
tusjonell makt ble nedsatt, var imidlertid alle demokratiske grunn-
lovsfestede mekanismer tilsidesatt. 

Grunnloven er byggesteinen i et demokrati. Det er Grunnlo-
ven som sikrer folkesuverenitet. En grunnlov kan ikke bare settes 
til side for å få fortgang i en prosess. Hele poenget med en grunn-
lov er å begrense politikere og skiftende regjeringers mulighet til 
å skalte og valte med grunnleggende institusjoner og prinsipper 
som samfunnet er bygget på. Det er helt legitimt å ville skrive en 
ny grunnlov, og det er selvfølgelig legitimt å ville omstrukturere et 
lands institusjoner, men slike prosesser skal ta tid. 

Grunnloven er kontrakten mellom folket og de som styrer. 
Det var gode argumenter for å endre Venezuelas grunnlov i 1998. 
Grunnloven hadde ikke blitt endret siden 1961, da Venezuela fort-
satt var et svært ungt demokrati, og den trengte å moderniseres. 
Den forrige grunnloven var like fullt utarbeidet av en tverrpoli-
tisk komité og vedtatt under en direkte folkevalgt president og 
en direkte folkevalgt nasjonalforsamling. En grunnlov kan ikke 
endres slik en kommandant gir ordre til sine soldater. Fra dag én 
demonstrerte Hugo Chávez sin forakt for de samme institusjonene 
som legitimerte hans demokratiske valgseier i 1998. Grunnlovspro-
sessen var lite annet enn en hån mot demokratiske spilleregler. 
Slik sett er det ingen overdrivelse å si at Venezuela opphørte å være 
et reelt demokrati allerede i år 2000, da Chávez re-legitimerte et 
helt nytt regime, fremarbeidet i direkte strid med det gamle.



kapittel 4

Tidlig opposisjon

Den tidlige opposisjonen mot Chávez er oppsiktsvekkende, ikke 
bare fordi den kom tidlig i hans presidentskap, men fordi det var 
hans gamle venner og tidlige medkonspiratører som var den utlø-
sende faktoren.

Mange av Hugo Chávez’ kamerater gjennom år med kon-
spirering mot demokratiske regjeringer hadde nok et genuint 
engasjement for å rydde opp i korrupsjonen og å strukturere et 
aktverdig styresett. De brøt med Chávez da det ble klart at han la 
vekk sine opprinnelige målsettinger. Douglas E. Schoen og Mic-
hael Rowan undersøker dette poenget nærmere i boken «The 
Threat Closer to Home». «Korrupsjon utgjorde en god kampan-
jesak for Chávez, men når tiden kom for å gjøre noe med det, 
vek han unna», skriver de.1 Chávez utnevnte opprinnelig Jesus 
Urdaneta som sjef for Venezuelas sikkerhetspoliti, med ansvar 
for blant annet å bekjempe korrupsjon. Urdanetas forhold til 
Chávez’ politiske bevegelse går så langt tilbake som til 1982, da 
Hugo Chávez og en gruppe utvalgte soldater dannet den poli-
tiske bevegelsen MBR-200 ved det kjente og myteomspunnede 
treet «Saman de Guere». 2 Bolivar skal ha hvilt under skyggene av 
dette treet før han vant det siste og avgjørende slaget ved Cara-
bobo og sikret Venezuela frigjøring fra spansk herredømme. 
Her, ved dette treet, gjentok Chávez og de utvalgte soldatene den 
samme eden som Bolivar skal ha avlagt.



84 | diktator i forkledning

Jeg sverger ved mine 
foreldres Gud, jeg sverger ved 
mitt land, jeg sverger ved 
min ære at jeg ikke vil
tillate min sjel å hvile,
ei heller min arm å slappe av,
før jeg har brutt de spanske lenkene
som Spania binder oss med.

Med en alternativ 1982-versjon, der «spanske lenker» var byttet 
ut med «de herskende klasser», startet konspirasjonen som skulle 
lede frem mot kuppforsøket ti år senere. Bare seks år etter kuppet 
var Chávez president, konspiratørene hadde makten og Urdaneta 
skal tilsynelatende ha gått ivrig i gang med kampen mot korrup-
sjon. I løpet av fem måneder hadde han, ifølge Schoen og Rowan, 
identifisert over 40 korrupsjonssaker i Chávez’ egen administra-
sjon. Det kan imidlertid virke som om Urdaneta ble litt for rask og 
effektiv for en president som var lite interessert i å bekjempe kor-
rupsjonen i egne rekker. 

Samtidig kan det være at Urdaneta ikke hadde rene hensikter 
med sine anklager. Det hersket stor indre splid i Chávez` rekker 
på dette tidspunktet. Opprinnelige medlemmer av den revolusjo-
nære bevegelsen var lite fornøyd med å ha gamle politiske vetera-
ner i mektige posisjoner. De mente disse representerte «business 
as usual», og ikke den forandring som bevegelsen var tuftet på. 
Denne kritikken var særlig rettet mot Luis Miquilena og utenriks-
minister Jose Vicente Rangel. Urdaneta rettet anklager om korrup-
sjon mot både Miquilena og Vicente Rangel,3 og skal ha berettet 
om dette for Chávez, som var motvillig til å gjøre noe.4

På samme tid ble det rettet anklager mot Urdaneta om mennes-
kerettighetsbrudd. I desember 1999 opplevde Venezuela sin verste 
naturkatastrofe i moderne tid, da oversvømmelser tok livet av opp 
mot 30.000 mennesker.5 Det ble i den forbindelse rettet anklager 
mot politistyrkenes opptreden i staten Vargas da myndighetene 
forsøkte å gjenopprette orden i etterdønningene av oversvømmel-
sene. Anklagene fikk Urdaneta til å si opp i protest. Han skulle 
raskt bli en markert skikkelse i den stadig voksende opposisjonen 
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blant Chávez’ tidligere samarbeidspartnere.6 Sammen med Fran-
cisco Arias Cardenas og Yoel Acosta – begge tidlige medlemmer av 
MBR-200 – kalte Urdaneta 4. februar 2000, på jubileumsdagen for 
det feilslåtte militærkuppet, inn til pressekonferanse. «Revolusjo-
ner skapes med revolusjonære, ikke med de samme menneskene 
som tilhører fortiden», erklærte de, med klar henvisning til Miqu-
ilena og Rangel. Både Urdaneta og Acosta brøt så med Chávez. 
Arias skulle gjøre det samme noen måneder senere. Da Chávez 
søkte gjenvalg i 2000 for å re-legitimere sitt nye regime, var opposi-
sjonens presidentkandidat ingen ringere enn nettopp hans gamle 
venn Francisco Arias. 

Under valgkampen, som Arias til slutt tapte, haglet det harde 
karakteristikker, men i 2006 sluttet han seg likevel på nytt til 
Chávez-leiren og ble belønnet med en posisjon som FN-ambas-
sadør. Også Acosta returnerte etter hvert til Chávez-leiren. Kort 
tid etter at han var med på å skrive under et brev7 som kritiserte 
presidenten for en «fullstendig tankeløs språkbruk… som blott-
legger et intolerant, smålig, hatefullt og bittert sinn», og der han 
også oppfordret den «autoritære» og «totalitære» presidenten til 
å gå av, erklærte han sin støtte til Chávez etter mer enn ti år i 
opposisjon. Urdaneta har imidlertid fortsatt å være i sterk oppo-
sisjon til Chávez. 

I mellomtiden har flere sluttet seg til listen over avhoppere. 
Ikke mange år etter Urdanetas avhopp i 2000 fikk han selskap av 
sin tidligere regjeringsrival Luis Miquilena. Miquilena var lenge en 
av Chávez aller nærmeste allierte, men oppdaget snart at Chávez 
beveget seg i en retning han ikke kunne være med på. Miquilena 
hadde sittet mindre enn ett år som justis- og innenriksminister da 
han brøt med Chávez i januar 2002.8 Det hadde lenge versert ryk-
ter om at Miquilena var lite fornøyd med den stadig mer militaris-
tiske og radikale retningen Chávez hadde tatt inn på. 

Miquilena mislikte spesielt presidentens fiendtlige retorikk mot 
mediene, fagforeninger og opposisjonelle. «En president må se 
på sine motstandere som motstandere, ikke fiender», uttalte han. 
Miquilena blir tidvis referert til som Dr. Frankenstein av opposisjo-
nen, fordi han skapte et monster han ikke klarte å kontrollere.9
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Fra applaus til protest
Det inderlige forholdet til Cubas diktator, Fidel Castro, bekym-
ret også mange. Store deler av venstresiden delte ønsket om radi-
kale endringer, men de ønsket på ingen måte en sosialiststat etter 
cubansk modell. Behovet for radikale endringer var først og fremst 
drevet av en aversjon mot et politisk system som betydelige deler 
av befolkningen, inklusiv middelklassen, følte hadde mistet bak-
kekontakten. De ønsket politiske endringer som var rotfestet i 
befolkningen, nedenfra og opp, men var lite interessert i - med 
Arias ord - «å erstatte Bolivar med Castro».10 Chávez gjorde imid-
lertid lite for å skjule sitt nære forhold til Castro og sin beundring 
for det cubanske samfunnet. «Venezuela beveger seg i den samme 
retningen, mot det samme havet som Cuba beveger seg mot, lyk-
kens hav», erklærte han i et etter hvert berømt sitat.

Brian Andrew Nelson går nærmere inn på forholdet til Cuba 
i boken «The Silence and the Scorpion», den kanskje mest kom-
plette og detaljerte studien som er gjort av hendelsene i og 
omkring kuppet mot Chávez den 11. april 2002. «Omfanget av 
det nære forholdet mellom Chávez og den cubanske diktatoren 
kom frem i lyset høsten 1999, da den nyvalgte Chávez ble observert 
mens han spilte baseball med og varmt omfavnet Castro», skriver 
Nelson. Handelsavtaler og flere besøk fulgte etter. «Innen år 2000 
hadde Venezuela blitt Cubas største handelspartner ved å gi Castro 
olje til spottpris i bytte mot horder av cubanske leger… og - ifølge 
kritikere - paramilitære og etterretningsagenter». 

Nelson fremhever denne «cubaniseringen» av det venezuelan-
ske samfunnet som startskuddet for en etter hvert bred opposisjon 
mot Chávez. Andre analytikere, som Javier Corrales og Michael 
Penfold er mer opptatt av ekspanderende presidentmakt som for-
klaring. 11 Dette er egentlig to sider av samme sak. Folket hadde 
stemt på en president som lovte å gi «de oversette» en sterk stemme. 
Nå så de i stedet en president og et politisk system som konsen-
trerte mer makt hos en liten gruppe og trengte seg inn i stadig nye 
deler av samfunnet. Demokratiske institusjoner som ivaretok en 
viss maktbalanse eroderte, men det var først da Chávez begynte å 
tukle med skolesystemet og arbeidslivet at en høylydt misnøye for 
alvor begynte spre seg i de bredere lag av befolkningen. 
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Til tross for mange tiår med demokrati var den venezuelan-
ske befolkningen mer enn vant med korrupte makthavere og en 
heller lemfeldig omgang med demokratiske institusjonelle prin-
sipper. Prinsippet om «grenser for politikk» er fortsatt sjeldent i 
Latin-Amerika. I stedet er det strongman-mentaliteten som råder, 
der lojaliteten til «lederen» ofte er sterkere enn til demokratiske 
institusjoner, med en idé om at en sterk og mektig leder må til for 
å rydde opp. Derfor kunne Chávez’ autoritære fremferd på det 
politiske og konstitusjonelle området få løpe løpsk, uten å skape 
for mye murring i de brede folkemassene. Pipen fikk imidlertid en 
annen lyd da det plutselig var barns skolegang og folks arbeidsplas-
ser som ble direkte truet. 

Da Chávez forsøkte å implementere Cuba-lignende utdan-
ningsreformer, som ville gjøre venstreradikal ideologi til pensum, 
og gi utdanningsdepartementet myndighet til å sparke lærere i 
både offentlige og private skoler, basert på informasjon fra kon-
trollører, tok foreldre og lærere til gatene. De første månedene i 
2001 ble gjenstand for de første store organiserte protestene mot 
Chávez. Protestene vokste seg større og titusenvis av lærere og for-
eldre, som ikke ville akseptere politisk indoktrinering av barna 
sine, arrangerte demonstrasjoner i byer over hele Venezuela.12,13 
De marsjerte nedover gatene mens de holdt opp bannere med 
påskrifter som «Ikke kødd med barna våre». En dame holdt opp 
et skilt der det sto: «Jeg flyktet fra Cuba med mine barn, blir jeg 
nødt til å forlate Venezuela også?». Fra podiet talte en av arrangø-
rene til folkemengden. «Våre lærere… er ikke soldater som følger 
ordrene til en militær kommandant. Våre lærere er stolte eiere 
av sin egen samvittighet og forventer respektfull behandling fra 
myndighetene», sa Leonardo Carvajal til stor jubel fra tilhørerne. 
Protestene tvang til slutt Chávez til retrett, men det tok ikke lang 
tid før Chávez kom tilbake med enda mer omfattende endringer. 

Kort tid etter den nye nasjonalforsamlingen inntok setene 
sine, godkjente de en fullmaktslov som ga Hugo Chávez mulig-
heten til å styre ved dekret14 i et helt år. I november 2001 benyt-
tet Chávez anledningen til å vedta 49 nye sosiale og økonomiske 
lover som radikalt endret eksisterende ordninger i mange sekto-
rer. Lovene styrket bl.a. myndighetens makt til å omfordele private 



88 | diktator i forkledning

jordeiendommer, gjorde det betraktelig lettere å sparke offentlig 
ansatte, og utvidet statens rolle innen både bankvirksomhet, for-
sikring, turisme, energi og olje- og gassvirksomhet. 

Samtidig var de etter hvert sedvanlige angrepene på aviser og 
journalister allerede i gang. I mai 2000 ble TV-programmet «24 
Hours», av journalisten Napoleon Bravo, permanent tatt av luften 
på grunn av press fra regjeringen.15 I januar 2001 ble advokaten og 
kommentatoren Pablo Aure fengslet av en militær domstol, etter 
å ha publisert en kommentar i en avis i Valencia der han kritiserte 
de militære styrkene. I august 2001 ble redaktør i ukeavisen La 
Razon, Pablo Lopez Aulacio, tvunget i eksil, etter å ha blitt saksøkt 
for ærekrenkelse av forretningsmannen Tobías Carrero Nacar.16 
Anklagene var basert på avisen La Razons beskyldninger om at 
Carrero hadde inngått uregelmessige kontrakter med regjerin-
gen. Carrero drev det største forsikringsselskapet i Venezuela og 
ble identifisert av avisen som en økonomisk støttespiller for Hugo 
Chávez’ presidentkampanje. På grunn av disse beskyldningene ble 
Lopez Aulacio beordret arrestert, og enhver referanse til saken ble 
forbudt.17 IACHR hadde tidligere advart mot at Lopez Aulacio var 
i «alvorlig fare» og forlangt at regjeringen skulle stoppe å sjikanere 
redaktøren.18 Allerede i mars 2000 sendte også Den inter-ame-
rikanske presseforeningen (SIP) et brev til Hugo Chávez der de 
erklærte: «I navnet til mer enn 1300 aviser og magasiner på den 
vestlige halvkule, medlemmer av vår forening, merker vi oss med 
bekymring de uttalelsene du har kommet med mot venezuelansk 
media… slike uttalelser er en direkte konfrontasjon som gjør lite 
for å fremme ytringsfrihet og pressefrihet i dette landet.»19 

Autoritære lover kombinert med angrep på ytringsfriheten og 
pressefriheten, samt det kjærlige forholdet til Fidel Castro, skapte 
en frykt for at Chávez var i ferd med å omgjøre Venezuela til en 
sosialiststat lik Cuba. Opposisjonelle krefter, representert ved 
næringsinteresser, fagforeninger, medier, den institusjonelle mili-
tære Front20 og Venezuelas handelskammer (Fedecámaras) som ble 
ledet av Pedro Carmona, samlet seg under paraplyen Coordinadora 
Democrática de Acción Cívica (CD). Organisasjonen hadde ett mål: 
å tvinge Chávez til å gå av, og en tid med masseprotester fulgte. 
Opposisjonen mønstret hundretusener, regjeringen satte i stand 
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like store protester, og det kom ofte til voldelige sammenstøt mel-
lom de ulike fraksjonene. Det statlige oljeselskapet PDVSA sto 
sentralt i maktkampen mellom Chávez og opposisjonen. Oljein-
dustrien i Venezuela var allerede styrt av et statlig monopol, men 
PDVSA fungerte likevel som et selvstendig selskap, der folk som 
sympatiserte med opposisjonen hadde kontrollen. 

En slik situasjon var uutholdelig for Chávez. Ledelse er ensbe-
tydende med allmakt i Chávez vokabular. Da domstolene forhin-
dret ham i å gjøre som han ville, måtte dommerne erstattes. Da 
flertallet i kongressen hindret ham i å gjøre som han ville, måtte 
de folkevalgte erstattes. Da Grunnloven hindret ham i å gjøre som 
han ville, måtte en ny grunnlov skrives. Nå var det PDVSAs tur. 
Chávez tok et fastere grep om styringen av det statlige oljeselska-
pet. Han utnevnte Gaston Parra Luzardo til ny president, og satte 
inn flere lojale chavistaer i selskapets styre. Dette trekket ble ikke 
godt mottatt hos den øvrige ledelsen, og en rekke daglige ledere 
mobiliserte til streik. PDVSA er hele ryggraden i den venezue-
lanske økonomien. Et PDVSA satt ut av spill ville lamslå hele den 
venezuelanske økonomien og skape krisetilstander. Dette var selv-
følgelig ledelsen i PDVSA meget godt klar over. Med intet mindre 
enn Venezuelas økonomi som pressmiddel var det duket for makt-
kamp mellom oljeselskapet og en president som nektet å gi etter. 

For en person med Chávez’ lederstil er kompromiss et svak-
hetstegn. Chávez ville ikke la seg diktere av noen, og satte i stedet 
hardt mot hardt. Via offentlig kringkasting sparket Chávez syv ledere 
i PDVSA. Konflikten tilspisset seg og streiken utvidet seg etter hvert 
til en generalstreik med støtte fra både fagforeninger og nærings-
liv.21 Streiken fikk massiv pressedekning, og TV-stasjoner avbrøt sine 
ordinære sendinger for å dekke streiken. Chávez svarte med å beor-
dre en rekke såkalte «cadenas», offentlige sendinger som alle TV-sta-
sjonene er pålagt å sende, for å blokkere dekningen av streiken. I 
løpet av 8. og 9. april alene beordret Chávez over 30 slike cadenas.22 

11. april
Den 11. april 2002, tok flere hundre tusen demonstranter til 
gatene for å demonstrere mot Chávez. I alt marsjerte et sted mel-
lom 500.000 og 800.000 mennesker til PDVSAs hovedkvarter, i 
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protest mot Chávez’ urettmessige maktovertakelse i selskapet og 
hans autoritære fremferd. Dette var imidlertid ikke hele planen. 
Dagen før hadde lederne av opposisjonen klekket ut en ny stra-
tegi. Straks demonstrasjonstoget hadde kommet frem til PDVSAs 
lokaler, skulle demonstrantene oppfordres til å omdirigere toget 
og marsjere videre til presidentpalasset, der de ville kreve Hugo 
Chávez’ avgang. De neste timene, og etterspillet dagene etter, 
er fortsatt en av de mest omdiskuterte og mystiske episodene i 
moderne venezuelansk historie. 19 mennesker ble drept og mer 
enn hundre skadet. I løpet av 72 timer skulle Venezuela oppleve et 
kupp, for så å se Chávez gjeninnsatt som president, bare få timer 
etter at hans avgang var annonsert på riksdekkende TV etterfulgt 
av innsvergelsen av en ny interimpresident. 

Blant sentrale aktører som sto midt i hendelsene, er det så ulike 
versjoner at vi kanskje aldri vil få et nøyaktig bilde. Få, om noen, har 
levert en grundigere gjennomgang enn Brian Nelson i boken «The 
Silence and the Scorpion». Hans bakgrunn og motivasjon gjør også 
boken spesielt interessant. Ifølge Nelsons egen beskrivelse i bokens 
epilog, hadde han som ung utvekslingsstudent i Venezuela, og gjen-
nom gjentatte besøk i årene etterpå, blitt overbevist om at radikal 
endring var nødvendig. Da Nelson ankom Venezuela seks måneder 
etter hendelsene 11. april for å skrive boken sin, var det ikke som en 
av opposisjonens sympatisører, men som en dedikert tilhenger av 
Hugo Chávez’ revolusjon.23 Resultatet skulle derimot bli noe ganske 
annet enn en støtteerklæring til regimet, ettersom etterforskningen 
førte ham stadig lengre vekk fra den versjonen myndighetene pre-
diket, og som han selv hadde opprinnelig hadde trodd på. Hendel-
sesforløpet under er i stor grad basert på informasjonen i denne 
boken,24 men også intervjuer med blant annet Venezuelas tidligere 
forsvarsminister Raúl Baduel, samt bloggere og øyenvitner i Caracas 
disse fatale dagene.25 

En annen versjon av hendelsene som likevel bør nevnes er 
den kjente dokumentarfilmen «The Revolution Will Not Be Tele-
vised». Filmen er regissert av de irske filmskaperne Kim Bartley 
og Donnacha Ó Briain som allerede befant seg i Caracas for å 
lage et sympatisk filmportrett av Hugo Chávez under oppløpet til 
og under kuppdagene i april. Bartley og Ó Briain hadde derfor 
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unik tilgang til presidentpalasset disse dagene. Filmen er imidler-
tid svært kontroversiell. Året etter at «The Revolution Will Not Be 
Televised» ble publisert kom dokumentarfilmen «X-Ray of a Lie», 
av Wolfgang Schalk og Thaelman Urguelles. X-Ray of a Lie er en 
granskning av Bartley og Ó Briains film, og baserer seg på fem 
måneder med etterforskning.26 I filmen avslører Schalk og Thael-
man hvordan de irske filmskaperne både har unnlatt å inkludere 
sentrale fakta samt manipulert bilder for å tilpasse hendelsene til 
sin ønskede konklusjon.27 Derfor har ikke «The Revolution Will 
Not Be Televised» blitt brukt som grunnlag i dette delkapittelet. 

En av kildene jeg har brukt er General Raúl Baduel, som også 
anbefaler Nelsons bok med følgende testamente: «Denne man-
nen er godt informert». Baduel var en av Hugo Chávez’ medsam-
mensvorne fra starten av Chávez’ revolusjonære bevegelse i 1982. 
Han har siden vært en av Chávez’ nærmeste allierte. Under hen-
delsene i april var Baduel sjef for Venezuelas fallskjermbrigade, 
landets elitestyrke. Baduel var en sentral brikke i å få Chávez 
gjeninnsatt etter kuppet mellom 11. og 13. april, og ble hyllet 
som en av «revolusjonens helter». I dag sitter Baduel innesperret 
i et militært fengsel etter å ha opponert mot Chávez’ grunnlovs- 
endringer i 2007, og det han beskrev som et forsøk på å etablere 
en «sosialiststat» i Venezuela.28

Den 11. april 2002 var resultatet av måneder med intens og sjo-
fel politisk dragkamp mellom posisjonen og opposisjonen. Presi-
denten skydde ingen maktmidler og en skadeskutt opposisjon tok 
like innbitt i bruk de ressursene de hadde. Dette kulminerte i hen-
delsene denne torsdagen, da 800.000 mennesker marsjerte mot 
presidentpalasset i Miraflores for å kreve Hugo Chávez’ avgang. 
Chávez hadde hatt rikelig med tid til å roe gemyttene. I mange 
dager før demonstrasjonene brøt ut, kunne Chávez enkelt dempet 
den stadig mer opphissede stemningen ved å legge frem sine 49 
nye lovforslag til nasjonalforsamlingen og berørte parter, la oppo-
sisjonen komme med innspill, og slik innta en i hvert fall tilsynela-
tende forsonende holdning. Chávez gjorde det stikk motsatte. Han 
nektet å forhandle med noen. Ikke engang regjeringen eller hans 
eget flertall i nasjonalforsamlingen fikk komme med innspill. Det 
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provoserte ikke bare opposisjonen, men også mange i hans egne 
rekker. Chávez var ikke interessert i dialog. Tvert imot. 

Chávez søkte konfrontasjon, noe han også innrømmet senere. 
«PDVSA-krisen var nødvendig,» stadfestet Chávez foran nasjonal-
forsamlingen i januar 2004. «Vi skapte den… da jeg blåste i fløyten 
på Aló Presidente den dagen [7. april 2002], og begynte å sparke 
folk, jeg provoserte frem krisen», forklarte Chávez med begrun-
nelsen: «Ofte er kriser nødvendig. Noen ganger må de til og med 
genereres.»29 Chávez trengte en krise for å ta kontroll over PDVSA. 
Etter harde kamper og flere tapte menneskeliv fikk han det til slutt 
som han ville.

Demonstrasjonen 11. april var ikke noe voldelig opprør. Det 
var en fredelig demonstrasjon. Det som enkelt kunne blitt hånd-
tert på en sivilisert, ryddig og demokratisk måte, skulle imidlertid 
utvikle seg til et blodig kaos. Chávez var ikke interessert i enorme 
folkelige protester utenfor presidentpalasset. Han var livredd for 
følgene. Med et synlig og storstilt folkelig opprør ville forholdene 
ligge til rette for et kupp. Chávez visste tross alt bedre enn noen 
hvordan disse mekanismene fungerte etter mange år bak seg med 
nettopp konspirering og kupplanlegging, og det manglet heller 
ikke på rykter om ulike konspirasjoner. 

Hva som var den virkelige motivasjonen bak Chávez’ håndte-
ring av situasjonen denne dagen er vanskelig å vite. Enkelte av 
Chávez mest frenetiske motstandere vil ha det til at opptøyene, 
kuppet og Chávez’ mirakuløse «oppstandelse» tre dager senere, 
var en del av et kynisk og nøye planlagt maktspill. At Chávez søkte 
konfrontasjon hersker det ingen tvil om. Chávez innrømmet vel-
villig at den interne krisen i PDVSA var en planlagt provokasjon. 
For «caudilloen» er det en utålelig situasjon å få sin direkte makt- 
utøvelse begrenset av styrer, regler og byråkrater. Med en inter-
essant blanding av ord kalte Chávez situasjonen i PDVSA for et 
«teknokrati som skjulte anarki, anti-nasjonalisme, forrædere og 
korrupsjon». Det er interessant å trekke en parallell til Chávez’ 
besettelse for Simon Bolivar. Da Bolivar mislyktes med sine fødera-
listiske visjoner om et forent Gran Colombia, utnevnte han likeså 
godt seg selv til diktator i 1828. Chávez var i egne øyne Venezuelas 
folkevalgte «enehersker». Hvis lover begrenset hans makt, var det 
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lovene det var noe i veien med. Hvis styret i PDVSA begrenset pre-
sidentens makt over oljeselskapet, måtte styremedlemmene skif-
tes ut. «Bolivariansk som jeg er, kan jeg ikke annet enn å erindre 
Bolivars ord: Å kalle seg en leder, uten å oppføre seg som en, er 
toppen av elendighet,» utbroderte Chávez overfor nasjonalsamlin-
gen i 2004 da han forklarte hvordan regjeringen hadde provosert 
frem krisen. Selv om krisen i PDVSA var planlagt, er det derimot 
lite som tyder på at noen hadde forutsett det kaotiske etterspillet 
som skulle komme. Chávez’ handlinger virker snarere som reak-
sjonene til en president som så en konfrontasjon han selv hadde 
fremprovosert eskalere til noe langt mer. 

Andre autoritære ledere søker å styre gjennom brutal orden. 
Chávez oppskrift er det professor Javier Corrales ved Amherst 
College i Massachussets kaller «kontrollert kaos». I motsetning 
til mange andre autoritære regimer har Venezuela relativt lange 
demokratiske røtter, og en opposisjon som er for sterk til at den 
kan undertrykkes altfor åpenlyst. Gjennom polarisering, konfron-
tasjoner og fremprovosert kaos legitimerer Chávez sitt autoritære 
grep om det venezuelanske samfunnet. Som Corrales skriver i 
artikkelen «Hugo Boss», gir 1600-tallsfilosofen Thomas Hobbes et 
utmerket grunnlag for å forstå Chávez autoritære samfunnsinnret-
ning. «Dess mer usikkerhet innbyggerne føler – dess mer de nær-
mer seg å leve i den brutale naturtilstanden – dess mer vil de ønske 
statlig makt velkommen», skriver Corrales med referanse til Hob-
bes. «Chávez har kanskje ikke lest Hobbes, men han forstår hobbe-
siansk tenkning til perfeksjon. Han skjønner at innbyggere som ser 
en verden forfalle vil sette pris på statlig intervensjon», fortsetter 
han.30 Dersom Chávez hadde villet, kunne demonstrasjonen fått et 
fredelig utfall. I boken «El Acertijo de Abril» (Aprilgåten) avslører 
journalistene Sandra La Fuente og Alfredo Meza at myndighetene 
hadde infiltrert opposisjonens møte. De var dermed informert om 
planene om å omdirigere demonstrasjonen til presidentpalasset 
allerede dagen før. Chávez ville hatt rikelig med tid til å mobilisere 
tilstrekkelig med egnet personell, stenge av veien i trygg avstand til 
presidentpalasset og la demonstrasjonen foregå på mest mulig fre-
delig vis. Demonstrantene ville samlet seg, holdt sine taler og ropt 
sine slagord, i timer, dager, ja, kanskje til og med uker, inntil de 
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gikk lei eller til Chávez ble nødt til å gi etter for enkelte av opposi-
sjonens krav. Slik foregår det i hvert fall i demokratier, men denne 
muligheten ser ikke ut til å ha vært på blokken til Chávez. Rygg-
margsrefleksen i presidentpalasset var en konfrontasjonslinje som 
var dømt til å ende med voldelige tilstander. 

I stedet for å forsøke å håndtere demonstrasjonen slik demo-
kratisk land ville gjort, sørget Chávez’ pøbelregime for å samle 
sammen flere tusen av hans radikale supportere i de såkalte 
«bolivarianske sirklene» for å konfrontere demonstrantene. Det 
skal sies at de fleste av disse sirklene stort sett er det de gir seg ut 
for å være, organiserte partimedlemmer som gjør en samfunnsinn-
sats i for eksempel helsevesenet, offentlig transport eller renhold 
av parker og gater.31 Det er likevel ikke hele historien. Mange er 
organisert som ekstreme «militser», inspirert av Manuel Noriega 
og Omar Torrijos lokale militser i Panama. Flere av sirklene mot-
tok militærtrening og våpen, mens lederne ble sendt til Cuba for 
trening. Disse gruppene fylte området rundt presidentpalasset og 
blokkerte alle mulige veier. Da de første delene av det enorme 
toget nærmet seg, ble de bombardert med alt fra steiner, flasker og 
kjettinger til molotovcocktails. Snart ble de første skuddene løsnet. 

Nasjonalgarden forsøkte å holde demonstrantene unna med 
tåregass og vannkanoner, sinte demonstranter kastet stein på bevæp-
nede chavistaer og konflikten eskalerte til skuddveksling mellom 
bevæpnede chavistaer og Venezuelas Metropolitan Police, som for-
søkte å skape en buffer mellom de to gruppene. Samtidig som men-
nesker blir skutt og drept på gatene i Caracas, gikk Chávez på lufta 
med en av sine mange cadenas for å blokkere medienes dekning av 
de stadig mer voldelige opptøyene. Senderne til TV-stasjonene som 
trosset Chávez og fortsatte å dekke opptøyene ble følgelig kuttet. I 
sentrum av handlingene er det lynsjestemning, og noen få journalis-
ter risikerer livet for å dokumentere det som skjer på film. 

En av disse er Luis Fernándes, som snart skulle bli en av de 
mest berømte TV-reporterne i Venezuela. Fra et utsatt område fan-
get kameraet hans en gruppe menn som lå på magen oppe på en 
bro og skjøt ned i folkemengden. En av dem het Rafael Cabrices 
og jobbet i Miljødepartementet. Da videoen gikk på lufta skapte 
det furore. Mennesker som ikke tidligere hadde tatt side, fikk en 
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dyp forakt for Chávez. Forsøket på å mørklegge de private TV-sta-
sjonene hadde feilet. Dette var et kritisk øyeblikk for presidenten. 
Ute av stand til å kue demonstrasjonen valgte Chávez å gå videre 
med planen som skulle resultere i hans kortvarige fratredelse. 
Denne ettermiddagen beordret Chávez militæret å iverksette en 
plan som trolig fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på mange 
av Chávez’ mektigste generaler, nemlig den militære operasjonen 
Plan Avila. Sist gang Plan Avila ble brukt var i 1989, da militæret 
ble satt inn for å kue de massive protestene mot president Carlos 
Andrés Pérez’ reformer. Resultatet den gangen ble en massakre 
der mange hundre, og kanskje flere tusen, liv gikk tapt. Venezu-
elanere husker denne dagen slik kinesere husker massakren på 
den himmelske freds plass. Få husker den nok bedre enn militæret 
selv, som ble utkommandert for å skape ro og orden, og kastet ut 
i det som skulle bli en massakre av egen befolkning. I motsetning 
til i 1989, da et spontant opprør utviklet seg til voldelige kaotiske 
tilstander, var dette en planlagt fredelig protest. Å sende soldater 
med skarpladde våpen og stridsvogner ut i gatene mot uskyldige 
demonstranter var for generalene et utenkelig forslag. 

Chávez hadde lansert forslaget flere ganger tidligere samme 
dag, for eksempel til general Manuel Rosendo, som hoderistende 
ikke visste om han skulle bli alvorlig bekymret eller bare konsta-
tere at Chávez hadde hatt enda et av sine sprø og frenetiske inn-
fall. Utover dagen ble det imidlertid klart at Chávez mente alvor. 
Dette skulle bli den endelige katalysatoren for militæropprøret 
blant flere av Chávez mektigste generaler, som alle var enige om 
at presidenten hadde mistet kontroll. For disse generalene var 
Plan Avila et fullstendig utelukket alternativ. De hadde vært lojale 
mot Chávez frem til dette øyeblikket, men nå var det stopp. Mili-
tæret skulle ikke vende sine våpen mot sin egen befolkning. Mili-
tæret var heller ikke trent i å håndtere slike situasjoner. Etter 
1989 hadde det også blitt gjort lovendringer som eksplisitt for-
bød militæret å håndtere sivile på denne måten. Hensikten var 
nettopp å forhindre et nytt «Caracozo». Kun politiet og nasjonal-
garden hadde utstyr og tillatelse til dette. Å beordre Plan Avila 
var det samme som å beordre militæret til å bryte Grunnloven 
og sende militærstyrker utstyrt med automatgevær mot sin egen 
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befolkning. Chávez’ ordre kunne vanskelig ende med noe annet 
enn en massakre.

General Manuel Rosendo var sjef for de samlede militære 
styrkene. I tillegg til å være den personen i Venezuela med høy-
est militær rang, var han også en nær venn av Chávez, et venn-
skap som gikk så langt tilbake som til 1971. Rosendo nektet plent 
å iverksette Plan Avila. Det samme hadde generalinspektør, Lucas 
Rincon, gjort tidligere. I forsvaret oppsto det nå et maktvakuum. 
Mektige generaler nektet en etter en å følge presidentens befalin-
ger. Til slutt ga Chávez direkte ordre til den evig lojale chavistaen, 
general Jorge Garcia Carneiro, om å sette Plan Avila ut i livet. Da 
Carneiro forsøkte å iverksette presidentens direkte ordre, ble han 
trosset av sine militære overordnede, og ryktene om presidentens 
ordre spredte seg raskt blant de øvrige generalene som skjønte at 
noe måtte gjøres om de skulle unngå en ny massakre. Til slutt var 
det hærsjefen, general Efraín Vásques Velasco, som tok kontroll i 
et kritisk øyeblikk. Militære tropper med et tosifret antall beltevog-
ner var beordret ut for å møte demonstrantene da Vásques Velasco 
ga beskjed om at de skulle returnere umiddelbart, før han beor-
dret en landsomfattende militær «lockdown». Portene på samtlige 
militærbaser ble stengt, og alle tropper ble henvist til kasernen 
med forbud mot å forlate området. 

Generalene, med Vásques Velasco i front, ble snart enige om 
at de for å unngå en massakre måtte trekke sin støtte til presiden-
ten. Da de gikk på lufta kl. 20.00 og erklærte at det hadde foregått 
grove brudd på folkets grunnlovsfestede rettigheter og at presi-
dentens handlinger ikke kunne tolereres, ble det klart for alle at 
Chávez hadde mistet kontrollen over militæret. 

Ikke lenge etter leverte Chávez’ tidligere mentor Luis Miqui-
lena, som hadde brutt med regjeringen for ikke mange måneder 
siden, sitt hittil kraftigste angrep på regjeringen. Foran TV-kame-
raene erklærte Miquilena at regimet «hadde endt opp med blod 
på hendene».

Timer med intens forhandling begynte. Militæret holdt Chávez 
ansvarlig for dødsfallene. De hadde sett bevis på det mange 
lenge hadde mistenkt, at Chávez såkalte «bolivarianske sirkler» 
var bevæpnet av myndighetene. Chávez hadde brukt bevæpnede 
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grupper til å utøve vold mot sivilbefolkningen og utkommandert 
militære styrker med skarp ammunisjon til konfrontasjon med 
sivilbefolkningen. Ifølge generalene var Chávez ikke lenger en 
legitim president. Militæret lovte å garantere for sikkerheten til 
presidenten og hans familie hvis han valgte å forlate landet. Noen 
ville imidlertid ha ham stilt for retten for menneskerettighetsfor-
brytelser. Alt annet enn presidentens avgang virket uunngåelig. 
Snart forhandlet ikke militæret og Chávez lenger om hvorvidt han 
skulle gå av, men om betingelsene for hans avgang. Chávez hadde 
innsett nederlaget og var forberedt på å gå av og reise til Cuba. 

I tidlige morgentimer kom beskjeden mange hadde ventet på. 
General Lucas Rincon, generalinspektør for de militære styrkene 
og militærets høyeste embetsmann, annonserte at Hugo Chávez 
hadde trukket seg. Rincon var vidt ansett som Chávez’ nærmeste 
rådgiver. Det var derfor liten grunn til å tvile på budskapet. Vise-
presidenten hadde gått i dekning. Det samme hadde mange andre 
sentrale aktører i og rundt Chávez’ regjering. Få timer senere 
annonserte Pedro Carmona, formann i landets største nærings-
livsorganisasjon, at han ville ta over som president i en midlerti-
dig overgangsregjering, før nye valg kunne avholdes så fort som 
mulig. Overgangen til en ny tid uten Chávez så ut til å være et fak-
tum, men bak kulissene var situasjonen langt fra avklart. Rincon, 
som fryktet sammenstøt mellom ulike militære fraksjoner, hadde 
forhastet seg. Chávez hadde frivillig forlatt sin post og latt seg bli 
satt i varetekt, men han forhandlet fortsatt om betingelsene for sin 
avgang. Chávez hadde ennå ikke signert noe dokument. 

Disse hendelsene er omdiskutert den dag i dag. Hemmelighol-
det rundt mange av opplysningene og det faktum at myndighetene 
har endret sin beskrivelse flere ganger, har ikke gjort spekulasjo-
nene mindre. Det store spørsmålet er: gikk Chávez formelt av? Det 
klare svaret må ganske enkelt være nei. Likevel er det mange hen-
delser denne dagen som har fortsatt å så tvil rundt dette spørsmå-
let. Dersom Chávez ikke hadde abdisert, hvorfor annonserte Lucas 
Rincon hans avgang? Var Rincon involvert i noe plot? Hvorfor har 
han da fortsatt å være en betrodd del av regimet etter at Chávez 
kom tilbake til makten? Allerede i mai ble Lucas Rincon utnevnt til 
forsvarsminister, for deretter å bli justisminister, før han i 2006 ble 
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utnevnt til venezuelansk ambassadør i Portugal, en posisjon han 
fortsatt besitter. Dersom Rincon var en av opposisjonens medsam-
mensvorne, gir forfremmelsene liten mening. 

Innsvergelsen av Chávez’ visepresident Diasdado Cabello som 
president, kort tid før Chávez var tilbake i manesjen, er også svært 
underlig. Et land kan ikke ha to presidenter på samme tid. Venezu-
elas grunnlov gir mange retningslinjer for hva som skjer dersom 
presidenten blir ute av stand til å tjene sitt embete grunnet for 
eksempel dødsfall eller avgang. Dersom presidenten faller fra 
i løpet av de første fire årene av perioden, skal visepresidenten 
innsverges og nyvalg utstedes innen 30 dager. Det er derfor lett 
å trekke den konklusjonen at Chávez må ha gått av, og deretter 
benyttet muligheten til å komme tilbake i rotet som oppsto. I så 
fall er det heller ikke vanskelig å se for seg hvorfor regimet må 
benekte dette for alt i verden. I det øyeblikket presidenten fratrer 
og visepresidenten tar over, er neste skritt å skrive ut nyvalg. Det 
skjedde ikke, og konklusjonen blir følgelig at Chávez ikke lenger 
er Venezuelas legitime president. 

Forholdene er imidlertid mer komplisert enn som så. For midt 
i kaoset forårsaket av det utradisjonelle kuppet, foregikk det mer. 
Militæret hadde akseptert Pedro Carmona som leder for den nye 
overgangsregjeringen. De mente at en overgangsregjering bestå-
ende av bare militære ville vekke sterk mistillit i befolkningen. 
Carmona ble derfor utpekt som leder for det som skulle være 
en sivil-militær overgangsregjering. Rollen til en slik regjering er 
i hovedsak å administrere statens anliggender før et nyvalg kan 
utskrives så fort som mulig. Men det skulle snart vise seg at Car-
mona hadde lagt planer langt utover dette. I stedet for å legge 
grunnlaget for overgangen til et nytt regime, skulle opposisjonen 
snart underskrive kuppets «dødsdom». 

Carmona leste opp en erklæring, signert av en rekke perso-
ner, deriblant flere prominente medlemmer av opposisjonen. På 
kuriøst vis utropte han seg selv til president og kunngjorde opp-
rettelsen av en overgangsregjering, fylt opp med sine egne poli-
tiske allierte. Det var imidlertid de påfølgende bestemmelsene 
som skulle skape oppstand. Chávez var borte. Nå var det på tide 
å slå tilbake mot chavistaene. Under dekke av å ville forsvare 
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grunnloven og demokratiet leste Carmona opp en rekke dekreter 
som skulle ligge til grunn for det nye regimet. Det hele var en ren 
maktdemonstrasjon.

Landets offisielle navn skulle endres fra «den bolivarianske repu-
blikken Venezuela» tilbake til «den venezuelanske republikk». De 
49 nye lovene Chávez hadde innført skulle fjernes. Nasjonalforsam-
lingen skulle avvikles, det samme med Høyesterett, riksrevisjonen 
og regjeringsadvokaten. Alle lokale folkevalgte guvernører skulle 
erstattes. Den nye grunnloven av 1999 skulle oppheves, til fordel 
for en retur til den gamle grunnloven av 1961. Innen ett år skulle 
Venezuela avholde nyvalg, samtidig som nye kongressmedlemmer 
skulle velges til det gamle systemet med to kamre i parlamentet. 

Forslaget skapte furore. Det hjalp lite at erklæringen slo fast at 
Carmona selv ikke skulle stille til valg, eller at alle medlemmer av 
overgangsregimet skulle fratre straks det nye var valgt. Nok en gang 
viste Venezuelas skjøre demokratiske mentalitet seg fra sin verste 
side. Hvis opposisjonens mål var å reversere eller korrigere Chávez’ 
omfattende endringer, kunne de knapt valgt en dårligere metode. 

Opposisjonen mente, med rette, at den drastiske omstruktu-
reringen av statsforfatningen og myndighetsapparatet hadde blitt 
gjennomført utenfor konstitusjonelle rammer. Å utrope seg selv 
til president, for så å si opp demokratisk folkevalgte politikere og 
omgjøre hele statsapparatets oppbygning på kommando, hadde 
derimot ingen annen effekt enn å demonstrere for hele befolknin-
gen hvilke udemokratiske hensikter som også befant seg i hjertet 
av opposisjonen. Dette luktet som en ny runde med Carlos Andrés 
Pérez, og det hadde folk fått nok av. I løpet av sine første minutter 
som selverklært president hadde Carmona dannet grobunnen for 
Chávez’ snarlige tilbakekomst.

Mange av de opposisjonelle demonstrantene jublet, ikke overras-
kende, nesten i skadefryd. Nå var det «paybacktime». Generalene, 
nok en gang med Vásques Velasco i spissen, var imidlertid i harnisk. 
Hvordan kunne en overgangsregjering love å gjeninnføre demo-
krati når det første de gjorde var å avvikle nasjonalforsamlingen og 
fjerne lokalt folkevalgte guvernører? Befolkningen ble lamslått vitne 
til det ingen kunne tolke som noe annet enn et nytt statskupp. De 
samme generalene som få timer tidligere hadde presset Chávez til å 



100 | diktator i forkledning

gå av, begynte nå å organisere et kontrakupp mot det nye regimet. 
Den samme Vásques Velasco som for kort tid siden hadde annon-
sert sin kraftige fordømmelse av president Chávez, gikk nå skarpt ut 
mot den nye overgangsregjeringens angrep på landets institusjoner. 
Vásques Velasco visste veldig godt hva han var i ferd med å gjøre, 
og flere forsøkte å overtale ham til ikke å snakke. De visste at dette 
ville bety slutten for Carmona. Vásques Velasco var imidlertid ingen 
politiker. Hans forpliktelse var til Grunnloven og til landets insti-
tusjoner.32 Gjennom riksdekkende TV forlangte Vásques Velasco 
at samtlige institusjoner ble gjenopprettet, og at regjeringen opp-
trådte i tråd med Grunnloven av 1999. 

Det ble raskt tydelig for alle at Carmona hadde mistet kon-
troll over militæret, og at det var et tidsspørsmål før det nye regi-
met var ferdig. Dette banet veien for Hugo Chávez’ retur. Mindre 
enn to døgn tidligere hadde Vásques Velascos ord hatt en avgjø-
rende betydning i å velte Hugo Chávez. Nå ble den samme man-
nens ord sentrale i å kaste Carmona-regimet. Samtidig trådte en 
annen mann frem fra skyggen i et avgjørende øyeblikk. Gene-
ral Raúl Baduel, sjef for Venezuelas fallskjermbrigade og landets 
elitestyrke, hadde lenge innehatt en anonym politisk rolle. Men 
Baduel var en av de opprinnelige medlemmene i Chávez’ MBR-
200. Han hadde valgt å holde seg unna kuppforsøket i 1992, fordi 
det – ifølge ham selv – stred mot hans overbevisning å bruke vold 
mot en demokratisk valgt regjering. Nå inntok Baduel en sentral 
rolle og bestemte seg for å styrte Carmona. På ordre fra Baduel ble 
militærhelikoptre sendt for å hente Chávez og bringe ham tilbake. 

Selv i dag står Baduel ved sin avgjørelse der han sitter inne-
sperret, fengslet av den samme presidenten som han sørget for å 
bringe tilbake til makten mange år tidligere.33 

Fra sin celle i Ramo Verde-fengselet er han umåtelig opptatt av 
å understreke sin lojalitet til Grunnloven. «Grunnloven står over 
selv presidenten», forklarer Baduel med stor myndighet. Han sva-
rer unnvikende når han selv blir konfrontert med åpenbare brudd 
på Grunnloven alle de årene han selv var en lojal del av Chávez’ 
nærmeste allierte. Om sine handlinger i aprildagene er han deri-
mot langt mer tydelig.34 «Min lojalitet var til Grunnloven og ikke 
til Chávez», understreker Baduel. Morgenen den 13. april hadde 
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Baduel bestemt seg for å gå etter Carmona. Baduel hadde snakket 
med Chávez omkring midnatt den 11. april. Chávez hadde vur-
dert å dra til Fort Tiuna for å forhandle med generalene, men han 
indikerte aldri noen plan om å gå av. På morgenen 13. april ante 
ikke Baduel hva som hadde skjedd med Chávez. Han hadde likevel 
bestemt seg for å agere mot Carmonas kupp. Samtidig som Vás-
ques Velasco talte, inntok militæret Miraflores. Carmona hadde 
imidlertid luktet lunten allerede og rømt sammen med sine nær-
meste allierte. Carmona ble arrestert i Fort Tiuna senere samme 
dag, der han hadde søkt tilflukt. Da retten beordret ham sendt i 
fengsel, etter en periode i husarrest, rømte Carmona til den colom-
bianske ambassaden og ble innvilget politisk asyl i Colombia.35 

Presidentpalasset ble gjeninntatt uten blodsutgytelser. Men 
omstendighetene rundt Chávez’ situasjon var fortsatt ukjent. Ifølge 
Brian Nelsons fengslende gjenfortelling av hendelsene hadde en 
ung korporal, som kom fra slettene ikke langt unna Chávez’ hjem-
sted, lykkes i å smugle ut et notat fra fengselet der Chávez satt fan-
get. Baduel hadde gått ut for å tale til den voksende forsamlingen 
utenfor porten på militærbasen i Maracay, da han ble avbrutt av 
den unge soldaten. På det håndskrevne notatet fra Chávez kunne 
Baduel lese: «jeg har ikke overgitt den legitime makten folket ga 
meg». Om beskjeden fra Chávez var sann, eller en velkalkulert 
måte å ta tilbake makten, vites ikke. Det som uansett er et faktum 
er at Chávez ikke hadde underskrevet noe dokument. 

Ingen har kunnet fremlegge noe bevis på at Chávez noen gang 
formelt gikk av. Det kan riktignok med rimelig stor sikkerhet hev-
des at dette var hans oppriktige intensjon en periode. Da Chávez 
skjønte at han hadde mistet militærets støtte, øynet han lite håp. 
Ved midnattstider skal Chávez ha mottatt en telefon fra Fidel 
Castro, med innstendige oppfordringer om ikke å ta livet sitt.36 
Det var altså ikke Chávez tilbakekomst man diskuterte. Chávez var 
villig til å gå av, men ikke under de betingelsene som militæret la 
frem. Chávez ville kun være villig til å gå av dersom hans avgang 
ble lagt frem for kongressen, Grunnloven ble respektert, sikker-
heten til alle i Miraflores ble sørget for og trygg reise ut av lan-
det ble garantert.37 Selv om Chávez’ intensjon om å gå av var aldri 
så reell og oppriktig, forandrer det ikke det faktum at han aldri 
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underskrev noe dokument og at selv en formell underskrift gitt 
under press og i fangenskap vanskelig ville blitt erklært gyldig hvis 
den ble rettslig testet.

Så hva med Lucas Rincon og Diasdado Cabello? Rincon må ha 
vært så overbevist om Chávez forestående avgang at han tok sjan-
sen på å annonsere hans avskjed. For Chávez hadde gitt personlig 
beskjed til Rincon om at han var klar til å gå av «dersom betingelsene 
ble møtt…». Han var i ferd med å gå av, men hadde ikke gått av ennå. 
Hva gjelder Diasdado Cabello, er han fortsatt en kuriøs brikke. Det 
er viktig å huske hvilket kaos som hersket. Da Cabello ble innsverget 
som president visste svært få noe som helst om Chávez’ tilstand. Det 
var viktig å handle raskt for å hindre et nytt maktvakuum. Slik sett 
kan innsvergelsen av Cabello tolkes som et nødvendig signal om at 
Chávez-leiren hadde kontroll. Da Chávez returnerte dagen etter at 
Cabello hadde blitt tatt i ed som president, hadde Venezuela hatt tre 
ulike presidenter på tre dager. Mer enn ti år senere er fortsatt noen 
av de mest sentrale spørsmålene ubesvart.

Høyesterett vedtok senere at det som skjedde disse dagene ikke 
var et kupp, men resultatet av et maktvakuum. Denne konklusjo-
nen er imidlertid svært kontroversiell. Etter at Luis Miquilena offisi-
elt brøt med Chávez var Høyesterett, som kjent, splittet mellom en 
Chávez-fløy og en Miquilena-fløy. Vedtakene baserte seg dermed på 
en intens politisk maktkamp mer enn juridiske vurderinger.

Det virker søkt å innvende at kuppet i 2002 var noe annet enn 
nettopp det: et kupp. Selv om statslederen man kupper opptrer ude-
mokratisk, legitimerer det ikke et kupp. Det må finnes demokratiske 
spilleregler for hva som skal skje i en slik situasjon. Nok en gang er 
den skjøre demokratiske mentaliteten i Latin-Amerika svært viktig 
for å forstå resonnementet til dem som vil legitimere militæret og 
Carmonas fremferd disse dagene. Dette er den samme mentaliteten 
som tillot en kuppmaker med blod på hendene, ikke bare å bli benå-
det, men også å vinne folkets tillit i et demokratisk valg få år senere. 
I et gjennomsiktig og fungerende demokrati ville man aldri benådet 
en kuppmaker med et tosifret antall menneskeliv på samvittigheten, 
kun to år etter forbrytelsen. Og langt mindre valgt personen til pre-
sident seks år senere. Forestillingen om at målet helliger middelet 
har dessverre vært altfor allment akseptert i store deler av regionen.
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Også dagens grunnlovstekst understreker dette poenget. Artik-
kel 350 i Venezuelas grunnlov lyder som følger: 

Det venezuelanske folk, trofaste mot sine republikanske tradisjo-
ner og sin kamp for uavhengighet, fred og frihet, skal fornekte 
ethvert regime, og enhver lovgivning eller autoritet som krenker 
demokratiske verdier, prinsipper og garantier og forgriper seg mot 
menneskerettigheter.38

Som i mange andre artikler i den nye grunnloven er det vanske-
lig å tolke hva slags implikasjoner dette gir. Hvor går for eksem-
pel grensen for hvilke brudd på «demokratiske verdier, prinsipper 
og garantier» som skal være grunn nok til å kaste presidenten? 
Chávez’ utvidede menneskerettighetsbegrep, der gratis offentlig 
helsehjelp er blitt definert som en grunnlovsfestet menneskerett, 
gjør ikke problematikken mindre. 

Det kan derimot være liten tvil om at bevæpning av regjerings-
vennlige pøbler i møte med en fredelig demonstrasjon, samt ordre 
om å sende soldater og beltevogner ut på gatene for å kue sivile 
demonstranter, må kunne falle innenfor brudd på Grunnloven. 
I stedet for å diskutere om det som skjedde 11. april var et kupp 
eller ikke, burde diskusjonen dreie seg om Chávez kunne ha blitt 
avsatt med makt gjennom lovlige mekanismer. Det er imidlertid 
vanskelig å snakke om rettsstatlige demokratiske prinsipper i et 
land der presidenten mer eller mindre kontrollerer rettsvesenet. 

Francisco Toro, en av journalistene bak bloggen Caracas Chro-
nicles, jobbet som frilansreporter de dramatiske dagene. I løpet 
av ettermiddagen den 12. april hadde Carmona samlet lederne 
for de største TV-kanalene og bedt dem hjelpe ham med å opp-
rettholde ro og stabilitet. Mediene, som jevnlig opplevde trusler, 
trakassering og brudd på pressefriheten fra Chávez’ regjering, var 
nå villige til å gjøre alt for å hindre at han returnerte til makten. 
De samme mediene som få timer tidligere hadde blitt tvunget til 
taushet gjennom trusler, sabotasje og vold, valgte derfor frivillig å 
forsømme sitt journalistiske oppdrag. Opposisjonens handlinger 
illustrerer en annen side ved den kaotiske situasjonen som opp-
sto. Selv om virkemidlene har forskjellig karakter, finnes det ingen 
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moralsk ren side disse dagene. Å hindre pressens virke gjennom 
direkte bruk av maktmidler og vold, slik Chávez gjorde, er intet 
annet enn autoritært. 

Opposisjonelle mediers samlede selvsensur er kanskje ikke 
ulovlig, men den kan i beste fall kalles en forsømmelse av pres-
sens samfunnsoppdrag av groveste sort. I noen av de mest turbu-
lente dagene i moderne venezuelansk historie var det helt tyst fra 
et nesten samlet pressekorps. De mente det var viktigere å, for 
enhver pris, hindre at Chávez kom tilbake til makten, enn å for-
følge sitt samfunnsoppdrag som journalister. Toro var en av få jour-
nalister på bakken mens det hersket totalt kaos i en befolkning 
som ikke ante hva som skjedde. I en beskrivelse av sin opplevelse 
disse dagene oppsummerer han hendelsene slik: 

Jeg forstår at fristelsen til å massivt forenkle denne historien er 
sterk. Vi vil alle ha helter og skurker, en «ryddig» historie som kny-
ter alle de løse trådene sammen. Enhver som forsøker å selge deg 
en «ryddig» historie om april 2002 lyver simpelthen til deg: bevi-
sene på bordet understøtter kun rot og forvirring.39

Autokratens nye klær
Hadde det ikke vært for Carmona og hans medsammensvornes 
udemokratiske atferd, ville Chávez hatt en mye vanskeligere jobb 
i etterkant med å fremstille seg selv som offeret for et klassisk høy-
reorientert militærkupp. Kanskje ville han også blitt stilt for retten 
på grunn av menneskerettighetsbrudd. Det er umulig å si hva som 
hadde skjedd dersom en bred overgangsregjering hadde fått lov til 
å etablere seg. Kanskje ville Chávez’ retur, om enn noe senere, vært 
uunngåelig. Kanskje ville historien om en av vår tids mest sammen-
satte og kompliserte statsledere stoppet her. Det vi derimot vet, er 
at Chávez’ retur den 14. april ble starten på et nytt voldsregime 
som har fortsatt helt frem til i dag.

Mange av de mer moderate kreftene i Chávez-leiren hadde 
nok håpet at Chávez, i etterpåklokskapens lys, ville komme tilbake 
med en mer imøtekommende holdning. Det tok ikke lang tid før 
de ble skuffet. Straks Chávez var tilbake, begynte jobben med å 
omskrive historien. Chávez-regimet hadde åpnet ild mot sin egen 
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befolkning. Dette bildet måtte rettes på. Politietterforskere som 
åpnet etterforskning av saken ble raskt byttet ut med lett påvirke-
lige chavistaer. Regjeringen hadde ikke mer skam enn at de tok 
likene til mennesker som hadde blitt drept før 11. april ut av likhu-
set og hevdet at de hadde blitt drept av opposisjonelle snikskyttere, 
for å vri drapstallene på hver side i regjeringens favør.40 Viktige 
områder ble pusset opp i stor fart og gjort umulige for nærmere 
etterforskning. Samtidig ble falske påstander hyppig gjentatt fra 
regjeringen, men med liten interesse for å etterforske dem. 

Nelson nevner bl.a. Chávez’ gjentatte referanser til opposisjo-
nelle snikskyttere i rom 411 i Ausonia Hotel, mens besøk i dette 
hotellrommet avslørte at det ikke finnes noen vinkel fra dette rom-
met og ned til området der ofrene angivelig skal ha blitt skutt. 
Hvorvidt det faktisk var snikskyttere denne dagen, er i seg selv et 
omstridt tema. Ingen snikskyttere har blitt fanget på bilder eller 
film, men mange vitner har hevdet å ha sett snikskyttere. Hvem 
var i så fall disse, og hvem jobbet de for? Nelson viser til tre volds-
sentra denne dagen, «Baralt Avenue», «8th Street», og foran Mira-
flores. Alle er steder der det angivelig skal ha vært snikskyttere. 
Hva gjelder Baralt Avenue har Nelsons etterforskning ledet ham 
til antakelsen om at det ikke var snikskyttere her, til tross for at den 
generelle oppfatningen er en annen. Han tror snarere at en forvir-
rende og kaotisk situasjon med begrenset sikt skapte dette inntryk-
ket. I de to andre områdene kan det derimot ha vært snikskyttere. 
Det er derimot langt mer sannsynlig at disse tilhørte regjeringen 
enn opposisjonen, ettersom alle bygningene omkring Miraflores 
var okkupert av Casa Militar, presidentens sikkerhetsstyrker. 

Informasjonen om hendelsesforløpet disse turbulente dagene 
er særdeles begrenset. Brian Nelsons detaljerte skildring repre-
senterer et av svært få forsøk på å gi et informativt, oversiktlig og 
nøytralt bilde av hva som skjedde, time for time, på flere fronter. 
Denne mangelen på kilder er imidlertid også ett av de viktigste 
ankepunktene mot regjeringen. For den kanskje viktigste indika-
sjonen på at myndighetene lyver, er den totalt fraværende viljen til 
å etterforske hendelsene etterpå. Da Chávez kom tilbake til mak-
ten var det ganske umiddelbart med en overraskende følelsesladd, 
mild, kjærlig og forsonende tone. Budskapet var tilsynelatende at 
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det var tid for å tilgi og gå videre. Det kan forklare den manglende 
viljen til å etterforske hendelsene. Det tok imidlertid ikke lang tid 
før den aggressive og konfronterende tonen var tilbake, med trus-
ler om å forfølge enhver som forsøkte å reise sak mot regjerin-
gen. Samtidig haglet det hyppige anklager fra regjeringen mot en 
opposisjon de viste null interesse for å etterforske. 

Regjeringen viste i beste fall en ansvarsfraskrivelse av groveste 
sort. Selv om Chávez hadde kommet tilbake til makten som venn-
ligheten selv, med alle gode intensjoner om å legge hendelsene 
bak seg, ville det fortsatt vært regjeringens plikt å etterforske hen-
delsene som krevde livet til 19 venezuelanere og skadet langt flere. 
Dersom regjeringen derimot, slik de har gitt uttrykk for, virkelig 
tror at opposisjonen denne dagen plasserte ut snikskyttere for å 
skape kaos, blodbad og legitimere et kupp, skulle man jo tro at alle 
ressurser ville bli satt inn for å etterforske saken og finne de skyl-
dige. Noe annet ville vært absurd. 

Det var imidlertid det stikk motsatte som skjedde. Da Chávez 
kom tilbake til makten fikk regjeringen snarere hastverk med å viske 
ut bevis. Det er vanskelig å se for seg andre årsaker enn at regjerin-
gen må ha visst at informasjonen de kunne komme til å finne (evt. 
satt på) ville tjene dem dårlig. Gjenta en løgn mange nok ganger og 
den blir en sannhet, synes å ha vært regjeringens PR-strategi. Den 
må langt på vei sies å ha vært vellykket. Videoen til Luis Fernán-
des ble kalt en forfalskning, samtidig som mennene på broen som 
ble filmet skytende ned på folkemengden, ironisk nok, ble kaldt 
«modige forsvarere av revolusjonen». Tross overveldende bevis mot 
våpenmennene ble bare fire av de mange identifiserte stilt for ret-
ten og satt fri etter milde anklager. Åtte tilfeldige medlemmer av 
«Metropolitan Police» ble derimot fengslet for å «konspirere med 
opposisjonen» og satt i fengsel uten domfellelse. Luis Fernándes, 
som hadde skaffet bevisene, mottar fortsatt jevnlige drapstrusler.

I perioden som fulgte var det ytterligere polarisering og vol-
delige sammenstøt mellom posisjonen og en stadig mer mili-
tant opposisjon. Opposisjonen ville presse Chávez til å gå av og 
samlet inn underskrifter for å tvinge frem nyvalg. I november 
2002 samlet opposisjonen nesten 1,6 millioner signaturer, der 
de forlangte en rådgivende folkeavstemning om Chávez’ støtte 
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i befolkningen. Valgrådet godkjente dette med tre stemmer for, 
en mot og en avholdende.41 I stedet for å akseptere avgjørelsen 
omgjorde Høyesterett avgjørelsen og nedsatte en nytt valgråd 
med et flertall til fordel for regjeringen.42 En rådvill opposisjon 
satte i stand storstilte streiker og oppfordret til både sivil ulydig-
het og sabotasje, i et forsøk på å knekke regimet. I desember 2002 
organiserte den opposisjonelle paraplyorganisasjonen CD en ny 
generalstreik som nesten førte til et økonomisk sammenbrudd. I 
januar 2003 falt oljeproduksjonen fra tre millioner fat til 630.000 
fat pr. dag. Samtidig ble befolkningen oppfordret til ikke å betale 
skatt og utsette betaling for offentlige tjenester. 

Chávez svarte med sin sedvanlige atferd. «Når jeg snakker om 
væpnet revolusjon er det ikke en metafor, «væpnet» betyr rifler, 
beltevogner, krigsfly og tusener av menn rede til å forsvare den», 
truet Chávez. Streiken tvang Chávez til å importere olje for å opp-
rettholde tilgjengeligheten. Først i mars 2003 måtte en utmattet 
opposisjon gi tapt. Da hadde voldelige sammenstøt ført til mer 
enn 40 drepte og rundt 750 skadde.43 I februar 2003 underskrev 
representanter for regjeringen og opposisjonen en «deklarasjon 
mot vold, og for fred og demokrati i Venezuela», der de lovet å 
utkjempe sine kamper på den politiske arenaen. 

Opposisjonen skulle ta i bruk artikkel 72 i Grunnloven. Denne 
artikkelen gir folket retten til å annullere alle folkevalgte embe-
ter, inklusiv presidenten, via en folkeavstemning, dersom mer 
enn 20 prosent av den stemmeberettigede befolkningen under-
skriver et slikt krav. En ny landsomfattende underskriftskampanje 
(kjent under navnet «firmazo») ble satt i gang. I februar 2003 ble 
2,8 millioner underskrifter samlet inn på én dag, med krav om 
en bindende folkeavstemning. Det var imidlertid et nytt problem. 
Grunnloven stadfestet at en slik begjæring om et bindende nyvalg 
måtte arrangeres etter at minst halvparten av presidentperioden 
var utløpt. Opposisjonen ventet dermed til august før de offisielt 
sendte inn begjæringen. 

På nytt ble protestskrivet avvist, denne gangen fordi underskrif-
tene var fysisk samlet inn for tidlig, og dermed ugyldige. Til slutt 
godkjente valgrådet at en slik underskriftsaksjon skulle gjennom-
føres, men da under strenge regler og observasjon fra valgrådet. 
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Mange tusen signeringsposter ble satt opp mellom 28. november 
og 1. desember 2003. Nok en gang var oppmøtet formidabelt. Over 
tre millioner møtte opp for å be om en folkeavstemning om Hugo 
Chávez’ videre skjebne. 375.000 av signaturene ble erklært ugyl-
dige og autentisiteten til ytterligere 1,2 millioner stemmer kunne 
ifølge valgrådet ikke verifiseres. Disse fikk muligheten til å møte 
opp og verifisere at de faktisk hadde signert. Resultatet ble en mid-
lertidig seier for opposisjonen, som demonstrerte at deres evne 
til å mobilisere store velgergrupper hadde forsterket seg. Over 50 
prosent møtte opp og verifiserte underskriftene sine. 

Dermed bikket antallet signaturer grensen på 20 prosent. Val-
grådet ble nødt til å godkjenne at kravet var innfridd. Etter 18 
måneders strev med å få utøvet en i utgangspunktet grunnlovsfes-
tet rettighet, ble en folkeavstemning avholdt i august 2004, men 
til tross for voldsom mobilisering skulle valget bli et kraftig slag i 
ansiktet for opposisjonen. 

Nok en gang viste Chávez sin unike evne til å revitalisere krea-
tive autoritære virkemidler i kritiske øyeblikk. Fra før av hadde det 
haglet med trusler mot de som underskrev kravet om en folkeav-
stemning. Under påskudd av å gi befolkningen mulighet til å veri-
fisere sin egen underskrift, ble listen over underskrifter lagt ut på 
nettet. I en nasjonal TV-sending rettet Chávez en truende pekefin-
ger mot alle som våget å benytte seg av sine grunnlovfestede rettig-
heter og skrive under på protestskrivet:

Enhver som signerer mot Chávez… navnet deres vil være der, regis-
trert for historien, fordi de vil måtte skrive ned sitt fornavn, sitt 
etternavn, sin signatur, sitt id-kort nummer og sitt fingeravtrykk.

Folk hadde altså retten til å bruke sin stemme, men alle skulle vite 
at det ville få betydelige konsekvenser dersom de benyttet den på 
en måte som Chávez ikke likte. Det er det man kaller stemmerett 
i Venezuela. Befolkningen skulle snart merke at Chávez mente 
alvor. Listen over alle som hadde underskrevet ble raskt distribu-
ert i offentlig sektor i hele landet. Der ble den brukt som en svar-
teliste. Snart ble det umulig å få en jobb i offentlig sektor dersom 
navnet ditt sto på listen. I tillegg mistet mange jobbene sine, som 
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straff for at de hadde opponert mot presidenten i en demokratisk 
folkeavstemning. Praksisen var såpass omfattende at statistikk viser 
en tydelig relativ nedgang i lønn mellom de som skrev under på 
protestskrivet og befolkningen for øvrig. Prosessen illustrerer rett-
sikkerheten i Venezuela i et nøtteskall. Rettsvesenet brukes som 
våpen mot folks utøvelse av lovfestede rettigheter. Et system der 
moralen er: du har ytringsfrihet, helt til du bruker den.

Det var viktig for regjeringen å utsette prosessen. Chávez’ tillit i 
befolkningen var på bristepunktet. Hadde opposisjonen fått en fol-
keavstemning tidlig i 2003, er det god grunn til å tro at de ville vun-
net. Chávez trengte tid til å gjenvinne støtte i befolkningen, ved å 
gjøre det han kunne aller best: bruke penger og selge løfter. Mellom 
2002 og 2004 ble en rekke sosiale programmer – såkalte misiones - 
satt i gang, der folk som sympatiserte med opposisjonen heller ikke 
var utelukket. Samtidig ble opposisjonens støttespillere lovet at de 
ikke ville møte alvorlige fremtidige konsekvenser dersom de trakk 
tilbake sin signatur. Store skilt med påskriften «Stem Nei» ble også 
hengt opp langs hele hovedveien i Caracas, samtidig som nasjonal-
garden hindret opposisjonen å henge opp sin propaganda.44 Mot 
en president med hele landets pengesekk til disposisjon, som hadde 
både valgrådet og Høyesterett på sin side, og en mulighet til å true og 
kjøpe seg stemmer, hadde opposisjonen et vanskelig utgangspunkt. 
Chávez vant en overbevisende seier med 58 prosent av stemmene. 

 Opposisjonen var sjokkert og ropte ut om valgfusk. Flere stu-
dier, inklusiv Carter-senterets og OAS (Organization of American 
States) som observerte valget, kunne ikke finne grunnlag for det. 
Nye analyser setter imidlertid disse konklusjonene i et annet lys. 
Tre ulike artikler i fagbladet «Statistical Science» i november 2011, 
med grundige matematiske analyser av ulike forhold og uregel-
messigheter ved valget, ender alle opp med å støtte påstandene 
om valgfusk. Gjennom en omfattende gjennomgang av alle tre 
studiene er den soleklare konklusjonen at det var en omfattende 
mengde avvik i stemmetellingen. Det medførte en skjevhet i favør 
av det seirende alternativet, og denne skjevheten var såpass omfat-
tende at det er sannsynlig at den kan ha snudd valgresultatet.45 
Studien stopper imidlertid ikke der. Også valgene i 1998 og 2000 
er gjenstand for grundige analyser. Der valget i 1998 ansees som 
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bunnsolid, uten noen som helst tvil om legitimiteten, er konklu-
sjonen om valget i 2000 en annen. Allerede ved dette valget var 
uregelmessighetene såpass store at det er en teknisk mulighet for 
at manipulering kan ha snudd valgresultatet. 

Selv om slike analyser er viktige i vurderingen av Chávez-regje-
ringens legitimitet, har vi likevel mer enn nok informasjon til å 
kunne slå fast at valg i Venezuela under Chávez har vært alt annet 
enn demokratiske. Om et valg er demokratisk eller ikke hand-
ler naturligvis om langt mer enn opptellingen av stemmene. Det 
burde ikke overraske noen at et regime som kontrollerer alle poli-
tiske institusjoner, rettssystemet og de politiske institusjonenes pre-
sumptive kontrollorganer, som har makt til å spre frykt og penger 
til å kjøpe kortsiktig tillit, også er i stand til å vinne valg, selv om 
stemmene hadde vært riktig talt opp. 

Etter at resultatet (les: det påståtte resultatet) av 2004-valget ble 
klart, var opposisjonen maktesløs og paralysert. Med anklager om 
et korrupt valgsystem valgte de store opposisjonspartiene å boi-
kotte valget av ny nasjonalforsamling året etter. Avgjørelsen var 
en gedigen tabbe. Det eneste opposisjonen oppnådde var en ny 
nasjonalforsamling bestående utelukkende av pro-Chávez-partier 
og en valgdeltakelse på bare 25 prosent. De neste fem årene ga 
dette Chávez et ubestridt flertall til å gjøre nøyaktig hva han ville i 
nasjonalforsamlingen.

Ettersom Chávez konsoliderte mer og mer makt, følte stadig 
flere sentrale aktører at denne såkalte revolusjonære bevegelsen 
hadde forlatt sine opprinnelige motiver. Som for så mange ven-
streidealistiske prosjekter hadde idealismen veket for stadig mer 
autoritære mekanismer. Sentrale aktører, også på Venezuelas ven-
streside, nøler i dag ikke med å kalle Hugo Chávez for en autokrat 
eller til og med en diktator.



kapittel 5

Den globale revolusjonen  
som feilet

«Let us make Cuba the example. 
Let us make the Andes the Sierra Maestra of the Americas»

- Fidel Castro, TIME, 1960

«Revolusjon er raskt i ferd med å bli Cubas hovedeksportartikkel», 
skriver Time Magazine i 1960, kort tid etter at Fidel Castro har over-
tatt makten og er i full gang med å bygge sitt eneveldige styresett. 

Likhetene mellom Fidel Castro og Hugo Chávez er mange. Begge er 
karismatiske personligheter, med eksepsjonelle talegaver og et selv-
bilde som tillater dem å snakke i timevis uten stans. Begge reiste seg 
fra fattige kår og lener seg gjennomgående på en revolusjonær og 
hissig retorikk. Med både Hollywood og såkalte venstreintellektuelle 
som medløpere kunne de begge blitt symboler på en romantisk idé 
om «en annen verden». Intellektuelle over hele verden lot seg lenge 
blende av mytene om Cuba. Det sosialistiske paradiset, eller «lyk-
kens hav», som Chávez hyppig omtaler det som. 

Det velsmurte cubanske propaganda-maskineriet inspirerte poli-
tikere på venstresiden i hele Europa. Her i Norge har Cuba vært SVs 
kjæledegge i årevis. SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland 
er så inspirert av det cubanske diktaturet at han har nominert Fidel 
Castro til Nobels fredspris. Etter at stadig flere vitnebeskrivelser 
om den egentlige elendigheten i det påståtte velferdsparadiset har 



112 | diktator i forkledning

fremkommet, snakker riktignok ikke særlig mange i SV om Cuba 
lenger. Likevel er det verdt å nevne at Cuba fortsatt står nevnt som 
eksempel på gode offentlige tjenester i SVs arbeidsprogram for 
stortingsperioden 2009–2013. Under Castro har Cuba gått fra et 
relativt høyt velstandsnivå til nød, fra et autoritært og korrupt sty-
resett til et totalitært ettpartisystem. Likevel kan en mann som pre-
sumptivt representerer solidaritet, sitte i Norge og mene at Cuba 
- et samfunn der man fengsles for sine meninger - er «et eksempel 
på at en annen og bedre verden er mulig». 

Dette er en av forskjellene mellom Cuba og Venezuela. Cuba 
er et barn av den kalde krigen, revolusjonens «posterboy» fra en 
tid der alt handlet om å velge side. Vi skal ikke mange år tilbake 
før den romantiske historien om paradisøya Cuba fortsatt var mer 
enn stueren i Norge, også utenfor perifere radikale studiesirkler. 
Cuba har overlevd på en myte i over 50 år. Det er lite som tyder 
på at Chávez’ «bolivarianske revolusjon» vil oppnå samme sta-
tus. Chávez er ingen PR-agent av Fidel Castros kaliber. Samtidig 
er han president i en globalisert verden, der dialog og diplomati 
har erstattet militant polarisering. Tretten år etter at Chávez tok 
makten, begynner Venezuelas «sosialisme for det 21. århundret» å 
slå alvorlige sprekker. Chávez har imidlertid noe som Castro aldri 
hadde; tilgang på noen av verdens største oljereserver. Castro var 
avhengig av å «selge» revolusjonen sin for å overleve. Chávez har 
i lang tid hatt mer enn nok penger til å kjøpe seg den innflytelsen 
han trenger. Castro hadde ikke råd til å være en irriterende klovn 
på den internasjonale arena. Chávez har, på tross av absurde opp-
tredener, nok oljepenger til å holde seg i gamet en liten stund til.

«Far» Castro
Helt siden Chávez ble benådet og løslatt fra fengselet i 1994 har 
forholdet til Fidel Castro vært intenst. Ingen vet helt sikkert hvor 
mange ganger Chávez har reist til Havana for å rådføre seg med 
sin mentor de siste 13 årene. Besøkene hadde ofte en uformell 
karakter og kunne finne sted på ukedagene, i helgen og midt på 
natten. Det hjertelige forholdet mellom Chávez og Castro er like-
vel høyst offentlig. Chávez nøler ikke med å dedikere sin kjær-
lighet til Castro, som han kaller «far», gjerne også i offentlige 
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sammenhenger, i taler, og på direktesendt TV.1 Med Chávez som 
sin protegé har Castro oppnådd det han aldri klarte med våpen. 
Castro har siklet etter Venezuela i mange år, i sitt ønske om å spre 
revolusjonen utover kontinentet og skape et kommunistisk hege-
moni i hele Latin-Amerika. I 60-årene kjempet demokratiske regje-
ringer i Venezuela mot geriljagrupper med tung finansiering fra 
bl.a. Fidel Castro.2 Nå har Castro lykkes i å invadere Venezuela, 
denne gangen uten å løsne et skudd. Samtidig som myten om 
Cuba var i ferd med å dø ut, skulle Castro få en ny sjanse for sin 
internasjonale revolusjon. Nå hadde Castro en protegé som ikke 
bare delte de revolusjonære målene, men som også hadde sine 
egne finansielle muskler. Castro hadde måttet stole på sine over-
talelsesevner, men Chávez kunne i stedet designe en strategi ut i 
fra størrelsen på nasjonens lommebok. Lenge så det også ut til at 
Chávez’ forsøk på å spre sin internasjonale revolusjon ville lykkes 
langt bedre enn Castros forsøk mange år tidligere. 

Gjennom lukrative avtaler om subsidiert olje og direkte finan-
siering av infrastruktur har Chávez brukt mange milliarder dollar 
på å kjøpe seg politisk innflytelse. Anslag indikerte en pengebruk 
på rundt 36 milliarder dollar innen 2009. I dag må beløpet være 
langt høyere, ettersom oljesubsidiene til Cuba alene beløper seg 
på omtrent 25 milliarder dollar siden 2004.3 Chávez’ generøse 
pengebruk begrenser seg heller ikke til olje og infrastruktur. Pen-
gene har også gått rett i lommene til ideologiske venner. Valg-
kampanjene til blant annet Daniel Ortega i Nicaragua, Cristina 
Fernandez Kirchner i Argentina og Evo Morales i Bolivia er alle 
delvis finansiert av Hugo Chávez. Pengestøtten til Kirchners kam-
panje ble avslørt da den venezuelanske forretningsmannen Guido 
Alejandro Antonini Wilson ble oppdaget i tollen på flyplassen i 
Buenos Aires med en bag som inneholdt 790.500 dollar. Antonini 
hadde ankommet Buenos Aires i privatfly sammen med høystå-
ende aktører i det argentinske oljeselskapet ENARSA og direktø-
rer i PDVSA. Både argentinske og venezuelanske myndigheter har 
benektet anklagene. Granskningene i saken tegner et annet bilde. 
Etter avsløringene søkte Antonini tilflukt i sitt hjem i Florida, hvil-
ket førte til omfattende etterforskning og rettssak i Miami. Her 
samarbeidet Antonini med FBI, som overvåket alle samtaler, 



114 | diktator i forkledning

møter og dokumenterte trusler mot Antonini fra venezuelansk 
etterretning.4

Samtidig som Chávez skriker ut mot den såkalte USA-imperia-
lismen i alle internasjonale fora, går altså landets oljeressurser til 
direkte innblanding i andre lands valgkamper og politiske affærer. 
Det argentinske eksempelet er ingen unik affære. Fidel Castro og 
Hugo Chávez var sentrale aktører i det peruanske presidentvalget i 
2006, med sin svært agiterende støtte til Ollanta Humala. Humala 
stilte på en radikal venstrepopulistisk og nasjonalistisk plattform, 
med inspirasjon og sterk oppmuntring fra Hugo Chávez.5 Tidli-
gere presidentkandidat og statsminister Pedro Pablo Kuczynski 
har også beskyldt Humala for å motta storstilt kampanjefinansier-
ing fra Chávez.6,7 Humala benektet dette, men gjorde heller ikke 
mye for å skjule sine sterke bånd til Hugo Chávez. Han gjentok sta-
dig sin støtte til både Chávez og den «bolivarianske» ideologien. Da 
Humala til slutt tapte valget mot den mer moderate Alan Garcia, 
ble det, av mange, sett på som et tap for Chávez like mye som for 
Humala selv. Medier skrev om «Garcias seier over Chávez», og Gar-
cia selv leverte en kraftsalve mot den venezuelanske presidenten da 
seieren var et faktum. 

I dag har majoriteten av befolkningen levert et budskap i favør 
av nasjonal uavhengighet, av nasjonal suverenitet… De har ned-
kjempet Hugo Chávez’ forsøk på å integrere oss inn i sin militaris-
tiske og bakovervendte ekspansjon, som han forsøker å påtvinge 
Sør-Amerika. I dag har Peru sagt nei.8 

Humala skulle riktignok vinne valget fem år senere. Da hadde 
han imidlertid brukt lang tid på å distansere seg fra «trekløveret» 
Morales/Chávez/Castro og forsøkt å nærme seg en profil som lig-
net mer på en moderat venstresidekandidat á la Lula i Brazil.

Valget i Mexico samme år har også blitt gjenstand for ankla-
ger om ulovlig valgkampfinansiering fra Venezuela.9 I dette valget 
fikk Chávez en avgjørende rolle, men ikke til hans venners fordel. 
Sammenligninger med Chávez ble i stedet et effektivt virkemiddel 
for sentrum-høyre-kandidaten og president Felipe Calderon (1. 
desember 2012, overtok Enrique Peña Nieto presidentembetet.) 
På plakater og i TV-reklamer ble venstresidens kandidat Andrés 
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López Obrador hyppig fremstilt som en kopi av Chávez. En TV-re-
klame viste f.eks. Chávez omringet av maskingevær og soldater, 
akkompagnert av en fryktinngytende voice-over med ordlyden: «I 
Mexico trenger du ikke å dø for å definere din fremtid – du tren-
ger bare å stemme».10 López Obrador, som lenge hadde ledet stort 
på meningsmålingene, tapte til slutt mot Calderon. Trenden var 
tydelig. Ikonet Chávez hadde fått en stadig mer negativ ladning. 

Eksemplene på en pengebruk i Venezuela, der presidenten 
synes å se på landets ressurser som sin egen private lommebok, 
er mange. I tilfellet Bolivia forsøker man ikke engang å skjule de 
økonomiske forbindelsene. Kort tid etter at Evo Morales hadde 
inntatt presidentembetet donerte Chávez 30 millioner dollar og 
inngikk en avtale om asfalt og diesel til redusert pris, til myndig-
hetene i Bolivia.11 I juli 2008 publiserte avisen «Versión Final» en 
oversikt over alle gavene Morales hadde mottatt fra Chávez i løpet 
av de to og et halvt siste årene. Verdien ble estimert til 2,9 milliar-
der dollar.12 Samtidig mottar også karibiske land olje til subsidiert 
pris gjennom programmet «petrocaribe». 

«Olje er et geopolitisk våpen», erklærte Chávez allerede før 
han ble valgt i 1998. Chávez har jobbet systematisk med å gjøre 
stadig flere land avhengig av billig venezuelansk olje, uten at det 
er mulig å se noen økonomisk rasjonalitet i avtalene. De politiske 
hensiktene er derimot åpenbare. Ved å gjøre så mange land i regi-
onen som mulig avhengig av subsidiert olje fra Venezuela kan 
Chávez regne med disse landenes stemmer i OAS (Organisasjo-
nen av Amerikanske Stater). Dermed nøytraliserer han ethvert for-
søk på formelle reprimander mot menneskerettighetsforbrytelser 
eller autoritære virkemidler.

Forholdet mellom Cuba og Venezuela er en sak for seg selv. En 
avtale signert i 2000 tillot Cuba å motta opp til 53.000 fat olje hver 
dag til svært subsidiert pris, med delvis tilbakebetaling gjennom 
tjenester, deriblant cubanske leger.13 I 2004 økte volumet til 93.000 
fat og i dag går over 100.000 fat olje fra Venezuela til Cuba hver 
eneste dag. Med kun delvis tilbakebetaling og lave renter innebar 
den gunstige avtalen 2,2 milliarder dollar i subsidier fra Venezu-
ela til Cuba i 2009. I dag er beløpet antakelig nærmere 3,5 milli-
arder dollar grunnet høyere oljepriser. I det store bildet er dette 
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fortsatt relativt små summer for Venezuela. For Cuba er avtalen 
derimot helt avgjørende. Det cubanske regimet følger Venezu-
ela med argusøyne. Bare timer etter at Chávez feilet i å oppnå 
to tredjedels flertall i nasjonalforsamlingen i 2010, satte cuban-
ske myndigheter opp bensinprisene med 18 prosent. Cubanske 
myndigheter er veldig klar over hvor avhengige de er av Chávez. 
Under det kortvarige kuppet i 2002 var oljelastene til Cuba noe 
av det første som ble stoppet. Ifølge Jorge Piñón, oljeekspert ved 
det cubanske forskningsinstituttet på Florida International Univer-
sity, ville en plutselig stans av oljesubsidiene til Cuba ramme øya 
hardt.14 Avhengighetsforholdet mellom Cuba og Venezuela ble 
ytterligere understreket av Cubas daværende visepresident, Carlos 
Lage, under et besøk i Caracas. I en heller spesiell uttalelse fra en 
selvstendig stat til en annen erklærte han at Cuba er en av de «mest 
demokratiske landene i verden… for vi har to presidenter, Fidel 
Castro og Venezuelas Hugo Chávez».15

Forsøket på en anti-amerikansk maktblokk
I sentrum av Chávez’ utenrikspolitikk har det alltid ligget et ønske 
om å skape en maktblokk sterk nok til å utfordre USAs regionale 
hegemoni. Dette kan vanskelig sies å ha vært helt vellykket, men 
Chávez har klart å skape mye hodebry for sin nabo i nord. I 2001 
la Hugo Chávez frem ideen om en organisasjon basert på politisk, 
sosial og økonomisk integrasjon mellom landene i Latin-Amerika 
og Karibien. I 2004 ble organisasjonen ALBA (Det Bolivarianske 
Alternativ for Amerika) formelt opprettet, med Cuba og Venezu-
ela som de to opprinnelige medlemmene. Bolivia og Nicaragua 
fulgte etter i 2006 og 2007 og Ecuador i 2009. I tillegg er de små 
øystatene Antigua og Barbuda, Dominica, og Saint Vincent og Gre-
nadinene medlemmer. Senere har også Iran, Syria og Haiti fått 
innpass i ALBA som observatører. 

Forkortelsen ALBA er et gammelt spansk ord for «soloppgang». 
Organisasjonen henter inspirasjon fra Simon Bolivar og hans mis-
lykkede stormaktsidé om en føderalstat i det gamle «Gran Colom-
bia». Gran Colombia var en kortlivet søramerikansk republikk, 
mellom 1819 og 1831, som styrte over det som i dag er Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Panama, den nordlige delen av Peru og den 
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nordvestlige delen av Brasil samt den karibiske kysten i Costa Rica, 
Nicaragua, moskitokysten, og Guayana Esequiba i Guyana etter at 
disse var frigjort fra spansk herredømme.16 Også på denne tiden var 
de sterkeste føderalistiske kreftene i Venezuela, men ideen om en 
føderalstat var ellers upopulær, noe som til slutt førte til republik-
kens sammenbrudd. Bestående for det meste av Chávez’ ideolo-
giske venner; Castro, Ortega, Morales og Correa, og holdt sammen 
av venezuelanske oljepenger, er ALBA langt unna Bolivars gamle 
stormaktsidé, men likevel ingen ubetydelig gruppering. 

USA har lenge ønsket å opprette en frihandelsavtale med alle 
landene på det amerikanske kontinentet. Den opprinnelige målset-
tingen var at avtalen, FTAA (Free Trade Area of the Americas), skulle 
tre i kraft i 2005. ALBA, som ble startet som et motstykke til USAs fri-
handelsplaner, har i så henseende lykkes med sine mål inntil videre. 
I dag står FTAA på stedet hvil, uten utsikter til en avtale. Samtidig 
har ALBA opprettet sin egen valuta, Sucre, som skal erstatte ameri-
kanske dollar som betalingsmiddel i handelen mellom landene. En 
egen ALBA-bank er blitt opprettet. ALBA-landene er også i gang 
med å etablere et forpliktende militært samarbeid. På tross av dette 
er Chávez’ internasjonale revolusjon kun en skygge av den opprin-
nelige ambisjonen. Det er mange årsaker til dette.

Gjeldstynget inkompetanse
Lenge virket det som om Chávez’ forsøk på å markere seg på den 
vestlige halvkule var i ferd med å gi betydelige resultater. Før 2006 
blåste en sterk venstrevind over det latinamerikanske kontinentet. 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Peru, Hondu-
ras, Argentina, Uruguay, Brasil, ja til og med Chile, tok steg mot 
venstre. Også i USA så det ut til å være en økende sympati for den 
venezuelanske presidenten. Venstreorienterte organisasjoner som 
Mark Weisbrots Economic Policy Research og det venstreradikale 
Washington DC-baserte TransAfrica Forum, med bl.a. Danny Glo-
ver og Harry Belafonte i spissen, er innbitte forsvarere av Hugo 
Chávez. Dette skyldes i stor grad Chávez’ utagerende anti-Bush-po-
situr. Belafonte har gått så langt som å kalle George W. Bush 
«verdens verste tyrann og terrorist».17 I 2006 ledet Belafonte en 
delegasjon aktivister på tur til Venezuela for å møte Hugo Chávez. 
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Hollywood-skuespillere og regissører som Sean Penn, nevnte 
Danny Glover og Kevin Spacey er alle venner av Hugo Chávez. Glo-
ver har besøkt Chávez gjentatte ganger, noen ganger i regjeringens 
fly. Glover har også mottatt i underkant av 20 millioner dollar fra 
venezuelanske myndigheter for å lage en film om et slaveopprør i 
Haiti, med håp om at det skal kaste glans over Chávez’ kamp mot 
den såkalte «imperialismen» og den «vestlige undertrykkelsen».18 

Blant andre amerikanske støttespillere finner vi alt fra pastor 
Jesse Jackson, politikere som George McGovern, Bill Delahunt og 
Joseph Kennedy II, venstreintellektuelle størrelser som Noam Chom-
sky, økonomen Joseph Stiglitz19 og til boksepromotør Don King. 

Såkalte «bolivarianske sirkler» ble opprettet i mange ame-
rikanske byer tidlig på 2000-tallet, sponset av venezuelanske 
myndigheter. I 2003 var det rundt 17 slike sirkler i USA.20 I dag er 
imidlertid de fleste av dem inaktive. I 2000–2006 finansierte også 
den venezuelanske ambassaden i Washington DC et informasjons-
senter som drev aktiv lobbyvirksomhet mot amerikanske kongress-
medlemmer, med et årlig budsjett på omtrent en million dollar.

Den tilsynelatende overveldende venstredreiningen skulle 
imidlertid vise seg ikke å være like tydelig som først antatt. Å vur-
dere politisk tilhørighet etter selverklærte politiske merkelapper 
har alltid vært vanskelig i Latin-Amerika. Overraskende mange av 
de øvrige venstreorienterte presidentene i Latin-Amerika adop-
terte raskt en mer moderat og sentrumsorientert politikk. Spesi-
elt Chile, El Salvador, Uruguay, Brasil og Peru valgte å lene seg 
mot en mer konservativ økonomisk og sosial politikk. Stadig flere 
tok avstand fra Chávez gjennom sine politiske programmer, om 
ikke verbalt. Brasils blanding av økonomisk stabilitet, åpenhet 
for private investeringer og sosiale programmer, sammen med et 
konstruktivt forhold til USA, ble forbildet for resten av Latin-Ame-
rika.21 Samtidig forverret situasjonen seg betydelig for Hugo 
Chávez. I 2008 falt oljeprisene dramatisk og økonomien i Venezu-
ela fikk et kraftig tilbakeslag. Oljeinntekter sto for 94 prosent av 
eksportinntektene og nesten halvparten av statsbudsjettet. Siden 
da har oljeavhengigheten bare blitt sterkere. Skulle verden opp-
leve et nytt langvarig fall i oljeprisen, vil det medføre fatale konse-
kvenser for landet.
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Venezuela hevder å ha passert Saudi-Arabia i konkurransen om 
å ha verdens største oljereserver. Årsaken er de enorme forekom-
stene i Orinoco-feltet, som antakelig inneholder mer olje alene 
enn hele Saudi-Arabia. Likevel tviler mange på om anslagene fra 
venezuelanske myndigheter i det hele tatt er mulig. Den avgjø-
rende faktoren er ikke hvor mye olje som befinner seg i feltet, men 
hvor mye olje det er mulig å utvinne og raffinere, og til hvilken 
pris. Saudi-Arabias petroleumsreserver består for det meste av lett-
olje som det er enkelt og rimelig å utvinne. Oljen i Orinoco-feltet 
består derimot av vanskelig tilgjengelig tungolje. Venezuelas topp-
notering på listen over verdens største oljereserver baserer seg på 
beregninger fra PDVSA, som hevder at 20 prosent av tungoljen 
i feltet kan utvinnes.22 Det er en mer enn dobbelt så stor utvin-
ningsprosent som det man tidligere har regnet med. Denne usikre 
beregningen dobler dermed Venezuelas antatte oljereserver i fel-
tet, og fører landet over Saudi-Arabia på OPECs toppliste. Den dra-
matiske kapasitetsøkningen henger imidlertid dårlig sammen med 
utviklingen i den venezuelanske oljeindustrien for øvrig. Det er 
ikke teknologiske nyvinninger som har preget Chávez’ president-
periode, men en forvitrende infrastruktur. Etter streiken i 2002 
og 2003 sparket Chávez 19,000 ansatte i PDVSA, halvparten av sel-
skapets totale arbeidsstyrke, og erstattet dem med nye arbeidere. 
Chávez har siden inntatt en svært aktiv politisk styring av oljesel-
skapet. Målsettingen er at PDVSA skal produsere 6,5 millioner fat 
pr/dag innen 2020 og 5 millioner innen 2015. Inntil videre er det 
ingenting som tyder på at Chávez vil nå dette målet. Utrensknin-
gen i PDVSA ga Chávez full kontroll over landets oljeressurser. 
Samtidig ble kompetanse erstattet med lojalitet. Profesjonalitet 
ble erstattet av vanstyre. Siden Chávez’ maktovertakelse i PDVSA 
har selskapet vært preget av en svekket infrastruktur, og en stadig 
avtagende produksjonskapasitet. Stadig flere politiske oppgaver 
kanaliseres gjennom selskapet, som melkes for penger som ellers 
kunne gått til vedlikehold og sårt tiltrengte investeringer. Oljepro-
duksjonen har falt fra ca 3,3 millioner fat pr/dag i 1998 til rundt 
2,4 millioner i dag.23 En million av disse fatene blir også solgt til 
Chávez’ venner til subsidiert pris. Det manglende vedlikeholdet 
har ført til flere fatale ulykker. Det toppet seg i august 2012 da en 
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eksplosjon på et oljeraffineri tok livet til 42 mennesker, mens mer 
en 80 ble skadd. Under Chávez har utviklingen i landets oljeindus-
tri vært en eneste stor nedadgående spiral. Til tross for en tidob-
ling av oljeprisen siden Chávez tok over er oljeindustrien i historisk 
dårlig stand.

Det øvrige næringsklimaet er ikke stort bedre. Hundrevis av 
firmaer er nasjonalisert, med oppdiktede anklager mot eierne. 
Lovene forandrer seg hele tiden og omfattende, og vilkårlig 
ekspropriasjon er en kontinuerlig utfordring. Dette, sammen med 
en voldsom voldsekspansjon, skaper et håpløst klima for nærings-
virksomhet og investering. Den politisk uberegnelige tilstanden 
gjør det umulig å lage ryddige kontrakter. Resultatet er kapital-
flukt fra Venezuela. Bare de med enorme ressurser til disposisjon 
og vilje til stor risiko tør å investere. 

Chávez’ kortsiktige løsning på de økonomiske problemene 
har vært å ribbe krisefond og ta opp storstilte lån for å opprett-
holde sine sosiale programmer. Dette har likevel ikke forhindret 
en rekke protester fra offentlige ansatte som ikke har fått sine rett-
messige lønninger. Venezuelas netto offentlige gjeld økte fra 14 
prosent av BNP i 2008 til 29 prosent i 2010, og har fortsatt å øke.24 
På nettsidene til den venezuelanske ambassaden i Washington DC 
slår regjeringen seg på brystet med at utenlandsgjelden i landet 
som en andel av landets totale gjeld er halvert fra 80 prosent i 1999 
til 40 prosent i dag.25 Finansministeren skryter i en artikkel:

Dette betyr, på den ene siden, tillit til den nasjonale økonomien, 
og på den andre siden, beskyttelse fra sårbarhet. 

Det regjeringen ikke skriver, er at utenlandsgjelden er mer enn 
tredoblet under Chávez. Utenlandsgjelden utgjør imidlertid en 
mindre prosentandel fordi den totale gjelden har økt mange 
ganger mer. Utenlandsgjelden på 23,44 milliarder dollar i 1999, 
utgjorde den gangen en stor prosentandel av Venezuelas totale 
gjeld på 31,48 milliarder dollar. I dag er imidlertid utenlands-
gjelden til Kina alene langt større enn den totale gjelden var i 
1999. Det finansministeren i realiteten skryter av er at Venezu-
elas tredoblede utenlandsgjeld likevel bare er 40 prosent av den 
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totale gjelden som nå er på 216 milliarder dollar.26 Statsgjelden 
til Venezuela er også kjent som en av verdens mest risikable, målt 
etter hva det koster å forsikre seg mot mislighold av gjelden. 
Chávez har altså klart bragden det er å så tvil om likviditeten til 
en av verdens desidert største oljenasjoner. 

Venezuela sliter også stadig med en av verdens høyeste infla-
sjonsrater27 (tidvis verdens høyeste), samtidig som Chávez har 
implementert en streng valutakontroll som gjør det forbudt å 
omsette bolivarer fritt til utenlandsk valuta. Dette skaper en håpløs 
situasjon både for næringslivet og for den enkeltes privatøkonomi. 
Det er forbudt å spare penger i utenlandsk valuta, og med en av 
verdens høyeste inflasjonsrater er det meningsløst å spare penger 
i bolivarer. De som har råd kan omsette penger i eiendom. Resten 
av befolkningen har ikke stort annet valg enn å forbruke pengene 
fortløpende, eller gjøre seg til spekulanter på det svarte markedet. 
Alle som ønsker å skaffe seg utenlandsk valuta, enten det er for å 
importere varer eller reise på ferie, trenger godkjenning fra myn-
dighetene. Verdien på venezuelanske bolivarer er markant over-
drevet, med en reell markedsverdi på omtrent halvparten av det 
venezuelanske myndigheter opererer med. Det betyr at man må 
ut med dobbelt så mange bolivarer per amerikanske dollar på det 
svarte markedet. Bare det å opplyse om den reelle markedsver-
dien på bolivarer er forbudt. For å få amerikanske dollar til den 
subsidierte prisen myndighetene opererer med må man ha spe-
siell tillatelse. Dette gir i praksis myndighetene total kontroll over 
hele næringskjeden, med makt til å bestemme hvem som får uten-
landsk valuta, hvor mye og til hvilken pris. 

Regjeringen har med andre ord makt til å avgjøre ganske 
direkte hvem som blir rike og hvem som går dukken. Ordnin-
gen legger også til rette for storstilt korrupsjon, ettersom de med 
spesielle fordeler kan kjøpe subsidierte dollar og selge dem for 
det dobbelte. (Systemet er paradoksalt nok til forveksling lik det 
utprøvde og feilslåtte RECADI-systemet som både ble avskaffet 
under og sørget for president Pérez’ avgang.) Før var det mulig 
å kjøpe dollar i parallelle markeder for de uten spesielle forde-
ler. Nå er denne muligheten også forbudt. Alle valutatransaksjo-
ner skal foregå via sentralbanken.28,29 Alt i alt medfører dette en 
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enorm konkurransevridning i markedet. Bedrifter med tilgang på 
subsidiert valuta kan importere varer til en pris som venezuelanske 
produsenter ikke har en sjanse til å matche. Denne politikken får 
noen helt absurde utslag (slik planøkonomier gjerne får). Meka-
nismene sørger for at venezuelanske reguleringer blir direkte skyld 
i at lokale produsenter drives til konkurs til fordel for subsidierte 
importvarer, noe som igjen medfører de-industrialisering. Ord-
ningen medfører også en mangel på stadig flere varer, ettersom 
bedrifter er avhengige av stadig tilførsel av nye dollar for å operere 
i markedet. I 2010 avsluttet eksempelvis Movistar, landets nest stør-
ste mobiloperatør, roaming på flere internasjonale linjer grunnet 
mangel på utenlandsk valuta.30 Tidligere har også General Motors 
stoppet produksjonen i Venezuela, ikke fordi etterspørselen etter 
biler hadde sunket, men fordi de manglet nok utenlandsk valuta 
til å kjøpe bildeler. 

Den omfattende valutakontrollen skaper imidlertid mer enn 
økonomiske problemer. De demokratiske problemene er enda 
større. Valutakontrollen har blitt en effektiv mekanisme for å 
oppnå politisk lojalitet til regjeringen. Næringsfriheten er i rea-
liteten avskaffet. Forretningsmenn som ikke vil forhandle på det 
svarte markedet og risikere mange år i fengsel, er til enhver tid 
avhengig av politisk velvilje for å opprettholde sin virksomhet. 

I Chávez’ verden er det imidlertid de store internasjonale sel-
skapene som er roten til alt ondt. I 2011 raste han mot disse selska-
pene, som han mener er ansvarlig for de høye prisene. «Hver gang 
vi øker lønningene, setter de umiddelbart prisene opp», uttalte 
Chávez. Hvis Chávez var litt mer lydhør, kunne nok de fleste øko-
nomer forklart den egenrådige presidenten hvordan dette henger 
sammen. Selv om prisen på olje har steget igjen, og den venezue-
lanske økonomien har vist noen tegn til friskmelding, er utsiktene 
fortsatt usikre. En IMF-studie fra 2010 konkluderte med at Venezu-
elas økonomiske forbedring ville være «forsinket og svak» sam-
menlignet med resten av regionen som så ut til å ha kommet seg 
ut av den økonomiske krisen og viste tegn til fremgang. Venezuela 
er regionens «sorte får», var konklusjonen.
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Valg av venner
Hugo Chávez’ synkende internasjonale status skyldes imidlertid 
langt mer enn økonomiske problemer og begrensede mulighe-
ter til å kjøpe seg politisk støtte. Selv med økonomiske proble-
mer er Venezuela en relativ storspiller i Latin-Amerika. Chávez 
har også gitt Venezuela en svært synlig internasjonal stemme. Til 
å være statsleder i et land med en befolkning på størrelse med 
Malaysia og Uzbekistan, plassert i det mange har kalt «det tapte 
kontinent», har Hugo Chávez klart å skape uforholdsmessig mye 
røre på den internasjonale arena. Under Chávez’ presidentskap 
har Venezuela gått fra å være en nær samarbeidspartner for USA, 
til å bli landets mest verbale fiende. Chávez har redefinert Ron-
ald Reagans gamle term «ondskapens imperium», og bruker nå 
begrepet hyppig i sin aggressive beskrivelse av USA. Den aggres-
sive tonen mellom landene forverret seg betraktelig i årene 
George W. Bush var amerikansk president, uten at den har vist 
særlige tegn til forbedring siden. Fra FNs talerstol kalte Chávez 
president Bush for «djevelen». 

Djevelen kom hit i går. I går kom djevelen hit. Til dette stedet. Og 
det lukter fortsatt svovel i dag. 

Obama rakk ikke engang å innta embetet, før Chávez besvarte 
kritiske bemerkninger fra den påtroppende presidenten med 
at Obama hadde «samme stank» som president Bush. I en ny 
rablende FN-tale i 2009 erklærte Chávez riktignok at «det ikke luk-
tet svovel lenger» med henvisning til Obama, men den nye for-
sonende holdningen varte ikke lenge. Det tok ikke lang tid før 
Chávez på nytt langet ut mot Obama på sin karakteristiske måte 
med betegnelser som en «skam» og en «flause». 

I 2006 forbød USA våpensalg til Venezuela. Videresalg av ameri-
kansk militærutstyr og våpen som inneholder amerikansk teknologi, 
ble forbudt. Forbudet kom etter at Venezuela avbrøt alt samarbeid 
med det amerikanske narkotikapolitiet (DEA) og anklaget deres 
agenter for å være spioner som krenket Venezuelas suverenitet. Ame-
rikanske myndigheter uttalte på sin side at Venezuela i over ett år 
hadde utvist et total fravær av støtte til bekjempelse av terrorisme.31 
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USA hadde også over lengre tid uttrykt bekymring over Venezuelas 
relasjoner til bevæpnede geriljagrupper i Colombia. 

Siden 2005 har Venezuela bygget nære militære relasjoner med 
Russland. Innen 2010 hadde Chávez kjøpt blant annet helikoptre, 
jagerfly og 100.000 kalashnikover til over fire milliarder dollar.32 I 
2011 klatret Venezuela til topps som verdens største importør av 
russisk militærutstyr.33 Man antar at Chávez har brukt nærmere 15 
milliarder dollar på våpenkjøp fra Russland, Hviterussland, Kina 
og Spania de siste seks årene.34 

Det er imidlertid ikke størrelsen på Venezuelas forsvar eller 
pengebruk som gir mest grobunn for bekymring. Andre land i 
regionen, som Brasil, Colombia, Mexico og Chile, har langt større 
forsvarsbudsjetter enn Venezuela. Derimot er bekymringen for 
hvem som egentlig er våpenmottakerne langt større. De 100.000 
AK-103 riflene som Venezuela har anskaffet er kompatible med 
våpnene den colombianske geriljagruppen FARC opererer med. 
Dokumenter fra harddisker, som ble beslaglagt da colombianske 
styrker aksjonerte mot en FARC-leir i Ecuador i 2008, avslører også 
omfattende forbindelser mellom venezuelanske myndigheter og 
FARC.35 Harddiskene tilhørte en av FARCs toppledere, Raúl Reyes, 
som ble drept i angrepet. 

Flere av de mest sentrale personene i Chávez’ regjering er blitt 
direkte koblet til FARC. Bilder av Raúl Reyes som blir tatt i mot 
av Hugo Chávez’ tidligere visepresident Jose Vicente Rangel flore-
rer for eksempel på nettet. Chávez’ forsvarsminister Henry Rangel 
Silva, som ble utnevnt i 2012, har vært anklaget for å være en nar-
kokonge, sentral i å bevæpne FARC-rebeller i Colombia og hjelpe 
dem med å transportere narkotika gjennom Venezuela.36 Chávez 
har, i sitt gjenkjennelige toneleie, avvist anklagene som «propa-
ganda designet for å delegitimere det venezuelanske forsvaret». 
Men ifølge dokumenter som avisen El Nuevo Herald er i besittelse 
av, skal høytstående tjenestemenn i Chávez’ regjering ha rappor-
tert bevis som knyttet Rangel Silva til en narkotikaring så tidlig 
som 2007, og anbefalt en omfattende granskning. Saken ble aldri 
etterforsket. I stedet ble Rangel Silva, i en åpenbar markering mot 
USA, først forfremmet til «general in chief», Venezuelas høyeste 
militærrang, for deretter å bli utnevnt til forsvarsminister.37 Det var 



den globale revolusjonen som feilet | 125

tydeligvis viktigere for Chávez å «slenge en finger» til Washington 
enn å sikre sin egen regjerings legitimitet. 

«Iran for alltid»
Samarbeidet med Iran er blitt en annen viktig del av Chávez’ ver-
bale krigføring mot USA. Sammen med sin gode venn og politisk 
allierte, Mahmoud Ahmadinejad, fører Chávez an i den hatefulle 
og aggressive retorikken mot «imperiet», en betegnelse begge 
liker å bruke. «Vi er med deg og Iran for alltid. Så lenge vi forblir 
forent, vil vi makte å beseire USAs imperialisme, men hvis vi er 
separert vil de skyve oss til side,» uttalte Chávez da de to lederne 
møttes i Teheran for å erklære sin støtte til hverandre. Han fulgte 
opp med at «vi vil stå sammen med Iran når som helst, og under 
enhver omstendighet.»38 

Med Chávez ved roret er Washington raskt erstattet med Tehe-
ran som nærmeste allierte utenfor Latin-Amerika. Chávez har, i 
arbeidet med å gjøre Venezuela mindre avhengig av USA som vik-
tigste eksportnasjon, bygget nære forhold til Iran. I 2005 var Chávez 
på en tre dagers visitt til daværende president Mohammad Kha-
tami, der de signerte 22 avtaler som styrket det formelle samarbei-
det landene imellom innen bl.a. olje, gass, petrokjemi, teknologi, 
infrastruktur og landbruk. Chávez brukte samtidig anledningen 
til å levere et tydelig forsvar for Irans atomprogram, og har siden 
da vært en av de sterkeste støttespillerne for Irans atomplaner.39 
Etter at Ahmadinejad ble president i Iran i 2005, har forholdet 
landene i mellom bare blitt mer hjertevarmt. Begge presidentene 
hyller hverandre jevnlig, de besøker hverandre nesten årlig, og har 
beæret hverandre med sine lands høyeste utmerkelser. I januar 
2012 tok Chávez hjertelig imot Ahmadinejad i sitt presidentpalass 
i Miraflores, der de villig lot seg avbilde smilende, mens de spøkte 
om atombomber og langet ut mot «yankee-imperialistene» i USA.

Venezuela og Iran har noen forståelige fellesinteresser. Begge 
er store oljenasjoner, og har tilhørt OPEC siden organisasjonen 
ble stiftet i 1960. De to landene eksporterer, sammenlagt, litt over 
fire millioner fat olje hver dag. Den sterke politiseringen av oljesel-
skapene har imidlertid skapt alvorlige problemer for begge. I lik-
het med Venezuela opplever Iran en tilbakegang i produksjonen. 
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Inkompetent ledelse og manglende investeringer driver produk-
sjonskapasiteten i negativ retning. Et økende lokalt konsum til 
kraftig statssubsidierte priser er heller ikke med på å skape en 
bærekraftig og næringsvennlig utvikling. For Iran er situasjonen 
ekstra ille. Til tross for en av verdens største oljereserver, er Iran en 
av verdens største importører av bensin og diesel, samtidig som de 
fortsetter å selge dette til subsidiert pris hjemme. 

Iran og Venezuela er fortsatt blant de sterkeste pådriverne i 
OPEC for å presse prisene så langt opp som mulig. Dette står i 
kontrast til Venezuelas ambisjoner om å øke sin egen produksjon. 
Venezuelas problem er at de, i motsetning til f.eks. Saudi-Arabia, 
ikke har kapasitet til å produsere mer olje enn de gjør i dag. Iran 
sitter riktignok på en nøkkelposisjon, med Hormuz-stredet passe-
rende forbi den iranske kysten. Så sent som desember 2011 truet 
Iran med å stenge Hormuz-stredet militært dersom internasjo-
nale sanksjoner truet Irans oljeeksport. Hormuz-stredet binder 
sammen Gulfen og oljelandene Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi-Ara-
bia og de Forente Arabiske Emirater til Det indiske hav. Ca. 40 pro-
sent av verdens oljetankere passerer gjennom stredet, og en slik 
blokade ville utløse en global oljekrise.40,41 Det er likevel ikke sær-
lig stor sjanse for at Iran vil forsøke å gjøre alvor av truslene. Iran er 
kjent for sin aggressive og krigshissende retorikk, men har så langt 
ikke gjort særlig alvor av retorikken. Å hindre trafikken gjennom 
Hormuz-stredet militært ville unektelig medført en væpnet kon-
flikt med USA. For Iran er det neppe et spesielt ønsket scenario.

Forholdet mellom Venezuela og Iran har vært gjenstand for 
en rekke spekulasjoner. Ifølge amerikansk etterretning er det 
andre ting enn oljesamarbeidet mellom Venezuela og det totali-
tære prestestyret i Iran som burde få varsellampene til å blinke. 
I 2007 lanserte Iran flyruten IR744. Hver uke skulle flygningen 
ta av fra Teheran med destinasjon Caracas, via mellomlandinger i 
Damaskus eller Libanon. Ruten ble angivelig opprettet for å styrke 
turismen mellom landene, og var listet som en kommersiell flyg-
ning hos flyselskapet Conviasa. Det eneste problemet var at det 
var umulig for vanlige passasjerer å reise med ruten. Hver tirsdag 
rullet flyet ut på en avsidesliggende plattform på Simon Bolivar 
Airport i Caracas. Her ble varer lastet om bord og en utvalgt liste 
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med passasjerer fikk innta flyet, fri for offentlig innsyn og uberørt 
av vanlige avreiseprosedyrer. 

Nå er ruten kansellert etter beskyldninger om at hensikten var 
å transportere spioner, terrorister og illegale våpen, men kilder 
hevder at flygningene skal ha fortsatt utenom den forsøksvise kom-
mersielle forkledningen. Amerikansk etterretning mener de har 
grunn til å tro at disse flygningene blir brukt til å smugle våpen 
som eksplosiver og radioaktivt materiale, samtidig som de garante-
rer trygg overfart for medlemmer av Hamas, Hizbollah og iransk 
etterretning.42,43,44 Fra Dorit Shavit, det israelske utenriksdeparte-
mentets avdelingsdirektør i Latin-Amerika, har det for eksempel 
blitt hevdet at Venezuela deler ut falske dokumenter til iranere for 
å sikre dem fri passasje i regionen. Venezuelanske myndigheter 
var raskt ute med å fordømme påstandene som «latterlige» og «del 
av en stor plan mot regjeringen og befolkningen i Venezuela».45 
Det er imidlertid ikke første gangen disse anklagene kommer opp. 
Allerede i 2003 skrev magasinet U.S. News & World Report om den 
voksende terror-faren fra Venezuela. Tusener av slike falske identi-
tetspapirer skal allerede da ha vært utstedt til mennesker fra Cuba, 
land i Midtøsten og opprørere i Colombia.46

Terror-celler i Venezuela er riktignok ikke noe nytt. Den karibiske 
øyen og skatteparadiset Isla de Margarita har vært en yndet base for 
terrorceller og geriljabevegelser siden før Chávez. I det store eksilli-
banesiske miljøet på øya har den libanesiske Hizbollah-militsen en 
sterk tilstedeværelse.47 Forskjellen fra tidligere regjeringer synes å 
være at Chávez-regimet søker å oppmuntre snarere enn å bekjempe 
denne tilstedeværelsen. Volden og kriminaliteten på Isla de Marga-
rita har, som i resten av landet, eksplodert siden Chávez kom til mak-
ten, og mordratene på øya er blant de høyeste i hele verden. 

Ifølge den konservative tankesmien «American Enterprise 
Institute» skal Hizbollah ha etablert militære treningsleire inne i 
Venezuela, og Isla de Margarita skal ha blitt en sentral del av Irans 
og Hizbollahs operasjoner på det amerikanske kontinentet.48

Den svært Chávez-kritiske journalisten, Patricia Poleo har frem-
satt lignende anklager, og hevdet blant annet at Venezuelas tidli-
gere innenriksminister, Tarek El Aisammi, jobbet direke med den 
libanesiskfødte venezuelanske diplomaten Ghazi Nasr al-Din for 
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å rekruttere unge Chávez-sympatiserende venezuelanere med ara-
bisk opphav til å trene med Hizbollah i Libanon.49 El Aisammis 
syriske opphav har ikke bidratt til å dempe ryktene. Syria er en av 
Hizbollahs nærmeste støttespillere og har av USA blitt betegnet 
som en sponsor av terrorisme siden 1979.50

Man trenger imidlertid ikke lene seg på rykter for å tegne et 
bekymringsfullt bilde av de tette båndene mellom Venezuela og Iran 
under Chávez og Ahmadinejad. Iran har lenge vært høyt oppe på 
agendaen i det internasjonale samfunn. Sanksjoner mot Iran, som 
ifølge omfattende internasjonal konsensus er i ferd med å utvikle 
atomvåpen, har så langt ikke nådd frem. Chávez har ikke vært en 
ubetydelig brikke i dette spillet. Det mest synlige kjennetegnet på 
Irans stadig økende tilstedeværelse på den vestlige halvkule er de 
økonomiske forbindelsene med Venezuela.51 Etter en avtale mellom 
Chávez og Ahmadinejad i april 2009 driver Iran nå en heleid iransk 
bank i Caracas. Dette gjør det mulig for Iran å effektivt unngå øko-
nomiske sanksjoner fra USA, EU og FN ved å bruke det venezuelan-
ske finanssystemet. USA har så langt iverksatt sanksjoner mot flere 
iranske banker, men gjennom dette smutthullet kan Iran få åpent 
innpass i det internasjonale finanssystemet til tross for vestlig press. 
Samtidig kan Iran enkelt kanalisere finansiering til radikale organi-
sasjoner og geriljabevegelser, i første rekke: Hizbollah. 

I 2008 oppdaget det amerikanske finansdepartementet at den tid-
ligere nevnte venezuelanske diplomaten Ghazi Nasr al-Din ga finan-
siell rådgivning til Hizbollah. De avslørte også at den venezuelanske 
forretningsmannen Fawzi Kanan brukte sine to reiseselskaper til å 
overføre penger til Hizbollah og tilrettelegge reiser for deres agen-
ter. Kanan ble videre anklaget for å ha møtt Hizbollah-medlemmer 
i Libanon for å planlegge mulige kidnappinger og terroraksjoner, 
og for å reise til Iran med Hizbollah-medlemmer for trening. Ankla-
gene ble ikke møtt med noen etterforskning eller forsøk på seriøs 
håndtering fra venezuelanske myndigheters side. Chávez repliserte 
at beskyldningene kun var et forsøk på å «se om verden ville handle 
mot ham». Venezuelas utenriksminister, Nicholas Maduro, tok ikke 
anklagene stort mer seriøst, og svarte at dette kom fra «verdens ter-
rorist nummer én, George Bush», og at USA «i stedet kunne lete i 
Det hvite hus hvis de var ute etter terrorister».52 
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Venezuela har blitt en stadig viktigere støttespiller for det iran-
ske regimet, samtidig som utålmodigheten i det internasjonale 
samfunn vokser seg større. En internasjonal tilbakeholdelse av 
bensin- og diesel-eksport til Iran ville vært et svært effektivt press-
middel overfor det petroleumsavhengige landet. Venezuela har 
imidlertid annonsert at de vil fortsette å levere petroleum til Iran 
samme hva, og dermed svekke forsøk fra USA på å utnytte Irans 
oljeavhengighet. Fra Irans side gjengjeldes dette med store inves-
teringer og teknisk assistanse innen områder som forsvar, etter-
retning, sikkerhet, energi og annen industri. Dette inkluderer alt 
fra assistanse innen utvinning av uran, og en bilfabrikk, til mili-
tære prosjekter til titalls milliarder dollar og en sprengstoffabrikk 
i Carabobo.53,54 Irans revolusjonsgarde er nå også involvert i tre-
ningen av Venezuelas hemmelige etterretning og politi.55 Samar-
beidet mellom Chávez og Ahmadinejad er blitt så omfattende at 
Iran, tross sin begrensede økonomi, er blitt Venezuelas nest største 
investor, etter USA.

Chávez’ hyppige omgang med og ufravikelige støtte til felles 
anti-amerikanske allierte har utvilsomt gitt den verbale og fritta-
lende presidenten et internasjonalt rennommé. Chávez er glad i 
oppmerksomhet, vet å skape overskrifter og synes på ingen måte 
å være interessert i å tone ned sin hyppige omgang med verdens 
tyranner. Tvert imot. Høsten 2009 reiste Hugo Chávez ut på en 
11-dagers verdensturné. Første stopp var Libya, der Chávez deltok 
i 40-årsfeiringen av Muammar Gadhafis revolusjon. Dette var bare 
ett av mange besøk hos Libyas tidligere diktator. Chávez var dik-
tatorens mest innbitte støttespiller helt til hans siste dager. I 2004 
fikk Chávez den tvilsomme æren av å motta Gadhafis egen men-
neskerettighetspris, for å bekjempe «effektene av imperialisme og 
frihetens fiender innenfor og utenfor [Venezuela]». Chávez deler 
denne «æren» med bl.a. Fidel Castro. Fem år senere oppkalte også 
Libya en fotballstadion etter Hugo Chávez.56 I oktober 2011 ble 
den mangeårige diktatoren drept av libyske opprørsstyrker. Befolk-
ningen jublet. Chávez mottok i stedet beskjeden med sinne, og 
erklærte at «vi vil for alltid huske Gadhafi som en stor kriger, en 
revolusjonær og en martyr.»57

Neste stopp på Chávez’ reise var Algerie, før han vendte nesen 
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mot Syria og sin gode venn Bashar al-Assad. Syria, beæret over 
besøket, svarte med å oppkalle en gate etter Chávez.58 I likhet 
med forholdet til hans nå avdøde venn Gadhafi, ser det heller 
ikke ut til at noe kan rokke ved Chávez’ vennskap til Syrias dik-
tator. Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty Internati-
onal og Human Rights Watch har avdekket handlinger så grove 
som systematisk tortur av barn i Assads grusomme regime,59,60 
uten at Chávez er mindre trofast av den grunn. Han hyllet, tvert 
imot, sin «bror» Assad via programmet «Aló Presidente» og 
erklærte at Assad ifølge det venezuelanske regimet var en «huma-
nist».61 Chávez har også fulgt opp den verbale støtten til sin 
«bror». Da andre land boikottet salg av drivstoff til Syria, sendte 
Chávez i stedet over 600.000 fat olje.62 Etter Syria fortsatte tur-
neen til Venezuelas «strategiske partner» Iran, før Chávez fløy 
videre til Moskva for samtaler med det russiske regimet om mili-
tærsamarbeid, store oljeprosjekter og atomkraft. Chávez rakk for 
ordens skyld også innom Hviterussland på turneen sin, som raskt 
fikk navnet «tour of tyrannies» i enkelte medier.63

Deler av hensikten med turen var også å promotere det andre 
Sør-Amerika-Afrika toppmøtet. Ikke lenge etter var Chávez vert for 
et ukeslangt toppmøte på Isla de Margarita der nærmere 30 ledere 
fra Sør-Amerika og Afrika samlet seg. Tilstede var blant annet 
Libyas Muammar Gadhafi, Zimbabwes Robert Mugabe, Guineas 
Teodoro Obiang, Yemens Ali Saleh, Tsjads Idriss Deby, Kongos 
Joseph Kabila og Sudans Omar Al-Bashir - som for ordens skyld er 
etterlyst av den internasjonale domstolen i Haag for krigsforbrytel-
ser. Det kommer neppe som noen stor overraskelse at Chávez ikke 
anerkjenner arrestordren på Al-Bashir. Han kalte den et «hån» og 
fulgte opp med at George W. Bush burde bli arrestert i stedet.64 
Målet med denne spesielle samlingen var angivelig å skape en ny 
allianse for å motvirke vestlig dominans.65

Chávez synes å være mest opptatt av å få så mange overskrifter 
som mulig. Andre, mer moderate krefter, som også er tilstede på 
disse samlingene, har imidlertid inntatt en annen strategi. Mens 
Hugo Chávez kaster om seg med vulgære uttalelser, velger land 
som Brasil å danne pragmatiske forbindelser i et mer stille diplo-
mati. Dette synes å være symptomatisk for de utenrikspolitiske 
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forbindelsene i Chávez’ «nabolag» generelt. Mens en bablende 
Chávez vinner kampen om overskriftene, blir han stående stadig 
mer alene på den internasjonale arenaen, samtidig som naboer 
knytter kontakter i det stille. I Europa har Chávez’ varme omfav-
nelse av sine diktatorvenner for lengst snudd mange, i utgangs-
punktet sympatiserende, stemmer mot ham. For å gi ordet til 
Teodoro Petkoff, en Chávez-kritiker og prominent skikkelse på 
venstresiden i Venezuela:

Chávez skjønner ikke at hans budskap klinger veldig annerledes i 
Europa. Han skjønner ikke hva Iran eller Hviterussland betyr for 
Europa. Iran er veldig langt unna Venezuela; 8 av 10 venezuelanere 
vet ikke hvor Iran er, men for europeere er Iran et reelt problem. 
9,9 av 10 venezuelanere vet heller ikke hvor Hviterussland er, men 
europeere vet at dette er det siste kommuniststyret i Europa. Den 
siste levningen av Sovjetunionen.66 

I dag nyter Chávez uforbeholden støtte fra få andre i regionen enn 
Cuba, Nicaragua, Ecuador og Bolivia. Chávez omtaler sin energialli-
anse med Cuba som et eksempel på «hvordan vi bruker olje i vår krig 
mot neoliberalisme». Denne alliansen er imidlertid lite annet enn 
en utgiftspost for Venezuela. Situasjonen er og blir den at Venezu-
elas «geopolitiske våpen» er mer avhengig av USA enn noen andre. 
Chávez har et sterkt uttrykt ønske om å gjøre seg mindre avhengig 
av USA, men amerikansk import av venezuelansk råolje utgjør fort-
satt mesteparten av venezuelansk eksport. Korte avstander og lave 
transportkostnader gjør det amerikanske markedet svært praktisk. 
I tillegg har USA oljeraffinerier som er godt rustet til å ta imot den 
tunge svovelrike oljen som Venezuela produserer. Chávez har flere 
ganger truet USA med å kutte oljeeksporten, men det er vanskelig å 
se at noen vil tape mer på dette enn Chávez selv. Venezuela er USAs 
fjerde viktigste oljeleverandør, etter Canada, Mexico og Saudi-Ara-
bia, og står for omtrent 11 prosent av USAs oljeimport. 

For Venezuelas del er USA derimot landets utvilsomt viktigste 
handelspartner, og står for nærmere 60 prosent av landets eksport. 
Uten eksportinntekter fra USA stopper Chávez’ sosiale program-
mer, og valgkampen med dem. Enorm pengebruk før valg, og innen 
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utvalgte områder, er store deler av nøkkelen til Chávez’ popularitet. 
Med storstilte løfter om blant annet å bygge to millioner hus innen 
2017, har Chávez et desperat behov for penger. Med landets oljeres-
surser som sikkerhet er Chávez derfor i full gang med å bruke Kina 
som sin personlige melkeku. Siden 2007 har Kina lånt over 42 milli-
arder dollar til Venezuela, som betaler tilbake i olje.67 Wikileaks-av-
sløringer har avslørt at Kina i noen tilfeller skal ha mottatt råolje 
til priser helt nede i fem dollar fatet, som de deretter skal ha solgt 
videre til tredjeparter i USA, Afrika og Asia for solid profitt.68 

Men det er ikke billig olje som er Kinas hovedmotivasjon. Kina 
har også sikret seg store investeringer i det oljerike Orinocofeltet. 
Avtalen med Kina gir Chávez enorme summer til disposisjon. Pen-
gene disponeres utenfor regjeringens budsjetterte midler, og går 
i stedet rett inn i spesielle fond, der Chávez kan bruke midlene 
fritt.69 Avtalen er også en stor finansiell byrde for PDVSA, og oppo-
sisjonen frykter at den kan sette oljeselskapets fremtid i fare.70 

Den vanskelige sannheten for Hugo Chávez er altså at hans 
«bolivarianske revolusjon» i all overskuelig fremtid, ironisk nok, 
er avhengig av USA.

Skyggebokser
Det er i det hele tatt lite igjen av Hugo Chávez’ globale revolusjo-
nære utsikter. De økonomiske utfordringene hjemme har sterkt 
begrenset mulighetene til å kaste om seg med penger til venner 
og allierte. Samtidig har den venezuelanske presidentens valg av 
venner, hissige retorikk, omfavnelse av land som Libya, Iran og 
Syria og forbindelse med terroristgrupper og geriljabevegelser 
som Hizbollah, ETA og FARC, svekket hans internasjonale image. 
I dag står Chávez igjen som en ensom skyggebokser på den inter-
nasjonale arena.



kapittel 6

FARCs upålitelige «Engel»

«De drepte FARCs nestkommanderende. Raúl Reyes var en god 
revolusjonær. Jeg kjente ham personlig»

Hugo Chávez

Klokken er 13.00 1. mars 2008, og Chávez har som vanlig fun-
net noe å hisse seg opp over på sitt ukentlige program «Aló Pre-
sidente»1. Denne dagen er imidlertid noe utenom det vanlige. 
Dagen før har Colombia gjennomført en militæroperasjon mot en 
FARC-leir, 1,8 km innenfor grensen til Ecuador, der mer enn 20 
mennesker har mistet livet. Ledetråden som førte colombianske 
spesialstyrker til leiren, der blant annet FARCs nestkommande-
rende og ansikt utad, Raúl Reyes, befant seg, var en telefonsamtale 
fra ingen ringere enn Hugo Chávez selv.

Bare en knapp uke tidligere hadde FARC frigjort Gloria Polanco, 
Luis Eladio Pérez, Orlando Beltran og Jorge Eduardo Gechem, 
alle tidligere medlemmer av senatet og kongressen i Colombia. 
Dette var FARCs andre ensidige fangeløslatelse dette året. Tidli-
gere samme år ble Clara Rojas (valgkamplederen til Ingrid Betan-
court - tidligere presidentkandidat i Colombia) og den tidligere 
senatoren Consuelo Gonzales de Perdomo overlatt til venezuelan-
ske myndigheter. Begge gangene via forhandlinger ledet av den 
venezuelanske presidenten. Chávez benyttet anledningen til å be 
USA og EU om å slette FARC (og Colombias andre geriljabeve-
gelse ELN) fra deres terror-liste. Han beskyldte USA for å fyre opp 
under den væpnede konflikten, og mente at krigen var et påskudd 
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for USA til å opprettholde en militær tilstedeværelse i Colombia. 
Chávez har fastholdt at det ikke er noen militær løsning på kon-
flikten med FARC. Han høstet til tider mye internasjonal støtte for 
sitt syn, til Colombias tidligere president Alvaro Uribes store irri-
tasjon. Denne gangen var entusiasmen mer avventende. Etter en 
ny vellykket fangefrigjøring skulle man tro at Chávez kunne inn-
kassere en viktig diplomatisk seier over Alvaro Uribe, som sto for 
en ganske annen linje enn sin venezuelanske nabo. I mellomtiden 
hadde imidlertid et politisk, diplomatisk og verbalt sirkus mellom 
de to ideologiske kamphanene, sørget for å gi Chávez’ etterleng-
tede «øyeblikk i solen» en heller nølende applaus.

I løpet av sine to perioder som president førte Uribe en nåde-
løs storoffensiv mot FARC-geriljaen. Som den første uavhengige 
kandidaten i nyere colombiansk historie vant Alvaro Uribe presi-
dentvalget i 2002. Med slagordet «stødig hånd og stort hjerte» vant 
Uribe en klar seier allerede i første valgrunde. Den viktigste saken 
i valgkampen var sikkerhetspolitikken og løfter om en hard kon-
frontasjonslinje mot FARC. Valget representerte dermed et tydelig 
skifte fra fire år tidligere. Da hadde Andres Pastrana vunnet valget 
på et løfte om å forhandle frem en fredelig løsning på den (da) 
mer enn tre tiår lange borgerkrigen mellom Colombias regjering 
og FARC-geriljaen.

Bare 18 dager etter innsettelsen gikk Pastrana optimistisk og 
modig til verks. Regjeringen ga FARC kontrollen over en stor 
demilitarisert sone, et område på størrelse med Sveits, som raskt 
fikk navnet «Farclandia». Men volden fortsatte og Pastrana hadde 
øyensynlig ingen tydelig plan for fredsprosessen.2 I stedet for å bli 
et middel til en fredelig løsning ble «Farclandia» en frihavn for 
opprustning av FARC og deres aktiviteter. Geriljaen utnyttet fravæ-
ret av regjeringshæren til å lære opp nærmere 20.000 nye soldater, 
bygge nye flystriper for eksportering av kokain og nye fangeleire 
for gisler.3 Etter flere terroraksjoner, inklusiv angrep på en rekke 
landsbyer, flykapring, opplæring i å lage bomber og kidnapping av 
flere politiske figurer, ble fredsforhandlingene avsluttet. Militæret 
ble beordret om å ta tilbake den demilitariserte sonen. FARC var 
nå på offensiven og så seg ikke tjent med noen våpenhvile. Pastra-
nas applauderte fredsinitiativ snudde seg til å bli en oppfatning av 
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svakt lederskap. Colombianere flest hadde mistet troen på Pastra-
nas forhandlingslinje.

Sent på 1990-tallet var det så mye som 3.000 rapporterte kid-
nappinger hvert år. Hver tredje time ble noen kidnappet, og 
Colombia gikk under navnet «verdens kidnappingshovedstad». 
Dette snudde da Uribe kom til makten. Med en drastisk økning av 
politi og soldater over hele landet ble opprørerne drevet tilbake til 
sine fort inne i jungelen. Antall kidnappinger sank betraktelig. I 
2008 hadde antallet kidnappinger falt med 83 prosent siden 2002 
og var nede på sitt laveste nivå på 20 år.4 Samtidig falt antall mord 
med 40 prosent og terroristangrep med 76 prosent.5 Uribes harde 
linje hadde gitt resultater. FARC var på defensiven, men likevel 
høyst tilstedeværende. Hundrevis av gisler var stadig under FARCs 
fangenskap i den colombianske jungelen, blant dem flere profi-
lerte politiske figurer. Presset på Uribe økte. Gislenes familiemed-
lemmer mobiliserte støttespillere verden rundt, med et ønske om 
humanitær løsning på konflikten og en slutt på kidnapping som 
politisk virkemiddel.

I juni 2007 ble elleve medlemmer av den lovgivende forsam-
lingen i «Valle del Cauca» brutalt drept, da FARC forvekslet noen 
medsoldater som nærmet seg med soldater fra den colombianske 
hæren og trodde myndighetene hadde satt i gang en redningsak-
sjon. Før de rakk å finne ut av forvekslingen var de elleve gisseltatte 
lokalpolitikerne samlet og hensynsløst myrdet. Skulle FARC først 
miste «trofeene» sine, var det bedre at de døde enn at de ble red-
det. Gislene hadde blitt holdt fanget i hemmelige jungelleire siden 
2002, da geriljasoldater utkledt som militære styrker stormet det 
lokale departementet i Valle del Cauca, under dekke av en påstått 
bombetrussel. Sigredo Lopez berget livet, som den eneste av de 
opprinnelig tolv gislene, fordi han var lenket til et tre, som straff 
for å ha argumentert med en vakt.6,7

En megler til besvær
Da den grusomme tragedien ble kjent, vokste det frem et sterkere 
krav om handling fra regjeringen8. I et overraskende trekk utnevnte 
en svært presset Uribe en av sine sterkeste kritikere, den venstrera-
dikale senatoren Piedad Cordoba, til megler mellom colombianske 
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myndigheter og geriljaene FARC og ELN. Særlig oppmerksomhet 
fikk forsøket på løslatelsen av et femtitalls profilerte gisler anholdt 
av FARC mot en mulig frigjøring av omtrent 500 geriljasoldater. I 
august 2007 sørget Cordoba for at også Hugo Chávez ble utnevnt 
som en offisiell megler for en humanitær løsning på konflikten 
mellom FARC (og ELN) og myndighetene. Cordoba og Chávez 
ble godkjent som mellommenn av både FARC og colombianske 
myndigheter, og deltok i hyppige møter de påfølgende månedene. 
Ikke lenge etter begynte Uribe å angre på avgjørelsen. 

Innen kort tid hadde begge klart å skape mye kontrovers og 
bryderi for colombianske myndigheter. Først begynte rykter om 
senator Piedad Cordobas ukonvensjonelle forhold til FARC å flo-
rere, da bilder av Cordoba som mottar blomster og klemmer geril-
jasoldater ble spredt.9 I mellomtiden hadde også Chávez’ klønete 
fremferd rukket å irritere den colombianske presidenten. Før fire 
måneder var gått fikk Chávez (sammen med Cordoba) effektivt 
fyken som megler av Uribe, etter å ha brutt avgjørende betingelser 
for sin deltakelse i forhandlingene.10 Ivrig etter å styrke sin interna-
sjonale profil brakte Chávez stadig flere aktører inn i forhandlin-
gene, uten å rådføre seg med colombianske myndigheter. Samtidig 
tok Chávez hyppig mediene i bruk – på sin sedvanlige lite taktfulle 
maner – for å legge press på Uribe for å få møte FARCs øverste 
leder Pedro Antonio Marin, bedre kjent som Manuel Marulanda, 
i Colombia.11 Offentlig mottok dette forslaget lite annet enn 
et bryskt svar fra Uribe, som fastholdt at «de eneste Marulanda 
trengte å møte var dommerne og politiet, så han kunne svare for 
40 år med drap og annen kriminalitet». 

I private forhandlinger skal Uribe imidlertid ha vært langt 
mer åpen for å løsne på sin kompromissløse linje overfor FARCs 
grunnlegger og mangeårige leder. Nok en gang viste Chávez seg 
som en elendig diplomat, da han avslørte detaljene fra private for-
handlinger med Uribe på en pressekonferanse i Paris i november 
2007. Uribe måtte følgelig bekrefte at dette hadde blitt diskutert, 
i konfidensielle samtaler, som en del av forhandlingene.12,13 Etter 
at Chávez hadde forårsaket nok en pinlig affære for colombianske 
myndigheter, ble det klart for Uribe at det var på tide å sette en 
tidsfrist for sirkus-Chávez og hans meglerrolle. Tidsfristen ble satt 
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til 31. desember 2007. Chávez fikk med dette en usannsynlig kort 
frist, på drøyt seks uker, til å gjennomføre det ingen i Colombia 
hadde greid på fem år. De seks ukene varte imidlertid ikke lenger 
enn to dager, etter at Chávez hadde forårsaket nok en blunder. Da 
Chávez tok direkte kontakt med Colombias hærsjef, general Mario 
Montoya, var tålmodigheten til Uribe slutt. Uribe hadde satt det 
som en absolutt betingelse at all kontakt mellom Chávez og det 
colombianske militærets overkommando skulle skje gjennom kor-
rekte diplomatiske forbindelser. 

Chávez hadde dermed gjort enda en diplomatisk flause på kort 
tid. For ikke mer enn et par uker tidligere hadde kong Juan Carlos 
av Spania skapt overskrifter da han bryskt ba Chávez om å ti stille 
etter gjentatte tirader på et toppmøte i Chile. Da Spanias davæ-
rende statsminister, Jose Luis Rodriguez Zapatero, talte, ble han 
gjentatte ganger avbrutt av Chávez og hans referanser til Spanias 
tidligere statsminister, Jose Maria Aznar, med betegnelser som «fas-
cist». Zapatero ba Chávez om å ta en mer diplomatisk tone, og 
minnet om at «Aznar var demokratisk valgt og en legitim represen-
tant for det spanske folk». Dette hadde lite å si for Chávez. «Aznar 
er en nær alliert av George W. Bush» som også er «en fascist», 
erklærte Chávez, som for sikkerhets skyld la til at «fascister ikke 
er mennesker», og at «slanger er mer menneskelige». Selv i en 
følelsesladet latinamerikansk retorisk kontekst kan dette vanske-
lig beskrives som annet enn det absolutte diplomatiske lavmål. Til 
slutt fikk da også kong Juan Carlos nok der han satt ved siden av 
Zapatero, og utbrøt: «kan ikke du bare holde kjeft.»14

Til tross for Chávez’ lite diplomatiske fremferd, og gjentatte 
pinlige opptredener, mottok Uribes avslutning av Chávez’ megler-
rolle kritikk fra flere hold. Mange av gislenes familier hadde sett 
på Chávez som eneste mulighet til å få på plass en avtale.15 FARC 
identifiserte seg med Chávez, og mange var sikre på at deres felles 
radikale venstreideologiske ståsted kunne brukes som en fordel. 
Da Fernando Araújo, Colombias tidligere utviklingsminister under 
president Andres Pastrana, rømte fra FARC etter seks år i fangen-
skap, kunne han avsløre sterke emosjonelle bånd mellom gerilja-
bevegelsen og den venezuelanske presidenten i forbindelse med et 
seminar i Washington D.C. fortalte Arajújo til reportere: 
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FARC-geriljaen jeg møtte ser på Venezuelas president Chávez som 
en ideologisk leder. Det var svært interessant å se hvordan rebel-
lene konstant studerer Chávez’ biografi og ser dokumentarfilmer 
om Chávez på TV. Det oppstår en følelse av spenning blant geril-
jasoldatene når de hører president Chávez på radioen.16 

Araújo ble for øvrig utnevnt til utenriksminister, bare uker etter 
flukten, da Maria Consualo Araujo (som til tross for likt navn ikke 
er en slektning) gikk av i forbindelse med en politisk skandale der 
hennes bror ble mistenkt for å ha gitt økonomisk støtte til ulovlige 
paramilitære grupper.17 

Andre som reagerte på sparkingen av Chávez var Frankrikes pre-
sident Nicolas Sarkozy. FARCs mest kjente fange, Ingrid Betancourt, 
er både fransk og colombiansk statsborger. Saken hennes hadde 
vekket stor oppmerksomhet i Frankrike, og Sarkozy hadde gått høyt 
på banen og gjort hennes frigjøring til et valgkampløfte. Betancourt 
ble kidnappet i mars 2002, da hun drev valgkamp inne i et område 
kontrollert av geriljaen. Nyheter hadde nå spredt seg om at Betan-
court var svært syk, og mange fryktet at hun lå for døden inne i 
jungelen. Sarkozy gjentok sin støtte til Chávez’ meglerrolle, og ba 
Colombia om å gjenoppta samarbeidet. «Vi tror fortsatt at Chávez 
er vår beste sjanse til å sikre frigjøringen av Ingrid Betancourt og alle 
de andre gislene», uttalte Sarkozy via sin pressetalsmann.18,19 

Uribe hadde imidlertid mistet all tillit til Chávez. Ikke alle 
mente at det var uklokt. «Uribe hadde ikke noe valg. Han kunne 
ikke akseptere at presidenten i et annet land ber om opplysninger 
direkte fra hans øverste militære leder. Det er i strid med protokol-
len», uttalte Pablo Casas, sikkerhetsanalytiker ved tankesmien Sik-
kerhet og Demokrati.20 Uribe kunne ganske enkelt ikke leve med en 
utilregnelig Chávez som fløy rundt i verden som en løs kanon på 
dekk, forhandlet på vegne av colombianske myndigheter uten å råd-
føre seg med Uribe, og som nå i tillegg forsøkte å kommunisere 
direkte med Colombias øverste militære ledelse på egenhånd. Om 
Uribes anstrengelser for en fredelig løsning var tilstrekkelige kan 
diskuteres, men det var usikkert hva den vennskapelige tonen mel-
lom Chávez/Cordoba og FARC-geriljaen faktisk hadde medført. I 
august hadde Uribe strukket ut en hånd til FARC, og tilbudt seg å 
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opprette en 90 dagers sikkerhetssone, der representanter for FARC 
og regjeringen kunne møtes. Han ville samtidig frigi alle fengslede 
geriljasoldater som avga løfter om ikke på nytt å ta til våpen, og 
krevde frigjøring av samtlige av FARCs gisler i retur. FARCs respons 
var at «det er tydelig at det ikke vil bli noen humanitær utveksling 
med Uribes regjering». FARC fortsatte å tviholde på sitt absolutte 
krav om en ny demilitarisert sone under FARCs kontroll. Det var et 
uaktuelt krav for Uribe. Med erfaringene fra «Farclandia» friskt i 
minne, ville ikke Uribe gå med på å gi FARC noen ny frihavn, og en 
mulighet til på nytt å styrke sin militære posisjon.21,22

Fra redningshelt til ydmykelse
Fra å ha verdens lyskastere rettet mot Venezuela i det ene øyeblik-
ket, var Chávez i det neste plutselig satt på sidelinjen av sin ideolo-
giske fiende, USA-vennen Uribe. En optimistisk Chávez, rede til å 
innta rollen som den store helten, med løsningen på en av verdens 
lengst pågående konflikter, sto ydmyket tilbake. Som en håndsrek-
ning til Chávez, snarere enn noe hint om nye toner fra FARC, lovet 
geriljaen at de ville frigi tre fanger: nevnte Clara Rojas, hennes 
sønn Emmanuel, og Consuelo Gonzalez. FARC kalte avgjørelsen 
for en «kompensasjon» til de kidnappedes familier og til Chávez 
som de, med et ufrivillig ironisk ordvalg - avsenderen tatt i betrakt-
ning – mente hadde blitt utsatt for «diplomatisk barbari».23

I dagene som fulgte ble verdenssamfunnet vitne til hissige ord-
vekslinger mellom Bogota og Caracas. Uribe hadde først takket 
Chávez for «hjelpen», og på en tydelig, men høflig, måte gitt beskjed 
om at hans tjenester ikke lenger ville være nødvendige. Uribe hadde 
like fullt såret Chávez’ ego, og den venezuelanske presidenten skulle 
snart vise at han ikke tok lett på avgjørelsen. Chávez kalte Uribe en 
«løgner» som har «spyttet oss brutalt i ansiktet». «Jeg erklærer for hele 
verden at jeg fryser alle relasjoner med Colombia fordi jeg har mistet 
all tillit til alle i Colombias regjering», erklærte Chávez og la til at «sel-
skap som colombianere har her, selskapene vi har der, kommersielle 
relasjoner – alt dette vil bli skadet.»24 Dagen etter ble ambassadøren i 
Bogota trukket hjem, og en verbal skyttergravskrig brøt løs. 

Uribe var absolutt i stand til å matche Chávez’ ildsprutende 
retorikk. «Vi trenger forhandlinger med terroristene, ikke en som 
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forsøker å legitimere terrorisme», sa Uribe med direkte henvis-
ning til Chávez. Og Uribe hadde mer på lager i en verbal skylle-
bøtte av de sjeldne: «Dine ord og standpunkter tyder på at du ikke 
er interessert i fred i Colombia, men at Colombia blir offer for 
en terroristregjering bestående av FARC,» sa han og siktet bl.a. til 
et møte mellom FARC-topp Simon Trinidad og Piedad Cordoba, 
der de skal ha diskutert en overgangsregjering med FARC som et 
mulig forhandlingskort for fangeutvekslingen.25,26 «Man kan ikke 
mishandle et helt kontinent, eller sette fyr på det, slik du gjør, med 
alt snakket om imperialisme når du, basert på dine egne ambisjo-
ner, ønsker å bygge opp et imperium». 

Uribe fortsatte sin tirade med å trekke frem Simon Bolivar, og 
beskyldte Chávez for å mislede befolkningen med feiltolkninger av 
den latinamerikanske frigjøringshelten. «Bolivar var integrasjonist, 
ikke ekspansjonist», uttalte Uribe. og avsluttet med:

«Vi kommer til å fortsette å gjøre alt i vår makt for å bekjempe 
terrorisme og redde våre landsmenn som har blitt kidnappet, men 
vi vil ikke tillate noen å utnytte vår tragedie til å støtte opp om ter-
rorisme. Vi vil ikke tillate noen å utnytte vår tragedie for å komme 
til Colombia og introdusere et ekspansjonistisk prosjekt, som litt 
etter litt fornekter frihetene dette kontinentet har vunnet for seg 
selv, med så mye vanskeligheter. 

Ydmykelsene skulle snart komme på rekke og rad for Chávez. Bare 
dager senere, 2. desember 2007, tapte Chávez en folkeavstemning 
om omfattende grunnlovsendringer som blant annet ville tillatt ham 
å stille til gjenvalg et ubestemt antall ganger (kun to år senere, og 
innenfor samme presidentperiode, lanserte Chávez lovendringen 
på nytt). Selv om valget ble tapt med knappest mulig margin, 49 
mot 51 prosent, var det et prestisjetap for Chávez, som hadde ven-
tet seg storseier. Nederlaget hjemme ble etterfulgt av nok en ydmy-
kende internasjonal affære, bare uker senere, da frigjøringen av 
Clara Rojas, Emmanuel, og Consuelo Gonzalez ble utsatt gjentatte 
ganger. Nederlaget hadde ikke vært så pinlig om ikke Chávez hadde 
satt i gang et storstilt mediesirkus for å dokumentere det historiske 
øyeblikket. Den i utgangspunktet enkle operasjonen ble blåst ut 
av proporsjoner. Alt som egentlig var nødvendig var et sikkert sted 
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for FARC å sette fangene fri, for deretter å la dem bli plukket opp 
av venezuelanske helikoptere under Røde Kors-flagg. En overiv-
rig Chávez, lengtende etter å vinne det internasjonale samfunnets 
gunst, fikk i stedet det hele til å se ut som det var en storstilt mili-
tæroperasjon som skulle settes i gang. Fredag 28. desember sendte 
Chávez to helikoptre inn i Colombia mens han, foran en stor ansam-
ling av militære styrker, og iført sin olivengrønne fallskjermjegeru-
niform og røde beret, talte til et stort internasjonalt pressekorps. 
Chávez erklærte at de på dette tidspunktet ikke hadde de eksakte 
koordinatene, og utelukket ikke en leteaksjon på bakken.27,28 Man 
kunne få inntrykk av at det var en nervepirrende «leteaksjon» eller 
«redningsaksjon» som var satt i gang. 

I tillegg til en rekke internasjonale observatører, deriblant 
Argentinas nylig avgåtte president Nestor Kirchner og diplomater 
fra syv land, inkludert Frankrike og Sveits, hadde Chávez kronet 
hele karnevalet med å få med seg vennen Oliver Stone til å doku-
mentere operasjonen.29 I et intervju med The Associated Press for-
talte Stone:

Jeg har ingen illusjoner vedrørende FARC, men det ser ut som de 
er en bondehær som kjemper for anstendige livsopphold.30 

Alle de grusomme kidnappingene, drapene og terroraksjonene, 
var altså kun en kamp for «anstendige livsopphold» ifølge den 
amerikanske filmskaperen. Ettersom mediesirkuset til Chávez fort-
satte, og operasjonen ble forsinket gjentatte ganger, ble det klart 
at noe ikke var helt som det skulle. Lørdagen og søndagen gikk, og 
FARC nektet fortsatt å oppgi stedet der gislene etter avtalen skulle 
løslates. Innen søndag var Kirchner så oppgitt over prosessen, at 
han var klar til å forlate hele seansen, og måtte overtales til å bli 
av venezuelanske diplomater, mens han var i ferd å laste bagasjen 
sin inn i en SUV.31 Mandag 31. desember var man fortsatt ikke 
noe nærmere en løsning. Samme dag leste Chávez opp et brev fra 
FARC, der rebellene hevdet at colombianske militæroperasjoner 
hadde hindret dem i å overgi de tre gislene. Forholdet mellom 
Uribe og Chávez var fortsatt svært anspent, og Chávez gikk langt i 
å beskylde Uribe for bevisst å sabotere operasjonen. 
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Uribe, som hadde holdt seg utenfor prosessen så langt, ankom 
nå den internasjonale delegasjonens tilholdssted i den colombi-
anske byen Villavicencio, med oppsiktsvekkende nyheter. Uribe 
benektet anklagene om noen militære operasjoner i området, og 
hevdet at de tvert imot hadde garantert for fri passasje til FARC så 
gislene kunne bli eskortert til et avtalt møtested. I stedet kom Uribe 
med egne anklager om hvorfor operasjonen hadde stagnert. Ifølge 
Uribe forsøkte FARC å trekke seg tilbake fordi en av de tre gislene, 
Clara Rojas sønn Emmanuel, trolig ikke var i deres besittelse len-
ger.32 Colombianske myndigheter hadde mottatt beskrivelser av 
en tre år gammel gutt, kalt Juan David Gomez, i et fosterhjem i 
Bogota som passet Emmanuels beskrivelse. FARC hadde altså løyet 
og var ikke i stand til å oppfylle de avtalte lovnadene. 

Uten å benekte påstandene kom Chávez likevel med alvorlige 
utfall mot Uribe. Han beskyldte ham for å ha kommet til Villa-
vicencio for «å detonere et røykteppe over redningsaksjonen». 
«Jeg kjenner Uribe og hans team godt. De er et team som finner 
opp ting. Min erfaring leder meg mot å tvile på Uribe og hans 
hypotese», erklærte Chávez. Oliver Stone gikk enda lenger. «Skam 
over Colombia, skam over Uribe», sa han, før han satte seg i et av 
de tre flyene som skulle transportere de skuffede observatørene 
tilbake til Caracas.33,34 Ikke mange dager senere var den, for FARC, 
svært pinlige avsløringen til Uribe et faktum da DNA-tester bekref-
tet guttens identitet,35 og FARC måtte innrømme at de ikke hadde 
gutten. Det viste seg at en syk Emmanuel hadde blitt tatt fra moren 
i ettårsalderen, og levert hos en bonde ved navn Jose Gomez. 
FARC tvang Gomez til å utgi seg for å være guttens grandonkel og 
plassere ham i fosterhjem som et etterlatt barn. Gutten endte opp 
i et lite sykehus, der han ankom uten klær, underernært, og med 
en brukket arm. Da avtalen var på plass forsøkte FARC å hente gut-
ten tilbake, men Gomez vekket mistanke da han presenterte seg 
som guttens far, og ikke guttens grandonkel slik han hadde gjort 
i 2005.36,37 Operasjonen som Chávez hadde gitt – det nå pinlige - 
navnet «Operasjon Emmanuel» hadde altså feilet fordi FARC sim-
pelthen ikke hadde Emmanuel i sin besittelse. Etter nok et forsøk 
på å ydmyke Uribe og hans harde linje mot FARC, var det igjen 
Chávez som sto ydmyket tilbake. Selv om Chávez til en viss grad 
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reddet ansikt da FARC den 10. januar 2008 frigjorde Consuelo 
González og Clara Rojas38 (som ble gjenforent med sin sønn tre 
dager senere), hadde seieren en betydelig bismak. Det var liten 
tvil om at Uribe sto igjen som den klare omdømmevinneren etter 
farsen. Nå hadde gisselløslatelsen funnet sted på en langt roligere 
måte, uten sirkus-Chávez, og Uribe fikk ettertrykkelig bevist at 
FARC ikke var til å stole på. Samtidig hadde alt oppstyret knyttet et 
betydelig usikkerhetsmoment til Chávez’ evner som megler. 

Richard Gott, en av Chávez’ mer vennligsinnede biografer, 
noterte seg så tidlig som i 2000 at Chávez mente det var i Venezu-
elas interesse å lene seg mot FARC i konflikten med Colombia. 
Chávez håpet at fredsforhandlingene ville lede til en tilstedevæ-
relse av FARC i en ny regjering.39 Det er en kjent sak at Chávez’ 
og FARCs gjensidige respekt for hverandre går langt tilbake i tid 
(lengre enn mange hadde trodd, som vi skal se senere i kapittelet), 
men forholdet har vært alt annet enn rosenrødt. Interne doku-
menter har avslørt at ledende figurer i FARC slettes ikke har delt 
den beundringen for Chávez som mange menige geriljasoldater 
antakelig har følt. I stedet har de sett på Chávez som en opportu-
nistisk og upålitelig partner uten ideologisk dybde.40 Nå ga også 
FARC ettertrykkelig bevis på at de ikke var noe mer pålitelige. 

Det lå mye politisk prestisje for Chávez i forsøket på å vise for 
verden at det var mulig å forhandle med FARC. Nå hadde geril-
jaen gjengjeldt Chávez’ innsats med å dolke presidenten i ryggen 
gjentatte ganger. Som en ny gest til Chávez godtok FARC å løslate 
fire nye gisler i slutten av februar.41 Samtidig bidro disse små dryp-
pene med nye løslatelser til å holde FARC, og en mulig humanitær 
utveksling, på den internasjonale agendaen. Hadde det ikke vært 
for Chávez’ manglende evne til å opptre med noe som ligner på 
en taktfull maner, er det grunn til å tro at initiativet kunne bidratt 
til å opprettholde et større press på Uribe. I stedet ble verden raskt 
vitne til en ny farse fra Chávez. 

Nå ville Chávez sikre seg den oppmerksomheten han ikke 
hadde fått noen uker tidligere. De nylig frigitte gislene hadde 
knapt rukket å komme ut av helikopteret før de skulle gjennom et 
selsomt karneval.42 Ved velkomsten i Miraflores var det satt i gang 
en glamorøs seremoni, med militærparade, musikk og blafrende 
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venezuelanske flagg. Det hele toppet seg da Chávez sang med på 
den colombianske nasjonalsangen, for å vise sin kristuslignende 
kjærlighet til det colombianske folk. Hele den parodiske seansen 
ble møtt med offisielle uttrykk for takknemlighet overfor Chávez 
og den venezuelanske regjeringen fra Uribes side. Men bak de høf-
lige frasene må det ha ligget en flau bismak. Det bar også presse-
dekningen preg av. Selv i Frankrike, som til nå hadde vært en av 
de mest entusiastiske støttespillerne for Chávez’ rolle som megler, 
fikk nyheten begrenset oppmerksomhet. De frigjorte gislenes 
takknemlighet ble selvsagt nevnt, men utover det mottok Chávez 
lite anerkjennelse i verdenspressen.43,44 

Det er flere grunner til dette. De fleste hadde forrige «sir-
kus-Chávez» friskt i minne, og heller ikke dette fremsto som et spe-
sielt diskret pr-stunt. Hver ny frigjøring bar også med seg horrible 
historier om FARCs barbariske metoder, og de kummerlige forhol-
dene som gislene lever under. Chávez’ sympati for geriljaen ble 
dermed ikke lettere å forsone seg med. Samtidig var Ingrid Betan-
court fortsatt i fangenskap, og FARC gjorde det klart at dette var 
siste frigjøring av fanger inntil kravet om en demilitarisert sone ble 
innvilget. Et krav alle, inklusiv FARC, visste at var uaktuelt. Situa-
sjonen virket låst.

Raúl Reyes hemmelige arkiv
Situasjonen skulle snart snu seg til det verre for Chávez. Lørdag 1. 
mars 2008 kl. 00.25 iverksatte colombianske militærstyrker «Opera-
sjon Phoenix.»45 Operasjonen var et resultat av flere måneder med 
hemmelige aktiviteter og infiltrering av lokalbefolkningen. Opera-
sjonen, som besto av to bombeangrep og påfølgende bakkeangrep, 
drepte mer enn tyve operative medlemmer av FARC og fire mexica-
nske studenter hvis motiv for å være i leiren er ukjent. En av studen-
tene, Lucia Morett Alvarez, overlevde bombeangrepet. Hun ledet 
en delegasjon på åtte mexicanske studenter, som reiste til Quito, 
Ecuador, for å delta på en internasjonal venstreradikal kongress46. 
Her skal de blant annet ha fått presentert en filmet videohilsen fra 
FARCs nestkommanderende, Raúl Reyes. Under kongressen skal 
fem av studentene ha bestemt seg for å reise til FARC-leiren, der 
fire av dem ble drept under bombeangrepet mens de sov. Morett 
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Alvarez hevdet at oppholdet utelukkende hadde akademiske hen-
sikter. Få dager senere ble hun identifisert som hovedkontakten 
mellom FARC og deres støttespillere i Mexico, der hun ledet en 
celle med 38 pro-FARC-aktivister.47 Ifølge interne FARC-dokumen-
ter skal hun også ha mottatt opplæring i bruk av eksplosiver. 

«Operasjon Phoenix» ble av colombianske myndigheter sett på 
som en suksess. Drapet på Raúl Reyes var første gang et medlem av 
FARCs sekretariat var drept i kamp, etter mer enn 40 år med væp-
net konflikt. For første gang hadde colombianske myndigheter 
lykkes i å trenge gjennom usynlighetsteppet som hadde senket seg 
over FARCs innerste sirkel i mange tiår. Operasjonen skulle snart 
vise seg å være mer vellykket enn noen hadde håpet på. 

Da colombianske bakkestyrker rykket inn i leiren etter bom-
beangrepet, fant de ikke bare Raúl Reyes’ lik, men også hans 
metallkoffert. Inne i metallkofferten lå tre bærbare datamaski-
ner, to eksterne harddisker og tre USB-minnepinner med sensitive 
dokumenter og korrespondanse48. Langringsenhetene inneholdt 
blant annet 8.382 word-filer med omtrent 1,6 millioner ord49. Til 
sammen inneholdt harddiskene mer enn 600 gigabyte med data, 
inklusiv 37.872 skrevne dokumenter og 7.989 e-post adresser.50 
Innholdet dekket åtte år med korrespondanse mellom Raúl Reyes 
og andre medlemmer av FARCs sekretariat, FARCs internasjo-
nale komité (COMINTER), samarbeidspartnere både i og utenfor 
Colombia, og andre kontakter, inkludert medlemmer av utenland-
ske regjeringer.51 Dokumentene skulle gi et unikt innsyn i FARCs 
indre liv og forbindelser. Nyhetene, som ble mottatt med stor jubel 
i Bogota, mottok langt mindre entusiasme i Caracas. 

Colombias vellykkede operasjon var ikke bare et kraftig diplo-
matisk tilbakeslag for Hugo Chávez. Han var også en ufrivillig 
medvirkende årsak til operasjonens suksess. Etter flere måneders 
etterretningsarbeid skal det, ifølge etterretningsrapporter, ha vært 
en telefonsamtale mellom Raúl Reyes og Hugo Chávez selv som 
førte til det endelige gjennombruddet.52 Etter frigjøringen av gis-
lene, onsdag 27. februar, var Chávez i svært godt humør og ringte 
entusiastisk til Reyes for å fortelle at alt hadde gått fint. Samtidig 
plukket etterretningsagenter opp signalet som avslørte Reyes’ posi-
sjon, og natt til fredag ble angrepet satt i verk. «Det er ganske ironisk 
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at det var en telefonsamtale fra nettopp president Chávez som tillot 
oss å eliminere Reyes,» uttalte en anonym etterretningsagent. Desto 
mer ironisk ble det ettersom innholdet i Reyes datamaskiner kom 
frem i lyset. Innholdet i Reyes’ hemmelige arkiv bekreftet omfat-
tende eksisterende forbindelser mellom Chávez og FARC.

På fjernsynsprogrammet Aló Presidente var Chávez forbannet, 
til tross for at det var Ecuador og ikke Venezuelas suverenitet som 
colombianske styrker hadde forgrepet seg mot. Chávez kalte dra-
pet et «feigt snikmord» og lovpriste Reyes som «en god revolusjo-
nær». «Det føles som min høyre arm er blitt revet av,» sa Chávez 
etter den brutale geriljakommandantens bortgang.53 Han langet 
samtidig ut mot president Alvaro Uribe. «President Uribe er en 
kriminell. Han er en kriminell. Ikke bare er han en løgner, en 
mafioso, en paramilitær. Han leder også en narko-regjering, en 
lakei av USA-imperiet. Han er Bushs underordnede. Uribe gjør 
hva enn Bush vil,» raste Chávez foran kameraet,54 og la til at det var 
nødvendig å «frigjøre Colombia fra USAs imperialisme». 

Ikke lenge etter beordret Chávez sin forsvarsminister til å sende 
ti bataljoner pluss beltevogner til den colombianske grensen med 
umiddelbar virkning og sette luftforsvaret i beredskap. Alt skjedde 
fra stolen på det direktesendte programmet. Dette ble starten på det 
som i etterkant er kjent som «den søramerikanske diplomatiske kri-
sen i 2008,» mellom Colombia, Ecuador og Venezuela. Forsvarsmi-
nisteren erkjente forøvrig ordren offentlig fra sin plass i publikum. 
Om den parodiske affæren skrev The Economist:

I få, om noen, andre tilfeller har et statsoverhode utstedt detaljerte 
ordrer om militær mobilisering, like muntert som om han bestilte 
en pizza, og på direktesendt TV.55

Dagen etter brøt også Chávez alle diplomatiske forbindelser med 
Colombia. Den venezuelanske presidentens raseri på Ecuadors 
vegne ga liten mening, hadde det bare ikke vært for at Chávez vis-
ste at begrunnelsen for å gå inn i Ecuador lett kunne bli brukt mot 
Venezuela. Den venezuelanske jungelen hadde i årevis blitt brukt 
som fristed for FARC-rebeller. Flere av FARCs toppledere, deriblant 
Manuel Marulanda, skal tidvis ha oppholdt seg i Venezuela. I 2003 ble 
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både den spanske og den colombianske ambassaden i Caracas utsatt 
for bombeangrep bare dager etter kraftige verbale angrep mot USA, 
Spania og Colombia fra president Chávez.56,57 Både FARC og den 
radikale pro-Chávez-geriljaen FBL-EL har blitt koblet til hendelsene. 

Den diplomatiske krisen varte ikke lenge. Landene gjenopptok 
normale diplomatiske og kommersielle relasjoner en uke senere,58 
men etterdønningene av hendelsene hadde ikke lagt seg. Gjen-
nomgangen av Raúl Reyes’ hemmelige arkiv var bare startet.

Kontroversielle avsløringer
Mellom 1. og 3. mars 2008 var datamaskinene i hendene på colom-
bianske sikkerhetsstyrker. Colombias anti-terrorenhet hadde 
direkte tilgang til harddisken, før de ble overlatt til påtalemyndig-
hetene. Denne perioden har i ettertid ført til mange spekulasjo-
ner, og arkivet ble raskt utsatt for en aggressiv svertekampanje fra 
venezuelanske myndigheter og sympatisører som forsøkte å latter-
liggjøre funnene. De fleste anklagene virker konspiratoriske og er 
vanskelige å ta seriøst, men kan likevel være verdt å kommentere. 

Etter at de åtte ulike enhetene forlot Colombias sikkerhetsstyr-
ker, ble de overlatt til INTERPOL for å verifisere arkivets auten-
tisitet. Det er viktig å presisere at INTERPOL ikke skulle validere 
innholdet i arkivet, men arkivets ekthet. INTERPOL bemerket at 
håndteringen av dataene mellom 1. og 3. mars ikke oppfylte inter-
nasjonale standarder for bevissikring, men at de ikke kunne finne 
noen bevis for modifiseringer, endringer, tillegg eller sletting av 
brukerfiler på noen av enhetene. Bevisst og ubevisst uklare frem-
stillinger av forholdene har likevel fortsatt å så tvil om innholdet i 
arkivet. I kronikken «What the Farc files really reveal» i The Guar-
dian forsøker f.eks. Greg Grandin og Miguel Tinker Salas å avvise 
hele arkivet som en forfalskning.59 Grandin og Tinker Salas lener 
seg på tall fra INTERPOLS rapport. De viser at 9.440 filer i arkivet 
ble modifisert og 2.905 slettet. I første omgang høres dette misten-
kelig ut. Fremstillingen er imidlertid et godt eksempel på de, i beste 
fall, unøyaktige analysene som Raúl Reyes’ arkiv har blitt utsatt for 
fra en del kritiske røster. Det er vanskelig å se for seg at kronikkfor-
fatterne, en prisbelønnet forfatter og en anerkjent professor i latina-
merikansk historie, kan ha lest rapporten så dårlig at de har unngått 



148 | diktator i forkledning

å få med seg at dette er snakk om systemfiler og ikke brukerfiler. 
INTERPOL vier nettopp denne distinksjonen oppmerksomhet, og 
understreker at det er altfor vanlig blant førsteresponsenheter hos 
politimyndigheter verden over å entre konfiskerte elektroniske bevi-
ser direkte fremfor å lage skrivebeskyttede kopier. Dette gjelder sær-
lig anti-terrorenheter hvis refleks er å analysere bevisene med en 
gang for å forhindre nye angrep.60 En skal forøvrig ha en nærmest 
overmenneskelig tro på colombianske sikkerhetsstyrkers evner, der-
som man på ramme alvor mener at de i løpet av to dager ville greid å 
gjennomføre en troverdig modifisering av 9.440 dokumenter. I ste-
det er det grunn til å tro at Grandin og Tinker Salas sympatiske syn 
på Hugo Chávez har fått forrang foran kritisk journalistikk. INTER-
POLs soleklare konklusjon var at dokumentene stammet fra FARC, 
og at det ikke hadde foregått noen manipulering av bevisene mens 
de var i colombiansk varetekt.

Etter at arkivets autentisitet var stadfestet av INTERPOL, valgte 
myndighetene å invitere forskningsinstituttet «International Insti-
tute for Strategic Studies» (IISS) til å gå igjennom arkivet for å få 
en upartisk og nøyaktig analyse. IISS fikk ubegrenset adgang til 
arkivet og i 2011 slapp de mappen «The FARC Files: Venezuela, 
Ecuador, and the Secret Archive of Raúl Reyes». Mappen var en 
stor trussel for venezuelanske myndigheter, ikke fordi den kom 
med så mange nye opplysninger – det meste av informasjonen var 
bekreftelser på eksisterende rykter og uttrykte mistanker -, men 
fordi den formaliserte og dannet bevisgrunnlag for mye som tid-
ligere hadde kunnet bli avfeid som rykter. Venezuelas utenriks-
minister, Nicolas Madura, gikk derfor langt i å avvise hele arkivet 
som en forfalskning. Rapporten ble avvist som «et politisk motivert 
angrep på Sør-Amerika».  Videre raste Maduro:

Denne rapporten er bare vrøvl. Full av sammensvergelser, løgner, 
og med ett sentralt mål: å smusse til det politiske klimaet vi har eta-
blert med Colombias nye regjering… ingen i verden tror at denne 
såkalte datamaskinen er legitim.61 

Noen burde kanskje fortelle Chávez at det hadde vært en idé å 
omgi seg med ministre som uttaler seg en smule mindre frenetisk 
til mediene enn ham selv. Maduros kommentarer bidrar ikke til å 
dempe inntrykket av at det er mer sannhet i disse dokumentene 
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enn myndighetene er villig til å innrømme. Reaksjonen fra venezu-
elanske myndigheter minnet mest om barnet som kun blir sintere 
og mer påståelig ettersom foreldrene påpeker at de har avslørt bar-
nets løgn. Skal man ta Maduros reaksjoner på alvor må man impli-
sitt hevde at colombianske myndigheter i årevis hadde jobbet med 
å forfalske 600 gigabyte med informasjon, inkludert flere hundre 
tusen bilder, og titusener av dokumenter, for så å iscenesette fun-
net av dokumentene med en militæroperasjon, der FARCs nest-
kommanderende «tilfeldigvis» befant seg. Enten det, eller så må 
man tro at INTERPOL er en del av en gedigen colombiansk kon-
spirasjon mot spesielt Venezuela og Ecuador. Mange har også, i 
Venezuelas forsøksvise forsvar, støttet seg på det faktum at Reyes’ 
arkiver ble avvist som bevis av Høyesterett, både fordi bevisene var 
ulovlig ervervet og på grunn av bevisets stilling.62 Det siste punk-
tet henviser til de flere tusen e-postene som opprinnelig ble meldt 
funnet på datamaskinene. Problemet med disse filene var at de 
var kopiert og lagret som word-dokumenter på maskinen. Dermed 
kunne disse dokumentene i teorien blitt redigert/opprettet av 
Reyes eller andre. 

Det ble altså funnet flere tusen e-postadresser og kopierte 
e-poster, men ingen filer i e-postformat på maskinen. I en retts-
sak er dette naturligvis helt avgjørende, men det er stor forskjell 
på vurderingen av hvorvidt arkivet er ekte, og hvorvidt det kan 
brukes som rettsbevis. Arkivet ble også ervervet gjennom en åpen-
bar krenkelse av Ecuadors suverenitet.63 Det er derfor tvilsomt om 
arkivet under noen omstendigheter kunne blitt brukt som bevis i 
retten, samme hvor uklanderlig bevisene hadde blitt håndtert fra 
dag én. Det sier imidlertid ingenting om bevisets autentisitet. Det 
gjør derimot INTERPOLs rapport, som er entydig i sitt svar. Det er 
derfor ingen grunn til å behandle arkivet som noe annet enn en 
svært viktig informasjonskilde. 

Informasjon innhentet fra arkivet tillot blant annet politiet i 
Costa Rica å konfiskere 480.000 amerikanske dollar i kontanter 
tilknyttet FARC-rebeller,64 og colombianske myndigheter å lokali-
sere 30 kilo med utarmet uran i en FARC-kontrollert utpost sør 
for Bogota.65,66 Gjennom e-poster lagret i arkivet ble den chilenske 
journalisten Hugo Guzman, ansatt i kommunikasjonsavdelingen 
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ved presidentpalasset, La Moneda, i Chile, identifisert som en av 
FARCs medhjelpere. Guzman valgte å si opp umiddelbart da avslø-
ringen ble kjent.67

Informasjonen i Raúl Reyes’ arkiv kan også ha spilt en avgjø-
rende rolle for suksessen til Colombias kanskje mest spektaku-
lære operasjon mot FARC gjennom tidene: frigjøringen av Ingrid 
Betancourt. I juli 2008 ble FARC regelrett lurt til å gi fra seg Ingrid 
Betancourt og 14 andre gisler i det som vanskelig kan kalles annet 
enn en perfekt operasjon. I Washington hersket det skepsis til om 
operasjonen i det hele tatt var gjennomførbar. Alt måtte fungere 
knirkefritt. Allerede før soloppgang mottok FARC-leiren en ordre 
fra deres nye øverstkommanderende, Alfonso Cano (Manuel 
Marulanda døde, 77 år gammel, av et hjerteinfarkt en drøy måned 
tidligere) som ba dem pakke sakene sine og komme seg av gårde. 
De fikk beskjed om at det skulle gjennomføres en fangetrans-
port der 15 utvalgte gisler, deriblant Ingrid Betancourt, tre ame-
rikanere og elleve medlemmer av colombianske sikkerhetsstyrker, 
skulle fraktes til et nytt sted i påvente av en mulig fangeutveksling. 
Da geriljaen nådde avtalt møtested denne morgenen ble de møtt 
av to helikoptre og en gjeng geriljasoldater i Che Guevara t-skjor-
ter. Eller slik så det i hvert fall ut. For stemmen på radioen var 
ikke Alfonso Cano, og mennene i Che Guevara t-skjorter var ikke 
geriljasoldater, men medlemmer av den colombianske hæren. Da 
helikoptrene lettet, var opprørskommandanten som gikk under 
kodenavnet Cesar nøytralisert, og de 15 gislene var frigjort og på 
vei hjem. Den nervepirrende aksjonen hadde lykkes uten at det 
ble løsnet et eneste skudd.68 FARC hadde blitt lurt trill rundt. Ver-
ken geriljastyrkene eller gislene hadde mistanke om noe som helst. 
Jubelen hos gislene ble først sluppet løs da helikoptrene var i luf-
ten og hæren kunne avsløre sin identitet. I løpet av kort tid hadde 
nå FARCs grunnlegger, Manuel Marulanda, gått bort, FARCs nest-
kommanderende, Raúl Reyes, var drept i et raid, og de hadde tapt 
sitt mest verdifulle gissel. 

Raúl Reyes’ arkiver hadde gitt et svært sjeldent innsyn i FARCs 
indre liv og strukturer, og var kanskje avgjørende for at operasjonen 
gikk smertefritt. Til tross for alt dette har venezuelanske myndig-
heter fortsatt å avvise arkivet. De vil på ingen måte ha noen seriøs 
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debatt om innholdet. Det ville fordret grundig etterforskning av 
en rekke saker Chávez har alt å tjene på at forblir liggende.

Et upålitelig partnerskap
Kort tid etter drapet på Raúl Reyes gikk Chávez på direktesendt 
TV og ba om ett minutts stillhet til minne om FARCs nestkomman-
derende, sin «gode revolusjonære venn». På Plaza Marulanda 
i Caracas står stadig symbolet på Venezuelas partnerskap med 
FARC, en bronsestatue av FARCs avdøde grunnlegger Manuel 
«Tirofijo» Marulanda,69 omgitt av graffiti til ære for geriljaen. Bys-
ten ble avduket i en offentlig seremoni i september 2008, der også 
aktører nært tilknyttet venezuelanske myndigheter deltok. Sere-
monien inneholdt sanger og slagord til ære for geriljalederen, 
samt brenning av amerikanske flagg. Freddy Bernal, borgermes-
ter i en av Caracas bykommuner og omtalt av BBC som «Hugo 
Chávez’ mest betrodde borgermester i Caracas»,70 var en av delta-
kerne under seansen, og hyllet Marulanda som «en revolusjonær 
som ga sitt liv for Colombias frigjøring».71 Venezuelanske myndig-
heter ga aldri noen offentlig støtte til arrangementet, men for-
holdt seg rolig. Den ellers frittalende og pratsomme presidenten 
ga heller en slags stille anerkjennelse. Etter flere militære neder-
lag for FARC, frigjøringen av Ingrid Betancourt og funnet av Reyes 
arkiv, hadde Chávez inntatt en helt annen tone overfor FARC. Nå 
erklærte Chávez at FARC ensidig måtte legge ned våpnene sine, at 
det var på tide å slippe fri alle gislene og at «tiden for geriljakrig 
var ute».72 

Denne forvirrende helomvendingen kan ha hatt sammenheng 
med flere hendelser. Gjentatte militære seire for Colombia hadde 
gitt FARC færre forhandlingskort enn noen gang, og en humanitær 
fangeutveksling etter FARCs premisser virket fjernere enn noen-
sinne. Chávez kan også ha ønsket å utnytte det historiske skiftet av 
FARCs lederskap, ettersom mange analytikere antok at Marulan-
das etterfølger, Alfonso Cano, kunne være mer vennlig innstilt til 
fredsforhandlinger enn sin forgjenger. Samtidig hadde funnet av 
Reyes’ arkiver satt internasjonalt søkelys på Chávez’ omfattende 
relasjoner til den colombianske geriljaen. 

Det er vanskelig å lese noen kontinuitet, og enda mindre noen 
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rasjonell politisk agenda, i Hugo Chávez’ utenrikspolitikk. Chávez 
har i årenes løp pleiet vennskapelige relasjoner med Saddam Hus-
sein, uttrykt sympati for Al-Qaeda, FARC og ELN, og hyllet verdens 
verste diktatorer på tidspunkter da deres avskyelige handlinger 
snudde resten av verdenssamfunnet mot dem. Det mest konsis-
tente i Chávez’ utenrikspolitikk synes å være hans 60-tallssyn på 
verden, med et hissig og emosjonelt fiendskap mot USA og de 
såkalte «oligarkene». Et syn der «min fiendes fiende er min venn», 
sammen med en sprø stormaktsidé om et nytt «Gran Colombia», 
danner dette grunnlaget for en forståelse av Chávez’ relasjoner 
med FARC. Konflikten mellom Chávez og Uribe vedrørende FARC 
var alltid mer enn en strategisk uenighet. Chávez hadde hele tiden 
anerkjent FARCs kamp som legitim, selv om han ikke støttet deres 
metoder. Justisminister Ramon Rodriguez Chacin gjorde også lite 
for å skjule regjeringens sympatiske syn da en gruppe kamuflerte 
geriljasoldater frigjorde Clara Rojas i januar: «Vi er veldig klar over 
deres kamp. Det er dere som må fortsette denne anstrengelsen», 
fortalte han FARCs representanter i oppmuntrende vendinger.73 

For Chávez, i sitt bisarre og messianske selvbilde, var frigjøringen 
av gislene og fred i Colombia mer enn et middel for å heve sin inter-
nasjonale status. Det var intet mindre enn første steg på veien mot 
«den sanne gjenopplivelsen av enheten Gran Colombia, den eneste 
stien mot virkelig frigjøring for å oppnå balanse i Amerika». For å 
bruke Chávez’ egne ord: «For meg er Gran Colombias gjenoppli-
velse en forpliktelse».74 (Det er klart, det forplikter jo å være legemet 
for Simon Bolivars oppstandelse.) Uttalelsene tyder på at Chávez så 
sent som i 2008 så for seg at FARC med tiden kunne klare å velte 
den colombianske regjeringen, dog ikke militært. I Chávez’ fantasi-
verden kunne FARC lage sin egen bolivarianske revolusjon i Colom-
bia, og med en FARC-regjering ved roret ville et nytt Gran Colombia 
oppstå med «Bolivars reinkarnasjon» som overhode. Chávez’ plutse-
lige helomvending overfor FARC var antakelig et resultat av krym-
pende grandiose fremtidsvisjoner. 

2008 var et gjennombruddsår for colombianske myndigheter. 
Drapet på Raúl Reyes representerte bare det første av mange mili-
tære seire for Colombia. Colombia hadde brukt mer enn 40 år på å 
lykkes med et angrep mot FARCs sekretariat. Nå var det som om en 
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ballong hadde sprukket. Bare dager senere ble et nytt medlem av 
FARCs sekretariat, Ivan Rios, drept, myrdet av sin egen livvakt, etter 
tungt militært press fra Colombia og en utlovet dusør på fem millio-
ner dollar.75 FARC fremsto svakere enn noen gang i sin mer enn 40 
år gamle historie. Selv Chávez var nødt til å stirre realiteten i øynene. 

Raúl Reyes’ arkiver avslører forbindelser mellom FARC og 
Chávez, så tidlig som 92-94, da Chávez satt fengslet for kuppforsø-
ket i februar 1992. Fra fengselet dirigerte Chávez et nytt og langt 
blodigere kuppforsøk, ledet av offiserer fra flyvåpenet og mari-
nen, i november samme år. I alt 172 mennesker mistet livet - langt 
flere enn i februar-kuppet. Det er ingen beviser for at FARC var 
direkte involvert i noen av 92-kuppene. Arkivet indikerer imidler-
tid at Chávez mottok en betydelig sum penger fra FARC i denne 
perioden. Et notat forteller at Chávez «uttrykte takknemlighet for 
solidariteten gjennom de 100 millioner pesoene FARC bidro med 
mens han satt i fengsel»,76 en sum som tilsvarer omtrent 120 – 
150.000 amerikanske dollar.77

Selv om pengefinansieringen tidligere hadde vært ukjent, 
stemte avsløringene i arkivet generelt ganske godt med allerede 
kjente opplysninger om Chávez’ tidlige omgang med FARC. Straks 
Chávez ble benådet og satt fri, begynte han å bygge forbindelser 
med venstreradikale geriljagrupper. Sammen med tidligere nevnte 
Norberto Ceresole møtte Chávez ledere av geriljagruppen ELN i 
1994, og deltok i en konferanse i Santa Marta sammen med radi-
kale deltakere fra Venezuela, Colombia, Panama, Ceresole som 
representant for Argentina, og José Luis Joa, Cubas ansvarlige for 
latinamerika-affærer. De ble enige om å skape en internasjonal 
revolusjonær «bolivariansk» allianse.78,79 Ifølge IISS ser det ut til 
at Chávez, til tross for den tidlige støtten fra FARC, hadde et nær-
mere forhold til ELN i de tidlige 90-årene.80 Store deler av Chávez’ 
geriljanettverk kan ha gått så langt tilbake som tidlig i 80-årene, 
da Chávez grunnla sin revolusjonære bevegelse og begynte å plan-
legge sitt voldelige militærkupp. Ifølge venezuelansk etterretning 
skal bevæpnede militser ha vært en viktig del av Chávez’ opprinne-
lige revolusjonære bevegelse, men disse skal ha holdt seg i skyggen 
ettersom Chávez trådte frem som presidentkandidat. 

Den gamle geriljalederen Douglas Bravo, som ledet den 
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venezuelanske geriljagruppen FALN (Fuerzas Armadas de Libera-
ción Nacional) på 60-tallet, har selv bekreftet sin assistanse i begge 
kuppforsøkene i 1992. Bravo skal ha vært en entusiastisk støttespil-
ler for Chávez’ første kuppforsøk i februar 1992, men ble holdt 
utenfor da rykter om at organisasjonen var infiltrert av colombian-
ske myndigheter nådde Chávez-leiren. I det blodige kuppforsøket, 
flere måneder senere, satt geriljagruppen ikke på sidelinjen. Ifølge 
Bravo delte løytnantene og oberstløytnantene ut automatrifler til 
geriljasoldatene, og mye av dette utstyret var angivelig i hendene 
på geriljasoldatene som opererte i områder langs Venezuelas mer 
enn 2000 km lange grense med Colombia, også etter revolten i 
november. Disse områdene ble hyppig besøkt av Chávez etter 
benådningen i 1994.81 

Det er også omstridt hvorvidt Chávez hadde en finger med i spil-
let, da ELN krysset grensen til Venezuela og angrep en marinebase 
i Cararabo i 1995, der åtte marinesoldater mistet livet.82 Chávez 
fikk også et forklaringsproblem mange år senere, da Colombia 
annonserte at de hadde oppdaget missiler i hendene på FARC, 
som opprinnelig var solgt til Venezuela fra Sverige i 1988. Chávez 
avviste det først som en skitten løgn, men da Sverige bekreftet sal-
get, skiftet Chávez forklaring og hevdet at dette var våpen som ELN 
hadde stjålet under angrepet i 1995 og solgt videre til FARC. I 1995 
hadde både FARC og ELN kontakt med Chávez,83 og det er ikke 
umulig at hans bevegelse kan ha hatt en koordinerende effekt. Det 
er uansett lite tillitsvekkende at venezuelanske myndigheter i det 
ene øyeblikket avviser en påstand som intet mindre enn en «skit-
ten løgn», for så å snu seg rundt og komme opp med en helt ny 
forklaring kort tid etterpå. I juni 1992 oppdaget også venezuelan-
ske myndigheter det de hevdet var en plan om å sende 75 venezu-
elanske ungdommer til trening hos ELN. Sammen med våpen og 
dokumenter fra Chávez’ MBR-200, ble det også funnet lydopptak 
der de fremtidige rebellenes trening og målsettinger ble forklart.84

Chávez’ samarbeid med geriljagrupper på 90-tallet foregikk i 
en annet virkelighet enn i dag. På 90-tallet var geriljagruppene på 
fremmarsj. Da presidentvalget i 1998 nærmet seg, var FARC på sitt 
største noensinne, mye fordi FARC hadde oppdaget de enorme 
inntjeningsmulighetene som lå i narkotikaomsetning. Ikke først og 
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fremst gjennom produksjon, men gjennom skattelegging. FARC 
kontrollerte store områder, og begynte å skattelegge alle sider ved 
narkotikaindustrien, helt fra produksjonsfasen til bruk av FARCs 
flystriper til frakt. Den internasjonale oppmerksomheten var også 
langt fra hva den er i dag. FARC ble først offisielt regnet som en 
terrororganisasjon av USA i 1997. Mot slutten av 90-tallet begynte 
USA å sprøyte inn penger i Colombia for å bekjempe narkotika-
trafikken, men det var først etter 11. september at det virkelig ble 
satt fokus på FARC. Før 11. september var det USAs offisielle linje 
at deres militære bidrag i Colombia hadde et ensidig anti-narko-
tika-fokus. Nå ble kampen mot FARC en del av anti-terrorstrate-
gien. Plutselig var verdens øyne rettet mot kampen mot terror. 
Da FARC kidnappet Ingrid Betancourt i 2002, valgte også EU å 
sette FARC på sin terrorliste. Dette betød blant annet at verdier i 
Europa kunne fryses. Det som hadde vært en intern colombiansk 
konflikt ble med ett en del av verdenssamfunnets internasjonale 
agenda. Før 2002 var navnet FARC gjerne sett på som litt «kult» 
hos den radikale internasjonale venstresiden. Nå ble FARC sett på 
som terrorister, i samme kategori som Osama Bin Laden. FARC ble 
et navn ingen ville være assosiert med.

Det er usikkert når Chávez’ kontakt med FARC begynte, men 
det er grunn til å tro at den ble mer seriøs mot slutten av 90-tallet. 
FARC hadde jevnlige samtaler med Rafael Calderas regjering, men 
oppnådde ikke det de ville. Flere ganger forsøkte FARC å involvere 
Caldera og venezuelanske myndigheter i colombiansk fredspoli-
tikk, uten å lykkes. Caldera avslo også FARCs forsøk på å etablere et 
samarbeid om grensesikkerheten langs grensen til Colombia. For 
Caldera var det viktig å opprettholde et minimum av diplomatisk 
harmoni med Colombia, og samtidig unngå å involvere Venezuela 
i den militære konflikten med FARC. Caldera gjorde det imidler-
tid klart at forholdet til Colombia hadde forrang.85 Forholdet mel-
lom Calderas regjering og FARC var turbulent, med flere voldelige 
sammenstøt. Samtidig hadde FARC begynt å infiltrere samfunnsli-
vet i Venezuela, bygge allianser med venezuelanske militærstyrker 
og opprette baser på venezuelansk jord i området langs grensen 
mot Colombia. 

Fra april 1998 trådte Hugo Chávez frem som favoritten i den 
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venezuelanske presidentvalgkampen. FARC hadde alltid vært villig 
til å engasjere seg og investere ressurser i politisk strategiske og ide-
ologiske partnere i andre land. Det er derfor naturlig å se for seg at 
FARC på dette tidspunktet begynte å søke tettere allianser med mil-
jøet rundt Chávez. Da Hugo Chávez inntok presidentembetet, skif-
tet den venezuelanske grensepolitikken og utenrikspolitikken raskt 
i retning FARC, men dette var ikke noe entydig bilde. Reyes arkiver 
avslører et kaotisk forhold mellom FARC og venezuelanske myndig-
heter. Til tross for dårlig skjult sympati og et nesten nostalgisk syn 
på den gamle colombianske geriljaen, ser det ut til at Chávez har et 
ambivalent forhold til FARC. På den ene siden har Chávez beholdt 
fascinasjonen for FARC som et sjeldent eksempel på en latinameri-
kansk geriljaorganisasjon som har overlevd den kalde krigen, både 
ideologisk og militært. Så sent som i 2007 ytret Chávez ønske overfor 
FARCs sekretariat om å få et bilde sammen med FARC-leder Manuel 
Marulanda. Han la til at han allerede hadde ett sammen med den 
vietnamesiske generalen Vo Nguyen Giap.86 Denne fascinasjonen 
har likevel kommet i skyggen av det Chávez til ulike tider har sett på 
som Venezuelas strategiske interesser. 

Chávez er en slags emosjonelt inkonsistent realist, som hand-
ler rasjonelt ut fra sine egne irrasjonelle forestillinger. I FARC fant 
Chávez en alliert i kampen mot «imperialismen», men utover dette 
var de ideologiske båndene heller tynne. Etter kuppet i 2002 var 
det ikke mange som hadde forventet å se Chávez tilbake i mane-
sjen, og i hvert fall ikke etter få dager. Til da hadde FARC, i selv 
interne dokumenter, vært svært forsiktig med å diskutere Hugo 
Chávez. Nå så imidlertid flere av FARCs ledere sitt snitt til å si hva 
de egentlig mente om presidenten. Chávez (midlertidige) fall fra 
tronen ble av FARC tilskrevet feil som skyldtes hans «fravær av en 
reell revolusjonær ideologi», og Chávez ble beskrevet som en «upå-
litelig og splittende president som manglet besluttsomheten til å 
organisere seg politisk eller militært.»87 Til tross for stor gjensi-
dig sympati og beundring mellom de menige rekkene i FARC og 
Chávez mest radikale velgersegment, har det aldri vært noe fast 
ideologisk bånd mellom partene. Det impulsive og kaotiske for-
holdet til ideologi hos den venezuelanske presidenten har tvert 
imot vært et gjennomgående irritasjonsmoment for FARC. For å 
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sitere et medlem av FARCs internasjonale komité, COMINTER, 
mens han var plantet i Venezuelas kommunistparti (PCV) i 2007:

Den politisk-ideologiske identiteten til den revolusjonære pro-
sessen har falt inn i en forskrekkelig limbo på grunn av Chávez 
saltomortaler i denne henseende. Den ene dagen er han marxist, 
den neste dagen er det kristendom som skal styre sosialismens kon-
struksjon, i dag sa han på programmet sitt at det er trotskyisme 
som må gjøre det. Han har, kort sagt, et enormt rot i hodet sitt som 
ingen forstår.88

IISS beskriver forholdet mellom Chávez og FARC som et regelstyrt 
forhold. I mars 1999 kidnappet og drepte FARC tre amerikanske 
forkjempere for innfødtes rettigheter på den venezuelanske elve-
bredden ved Arauca-elven, og i juli samme år ble et passasjerfly 
mellom de venezuelanske byene Barinas og Guasdualito kapret.89 I 
stedet for å forsure forholdet mellom Chávez og FARC bidro disse 
hendelsene til en raskere intensivering av forholdet. Venezuelansk 
etterretning lekket en MoU (Memorandum of Understanding) i 
2002, datert tilbake i august 1999, der en rekke forpliktelser mel-
lom venezuelanske myndigheter og det som åpenbart måtte være 
FARC ble erklært.90 Venezuelanske myndigheter ønsket å etablere 
regler for forholdet til FARC og unngå nye diplomatiske kriser, 
men dokumentet avslører også definerte roller langt utover en 
ikke-angrepsavtale, som det ikke ville vært unaturlig å inngå. 

Det synes uansett tydelig at venezuelanske myndigheter, motvil-
lig eller villig, tidlig gikk med på å gi FARC en mer omfattende rolle 
i venezuelansk samfunnsliv. Ifølge IISS virket det som MoU’en ga 
FARC en rådgivende rolle i den venezuelanske administrasjonen i 
spørsmål som omhandlet ideologi, strategisk planlegging og sosial 
kontroll. I tillegg inneholdt avtalen omfattende samarbeid innen 
både sikkerhetsspørsmål og utvikling i grenseområdene. FARC 
skulle levere informasjon om andre kriminelle grupper, bekjempe 
disse i Colombia, men avstå fra voldelige operasjoner i Venezuela, 
søke autorisasjon for trening av venezuelanske væpnede styrker og 
respektere venezuelansk lov. Til gjengjeld skulle Venezuela bistå 
FARC med sikkerhet og helsehjelp for operative på venezuelansk 
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jord, uspesifisert «spesialstøtte», diverse ordninger for å handle 
energiressurser med FARC, og hvitvaske penger gjennom investe-
ringer i jordbruk, boliger og finans.91 Det bør derfor herske liten 
tvil om at FARCs økende tilstedeværelse i Venezuela, fra tidlig av, 
var en villet og planlagt politikk fra venezuelanske myndigheters 
side, helt opp til øverste nivå – president Chávez selv.

Veiledet av paranoia 
Å forsøke å finne stringente sammenhenger i Chávez’ forhold til 
FARC er en frustrerende øvelse. Verken ideologiske eller realpo-
litiske målestokker gir noen meningsfulle svar på de mange for-
bindelsene mellom FARC, andre geriljagrupper og venezuelanske 
myndigheter. I et land hvor rettstaten er i oppløsning, korrup-
sjonen har eksplodert og mordratene er firedoblet, finnes det få 
klare svar og sammenhenger. 

Det finnes riktignok en fellesnevner som gir stadig mer mening i 
løpet av Chávez’ nesten 14 år lange presidentperiode: kaos. Chávez 
har, som nevnt tidligere, en impulsiv væremåte kombinert med 
et særdeles konspiratorisk sinn. Han mistenker alle rundt seg for 
å være en del av sammensvergelser mot ham selv, og er allergisk 
mot kritikk. Dette politiske klimaet har ført til anarkistiske tilstander 
i Chávez’ regjering. Da FARC havnet i unåde hos Chávez mellom 
2004 og 2006, etter et sammenstøt med venezuelanske styrker i sta-
ten Apure der fem venezuelanske soldater og en ingeniør i PDVSA 
ble drept, ignorerte likeså godt den mest FARC-vennlige fløyen i 
regjeringen presidentens nye linje.92 De hevdet å være i besittelse 
av flertallets syn, uten at de så noen grunn til å informere presiden-
ten, og fortsatte å tilby FARC logistisk assistanse, i tillegg til finansi-
ering av dyre operasjoner av ukjent natur. Chávez’ allierte gjennom 
årene har inkludert både korrupte opportunister og genuint ideo-
logiske støttespillere av FARC, som for eksempel Freddy Bernal. I 
et slikt politisk klima er det umulig å vite helt sikkert hvilke kanaler 
som finnes mellom FARC og aktører i Chávez’ regjering, eller hvor 
omfattende de er uavhengig av regjeringens skiftende offisielle syn. 

Samtidig er det ikke bare det indre livet i Chávez’ regjering 
og nære omgangskrets som er kaotisk. Det gjelder i høyeste grad 
det indre livet til hovedpersonen selv. Det er vanskelig å komme 
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utenom presidentens paranoide verdensanskuelse for å forklare 
både hans forhold til FARC og utenrikspolitikken for øvrig. FARC 
skal ikke ha hatt store problemer med å overbevise Chávez om sin 
vesentlige rolle i venezuelansk sikkerhetspolitikk. Hugo Chávez er 
livredd for drapsforsøk og de potensielle mulighetene for en desta-
bilisering av hans regime. Denne frykten ble ytterligere næret av 
etterretning fra diverse kilder, inklusiv FARC. IISS nevner blant 
annet en rapport med ukjent opprinnelse som FARC formidlet til 
Chávez, der det ble hevdet at USA i all hemmelighet søkte å pro-
vosere frem en krig mellom Colombia og Venezuela for å svekke 
FARC.93 Nå hadde riktignok FARCs ledelse levd som geriljasolda-
ter siden 60-tallet, og var trolig ganske konspiratorisk anlagt selv. 

Hvorvidt FARC trodde på all informasjonen om de akutte farene 
representert ved USA og «det onde imperiet», er usikkert. Antakelig 
var det en blanding av genuin overbevisning og direkte manipula-
sjon. Det vesentlige er uansett at FARC, de første årene av Chávez’ 
presidentskap, lykkes i å forsterke og befeste trusselbildet av USA 
og synet på sin egen viktige rolle i venezuelansk sikkerhetspolitikk.

Chávez virker også overbevist om at USA planlegger å inva-
dere Venezuela. I 2005 fortalte han Ted Koppel på det amerikan-
ske nyhetsprogrammet «Nightline» at han hadde bevis for en slik 
plan, og at den het «Plan Balboa». Her kunne han også avsløre at 
Venezuela allerede hadde utarbeidet en motangrepsplan, og at en 
amerikansk invasjon ville føre til en 100 år lang krig. Chávez lovet å 
levere bevis, med kart og det hele.94 Ikke overraskende viste det seg 
at Chávez hadde lite å vise frem. Det eksisterte riktignok en «Plan 
Balboa», men det var en fire år gammel spansk militærøvelse, der 
kart over flere land på det amerikanske kontinentet ble brukt i en 
simulert krigsøvelse fra et spansk militærakademi, der offiserer fra 
Venezuela også deltok.95,96 Dette har ikke hindret Chávez i å rea-
gere med å opprette lokale militser over hele landet. Chávez lot 
seg tidlig inspirere av asymmetrisk krigføring som et middel for å 
bekjempe «imperiet». Da Chávez returnerte til makten, etter det 
kortvarige kuppet i 2002, ble det utarbeidet en «eventualitetsplan» 
som reaksjon dersom en ny lignende situasjon skulle oppstå. I mot-
setning til Plan Avila, som Chávez hadde mislykkes med å iverk-
sette, tok denne «eventualitetsplanen» sikte på å omgå militærets 
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usikre lojalitet, og i stedet sette sin lit til regjeringsvennlige para-
militære grupper. 

I fattige urbane slumområder i hele Venezuela har Chávez satt i 
stand lokale bevæpnede militser. Radikale støttespillere av regjerin-
gen er bevæpnet med skytevåpen, granater og kniver, og flere har 
fått militærtrening i urban krigføring og geriljakrig, av blant annet 
cubanske styrker og FARC.97,98 Dette førte til en bølge av regje-
ringsvennlig terror mot opposisjonelle mål mellom 2002 og 2003. 
Angrepene inkluderte tre bombeangrep mot det colombianske 
konsulatet, den spanske ambassaden og bygningen OAS benyttet 
for å håndtere konflikten mellom Chávez og opposisjonen. Minst 
fem angrep med granater og molotov-cocktailer fant sted i Caracas 
mot blant annet den opposisjonelle fagforeningen CTV, den private 
TV-kanalen Globovisión, privatboligen til erkebiskopen i Caracas og 
næringslivsforeningen Fedecamaras. Flere politiske mord fant også 
sted, og flere opposisjonelle demonstranter ble skadet og drept.99,100 
På bestilling fra regjeringen ble radikale voldelige pøbelgjenger ide-
ologisk skolert og lært opp til å bruke våpen og eksplosiver. Regje-
ringens etter hvert effektive bruk av disse voldelige bolivarianske 
sirklene mot en også stadig mer aggressiv opposisjon, førte til et 
blodbad med flere tap på begge sider. 

Bevis fra Raúl Reyes’ arkiv antyder også at FARC-soldater i sep-
tember 2002 ble forespurt av venezuelansk etterretning om å utføre 
terrorangrep i Caracas. En venezuelansk etterretningsoffiser med 
ukjent identitet, gjengitt i arkivet under kallenavnet «Amin», skal 
ha etterspurt blant annet eksperter i drap med håndvåpen, kon-
struksjon og bruk av eksplosiver, systemer for detonasjon via fjern-
kontroll, og bilbomber. Engasjementet skulle vare i to måneder. 
Selv om arkivet ikke linker FARC direkte til terrorangrepene, pas-
ser forespørselen skremmende godt sammen med bombeangre-
pene i Caracas i desember samme år. Det er viktig å påpeke at IISS 
understreker eksplisitt at Chávez med rimelig stor sikkerhet, ifølge 
arkivet, ikke hadde noen kjennskap til avgjørelsen om å involvere 
FARC i statsterrorisme. Når det gjelder de bevæpnede bolivarian-
ske sirklene er situasjonen en ganske annen. Chávez vet hvor vik-
tig militæret er. Samtidig er han livredd for militærkupp. Han var 
tross alt en del av et slikt kuppforsøk selv. Etter kuppet i april 2002 
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gjennomførte Chávez en utrenskning av nesten halve militærledel-
sen og erstattet dem med unge radikale og lojale offiserer.101 Sam-
tidig lot han posisjoner tradisjonelt reservert for generaler gå til 
lojale oberster. Slik skapte Chávez enda større splid i et forsvar som 
allerede var delt i bitre politiske motsetninger, mellom «revolusjo-
nære» og «institusjonalister». 

Det var Chávez selv som hadde gjort forsvaret til en politisk aktør, 
med det resultat at forsvarets lojalitet ikke lenger kunne tas for gitt, 
ettersom de var blitt en del av det politiske maktspillet. Ikke mange 
månedene før blodbadet i 2002 og 2003 brøt løs, avfeide Chávez 
det som absurd at det i det hele tatt eksisterte armerte «Bolivarian-
ske Sirkler».102 Men allerede i februar 2005 var disse sivile paramili-
tære pøbelgjengene, eller «folkelige forsvarsenheter» som Chávez 
kalte dem, en offisiell del av regjeringens politikk. «Militære reser-
ver og folkelig mobilisering hører sammen som hydrogen og oksy-
gen i vann» erklærte Chávez da han offentlig tok til orde for disse 
«folkelige forsvarsenhetene».103 Samtidig annonserte Chávez en 
plan om massivt å øke de militære reservene fra 50.000 til to millio-
ner. Med andre ord: en førti-dobling. Samtidig skulle egne enheter 
ligge utenfor vanlig militær kommandostruktur, og i stedet være 
direkte underlagt presidenten.104 

Ideen er tydelig inspirert av Fidel Castros «nasjonale revolusjo-
nære milits», som Chávez besøkte i den vanskelige tiden etter kup-
pet i 2002.105 Chávez var svært klar over farene ved en profesjonell 
organisert hær. Derfor var det viktig at disse militsene hadde en 
selvstendig rolle, så de ville være isolert fra et eventuelt militært 
opprør. Militsene og utvidede militærreserver utgjør en «politisert 
versjon av de militære styrkene som er 10 eller 15 ganger større, 
identifiserer seg med den revolusjonære prosessen og er underlagt 
presidenten,» ifølge den pensjonerte sjøadmiralen Rafael Huizi.106 
Venezuela måtte forberedes på en amerikansk invasjon, var den 
offisielle forklaringen. En amerikansk invasjon skulle møtes med 
urban geriljakrig. Kort tid etter fulgte et kjøp av 100.000 russiske 
kalashnikov-rifler.107 Utad forberedte Venezuela seg på krig med 
USA, men det var på gatene i Venezuela at volden eksploderte. Til 
tross for Chávez’ mange sprø konspirasjonsteorier om USA, er det 
tvilsomt hvor reell han virkelig mener at trusselen om amerikansk 
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invasjon i Venezuela er. Slik kan det definitivt diskuteres hvorvidt 
Chávez’ militære strategi først og fremst er tuftet på frykten for 
en amerikansk invasjon, eller om den snarere er et kynisk makt-
spill for å sementere autoritære maktstrukturer og slå ned på poli-
tisk motstand. Uavhengig av strategi og motivasjon var regjeringen 
blitt en direkte katalysator for urban terrorisme.

FARC hadde likevel en begrenset rolle i venezuelansk politikk 
disse årene. I første omgang skyldtes det ganske enkelt at regjerin-
gen hadde mer enn nok både politiske og økonomiske problemer 
fra før. Etter kuppet var Chávez’ grep om makten svekket, og den 
omfattende streiken påførte den venezuelanske økonomien betyde-
lige tap. I et usikkert maktvakuum, kort tid etter et kupp, utgjorde 
synlige lenker til geriljaer og terrorister, en stor trussel for Chávez’ 
renommé, både nasjonalt og internasjonalt. I 2003 samlet opposisjo-
nen inn nesten tre millioner godkjente underskifter for å skrive ut 
en folkeavstemning om Chávez’ fremtid. Samtidig hadde den øko-
nomiske situasjonen fått Chávez til å ville innta mer pragmatiske 
relasjoner med Colombia. I årene etter 2002 økte derfor myndig-
hetenes vilje til å skade FARCs interesser, spesielt i månedene frem 
til folkeavstemningen i august 2004, som Chávez vant med god mar-
gin. I juli samme år ble også Chávez og Uribe enige om flere planer 
for utvikling av regional infrastruktur, deriblant en gassledning mel-
lom Maracaibo i Venezuela og Ballenas i Colombia.108 En rekke ope-
rasjoner mot FARC ble derfor utført i tiden forut for avtalen med 
Colombia og den påfølgende folkeavstemningen. 

Flere hendelser i 2004 bidro til å forsure forholdet mellom FARC 
og Chávez ytterligere.109 Hendelsen i Apure provoserte Chávez spe-
sielt, og det skulle ta lang tid før han tilga FARC. Fra en midlertidig 
pragmatisk opposisjon mot FARC, inntok Chávez plutselig en svært 
aggressiv holdning og en periode virket det som han genuint ønsket 
å kutte alle bånd til geriljaen. Til tross for den nye antagonistiske 
holdningen fra myndighetenes side, opprettholdt FARC likevel en 
relativt gunstig posisjon i Venezuela også disse årene. Delvis skyld-
tes det at Chávez’ regjering var splittet i flere fraksjoner, der den 
radikale fraksjonen fortsatte å samarbeide med FARC, samme hva 
presidenten mente. I tillegg hadde Chávez tillatt FARC større inte-
grasjon i venezuelansk samfunnsliv enn noen tidligere president, 
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med Pastranas «Farclandia» som et midlertidig unntak. Etter 11. 
september 2001, med et anti-terror fokus i hele Europa, fikk FARC 
et svært redusert internasjonalt handlingsrom. Tilstedeværelsen 
i Venezuela garanterte derfor antakelig at FARCs internasjonale 
komité, COMINTER, kunne fortsette sine operasjoner.

Den mer enn lunkne holdningen fra Chávez skulle heller ikke 
vare. Et par år virket det riktignok som om den mer moderate 
fløyen i Chávez’ regjering hadde begynt å få mer gjennomslag, 
men da Chávez vant gjenvalg i 2006 kan det se ut som han fikk 
trygghet til å vise sine egentlige sympatier. Uavhengig av årsaken 
så var den moderate fløyens innflytelse plutselig borte. I stedet tok 
politikken drastiske skritt i mer radikal retning. Samtidig virket det 
som om politisk lojalitet ble et stadig viktigere kriterium for en pre-
sident som vekket stadig mer misnøye i befolkningen. 

Det nye regjeringskabinettet ga et tydelig signal om hvilken 
retning Chávez ønsket å gå i. De fleste ministerne ble skiftet ut, 
og stort sett erstattet med enten lojale militærfolk med lite erfa-
ring eller beinharde marxister. I et land med en av verdens høy-
este inflasjonsrater skulle man for eksempel tro at det ville være 
viktig å plassere en erfaren minister i finansdepartementet. Der 
plasserte Chávez imidlertid Rafael Isea, en tidligere løytnant, med 
lite økonomisk erfaring. Det var antakelig viktigere for Chávez at 
Isea var med på kuppforsøket i 1992. Alt i alt ga den nye regje-
ringssammensettingen et klart signal om en mer militaristisk og 
radikal dreining.110 Det er også på dette tidspunktet at Chávez’ for-
hold til FARC begynte å forbedre seg. Det var ikke lenge siden han 
hadde lansert sin «sosialisme for det 21. århundre», og Chávez så 
på valgseieren som en forlengelse av sitt nye radikale skifte mot 
sosialisme. Sammen med en mer radikal agenda, økte også inter-
essen for FARC på nytt. 

I juli 2006 ble utenriksministerens sikkerhetssjef, Julio Chirino, 
sendt for å møte Raúl Reyes og «redde det historiske forholdet med 
FARC». Denne gangen skjedde kontakten med Chávez’ viten og 
godkjennelse.111 Nye direkte forhold mellom FARCs sekretariat og 
Chávez skulle opprettes, sammen med diplomatiske forbindelser 
mellom Venezuela og FARC-grupperinger i og utenfor Venezuela. 
I tillegg ville Venezuela på nytt garantere for medisinsk assistanse, 
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tilrettelegge for våpenhandel med tredjeparter og distribuere 
FARC-propaganda gjennom regjeringens egne mediekanaler.112 
Sammen med det restaurerte forholdet til FARC fortsatte også 
mer selsomme forbindelser. Ifølge arkivet ba Chirino, på vegne av 
venezuelanske myndigheter, om at FARC gjengjeldte Venezuelas 
imøtekommenhet med å myrde Henry Lopez Sisco, tidligere sjef 
for Venezuelas etterretningstjeneste (DISIP) – forøvrig en svært 
kontroversiell figur. Selv om det, ifølge IISS, ikke finnes noen 
beviser for at FARC responderte på henvendelsen, gir det signaler 
om omfattende kriminelle forbindelser. Også i 2002 var FARC 
med stor sikkerhet involvert i dødelige terroraksjoner i Caracas. 
Helt siden slutten av 90-tallet har FARC hatt både tid og politisk 
handlingsrom til å utvide nettverket sitt i både det venezuelanske 
forsvaret og venezuelansk politikk fra lokalt nivå helt opp til de 
øverste myndigheter. Det er derfor naivt å tro at slike forbindelser 
begrenser seg til informasjonen i Raúl Reyes’ arkiv.

Mot slutten av 2006 var det tydelig at venezuelansk interesse 
for FARC var i ferd med å livne til. Til tross for en nølende start, 
indikerer arkivet at det gjennom møter mellom FARC og offisielle 
utsendinger fra venezuelanske myndigheter ble lovet ganske bety-
delige forpliktelser overfor FARC. Langsiktige avtaler om å bistå 
FARC med helsetjenester, garantier for sikker varetransport 
(antakelig våpen og ammunisjon) inn i Venezuela, tilrettelegging 
av import og produksjon av våpen, samt personlige møter mellom 
FARCs sekretariat og Chávez for å diskutere strategiske koordine-
rende tiltak, deriblant et mulig lån, skal ha blitt lovet.113 Hvor klart 
mandat utsendingene faktisk hadde, og hvor mye som faktisk ble 
innfridd, er uklart. Et av løftene ble imidlertid raskt innfridd, med 
en leveranse på «85mm anti-tank raketter, med to utskytningsrør 
og 21 skudd».114 Etter flere år i skyggen hadde FARCs rolle i offisiell 
venezuelansk politikk definitivt fått en ny vår.

Nok en gang spilte Chávez’ frykt for amerikansk intervensjon 
en betydelig rolle. FARC hadde mottatt rapporter fra (det venezu-
elanske) kommunistpartiet og cubansk etterretning, som viste en 
oppsving i høyreradikal paramilitær aktivitet i USA og Colombia. 
Målet skulle angivelig være å trenge inn i grenseområdet mellom 
Colombia og Venezuela, og destabilisere sistnevnte.115 Det er ikke 
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mange regimer i verden som ville tatt etterretning og utenriks- 
politiske analyser fra kommunistpartier, og cubansk etterretning 
spesielt, seriøst. I Chávez’ Venezuela derimot, all den tid Castro og 
Cuba fungerer som ledestjerne for presidenten, er dette svært vir-
kningsfull informasjon. Områdene langs det nordligste grenseom-
rådet mellom Colombia og Venezuela har også vært gjenstand for 
grensetvister helt siden oppløsningen av Gran Colombia i 1830. 
FARC lykkes i å spille opp under venezuelansk frykt for interven-
sjon i grensestaten Zulia, som er svært rik på naturressurser. De 
redefinerte dermed sin rolle i venezuelansk sikkerhetspolitikk.

 Ideen om at FARCs rolle i sikkerhetspolitikken skulle tjene 
Venezuelas strategiske interesser er absurd, all den tid FARC har 
vært grunnlaget for alle moderne konflikter langs grensen mellom 
Colombia og Venezuela. Nok en gang henger denne irrasjonelle 
politiske forståelsen sammen med Chávez’ syn på «USA-imperialis-
men», og dens påståtte interesser. Chávez virker overbevist om at 
USAs støtte til Colombias krig mot FARC kun er et påskudd for å 
intervenere i Latin-Amerika og utvide «imperiet». En innbilt økt 
trussel fra USA ble dermed på nytt en katalysator for Chávez’ for-
bindelser til FARC. Samtidig passet FARCs nye «fredsagenda» for 
en «humanitær utveksling» med Colombia godt til Chávez uten-
rikspolitiske linje. Stor internasjonal oppmerksomhet hadde også 
presset Uribe til å (midlertidig) gi Chávez en langt større rolle enn 
det Pastrana hadde tillatt under fredsforhandlingene mellom 1998 
og 2002. Chávez hadde også, som kjent, bredere motiver for sitt 
engasjement i forhandlingene. For Chávez var dette ikke bare et 
steg i retning av en politisk løsning på den sosiale, politiske og 
væpnede konflikten i Colombia. Chávez så på dette som et steg i 
retning av latinamerikansk integrasjon, i tråd med sin «bolivarian-
ske revolusjon».116 

Ifølge Ramon Rodriguez Chacin, via IISS’ gjennomgang av 
arkivet, ønsket Chávez å diskutere kontinentets «geopolitiske pro-
blemer» med FARCs toppleder, Manuel Marulanda. Han så også 
for seg at Evo Morales, Daniel Ortega og Rafael Correa skulle være 
med for å snakke om sine «revolusjonære prosesser». Det synes 
tydelig at Chávez på dette tidspunktet så på FARC som en strate-
gisk partner i en regional revolusjonær blokk som kunne samle seg 
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mot deres «felles fiende»: USA. Sammen med den gjenoppståtte 
strategiske interessen for FARC er det også tegn til at Chávez – i 
takt med sin enda mer venstreradikale politiske dreining – begynte 
å utvikle en sterkere ideologisk interesse for geriljaen. I september 
2007 rapporterte Ivan Marquez til Manuel Marulanda og FARCs 
sekretariat om den økende interessen fra Venezuelas president:

[Chávez] leser dokumentene og magasinene våre møysom-
melig. Rodriguez Chacin sier at da han fortalte ham hvordan 
kommandostrukturen vår virker, det kollektive lederskapet, sekre-
tariatet som et team rundt øverstkommanderende, ble han fasci-
nert... Han visste ikke at vi hadde et parti, og ønsker å finne ut mer 
om dets struktur og hvordan det virker, for å se hva som kan over-
føres til det sosialistiske partiet han selv er i ferd med å bygge. Han 
har selvfølgelig også hatt direkte erfaring med det omfattende 
bolivarianske innholdet i vår kamp.117

Ivan Marquez var en av FARCs forhandlere under de mislyk-
kede fredsforhandlingene med Colombia under Pastranas regje-
ring. Dokumenter fra den amerikanske ambassaden i Colombia, 
helt tilbake til 1992, beskriver Marquez som det mest gåtefulle 
medlemmet av FARCs sekretariat, kjent som en av geriljaens mest 
radikale kompromissløse ideologer og med et middelmådig intel-
lekt. Samtidig blir han beskrevet som en opportunist med politiske 
ambisjoner som ikke tillater ham «å la hjertet komme i veien for 
sin ærgjerrighet».118 

I november 2007 tok Chávez imot Ivan Marquez og Rodrigo 
Granda i presidentpalasset i Miraflores. Disse fungerte som hoved-
kontakter mellom Chávez og FARC under Chávez’ korte tid som 
offisiell megler på vegne av Colombia. Derfor er det heller ikke 
overraskende at de mest interessante dokumentene i Raúl Reyes’ 
arkiv, hva gjelder Venezuela, omhandler korrespondansen mel-
lom Marquez, Granda og FARCs sekretariat. Det fremgår tydelig 
av arkivet at møtene mellom FARC og Chávez i denne perioden 
gikk langt utover Chávez’ offisielle rolle som megler. Gjennom 
Colombias mekling med både FARC og ELN kunne Chávez enkelt 
benytte sin rolle til å forbedre forholdet sitt til sistnevnte, samt 
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mekle mellom de to rivaliserende geriljaorganisasjonene.119 En 
forening av FARC og ELN ville passet godt inn i Chávez strategi om 
integrasjon mellom såkalte «revolusjonære» bevegelser i regionen. 

Chávez sørget dermed for at møtet med Marquez sammenfalt 
med tilstedeværelsen av ELN-topplederne Chomorro Acosta (alias: 
Antonio Garcia) og Nicolas Rodriguez Bautista (alias: Gabino), og 
arrangerte et omfattende møte mellom alle tre partene på mili-
tærbasen Fort Tiuna i Caracas.120 «På anmodning fra Chávez møt-
tes vi i vår bunker i Fort Tiuna med Gabino og Antonio i en svært 
avslappende og broderlig atmosfære», orienterte Marquez FARCs 
sekretariat, med ordene «vår bunker» som nok en påfallende 
påminnelse om FARCs betydelige tilstedeværelse i Venezuela.121 
Chávez’ rolle som megler tillot ham å forfølge sine «strategiske 
interesser» uten at det vekket for mye uønsket oppmerksomhet, 
samtidig som det nye og mer tillitsfulle forholdet til FARC åpnet 
muligheten for felles arbeid mot de samme medlemmene av oppo-
sisjonen i Colombia. 

Senator Piedad Cordoba ser ut til å ha vært en betydningsfull 
samarbeidspartner. Chávez jobbet iherdig for å fjerne FARC fra 
EUs, USAs og andre lands terrorlister, og ville at FARC i stedet 
skulle defineres som opprørere med et politisk mål. På denne 
tiden så Chávez fortsatt for seg en politisk rolle for FARC i Colom-
bia, og Cordoba skal ha vært tiltenkt en sentral rolle, muligens som 
både Chávez’ og FARCs foretrukne presidentkandidat. Det skal en 
heller kreativ hjerne til for å se «president Cordoba» som et sann-
synlig scenario, men på kontinentet hvor frontfiguren for et blo-
dig kuppforsøk kan vinne folkets tillit få år senere kan ingenting 
utelukkes. Om dette noen gang var en mulighet, var den i så fall 
over med funnet av Raúl Reyes’ arkiv. I 2008 ble Cordoba beskyldt 
for å stå i ledtog med FARC, og i 2010 ble hun diskvalifisert fra 
å inneha offentlige verv. Generalinspektørens etterforskning kon-
kluderte med at hun var involvert i promotering og støtte av geril-
jagruppen. Sentralt i dommen var kommunikasjon mellom FARC 
og en person med dekknavnet «Teodora Bolivar». Cordoba har 
hele tiden nektet for å være kvinnen bak navnet «Teodora». Det 
«eneste» problemet med Cordobas standhaftige fornektelse var 
at alle turene denne «Teodora» nevnte i sin korrespondanse med 
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FARC sammenfalt med de samme turene Cordoba hadde foretatt. 
Likeens var møtene som ble beskrevet av «Teodora», alle møter 
der Cordoba også hadde vært til stede.122 Det synes tydelig at det 
foregikk et omfattende, om enn diffust, maktspill bak fredsfor-
handlingenes fasade.

Korrespondansen mellom Marquez og FARC understreker også 
de mange signalene om mer forpliktende samarbeid fra venezue-
lansk side denne perioden. I tillegg til å fungere som en lobbyist 
for FARCs status som opprørere heller enn terrorister, tyder mye 
på at Chávez gikk langt i å formalisere forbindelser som tidligere 
hadde funnet sted gjennom utro tjenere og lokale myndigheter. 
Ifølge korrespondansen mellom Marquez og FARC skulle det for 
eksempel med Chávez’ velsignelse opprettes spesielle «områder 
for hvile og hjelp til skadde langs grensen». Til gjengjeld skulle 
FARC lære opp venezuelanske styrker i «asymmetrisk krigføring». 
FARCs assistanse ble offisielt etterspurt innen «metodikk, eksplo-
siver, bolivariansk utdanning, jungeloverlevelse, bakholdsangrep, 
logistikk og mobilitet», angivelig for å forberede seg på «mulig-
heten for en amerikansk invasjon». I tillegg til dette lykkes FARC 
endelig med sitt årelange arbeid for å sikre finansielle forpliktelser 
fra venezuelanske myndigheter. 

Ifølge Ivan Marquez godtok Chávez FARCs forespørsel om 300 
millioner dollar «fullstendig og uten å blunke».123 Hvordan pen-
gene skulle betales, hvor mye av pengene som har blitt betalt og 
på hvilken måte, er uklart. Forholdet mellom Chávez og FARC 
begynte først å komme inn i ordnede former i slutten av november 
2007, drøye tre måneder før «Operasjon Phoenix» drepte Reyes. 
Informasjonen om novembermøtenes etterspill er derfor svært 
begrenset. Det fremgår likevel tydelig at FARC må ha hatt grunn til 
å være spesielt optimistiske overfor Chávez’ løfter denne gangen. 
Dette var ikke første gangen Chávez hadde lovet FARC penger, og 
etter flere år med et anstrengt forhold var ikke FARC rede til å la 
seg blende av begeistring uten videre. Det er imidlertid nettopp 
begeistring og takknemlighet vi kan spore av kommunikasjonen 
i Reyes’ arkiv. «Vi har slavet i vei i 14 år for å få disse pengene, 
og ikke før nå har vi oppnådd målsettingen vår med denne man-
nen, noe som fortjener betydelig assistanse fra vår side», skriver 
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Manuel Marulanda i et internt skriv til FARCs sekretariat.124 En 
måned senere skriver Marquez at «ting går allerede fremover med 
hensyn til de 300, som vi fra nå av vil kalle «dossieret»,125 etter 
instruksjoner fra sjefen…». «Sjefen» skulle også fra nå av kalles 
«Engel».126 Dette har blitt tolket som et kodenavn på Hugo Chávez 
selv. Den 16. januar 2008 skriver f.eks. Marguez til sekretariatet:

Vi har ikke fått til å snakke med Ernesto (kodenavn for Ramon 
Rodriguez Chacin) for å spesifisere saken om dossieret ifølge 
instruksjonene til JE (kodenavn for Manuel Marulanda). Dette må 
skyldes at Engel (Chávez) ikke er hjemme. Vi håper at Ernestos 
nye ansvarsoppgaver ikke vil komme i veien for den flytende kom-
munikasjonen vi har opprettholdt til nå.127

Nok en gang er innholdet i arkivet i overensstemmelse med gjø-
remålene til de angivelige personene bak nevnte dekknavn. Hugo 
Chávez (Engel) var på reise i Mellom-Amerika på dette tidspunk-
tet. Tidligere samme måned hadde også Ramon Rodriguez Cha-
cin blitt utnevnt til innenriksminister. Samtidig fortsatte Chávez å 
drive lobbyvirksomhet for FARC, også på offisielle internasjonale 
besøk som i f.eks. nettopp Honduras,128 i tillegg til å adoptere en 
langt mer aggressiv retorikk mot kritikere av hans relasjoner til 
geriljaen. FARC hadde altså all grunn til å være optimistiske med 
hensyn til sine venezuelanske relasjoner. Etter nok et møte mellom 
Hugo Chávez, Ivan Marquez og Rodrigo Granda i februar, 2008, 
begynte venezuelanske myndigheter å jobbe med ulike løsninger 
på hvordan støtten til FARC kunne realiseres. Våpenkjøp fra pri-
vate australske våpenhandlere ble diskutert for å unngå våpenle-
veranser som kunne spores til offisielle venezuelanske våpenkjøp. 
Chávez tilbød FARC ulike måter å tjene penger på, blant annet salg 
av venezuelansk olje eller bensin. Som kronen på verket forsøkte 
Chávez å involvere Hviterusslands diktator Alexander Lukasjenko i 
denne hjertelige sammensvergelsen av middelmådige skurker. 

Chávez ønsket angivelig å sette opp en transaksjon der han 
ville eksportere olje til Hviterussland, før Lukasjenko skulle sende 
våpen til FARC gjennom det svarte markedet, og betale Chávez for 
oljen minus kostnaden av våpenleveransen.129 FARC var spesielt 
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interessert i å skaffe seg et tilstrekkelig stort kvantum av bærbare 
bakke-til-luft-raketter for å sikre at «visse regler i krig... ble modi-
fisert.»130 Hviterussland skulle altså, med penger fra venezuelansk 
olje, sikre FARC våpen gjennom det svarte markedet. Det hele 
minner mest om en halvdårlig amerikansk actionthriller fra 80-tal-
let. For venezuelanere er det derimot en altfor virkelig del av pre-
sidentens utenrikspolitiske agenda.

Ny helomvending
Klokken 00.25 natt til 1. mars 2008 avbrøt colombianske myndig-
heter det som fremsto som stødige skritt mot et tettere og mer 
forpliktende forhold mellom Chávez og FARC. Den vellykkede 
militære operasjonen mot tilholdsstedet til Raúl Reyes startet en 
rekke av diplomatiske og militære seire for Colombia. FARC, som 
fra før av var redusert til sin militært svakeste posisjon noensinne, 
måtte nå også se sine topphemmelige kommunikasjonskanaler bli 
infiltrert av colombianske myndigheter. Samtidig mistet de grad-
vis de få kortene de fortsatt hadde. Takket være Ingrid Betan-
courts fangenskap, og det store internasjonale presset for å få satte 
henne fri, beholdt FARC definisjonsmakten lenge. Det var imid-
lertid før Betancourt ble reddet av en ydmykende colombiansk 
militæroperasjon.

I tiden under og rett etter at Chávez var megler, var det en 
genuin tro på at FARC ville bli en viktig strategisk og politisk regi-
onal partner for den «bolivarianske» revolusjonen hos Chávez’ 
innerste sirkel. Det var før «Operasjon Phoenix» snudde alt på 
hodet. Chávez var på ingen måte villig til å støtte FARC for enhver 
pris. Nå som FARC på nytt var i konflikt med det Chávez så på som 
Venezuelas strategiske interesser, fikk pipen raskt en annen lyd. 
Etter at det øyeblikkelige raseriet over Reyes’ død hadde lagt seg, 
tok realpolitikken nok en gang over. 

I juni 2008 ble FARC presset til å legge ned våpnene fra overras-
kende hold. Bare måneder etter at han høylydt hadde oppfordret 
det internasjonale samfunnet til å anse FARC for å være opprørere 
med et politisk mål, erklærte Chávez plutselig: «På nåværende tids-
punkt er en geriljaorganisasjon ikke på sin plass i Latin-Amerika». 
Han oppfordret FARCs leder Alfonso Cano til å frigjøre gisler i en 
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humanitær gest «uten å få noe i gjengjeld».131 Selv om ordene: «på 
nåværende tidspunkt» gir assosiasjoner til Chávez «por ahora» (på 
norsk: for nå) etter kuppforsøket i 1992, har Chávez ikke forlatt 
denne linjen ennå. Siden har Juan Manuel Santos etterfulgt Alvaro 
Uribe som president i Colombia, og bidratt til å mildne forholdet 
til sin nabo. Mange hadde regnet med at Santos ville fortsette Uri-
bes harde linje overfor Chávez, all den tid det var Santos som ledet 
Uribes krig mot FARC, som hans forsvarsminister i tre år. Derfor 
overrasket det mange da Santos i stedet strakk ut en forsonende 
hånd i starten av sin presidentperiode. 

Da Santos kom til makten, var det isfront mellom landene, uten 
diplomatiske forbindelser, dialog eller handel. Handelen hadde 
falt drastisk i løpet av Uribes siste år ved makten. Etter at Chávez 
ga ordre om å stoppe matimport fra Colombia, og signerte avtaler 
med Argentina og Brasil i stedet, falt handelen mellom Venezuela 
og Colombia fra syv milliarder amerikanske dollar i 2008 til bare 
4,6 i 2009.132 I lys av dette valgte Santos pragmatikk og handel-
sinteresser foran politiske uenigheter. I et intervju med Washington 
Post  sa Santos:

Da Uribe kom til makten, tvang omstendighetene ham til å konsen-
trere seg om sikkerhetsspørsmål. Han innledet et veldig vellykket 
program, ’demokratisk sikkerhet’… De siste åtte årene har dette 
forandret landet. Jeg kom til makten under helt andre omstendig-
heter… og må konsentrere meg om sosiale spørsmål.133

I motsetning til Uribe kom Santos til makten da FARC var på sitt 
mest svekkede. Med et historisk svakt FARC må Santos ha funnet 
de økonomiske gevinstene ved å normalisere dialog og handel 
med Chávez som viktigere enn å gå videre med anklagene mot 
FARC-forbindelsene til Chávez’ regjering. Santos, som må ha hatt 
kjennskap til det skiftende forholdet mellom Chávez og FARC, kan 
også ha håpet at et normalisert forhold til Chávez ville gjøre det 
lettere å bekjempe FARC i regionen. Michael Shifter i den USA-ba-
serte tankesmien Inter-American Dialogue legger til en annen 
mulig motivasjon: «I motsetning til Uribe har Santos ønsker om 
å bli en regional leder, og vennlige relasjoner med Venezuela gjør 
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det mulig for Colombia å bli mindre isolert fra andre sør-ameri-
kanske land», sier han til CNN.134 Dette ønsket har imidlertid også 
en pris.

Et korrupt spindelvev
Hadde det ikke vært for at Santos var fast bestemt på å bedre for-
holdet til sin hissige nabo, kunne verden muligens fått et innblikk 
i venezuelanske myndigheters narkotikanettverk, langt utover 
innholdet i Reyes’ arkiver. I august 2010, bare uker etter presi-
dent Santos’ innsettelse, ble narkotikakongen Walid «Tyrkeren» 
Makled arrestert i Colombia, nær grensen til Venezuela. Makled 
blir beskrevet som en av de største narkobaronene i verden, og 
skal ha skaffet seg en formue gjennom samarbeid med FARC. Bare 
året før hadde amerikanske myndigheter utstedt en internasjo-
nal arrestordre på Makled, og gjort ham til en av verdens mest 
ettersøkte narkotikalangere. Med støtte fra USAs føderale narkoti-
kapoliti (DEA), lyktes colombianske sikkerhetsstyrker i å få has på 
Makled, etter at han hadde vært på rømmen i flere år. Det var imid-
lertid ikke bare USA som ville ha tak i Makled. Også i Venezuela 
forelå det arrestordre på mannen, etter at myndighetene hadde 
konfiskert mengder kokain på en gård Makled eide. Makled var 
også mistenkt for å ha stått bak mordet på en journalist som dek-
ket narkotikasaker i 2009. Det er likevel grunn til å tro at det for 
Venezuela var andre tungtveiende grunner til å få tak i Makled så 
fort som mulig. Narkobaronen hevdet nemlig å være i besittelse av 
svært sensitive detaljer om sentrale mennesker i det venezuelanske 
regjeringsapparatet.

Ettersom Makled kom i etterforskernes og etter hvert medie-
nes søkelys, har hans omfattende nettverk blitt rullet opp i detalj av 
flere nyhetsbyråer. De beretter om nære og langvarige forretnings-
messige relasjoner mellom Makled og venezuelanske myndigheter. 
Sammen med sine brødre gikk Makled fra å selge stjålne varer og 
rane biler og lastebiler langs motorveiene, til å bygge opp et av 
regionens kanskje største kriminelle imperier.135 Tilfeldighetene 
skulle gjøre Makleds vei oppover den kriminelle rangstigen uløse-
lig tilknyttet Chávez’ bolivarianske revolusjon. Starten på Makleds 
kriminelle løpebane involverte etter hvert flere militæroffiserer 
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og førte ham inn i nettverket rundt Chávez’ revolusjonære med-
konspiratører. Korrupte offiserer ville konfiskere handelsvarer før 
Makled solgte varene ulovlig.136 Av særlig betydning skal tilknytnin-
gen til Luís Felipe Acosta Carlez (må ikke forveksles med broren, 
Felipe Antonio Acosta Carlez, som ble drept i 1989) ha vært. Etter 
at Chávez ble president lyktes det Makled å få flere store distribu-
sjonskontrakter med myndighetene, og snart kontrollerte han et 
nettverk av selskaper som drev varelagre, skipsfart og annen trans-
portvirksomhet.137 Med beskyttelse fra militæret og godkjenning 
fra myndighetene kunne Makleds lyssky virksomhet eskalere kjapt. 
Streiken i etterdønningene av april 2002 skulle bli et gjennom-
brudd for Makled. Da oljestreiken truet med å tvinge hele økono-
mien i stå stilte Makled sin flåte med lastebiler til disposisjon for 
regjeringen og General Luis Felipe Acosta Carlez, som var mili-
tært ansvarlig for Valencia-regionen. Takket være Makled lykkes 
regjeringen i å fortsette distribusjonen av olje og andre elemen-
tære varer, og unngikk dermed de verst tenkelige krisescenario-
ene. I 2004 styrket Makled sitt forhold til regjeringen ytterligere 
da han angivelig donerte flere millioner til Chávez’ kampanje.138 
Som takk for dette ble Makled innvilget kontroll over store deler 
av varelagrene i Puerto Cabello, inngangsporten til mer enn 70 
prosent av landets importvarer. Innen 2006 skal Makled ha kon-
trollert opp mot halvparten av lagerbygningene i landets viktigste 
handelssentrum, i tillegg til flere flystriper.139 I 2008 skaffet også 
Makled seg kontroll over flyselskapet Aeropostal. Passasjerflyene 
muliggjorde effektiv eksport av enorme mengder kokain ut av lan-
det. På det meste skal Makled ha eksportert opp til ti tonn nar-
kotika ut av Latin Amerika hver måned.140 Samtidig som Makleds 
kriminelle virksomheter ekspanderte, bygget han et spindelvev av 
et nettverk, med korrupte tjenestemenn i politiet, militæret, retts-
vesenet og regjeringen.

På et tidspunkt surnet imidlertid Makleds forhold til myndighe-
tene. Ifølge de henholdsvis Caracas- og Bogotabaserte reporterne 
Ian James og Frank Bajak i Associated Press var det Makled-brødre-
nes avgjørelse om å involvere seg i politikk som gjorde at de havnet 
i unåde hos Chávez. InSight Crime, en tenketank som spesialiserer 
seg på organisert kriminalitet i Latin-Amerika, skriver i en artikkel 
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at Walid Makleds fall «kom i 2008, da lillebroren Abdala stilte som 
ordførerkandidat i Venezuelas tredje største by, Valencia, hovedsta-
den i Carabobo». Til tross for uttrykt lojalitet til Chávez, utgjorde 
Makled-familien plutselig en trussel mot Chávez’ parti. Med store 
finansielle muskler drev de kampanje slik bare Chávez hadde hatt 
råd til. De appellerte til det fattigere samfunnssjiktet, og brukte store 
summer på massiv utdeling av matvarer og andre produkter. Det 
kan være mange årsaker til det plutselige bruddet med Chávez-lei-
ren, men det er ikke usannsynlig at brødrenes politiske ambisjoner 
ble en utløsende faktor. Makled-imperiet gikk plutselig fra å være en 
nyttig alliert til å bli en politisk maktfaktor og utfordrer.

I november 2008, bare uker før lokalvalget samme år, aksjo-
nerte sikkerhetsstyrker mot et av Makled-familiens farmer, der de 
skal ha konfiskert nesten 400 kilo kokain. Selv om «ingen» betvi-
ler Makleds illegale virksomheter, hevder flere – deriblant InSight 
Crimes kilder – at aksjonen var iscenesatt og at kokainbeslaget var 
plantet.141 Tre av Makleds brødre ble arrestert under aksjonen, 
mens han selv gikk i skjul, inntil han ble arrestert i Colombia i 
2010. Mange regnet med at Makled ville bli utlevert til USA. Kam-
pen mot terrorisme og organisert kriminalitet har gjort Colombia 
til USAs nærmeste allierte i Latin-Amerika. Dette satte Santos i en 
vanskelig knipe. Under Uribe hadde regionale interesser kontinu-
erlig kommet i skyggen av de tette forbindelsene til Washington. 
Og særlig forholdet til Venezuela hadde nådd et absolutt bunnivå. 
Ifølge colombianske lover skal utlevering innvilges det landet som 
først ber om det. Venezuela hadde kommet USA i forkjøpet, og 
hadde slik sett lovmessig rett på Makled. Men gitt den gjennom-
korrupte situasjonen i Venezuelas rettsvesen var dette kravet ikke 
like ukontroversielt som det hadde vært hvis kravet hadde kom-
met fra et gjennomsiktig demokratisk system. Tatt i betraktning 
Makleds angivelig omfattende forbindelser til sentrale offentlige 
embetsmenn i Venezuela er det liten grunn til å tro at rettsaken i 
Venezuela vil bli spesielt rettferdig. 

Samtidig satte Makled selv i gang et politisk høyrisikospill, med 
usikkert motiv. Makled har hele tiden benektet anklagene om nar-
kotikaomsetning, men sendte samtidig tydelige signaler til Cara-
cas om at en utsendelse til USA ikke ville bli en stille affære for 
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venezuelanske myndigheter. Fra cellen i Colombia ga Makled en 
rekke intervjuer til diverse nyhetsmedier. I løpet av denne tiden 
utførte også amerikanske etterretningsagenter omfattende avhør av 
Makled. I varetektsfengslet i Colombia, i påvente av en avgjørelse 
på utsendelsestvisten, hadde han ingen mulighet til å forhandle om 
mildere straff i bytte mot opplysninger. Makled var derfor lite villig 
til å utlevere konkret informasjon, men hevdet å være i besittelse 
av svært inkriminerende opplysninger om venezuelanske offentlige 
embetsmenn helt inn i Chávez’ indre sirkel.142 «Hvis jeg er en narko-
langer, er alle i Chávez’ regjering narkolangere,» uttalte Makled.143 
Han hevdet bl.a. å være i besittelse av seks «ekstremt kompromitte-
rende» videoer som viser medlemmer av Chávez-regjeringens inn-
blanding i narkotikahandel, og skal ha hatt et 40-talls generaler på 
lønningslisten.144 Blant høytstående militære embetsmenn navngitt 
av Makled finner vi bl.a. nåværende forsvarsminister general Henry 
Rangel Silva, tidligere leder av Venezuelas militære etterretnings-
tjeneste (DIM), general Hugo Carvajal, general i nasjonalgarden, 
Dalal Burgos, og kaptein (og senere justisminister) Ramon Rodri-
guez Chacin.145 Makled skal blant annet ha betalt general Carva-
jal 50.000 dollar ukentlig. Makled skal ikke ha hatt direkte kontakt 
med Hugo Chávez, men «veldig nære slektninger» av presidenten 
har blitt nevnt.146 Noe særlig nærmere detaljert informasjon om 
Makleds antatte forbindelser kom man imidlertid ikke. Så lenge 
Makled befinner seg i Venezuela er det også vanskelig å vurdere 
påstandenes troverdighet. Makled kan ha ønsket å gjøre utleverin-
gen til en større prestisjesak for amerikanske myndigheter, for å 
presse frem en utlevering til USA. Om Makled virkelig er i besittelse 
av de opplysningene han hevder å inneha, er det grunn til å tro at 
han ville vært i stand til å forhandle seg frem til svært gode avtaler 
med amerikanske myndigheter, i bytte mot informasjon. Samtidig 
må man heller ikke utelukke at Makled kan ha overdrevet eller løyet 
for å bli et mer attraktivt mål for USA. Selv om amerikanske fengsler 
ikke er noe paradis, kan de ikke sammenlignes med den horrible 
situasjonen i venezuelanske fengsler. 

Ettersom Santos hadde satt en forbedring av Colombias forhold 
til Hugo Chávez opp på toppen av sin utenrikspolitiske agenda, 
hadde han lite annet valg enn å utlevere Makled til Venezuela. 
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Colombias forhold til USA ville overleve denne avgjørelsen, 
men om utleveringen hadde gått andre veien var det grunn til å 
være redd for at alt arbeidet med å normalisere forbindelsen til 
Venezuela ville være forgjeves. Avgjørelsen var antakelig et poli-
tisk sjakktrekk fra Santos’ ståsted. For arbeidet mot korrupsjon og 
organisert kriminalitet representerte det derimot enorme mulig-
heter som gikk tapt. Signalet fra Makled var krystallklart. Han satt 
på viktig informasjon, og var klar til å snakke, men kun til ameri-
kanske myndigheter. Etter utleveringen til Venezuela er det tvil-
somt om vi noensinne får vite det fulle omfanget av opplysningene 
Makled sitter inne med. Likevel har nettverket til Makled, tross 
utleveringen, kastet lys over enda mer graverende detaljer.

I mars 2012 ble høyesterettsdommeren Eladio Aponte fratatt 
lisensen på grunn av sine tidligere forbindelser til Makled. På et 
tidspunkt skal Aponte angivelig ha utstedt offentlige ID-papirer til 
Makled, som erklærte at han var en del av dommerens stab. Papi-
rene ga Makled fri passasje over hele landet, og tillot ham å pas-
sere «usett» under radaren. Aponte skal ikke ha solgt sine tjenester 
billig. Etter at rettsaken mot Makled begynte i Venezuela, i april 
2012, har han også innrømmet å ha betalt Aponte omkring 70.000 
dollar månedlig for ulike tjenester.147 Om tilliten til Makleds 
uttalelser mens han satt i varetekt i Colombia er vanskelige å vur-
dere, er det ingen grunn til å sette noe mer lit til uttalelser gjen-
nom det venezuelanske rettssystemet. Det som uansett var sikkert 
var at Aponte, av ukjente grunner, hadde havnet på kant med regi-
met. Den pensjonerte obersten hadde gått gradene i mange år. 
I 2004 var Aponte en av 17 nye lojale høyesterettsdommere som 
ble utnevnt da Chávez utvidet antall dommere fra 20 til 32 og 
tok ny kontroll over Høyesterett. Aponte kom fra posisjonen som 
generaladvokat, Venezuelas’ øverste militære påtaleansvarlig. Som 
dommer håndterte Aponte flere høyprofilerte saker. Nå hadde 
han havnet i unåde hos myndighetene. 

I det gjennomkorrupte venezuelanske rettsvesenet har det alt å 
si om du er på lag med makthaverne eller ikke. Aponte, som kjente 
disse strukturene bedre enn de fleste, visste at han hadde dårlig 
tid og måtte flykte landet. Etter mange år som høyesterettsdom-
mer satt Aponte på for mange kompromitterende opplysninger. 
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Aponte visste at han var blitt en risiko for venezuelanske myndig-
heter, men samtidig en verdifull kilde for utenlandsk etterretning.

Fra et hemmelig oppholdssted i Costa Rica ga han et intervju 
til den Miami-baserte TV-kanalen SOiTV med vitnesbyrd om et 
underdanig og korrupt rettsvesen. I intervjuet fortalte Aponte at 
han som dommer hadde avsagt kjennelser etter diktat fra Chávez 
og andre høytstående medlemmer av regjeringen.148 Intervjuet ble 
først kringkastet etter at Aponte hadde overgitt seg til det ameri-
kanske narkotikapolitiet (DEA) og blitt fløyet til USA.149 Det skulle 
snart vise seg at det ikke var ubetydelige saker Aponte snakket om.

I 2009 ble ble åtte medlemmer av bypolitiet i Caracas (Caracas 
Metropolitan Police) og tre politidirektører dømt til 30 års feng-
sel for handlinger som angivelig ble begått den 11. april 2002. 
Polititjenestemennene og politidirektørene har lenge vært regnet 
som politiske fanger av opposisjonelle stemmer på grunn av man-
glende bevis og etterforskning. Brian Nelson, som møtte politioffi-
serene da han skrev «The Silence and the Scorpion» skriver at de 
virket å være plukket helt tilfeldig, i tillegg til at de fleste hevdet 
ikke å ha vært i området engang denne dagen.150 Nå kom Aponte 
med nye opplysninger som understøtter Nelsons antakelser. Gjen-
nom en skriftlig tilståelse, i september 2012, innrømmet Aponte å 
ha gitt ordre om å dømme politioffiserene og embetsmennene til 
maksimalstraff, «så fort som mulig», etter ordre fra ingen ringere 
enn presidenten selv. I brevet skriver Aponte:

Det er min definitive plikt å tilstå for dere, og for alle, at jeg har 
begått synden det er å gi dommerne som satt dere under tiltale 
instruksjon om å dømme dere til 30 års fengsel for enhver pris. Jeg 
fulgte bare direkte ordre fra president Hugo Chávez Frías, som ga 
meg instruksjon om å gjøre det.151

I løpet av Chávez’ mer enn 13 år ved makten er Aponte, så langt, 
den høyeste embetsmannen som har hoppet av og flyktet til utlan-
det. Apontes tilståelse er nok et bevis på den lovløse tilstanden i det 
venezuelanske rettsapparatet. Tilståelsen strakk seg også lenger 
enn de urettmessige dommene mot nevnte politioffiserer. Aponte 
har innrømmet å ha lukket øynene for narkokriminalitet, med 
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henvisning til regjeringsmedlemmers virksomheter med FARC. 
En oberstløytnant som hadde blitt arrestert for kokainsmugling 
skal også ha blitt frigjort uten rettsak, etter innblanding fra for-
svarsminister Henry Rangel Silva.152 Venezuelanske myndigheter 
har selvsagt avvist anklagene. Aponte har «solgt sin sjel til djeve-
len», var kommentaren fra utenriksminister (nå visepresident) 
Nicolás Maduro, som antakelig synes det var en betegnelse ekviva-
lent med en beskrivelse av DEA. Så lenge Chávez sitter ved mak-
ten vil regjeringen gjøre alt de kan for å latterliggjøre, avvise eller 
på andre måter dementere vitner om den lovløse tilstanden i det 
venezuelanske statsapparatet. I mellomtiden har vi nok verken 
hørt siste ord i Aponte-saken, eller sett siste høytstående avhopper 
fra Chávez’ «bolivarianske» regime.

Politisk prestisjespill
Mens kaoset råder i Venezuela, driver Juan Manuel Santos et poli-
tisk prestisjespill i Colombia. Santos har for lengst trådt ut av sin 
forgjengers skygge. Ivrig etter å innta rollen som en viktig regio-
nal lederskikkelse, har Santos, forståelig nok, måttet ofre en mulig 
avdekking av Venezuelas korrupte spindelvev, til fordel for vikti-
gere nasjonale og internasjonale interesser.

Inntil videre er det vanskelig å si hvor vellykket Santos’ innfalls-
vinkel har vært. At han har lykkes med å etablere en mer forso-
nende og samarbeidende tone med Venezuelas president, er det 
ingen tvil om. Chávez hisset for eksempel på seg venstreradikale 
grupper i Venezuela, da han på forespørsel fra Santos arresterte 
Joaquin Pérez Becerrav, antatt propagandasjef for FARC i Europa, 
og utleverte ham til Colombia. I graffiti på gatene kunne man lese 
«forræderi er ikke revolusjon».153 Om dette reflekterer Chávez’ 
genuine posisjon er ikke godt å si. Med blikket festet på president-
valget i 2012 visste Chávez at innbitte FARC-tilhengere er en mar-
ginal gruppe, også i Venezuela. Slik er dagens situasjon, på mange 
måter, et speilbilde av forløpet til presidentvalget i 2006. Da var 
vi også vitne til en pragmatisk og samarbeidsvillig Chávez, før for-
holdet til Colombia surnet og forholdet til FARC blomstret straks 
valgseieren var i boks og nye radikale reformer kunne iverksettes. 
Etter valgseieren i oktober 2012 gjenstår det å se hvor reelt Chávez 
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nye engasjement i kampen mot FARC virkelig er. For øyeblikket 
virker det lite sannsynlig at Chávez ønsker å risikere sitt forhold til 
Colombia nok en gang, men det avhenger antakelig like mye av 
hvor tålmodig Santos er. 

Noe av det siste Uribe-administrasjonen gjorde, var å levere bevis 
til OAS (Organiasjonen av amerikanske stater) for 87 aktive FARC- 
og ELN-leire de mente å ha lokalisert innenfor Venezuelas grenser. 
Dette inkluderte blant annet videobevis av ELN-terrorister sittende 
på venezuelanske strender mens de drakk venezuelansk Polar-øl. 
Colombias ambassadør til OAS, Luis Alfonso Hoyos, ba følgelig 
Venezuela om å «akseptere sin forpliktelse til å avverge disse gruppe-
nes tilstedeværelse på sitt territorium, der de ikke blir angrepet eller 
forfulgt slik de burde bli».154 Chávez reagerte med å kalle anklagene 
for et «patetisk mediashow». Venezuelas ambassadør til OAS, Roy 
Chaderton, ville ikke engang erkjenne de regionale utfordringene 
FARC representerer, og erklærte at «FARC, ELN og paramilitære er 
et colombiansk fenomen…».155 Venezuela brøt deretter alle diplo-
matiske relasjoner med Colombia (nok en gang). 

Ett år senere hadde Santos’ maktinntreden i Colombia bidratt 
til å dempe den verbale skyttergravskrigen mellom de to nabolan-
dene. Uten å spesifisere nøyaktig hvem det gjaldt, kunne Chávez 
nå fortelle at det hadde eksistert «ett tilfelle» av møte med den 
colombianske geriljaen, med diskusjoner om å sette opp leire i 
Venezuela. En, for alle andre enn Chávez, beskjeden innrømmelse 
fra en president med et kabinett fullt av beviselig aktive støtte-
spillere av FARC. Chávez la selvfølgelig til at disse avtalene hadde 
skjedd «bak ryggen på oss alle.»156 Det hadde vært interessant å vite 
hva Chávez mente med «oss alle», for Henry Rangel Silvas koblin-
ger til FARC var ingen hemmelighet da Chávez utnevnte ham til 
forsvarsminister i januar 2012. Det samme gjelder en rekke andre 
prominente politiske og militære figurer opp gjennom årene.157 

De siste årene kan det likevel virke som om Chávez har foretatt 
et genuint skifte i synet på FARC. Terrororganisasjonen som for få 
år siden var en «strategisk alliert», har nå fått sin plass i Venezu-
elas kamp mot «imperialismen». Chávez argumenterer nå med at 
«FARC gir imperiet den perfekte unnskyldningen for å angripe det 
venezuelanske folk.»160 Santos gikk god for Chávez da han hevdet 
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at FARC-leirene som colombianske myndigheter tidligere hadde 
lokalisert i Venezuela ikke lenger var der, og priset den venezue-
lanske presidentens innsats i kampen mot FARC.159 Dette medførte 
kraftige reaksjoner fra senatet i Colombia. De innkalte Santos’ for-
svarsminister til en utspørring for å oppklare uttalelsene i lys av de 
colombianske etterretningsrapportene som viste en annen virke-
lighet mindre enn ett år tidligere.160 Skal vi ta Chávez på ordet, er 
det dermed grunn til å stille spørsmål ved hvorfor denne ekstraor-
dinære innsatsen ikke har fått mer oppmerksomhet. Det var ikke 
mer enn åtte måneder siden Chávez, ifølge ham selv, ikke hadde 
noen kjennskap til at geriljaleire engang eksisterte i Venezuela. 
«Jeg har behov for at presidenten (Santos) tror på meg. Vi har 
ikke funnet en eneste geriljaleir», uttalte Chávez den gangen.161 
Nå hevdet han tvert imot å ha eliminert samtlige av dem. 

Om Santos tillit til Chávez` prestasjoner er like stor som han 
gir uttrykk for i offentlige kanaler, er ikke godt å vite. Antakelig lar 
han synet av friske milliarder inn på det colombianske statsbudsjet-
tet overskygge irritasjonen over Chávez’ uforutsigbare og selvmot-
sigende uttalelser. 22. mai 2012 fikk imidlertid president Santos en 
skremmende påminnelse om trusselen fra FARCs fortsatte tilste-
deværelse i Venezuela. Da ble 12 colombianske soldater i en nord-
lig colombiansk provins drept i et bakholdsangrep, før rebellene 
trakk seg tilbake til venezuelansk side av grensen.162 Angrepet var 
nok en bekreftelse på tendenser til sviktende sikkerhet i Colom-
bia. I løpet av de første tre månedene i 2012 opplevde Colombia 
mer enn 50 prosent flere angrep fra illegale bevæpnede grupper 
enn på samme tid året før.163 Til tross for nok et angrep fra rebel-
ler på venezuelansk side av grensen har Santos fortsatt å uttrykke 
uforbeholden tillit til Chávez’ engasjement i kampen mot FARC. 
Med sprikende popularitetsmålinger og en opinion som er stadig 
mer frustrert over sikkerhetssituasjonen, spørs det imidlertid hvor 
lenge tålmodigheten varer om resultatene uteblir.

I løpet av høsten 2012 kan det virke som et nytt etterleng-
tet gjennombrudd i forhandlingene med FARC ikke er så langt 
unna som mange har trodd. Den 28. august 2012 kom det overras-
kende beskjed fra Santos om at innledende samtaler med FARC 
pågår. Begge parter hadde sagt seg villig til å sette seg ned ved 
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forhandlingsbordet, men Santos påpekte samtidig at militære ope-
rasjoner ville fortsette, og at «hver centimeter av landet vil ha en 
militær tilstedeværelse».164 På tross av de pågående fredsforhand-
lingene har Colombia fortsatt sine militære operasjoner mot FARC, 
som heller ikke har avstått fra å gjennomføre angrep mot colombi-
ansk politi og sikkerhetsstyrker. I slutten av oktober, mindre enn to 
uker etter de første innledende fredssamtalene fant sted i Oslo, ble 
seks politioffiserer skutt og drept i et bakholdsangrep.165

Mot slutten av Uribes presidentperiode begynte mange å stille 
spørsmål ved om det ikke snart var et spørsmål om når, heller enn 
om, FARC kom til å forsvinne. Årelangt militært press hadde tvun-
get FARC ned i knestående, og lite tyder på at de noen gang vil 
klare å reise seg igjen. FARC har imidlertid vist seg å være seigere 
enn de fleste antok. Mange spådde at FARC raskt ville forvitre da 
rebellenes grunnlegger og leder i mer enn fire tiår døde i 2008. 
Disse spådommene ble forsterket da Manuel Marulandas etterføl-
ger, Alfonso Cano, ble drept få år etterpå, men så langt har FARC 
vist seg å være overraskende tilpasningsdyktige. Etter flere år med 
militære nederlag adopterte FARC en ny militær strategi, under 
Canos ledelse. Den la større vekt på mindre «hit and run»- angrep, 
som krevde færre personer pr. enhet. Geriljahæren ble stykket 
opp i små grupperinger helt nede i tre personer, som påførte det 
colombianske forsvaret et økende antall drap og skader. Samtidig 
som Cano ledet denne nye offensiven, initierte han også forhand-
linger med myndighetene. Canos strategi, ifølge flere analytikere, 
var å skaffe seg et større handlingsrom, og dermed sette seg ved 
forhandlingsbordet fra en styrket posisjon.

Det er en strategi Canos etterfølger, Timoleon «Timochenko» 
Jimenez, har videreført. FARCs strategi står i sterk kontrast til 
colombianske myndigheter, som har fortsatt å insistere på en mili-
tær løsning på konflikten, inntil FARC virkelig viser at de mener 
alvor med sitt ønske om forsoning. I februar løslot FARC det de 
hevdet var deres siste gisler med tilknytning til militæret og poli-
tiet. Senere samme måned overrasket FARC med et løfte om 
å stoppe kidnappingene av sivile for løsepenger.166 Løftet gjaldt 
imidlertid ikke politisk motiverte kidnappinger.167 I løpet av som-
meren 2012 har FARC gått på ytterligere militære nederlag. I juni 
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ble FARCs 37. front praktisk talt utslettet da en militæroperasjon 
drepte rundt ni medlemmer, inkludert frontens leder, og tok tre 
medlemmer til fange.168 Men bare en måned senere ble ti sivile 
og fem medlemmer av de militære styrkene skadet etter en serie 
angrep fra FARC i det sørvestlige området av Colombia.169 FARC 
beskyldte regjeringen for å blokkere veien til fred med sin militære 
oppbygging og uttalte at dette ville føre til «en uendelig forlen-
gelse av krigen». 

Tidligere signaler fra Timochenko har indikert at han ønsker å 
gjenoppta forhandlinger, med premisser som ligner på de mislyk-
kede forhandlingene under Pastrana. FARC er imidlertid så svekket 
i dag at colombianske myndigheter neppe kan gå med på et slikt 
krav. Santos har flere ganger krevd at FARC legger ned våpnene 
og ubetinget frigir alle gisler før seriøse forhandlinger kan starte. 
Å gi rebellene en mulighet til å reorganisere og bevæpne seg på 
nytt, mens de er på sitt historisk svakeste, ville vært helt utenkelig. 
At FARC likevel har valgt å sette seg ned ved forhandlingsbordet 
kan tyde på at erkjennelsen av en ny tid omsider har sunket inn. 
Etter snart fem tiår med væpnet konflikt har FARC oppnådd null 
og niks. Lederskapet i FARC består fortsatt av hardbarkede ideo-
loger. Organisasjonen forøvrig ligner imidlertid et simpelt narko-
tikakartell mer enn det gjør noen opprørsgruppe med et politisk 
mål. Kidnappinger, vold og konflikt har gjort geriljahæren svært 
upopulær blant den fattige befolkningen på landsbygda som har 
måttet leve i skyggen av FARC i flere tiår. Befolkningen på lands-
bygda, som ønsker å bli, har måttet vende seg til å holde hodet lavt. 
Unge jenter og gutter blir lokket inn i FARCs rekker, og mange tatt 
mot sin vilje. De færreste tør likevel å kritisere FARC av frykt for 
represalier. Etter snart 50 år med konflikt har FARC kun oppnådd 
å synke i anerkjennelse hos det samme befolkningssegmentet de 
hevder å representere.

En annen erkjennelse som kan ha vært minst like virkningsfull 
er simpelthen frykten for å bli drept. De siste årene har stadig flere 
av FARCs toppledere blitt systematisk drept, etter at colombianske 
sikkerhetsstyrker iverksatte en ny strategi med mål om å eliminere 
rebellenes kommandostruktur, ramme logistikken og sabotere 
geriljaens forsyninger. Flere i FARCs lederskap har antakelig innsett 
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at fredsforhandlinger er den eneste måten de kan garantere for 
ikke bare sin politiske fremtid, men sin fremtid per se. Det er like-
vel et stykke igjen fra jungellivet til politikken. Fredssamtalene i 
Oslo synliggjorde et FARC som fortsatt lever i et klasseretorisk vir-
kelighetsbilde fra 60-tallet. Mens regjeringens forhandlingsleder 
snakket om «gjensidig verdig behandling», holdt Ivan Marquez en 
35 minutters tale der han langet ut mot Colombias «korrupte oli-
garki», dets angivelige herremestre i Washington, «vampyrene» i 
transnasjonal olje og gruvedrift, og andre «onder».170 

Det er foreløpig usikkert hvilke betingelser som ligger til grunn 
for gjennombruddet høsten 2012, og hvilke krav FARC (og eventu-
elt Santos) har gått med på. Santos må uansett ha hatt god grunn 
til å være optimistisk. For det er et prestisjetungt prosjekt som 
utspiller seg foran et fullsatt internasjonalt pressekorps, og resul-
tatet kan fort avgjøre Santos’ politiske fremtid. Dette kapittelet 
avsluttes i det et nytt kapittel, kanskje det siste, er i ferd med å bli 
skrevet om en av verdens lengste pågående konflikter. Skulle San-
tos lykkes denne gangen vil han ikke bare bli gjenvalgt i 2014. Han 
vil også gå inn i historiebøkene som presidenten som skapte fred 
etter nesten fem tiår med konflikt. Dersom forhandlingene mislyk-
kes blir Santos en historisk parentes, samtidig som konflikten vil 
kunne fortsette i uoverskuelig lang tid.

Utkommet av forhandlingene kan også få store konsekven-
ser for forholdet mellom Colombia og Venezuela. Akkurat nå er 
Santos «all inn» for fred. Dette hovedmålet overskygger alt annet. 
Santos har innsett at Colombia, for å oppnå fred med FARC, er 
avhengig av gode regionale relasjoner. Nabolandet Venezuela spil-
ler selvsagt en nøkkelrolle. Så lenge målet om fred er i sikte er det, 
for Santos, en lav pris å betale at han må se igjennom fingrene på 
Chávez-regimets linker til narkohandel. Om forhandlingene mis-
lykkes er det imidlertid usikkert om forholdet mellom Santos og 
Chávez vil fortsette å være like rosenrødt.

Lovløshetens tragiske etterspill
I skyggen av FARC ligger det problemer som vil prege samfunnet 
lenge etter at FARC eventuelt er borte. Med årene har FARC blitt 
stadig mindre ideologisk. Omsetning av narkotika, kidnapping og 
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pengeutpressing fremstår i dag som selvstendige mål. I Colombia, 
verdens ledende kokainprodusent, kontrollerer FARC majoriteten 
av både kokainproduksjonen og kokainomsetningen. De står der-
med for en betydelig del av verdens kokainforsyning. Narkotika-
handel utgjør omkring 78 prosent av FARCs inntekter, ifølge en 
colombiansk rapport fra 2007.171 Nye oppdagelser viser for øvrig at 
ulovlig gruvedrift i gullgruver under FARCs kontroll er i ferd med 
å gi betydelige ekstrainntekter. Gull har erstattet kokain som den 
viktigste inntektskilden i enkelte områder.172 

På papiret er FARC fortsatt en marxist-leninistisk revolusjonær 
geriljagruppe, med mål om å erstatte den colombianske regjerin-
gen med et kommunistisk styresett. Det er derimot grunn til å anta 
at det nok er lenge siden noen i FARC virkelig har trodd på mulig-
heten for maktovertakelse. Bak retorikken ligner dagens FARC lite 
annet enn et gedigent narkokartell, med alle de nettverkene og 
korrupte strukturene det innebærer. Disse mekanismene vil forbli 
en verkebyll for både Venezuela og Colombia uavhengig av hva 
Santos og FARC kommer frem til ved forhandlingsbordet.

Venezuelas tiltakende rolle som transittland for den globale 
kokainomsetningen henger sammen med FARCs tilstedeværelse i 
landet. Mellom 2004 og 2007 ble flyten av kokain gjennom Venezu-
ela firedoblet.173 Venezuela er nå det viktigste transittlandet for 
kokain i verden, med hele 40 prosent av det estimerte volumet.174 
I 2005 kastet Chávez alle tjenestemenn i DEA (USAs føderale nar-
kotikapoliti) ut av landet, etter å ha beskyldt DEA for å være invol-
vert i narkotikatrafikk, og for å bruke kampen mot narkotika til å 
spionere på venezuelanske myndigheter.175 Helt siden 1999 har 
Chávez nektet både DEA og det amerikanske forsvaret overflygning 
i venezuelansk luftrom. Assistert av en hissig anti-imperialistisk reto-
rikk har Chávez effektivt hindret internasjonalt engasjement mot 
organisert kriminalitet på venezuelansk territorium. Konsekvensen 
er at Venezuela har blitt til et «gangsternes paradis». Kokain flom-
mer inn i Venezuela og forlater landet med sjøfartøy langs landets 
lange kystlinje, eller fra hundrevis av hemmelige flystriper. Omset-
ningen tilrettelegges gjerne av korrupte tjenestemenn i nasjonal-
garden, noe som understøtter en annen trend som har eksplodert 
under Chávez. Allerede i 1996 noterte amerikanske myndigheter seg 
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at korrupsjon blant medlemmer av den venezuelanske nasjonal- 
garden hindret amerikanske operasjoner. Innen 2007 hadde korrup- 
sjonen tiltatt ytterligere. Den amerikanske kongressens selvstendige 
etterforskningsorgan, GOA, bemerker i en rapport at amerikanske 
myndigheter så en økning i mistenkelig flytrafikk ut av Venezuela på 
63 prosent mellom 2004 og 2007.176

Samtidig som strømmen av kokain gjennom Venezuela mange-
doblet seg, falt derimot kokainbeslaget fra toppåret 2005 til nesten 
halvparten årene etter.177 I tillegg blir beslaglagte mengder kokain 
stjålet av korrupte tjenestemenn, eller returnert til narkobandene. 
Chávez’ konspiratoriske virkelighetsforståelse har også åpnet en 
rekke nye muligheter for korrupsjon. Sammenblandingen av mili-
tære og sivile funksjoner har skapt et forsvar i total forvirring. Sam-
tidig har Chávez omgått tradisjonelle kommandostrukturer og lagt 
offiserer med lavere rang direkte under presidenten. Militæret, som 
styrer landets flyplasser, havner og grenseposter, svarer derfor ikke 
til noen andre enn presidenten. Konsekvensen er et forsvar med 
korrupte militæroffiserer som ikke regner med å bli tatt for noen 
kriminelle handlinger. Terrororganisasjoner, geriljabevegelser og 
bevæpnede opprørsgrupper kan bekjempes militært. Langt verre er 
det å få bukt med de korrupte strukturene som etter hvert gjennom-
syrer både statsapparatet, lokale myndigheter og lokalsamfunn.

De som leter etter sammenheng i de årelange forbindelsene 
mellom Chávez og FARC vil lete forgjeves eller bli nødt til å nøye 
seg med forenklede svar. Gjennom hele Chávez presidentperiode 
har forholdet til FARC vært en skiftende blanding av en bitter 
agenda mot en innbilt imperialistisk fiende og et ønske om å inte-
grere såkalt revolusjonære krefter i Latin-Amerika. Dette har både 
sammenfalt med og stått i kontrast til strategiske og realpolitiske 
interesser. Samtidig må det korrigeres for voldsom inkompetanse i 
alle ledd, ulydige tjenestemenn med ulik ideologisk overbevisning 
og utbredt korrupsjon i statsapparatet og forsvaret. Det er også 
verdt å nevne at selv om Raúl Reyes’ arkiv har gitt et unikt inn-
blikk i FARCs indre liv og forbindelser, berører det muligens bare 
overflaten av langt mer dyptgående forbindelser. De kanskje mest 
interessante opplysningene i arkivet stammer fra korrespondansen 
mellom FARCs sekretariat og Ivan Marquez. Det får en til å tenke 
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på hva som hadde blitt funnet dersom det var Marquez’ og ikke 
Reyes’ arkiv colombianske militærstyrker hadde fått tak i. 

Mange av Chávez’ mest innbitte kritikere ønsker å tegne et 
bilde av en president i systematisk og ideologisk motivert ledtog 
med FARC. Selv om dette er en behagelig enkel forklaring, treffer 
den svært dårlig. Bak den anti-imperialistiske klasseretorikken og 
helgendyrkelsen av Simon Bolivar, har Chávez et svært tynt ideo-
logisk fundament. Samtidig er det nettopp disse elementene som 
tidvis har gitt FARC en plass i Chávez’ «gode selskap». Chávez ser 
ut til å ha hatt et nostalgisk syn på den colombianske geriljaen helt 
siden før han ble president. Kampen mot «borgerskapet» har til-
fredsstilt hans revolusjonære agenda, samtidig som FARCs «boliva-
rianske» fokus har vekket interesse hos en ellers ideologisk rådvill 
venezuelansk president. 

I tillegg har Chávez konspiratoriske forestillinger om diverse 
amerikanske komplott og nært forestående invasjoner gjort FARC 
til en strategisk partner. Likevel er Chávez først og fremst et makt-
menneske. Gjentatte ganger har han vist at han er villig til å dolke 
FARC i ryggen når de har stått i veien for hans realpolitiske agenda. 
Til sammen blir dette et sammensurium av løse tråder samlet i 
hendene på en notorisk impulsiv, humørsyk og utilregnelig presi-
dent. Det som imidlertid er sikkert er at Venezuela under Chávez 
har gitt FARC muligheten til å trenge inn i det venezuelanske sam-
funnet i større utstrekning enn noen gang tidligere. Resultatet er 
massekorrupsjon og en voldseksplosjon uten sidestykke. Chávez’ 
flørt med FARC har hatt tragiske konsekvenser som Venezuela 
må leve med lenge etter at både Chávez og FARC er borte. Når 
Venezuelas nyere historie skal skrives, vil dette kapittelet bli stå-
ende igjen som et besynderlig mareritt.



kapittel 7

Politiske fanger

«Enhver som ikke er chavista, er ikke venezuelaner»
Hugo Chávez

Under valgkampen i 1998 var 33 år gamle Eligio Cedeño allerede 
en rik mann. Fra å ha vokst opp i et lite hus med ett rom, jord-
gulv, og verken elektrisitet eller innlagt vann, hadde Cedeño fore-
tatt en utrolig reise fra barrioen og inn i Venezuelas finanselite. I 
en lengre artikkel i ukeavisen Miami New Times forteller Michael 
E. Miller om hvordan Cedeño og broren utmerket seg på skolen, 
mens de byttet på å bruke den ene gode skjorten de hadde.1 Etter 
skolen studerte den ene fra en fillete lærebok, mens den andre 
hjalp alenemoren i arbeidet som vaskehjelp. Gjennom timer med 
studier og hardt arbeid løftet Cedeño seg fra slummen til å bli en 
av Venezuelas aller beste finansmeglere. 

Bankmannen, som tok sin første varme dusj etter fylte 21 år, 
hadde fattet interesse for Chávez. Etter en samtale med presi-
dentkandidaten snudde Cedeños interesse til sterk motstand. 
Cedeño så en bitter person med en innbitt forakt for de vel-
stående. Fra da av ble Cedeño en tonebærende opposisjonell 
stemme i Venezuela. Han ga pengestøtte til opposisjonen og 
kritiserte høylydt Chávez’ økonomiske politikk, som han tok 
for å være et «Castro-lignende forsøk på å ta over økonomien.»2 
Han allierte seg med sterke opposisjonelle stemmer i næringsli-
vet og den mektige fagforeningslederen Carlos Ortega. Ortega 
ledet CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), en 
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føderasjon av fagforeninger som representerte brorparten av 
venezuelanske arbeidere. 

Sammen med Pedro Carmona var Ortega en av hovedperso-
nene bak demonstrasjonen 11. april 2002. Ortega hadde opp-
rinnelig skrevet en liste med krav han ville forsikre seg om at 
presidenten kom til å følge. Da han adresserte folkemengden 
denne dagen og la frem kravene sine, møtte han overraskende 
buing. De oppmøtte var ikke interessert i å levere noen kravliste til 
Chávez. De ville tvinge Chávez til å gå av. Ortega enset stemningen 
fra folkemengden, og rev i stedet kravlisten i stykker, til publikums 
entusiastiske tilrop.3 Sammen representerte Carmona og Ortega 
en mektig allianse, med det store flertallet av både næringsliv og 
arbeidere i ryggen. Etter kuppet surnet imidlertid forholdet mel-
lom Ortega og Carmona. Ortega var i harnisk over Carmonas 
udemokratiske fremferd, og følte seg forrådt av sin tidligere allian-
separtner. Ortega gjorde det klart at Carmonas interimstyre hadde 
null støtte fra CTV.

Ortegas fordømmelse av Carmona betød derimot ikke at han var 
blitt noe mildere innstilt til Chávez. Etter at Chávez returnerte til 
makten var det Ortega som initierte den hissige generalstreiken som 
lenge sto i fare for å knekke landets økonomi. For å ha utøvet sin 
streikerett ble Ortega anklaget for «sivilt opprør» og «forræderi», 
og rømte derfor til Costa Rica, der han ble innvilget politisk asyl. 
En kontroversiell tale førte imidlertid til at Ortegas rett til asyl ble 
trukket tilbake. Etter å ha returnert til Venezuela i all hemmelighet 
ble han til slutt arrestert og dømt til 16 års fengsel i det som vanske-
lig kan kalles noe annet enn en politisk rettssak.4 I dag er Ortega i 
eksil i Peru. Han ble innvilget politisk asyl i 2007 av «humanitære 
årsaker» etter å ha rømt fra fengselet. I mellomtiden hadde forbin-
delsene til Ortega skapt store problemer for Eligio Cedeño. 

Kort tid etter at Ortega rømte til Costa Rica ble Cedeño ankla-
get for brudd på Venezuelas valutareguleringer. Ifølge myndig-
hetene utnyttet Cedeño sin posisjon i Banco Canarias til å hjelpe 
selskapet Microstar med å tilegne seg 27 millioner dollar på ulov-
lig vis.5 Pengene skulle angivelig gå til innkjøp av datautstyr, men 
det viste seg at hele bestillingen var en forfalskning og at datamas-
kinene ikke eksisterte.6 Selv om vitnesbyrd fra regjeringens egne 
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eksperter viste at anklagene mot Banco Canarias var grunnløse, 
stoppet det ikke saken mot Cedeño. I 2005 ble han utsatt for nye 
anklager om smugling og skatteunndragelse uten at det ble levert 
noen bevis for dette. I juni 2009 publiserte tre av advokatene i 
Cedeños forsvarsteam en rapport der de - steg for steg - gjør grun-
dig rede for rettsprosessen til sin klient. Hendelsesforløpet kunne 
likeså godt vært hentet ut av Kafkas «Prosessen».

Bevisene i saken pekte ikke mot Cedeño, men mot valutakontrol-
lorganet CADIVI. Da en av aktorene som tilordnet Cedeños sak ba 
om å få reise tiltale mot fire medlemmer av CADIVIs styre, ble fore-
spørselen avvist og vedkommende avskjediget. Det samme skjedde 
med dommeren Yuri López da hun avsa en kjennelse til Cedeños 
fordel i 2007. Kjennelsen gjaldt en formell klage Cedeño hadde ret-
tet mot tjenestemenn i riksadvokatens kontor, som han mente at 
hadde brutt lover om konfidensialitet i tillegg til å ha løyet i retten. 
Til tross for telefontrusler valgte López, 1. februar 2007, å dømme 
i Cedeños favør og ba om en etterforskning av anklagene. Kort tid 
etter kom det en ny beskjed. Etter ordre fra presidenten og riksad-
vokaten var det i stedet dommerens kjennelse som skulle etterfor-
skes. López ble tvunget til øyeblikkelig å gå ut i ferie. Før hun rakk 
å komme tilbake i jobb hadde hun flyktet. López forlot landet etter 
at et av barna hennes ble utsatt for kidnappingsforsøk og ble innvil-
get politisk asyl i USA. Myndighetene hadde sendt et tydelig signal 
til hele rettsvesenet. Ikke bare kunne de miste jobben sin, men også 
barna sine, dersom de dømte i strid med presidentens interesser.7

Saken fortsatte og ikke mange dager senere ble Cedeño idømt 
varetektsfengsling for underslag, til tross for at det ikke var reist 
noen tiltale mot ham for dette tidligere. Likevel overga han seg fri-
villig til etterretningstjenesten og ble satt i varetekt uten bevis eller 
gyldig grunn. På toppen av det hele ble Cedeño nektet innsyn i sin 
egen sak. Han ble altså fengslet uten grunn, og tvunget til å forsvare 
seg i retten uten å vite konkret hva han var beskyldt for. Rettsaken, 
som egentlig skulle begynne i november 2007, startet først i mars 
2008, fordi aktoratet ikke dukket opp ved fem ulike anledninger. 
Dommere ble utnevnt og datoer fastsatt, før dommeren ble diskvali-
fisert, og rettssaken utsatt i påvente av ny oppnevnelse. Slik fortsatte 
det i flere omganger. Hele tiden mens Cedeño satt fengslet. 
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I november 2007 anket Cedeño fengslingskjennelsen. Begrun-
nelsen var, utrolig, men sant nok, at han ikke var anklaget for 
den forbrytelsen han var varetektsfengslet for. Likevel skjedde det 
ingenting med anken i syv måneder. Først i juni 2008, da Cedeños 
frikjennelse virket nært forestående, valgte retten å godta anken. 
Det hele viste seg å være et skalkeskjul for å utsette saken ytterli-
gere. Samme dag som de avsluttende bemerkningene i rettsaken 
skulle finne sted, la aktoratet frem anklager om at Cedeño hadde 
hatt et forhold med dommeren mens han satt i varetekt. Beviset de 
benyttet var et sitat fra en avisartikkel uten kilde.8 Det var likevel 
nok til å få rettssaken utsatt. 

Samtidig ble ankesaken plutselig tatt opp til behandling, hvil-
ket resulterte i at rettsprosessen ble stanset inntil utfallet av anken 
kunne avgjøres. Dette skulle ha skjedd innen 30 dager. I stedet 
tok det 11 måneder. I mai 2009, 18 måneder etter at Cedeño først 
hadde levert anken, fattet Høyesterett en avgjørelse. Høyesterett 
fastslo at Cedeño aldri hadde blitt ordentlig tiltalt for anklagene 
om underslag, uten at det betød at han ble sluppet fri. I denne 
parodien på en demokratisk prosess ble riksadvokaten i stedet gitt 
en tidsfrist på 30 dager for å komme opp med en passende tiltale 
på forbrytelsen Cedeño nå hadde sittet uskyldig fengslet for i mer 
enn to år. Knapt tre uker senere ble Cedeño formelt anklaget for 
underslag uten noen nye bevis.9

I juni 2009 ga Cedeños advokater ut en rapport der de slo fast 
at hans rettigheter på en rekke områder var brutt,10 deriblant:
• retten til å bli informert om innholdet i siktelsen mot ham 
• retten til frihet fra vilkårlig fengsling
• retten til rask juridisk vurdering av fengslingsvedtaket
• retten til å få sin sak prøvd for retten innen rimelig tid
• retten til en uavhengig og upartisk domstol
• retten til tilstrekkelig tid og mulighet til å forberede sitt forsvar
• retten til å bli regnet som uskyldig inntil det motsatte er bevist

Ettersom saken drøyde begynte også flere å fatte interesse. Den 
venezuelanske Grunnloven slår eksplisitt fast at det ikke er tillatt å 
holde noen i varetekt i mer enn to år uten å få saken sin prøvd for 
retten. Den 8. februar 2009 skulle Cedeño følgelig ha blitt sluppet 
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ut etter to år i varetekt. I juni satt han fortsatt fengslet. Cedeños sak 
var ikke unik i så måte. De fleste som sitter inne i Venezuela har 
aldri fått prøvd saken sin for retten. I mangel på ressurser blir de 
ofre for et dysfunksjonelt og gjennomkorrumpert system. Cedeño 
var imidlertid ingen hvem som helst. Som en offentlig finanskjendis 
med et team av advokater kjente Cedeño lovverket godt. Det var 
tydelig at noen trakk i trådene.

Etter at maksgrensen på to år utløp, ba riksadvokaten om vare-
tektsfengsling i to nye år. På dette tidspunktet begynte saken å få 
internasjonal oppmerksomhet. I september 2009 leverte FNs arbeids-
gruppe for vilkårlig fengsling en detaljert uttalelse der de slo fast at 
Cedeño var utsatt for vilkårlig fengsling og ba om at han ble innvilget 
betinget løslatelse umiddelbart.11 Uttalelsen erklærte at Cedeños fri-
hetsberøvelse var et brudd på artikkel 9, 10 og 11 i den Universelle 
Deklarasjonen for Menneskerettigheter, og artikkel 9, 10 og 14 i FNs 
internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter.12

Venezuelanske myndigheter virket ikke som de brød seg stort 
om kritikken fra FN og fortsatte som før. Den 10. desember 2009 
ble Cedeño stilt for retten igjen, etter to år, ti måneder og tre dager 
i ulovlig varetekt.

Fengslet for å følge grunnloven
Rettsaken startet på sedvanlig vis. Enda en ny dommer var på plass, 
og nok en gang var aktoratet fraværende. Alt lå til rette for et nytt 
sirkus. Denne dommeren, en dame i midten av 40-årene, skulle vise 
seg ikke å være helt som alle de andre. María Lourdes Afiuni var en 
dommer med integritet. Etter å ha lest uttalelsen fra FN var hun ikke 
i tvil om hva hun mente. Uten å være klar over hva hun snart skulle 
begi seg ut på ga hun beskjed om at Cedeño skulle innvilges betinget 
løslatelse med en gang. Cedeño reagerte resolutt på løslatelsen, og 
forlot rettsalen umiddelbart. Han hadde ikke kommet langt før han 
fikk kontrabeskjeden. Avgjørelsen var reversert, og en ny arrestordre 
var utstedt. Straks var ansiktet hans på alle TV-skjermer med beskjed 
om at han var i ferd med å rømme landet. Få minutter etter løslatel-
sen var Cedeño plutselig Venezuelas mest ettersøkte mann.

Ikke lenge etter var Afiuni å se på skjermen iført håndjern. 
Etter å ha utført sin plikt som dommer, og håndhevet en borgers 
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grunnlovsfestede rettigheter, var Afiuni plutselig anklaget for «kor-
rupsjon, medvirkning til flukt, kriminell konspirasjon, og maktmis-
bruk.»13 Dagen etter var det en fandenivoldsk Chávez som dukket 
opp på fjernsynet, med en så åpenbar direkte inngripen i rettsproses-
sen at han ville fått Vladimir Putin til å virke tilbakeholden. Chávez 
viftet med pekefingeren og kalte Afiuni en «banditt». Han beskyldte 
Afiuni for å ha tatt imot bestikkelser og for å ha assistert Cedeños 
«flukt». Via riksdekkende fjernsyn erklærte Chávez at Afiuni ville 
«blitt henrettet av en eksekusjonspelotong» i Simon Bolivars tid, og 
slo fast at «jeg forlanger maksimumsstraff på 30 år i fengsel».14 I vare-
tekt fikk Afiuni, som ikke hadde sett sendingen, beskjed om presi-
dentens hissige straffepreken fra en etterretningsoffiser: 

Vi har gode nyheter og vi har dårlige nyheter. Den gode nyheten er 
at vi ikke har funnet noe på deg. Den dårlige er at Chávez nettopp 
dømte deg til 30 år i fengsel på nasjonalkringkastet fjernsyn.15

Chávez hadde bestemt seg for å være kreativ. I mai slo påtalemyn-
digheten fast at de ikke fant noen bevis for ulovlige transaksjoner 
som kunne underbygge beskyldningene om korrupsjon. I stedet 
anklaget de Afiuni for «åndelig korrupsjon».16 Det har ikke vært 
mulig å få klarhet i hva dette er, men i Chávez-land er det i hvert 
fall noe som kvalifiserer til straff av hardeste slag. Etter direkte 
instrukser fra presidenten ble riksadvokaten og høyesterettspresi-
denten beordret å straffe Afiuni så strengt som overhodet mulig. 17 
Det var viktig å sende ut et signal til andre dommere: «Ingen står 
over presidenten, ei heller grunnloven». Afiuni ble nektet retten 
til offentlig advokat og følgelig satt i fengsel helt uten noe form 
for bevis, rettssak eller dom. Med overhengende fare for hennes 
liv ble Afiuni plassert i kvinnefengselet INOF (Instituto Nacional 
de Orientación Femenina), en beryktet overoppfylt og voldelig 
høysikkerhetsanstalt spesifikt reservert for dømte forbrytere. Her 
ble hun plassert i en to-ganger-fire meter stor celle, som familien 
måtte male veggene på for å dekke over ekskrementer og blodflek-
ker. I nær avstand til cellen satt mer enn 20 fanger hun selv hadde 
idømt fengsel for blant annet mord og narkotikasmugling.18,19 I 
fengselet ble Afiuni utsatt for de mest grufulle drapstrusler. På et 
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tidspunkt helte medfanger bensin inn i cellen hennes, og truet 
med å brenne henne levende. I november 2010 ble hun også angi-
velig angrepet med kniv av to medfanger.20 

En psykisk evaluering av Afiuni i mars 2010 slo fast at hun var 
engstelig, deprimert, og at det var fare for hennes helse. På samme 
tid oppdaget hun en svulst i et av brystene, men ble nektet evalu-
ering av sin egen lege og i stedet henvist til et militærsykehus. I 
juli konkluderte militære leger med at svulsten krevde medisinsk 
behandling. Det kom imidlertid ikke på tale. Først i november ble 
Afiuni innvilget flytting til en medisinsk kreftklinikk for testing. 
Legene ble nødt til å utføre mammografiundersøkelse under tilsyn 
av militære offiserer som nektet å forlate rommet mens de viftet 
med våpen og andre metallobjekter. Ved et senere tilfelle førte en 
diskusjon mellom nasjonalgarden og Afiunis advokater til at kreft-
pasienten ble eskortert tilbake til fengselet uten å ha fullført de 
nødvendige undersøkelsene. I mellomtiden forverret situasjonen 
seg. Afioni begynte å lide av blødninger i livmoren, og usikkerhe-
ten omkring hennes situasjon ga henne søvnproblemer. I tillegg 
slet hun med febertilstander og pustevansker. Til tross for den kri-
tiske situasjonen ble Afiuni først innvilget ny evaluering i januar 
2011 og operert påfølgende måned.21,22

Først etter kraftige fordømmelser fra det internasjonale samfunn 
ble Afiuni overført til husarrest under svært strenge betingelser. FN 
krevde Afiunis umiddelbare og ubetingede løslatelse. EU fordømte 
Chávez’ handlinger og erklærte at Afiunis fengsling var et «angrep 
på rettsvesenets uavhengighet fra presidenten».23 Human Rights 
Watch uttalte at behandlingen av Afiuni representerte handlinger 
«som ikke eksisterer i fungerende demokratier», og Den inter-ame-
rikanske domstolen for menneskerettigheter (IACHR-domstolen), 
hvis avgjørelser er bindende for venezuelansk lov, ga ordre om at 
Afiuni umiddelbart skulle overføres til et trygt sted der hennes 
medisinske behov kunne bli ivaretatt. Hadde det ikke vært for det 
omfattende internasjonale engasjementet er det grunn til å tro at 
Afiuni ville blitt en del av venezuelanske fengslers grufulle dødssta-
tistikk innen kort tid.

Hjemme i husarrest har Afiuni forbud mot å forlate leiligheten, 
til tross for at legen har anbefalt at hun trenger å eksponere seg for 
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sol. Å besøke henne er som å spasere inn i en militærleir. 16 med-
lemmer av nasjonalgarden overvåker den middelaldrende domme-
ren døgnet rundt. Og før det er mulig å komme inn i leiligheten 
til den hyggelige damen, som åpner døren iført pysjamasbukser og 
lilla crocs, må legitimasjon sjekkes og noteres ned av de tre vaktene 
som til enhver tid er stasjonert rett utenfor inngangen.24 Til tross for 
døgnovervåkningen er Afiuni pålagt å presentere seg for retten hver 
femtende dag for å beholde retten til å sone hjemme. Et ganske 
malplassert krav overfor en som ikke har lov til å forlate leiligheten. 
For Chávez er det imidlertid en fin anledning til å demonstrere sin 
ubetingede makt. I et propagandaopptog av de sjeldne eskorteres 
Afiuni hver femtende dag til rettslokalet i et pansret militærkjøre-
tøy, ledsaget av en rekke motorsykler, to pickuper og mer enn 30 
militæroffiserer. Man skulle tro det var en livsfarlig terrorist, ikke en 
middelaldrende dommer, som ble transportert. Afiuni lever fortsatt 
i uvisshet om hva fremtiden vil bringe. 

I skrivende stund starter rettsaken mot Afiuni, tre år etter at 
hun først ble fengslet. Afiuni nekter stadig å stille opp i retten, 
ettersom hun vet at dommen i praksis vil være vedtatt, før rettsaken 
har begynt. «Hun vil ikke bli tiltalt av en dommer som krenker 
hennes menneskerettigheter», sier en av hennes forsvarsadvokater,  
Jose Amalio Graterol.25 Chávez har imidlertid endret straffeloven 
slik at rettsaker kan avholdes uten at tiltalte er til stede. Det beste 
Afiuni nå kan håpe på er at internasjonalt engasjement rundt 
saken har satt tilstrekkelig press på Chávez. Noen rettferdig rettsak 
vil hun aldri få så lenge Chávez sitter med makten.

I mellomtiden har husarresten sørget for å nekte henne tilgang 
til tilstrekkelig og passende helsebehandling. Per mai 2012 hadde 
Afiuni enda ikke fått vite om klumpen i brystet er en ondartet eller 
godartet svulst. Likevel er Afiuni mer redd for å miste retten til å 
sone hjemme. «Det jeg frykter aller mest er at noen plutselig ban-
ker på døren min og setter meg i fengsel på nytt», sier Afiuni alvor-
lig, vel vitende om at hun bor i et land hvor lov og rett er underlagt 
presidentens sinnelag.

Nye opplysninger gjør ikke Afiunis frykt for nok en gang å havne 
fengsel mindre forståelig. Samtidig som rettsaken mot Afiuni star-
ter har det kommet frem nye grusomme detaljer om Afiunis tid i 
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kvinnefengselet. I boken «Afiuni, kommandantens fange» (Afiuni, 
la presa del comandante), av den venezuelanske journalisten Fran-
cisco Olivares, forteller Afiuni, for første gang offentlig, at hun ble 
voldtatt i fengselet. Afiuni, som var 47 på det tidspunktet, skal ha 
blitt gravid og måtte abortere bak murene. Det var etter denne epi-
soden at Afiuni fikk blødninger, og måtte fjerne livmoren.26

Krev din rett, få din straff
Sakene til Eligio Cedeño og María Lourdes Afiuni er dessverre 
ikke unike. Selv om det er relativt få politiske fanger i Venezuela 
sammenlignet med andre autoritære regimer, er det en økende 
trend. I 2009 var det, ifølge Washington Post, mer enn 40 politiske 
fanger i landet, samtidig som mer enn 2.000 politiske opponenter 
var under etterforskning.27,28 Det er slettes ingen statistikk som kan 
forenes med begrepet demokrati.

General Francisco Usón var lenge et betrodd medlem av 
Chávez’ entourage. Han bekledde en rekke sentrale posisjoner i 
departementene, og var Venezuelas finansminister en kort peri-
ode i 2002, inntil han sa opp i protest mot Chávez’ håndtering av 
demonstrasjonen 11. april, og avgjørelsen om å iverksette «Plan 
Avila». Usón leverte sin oppsigelse 11. april. Han avsluttet alle sine 
forpliktelser til finansdepartementet den 17. april, og returnerte 
til militæret som brigadegeneral i aktiv tjeneste. De påfølgende 
månedene sendte Usón flere brev til forsvarsministeren der han 
blant annet kritiserte overdreven bruk av militærmakt mot sivile 
demonstranter. På grunn av dette ble Usón tvunget til å fratre, 
og pensjonere seg fra militæret. Men som sivil borger åpnet dette 
muligheter for en større deltakelse i offentligheten, og Usón mar-
kerte seg raskt som en sterk kritiker av Hugo Chávez. 

I mars 2004 medførte en brann i en straffecelle i militærbasen 
Fort Mara at åtte soldater i vaktarrest (eller «kakebu» som det heter 
på norsk militær sjargong) ble alvorlig skadet. To av dem døde av 
skadene. Da journalisten Patricia Poleo begynte å grave i saken 
kom hun frem til at brannen var forårsaket av en flammekaster 
og at øyenvitner hadde slått fast at soldatene ble påtent med vilje. 
Saken ble en politisk skandale for regjeringen. Den 16. april var 
Usón invitert som gjest i Marta Colominas program La Entrevista 
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(Intervjuet) sammen med Poleo. I kraft av sin militære ekspertise 
besvarte Usón et teknisk spørsmål fra Colomina om hvordan man 
bruker en flammekaster. Usón forklarte at en blanding av bensin 
og napalm måtte gjøres klar på forhånd, og antydet derfor at der-
som en flammekaster var blitt brukt, så måtte handlingen ha vært 
planlagt på forhånd. Uten å konkludere, uttalte Usón at: «dersom 
dette skulle vise seg å være sant, er det meget alvorlig.»29 Ikke lenge 
etter ble Usón arrestert. Til tross for at han på dette tidspunktet var 
en sivil borger ble han stilt for en militær domstol. Usón ble der-
etter dømt for å ha «krenket» forsvaret og satt i militært fengsel.30

Patricia Poleo og hennes far Rafael Poleo, som begge er jour-
nalister, er i dag i eksil i USA. Patricia flyktet landet i 2005 etter at 
hun ble beskyldt for å være «mesterhjernen bak drapet på statsad-
vokaten Danilo Anderson» i 2004. Hennes far Rafael Poleo rømte 
landet i 2008, da han ble dømt for å ha «oppfordret til drap på 
presidenten», etter at han uttalte følgende: «Jeg er bekymret for 
at Hugo Chávez kan komme til å ende sine dager som Mussolini: 
hengende med hæler over hodet.» 31,32 

Marta Colomina har vært en standhaftig motstander av Chávez 
helt siden kuppforsøket i 1992. Hun lot seg på ingen måte rive med 
av stemningsbølgen i 1998. Colomina henviste ofte til president-
kandidatens tidligere kuppforsøk, og fremstilte Chávez som en far-
lig, udemokratisk politiker. Colominas gravende journalistikk og 
utilslørte kritikk av Chávez gjorde henne til en fryktet stemme i 
offentligheten. I det svært polariserte, nesten «kaldkrigs»-klimaet 
mellom 2002 og 2004 ble Colomina et viktig symbol for opposisjo-
nen. I pamfletter utgitt av den radikale gruppen «La Piedrita» ble 
Colomina erklært et «krigsobjekt». Hun har overlevd flere draps-
forsøk, deriblant et angrep i 2003 da en molotov-cocktail ble kastet 
mot bilen hennes.33 I januar 2002 ble kontoret til en av Colomi-
nas medjournalister angrepet med eksplosiver etter at hun og tre 
kolleger hadde kringkastet en video av venezuelanske soldater i 
hyggelig samtale med medlemmer av FARC. Selv om regjeringen 
ikke har vært direkte ansvarlig for slike handlinger, gjør de lite for 
å stoppe det. Opposisjonelle journalister mottar ingen beskyttelse, 
og regjeringsvennlige pøbler får herje fritt uten frykt for annet 
enn sporadiske reprimander.
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I Venezuelas «sosialt inkluderende sosialisme for det 21. århun-
dret» skulle man kanskje tro at fagforeningene i det minste ville 
være skjermet for slik undertrykkende behandling. Slike kollek-
tive autonome bevegelser er imidlertid autoritære regimers største 
frykt. Det skulle fagforeningslederen Rubén González få merke da 
han ble fengslet i mars 2011 etter å ha arrangert en fredelig streik 
mot regjeringen. González representerte den største fagforenin-
gen i det statseide selskapet Ferrominera, et selskap han har jobbet 
for i 27 år. Mellom 12. og 26. august 2009 tok han arbeiderne i sel-
skapet ut i en fredelig streik etter at regjeringen hadde sviktet i å 
følge forpliktelsene de hadde blitt enige om i lønnsforhandlinger 
tidligere samme år. I forkant av streiken hadde González blitt kne-
blet gjentatte ganger. González ønsket å informere presidenten 
om arbeidernes misnøye på Aló Presidente, der Chávez ofte ber 
om «folkets» synspunkter på myndighetenes gjøremål. I Chávez’ 
vokabular faller imidlertid «kritikk» utenfor definisjonen av syns-
punkter, og González ble forhindret fra å møte.

Da fagforeningslederen ikke nådde frem med sitt budskap i 
noen fora, valgte han å bruke streikeretten. I stedet for å gå i for-
handlinger med arbeiderne brukte regjeringen sine egne nyhetska-
naler til å sverte de streikende som en «marginal gruppe arbeidere» 
på «rundt 20-60» som «på voldelig vis forsøker å stoppe selskapets 
daglige drift». I virkeligheten var streiken mange titalls ganger 
større, og antallet arbeidere var rundt 2.000 av en total arbeidsstyrke 
på ca 6.400. Før streiken var over hadde etterretningstjenesten 
arrestert González, og anklaget ham for «ulovlig ansamling av folk» 
(en heller absurd anklage mot en fagforeningsleder) i tillegg til 
«offentlig oppfordring til kriminalitet», «overtredelser mot retten 
til å arbeide» samt «overtredelser mot en sikkerhetssone».34 I mars 
2011 ble González dømt til syv års fengsel for disse forholdene.35 
Avgjørelsen ble sterkt kritisert av både Den internasjonale arbeids-
organisasjonen (ILO), venezuelanske fagforeninger og til og med  
regjeringsvennlige fagforeningsledere. Til slutt ble González innvil-
get betinget løslatelse, med forbud mot å forlate landet og påbud 
om å presentere seg for retten hver femtende dag. Med andre ord 
er González fortsatt formelt dømt for å ha benyttet sin grunnlovsfes-
tede rett til å streike.



kapittel 8

«Giftige» medier

«A free press can be good or bad,
but, most certainly, without freedom,
a press will never be anything but bad»

Albert Camus

I 2007 ble TV-stasjonen Radio Caracas Televisión Internacional 
(RCTV) fratatt lisensen, og kanalen tatt av den offentlige sen-
dingsfrekvensen. Avgjørelsen medførte en oppblomstring av unge 
demonstranter over hele landet. Ifølge Den inter-amerikanske men-
neskerettighetskommisjonen (IACHR) var det 1.521 demonstra-
sjoner i Venezuela i perioden 2006-2007, 1.763 mellom 2007 og 
2008, mens tallet hadde vokst til 2.898 mellom 2008 og 2009.1 Sam-
tidig eskalerte også regjeringens undertrykkelse av fredelige demon-
strasjoner. Den 28. desember 2006 annonserte Chávez at landets 
mest populære TV-kanal, RCTV, ville miste lisensen sin da den kom 
opp til ny vurdering 27. mai året etter. Etter mer enn 50 år på lufta 
skulle Venezuelas eldste og tyngste medieinstitusjon stenges. 

RCTV bestred utløpsdatoen regjeringen la til grunn og anket 
avgjørelsen til Høyesterett. I 1987, under president Jaime Lusinchi, 
ble RCTV tildelt en kringkastingslisens på 20 år. Denne lisensen 
ville i utgangspunktet utløpt den 27. mai 2007, slik regjeringen 
hevdet. Men i år 2000 innførte regjeringen en ny medielov som 
utvidet statens mulighet til å regulere mediene. Det er i denne 
loven at mediene blant annet ble pålagt å avbryte sine egne pro-
gramsendinger for å kringkaste regjeringens etter hvert beryktede 
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cadenas. Loven definerte et rammeverk for mediene som ble klassi-
fisert i tre kategorier: private, offentlige og lokale. Lovverket åpnet 
blant annet mulighetene for opprettelsen av lokale TV- og radio-
stasjoner med reservert båndbredde og offentlig finansiering, men 
under strenge regler. Slike lokale kanaler skal være non-profit, mer 
enn 70 prosent av innholdet skal være produsert i lokalmiljøet og 
dedikert til lokale nyheter. 

På den ene side ga dette nye grupper tilgang til kommuni-
kasjonskanaler som tidligere hadde vært lukket for dem. Samti-
dig ga det regjeringen et omfattende spillerom til å kontrollere 
nyhetsbildet og spre regjeringsvennlig propaganda. I forbindelse 
med det nye regelverket ble det også bestemt at alle gamle lisen-
ser skulle oppdateres og inkorporeres i det nye systemet, og Den 
nasjonale telekommunikasjonskomiteen (CONATEL) ble gitt en 
tidsfrist for dette på to år. Det ble samtidig slått fast i artikkel 210 
i den nye medieloven at «alle rettigheter og plikter under det 
gamle systemet» skulle opprettholdes mens de nye justeringene 
ble gjort.2 Det er i forbindelse med denne artikkelen at stridig-
heten om RCTVs lisens har sin opprinnelse. For CONATEL unn-
lot å utstede tillatelse til RCTV innen fristen (12. juni 2002). RCTV 
mener derfor at deres lisens, i tråd med artikkel 210, må regnes 
som automatisk fornyet for 20 nye år fra og med 12. juni 2002. Den 
9. februar 2007, seks uker etter at Chávez annonserte avgjørelsen, 
leverte RCTV sin anke til Høyesterett.3 I nesten tre måneder ble 
anken ignorert. Først den 18. mai, 10 dager før vedtaket skulle 
effektueres, og en uke etter at Chávez allerede hadde gitt lisensen 
til en ny offentlig kanal, valgte Høyesterett å avvise anken.4 Til sam-
menligning brukte regjeringen en dag på å avgjøre at RCTVs sen-
dere og kringkastingsutstyr skulle gjøres tilgjengelig for den nye 
kanalen Televisora Venezolana Social (TVes) vederlagsfritt.5 Dette 
ranet ble kalt en «demokratisering av eteren», til gode for «folkets 
tjeneste», uten at fremgår hvordan stengningen av landets mest 
populære TV-kanal skulle være å regne som en tjeneste til folket. 
Til tross for Høyesteretts dårlig kamuflerte rolle som presidentens 
håndlanger, er denne tvisten om lisensens korrekte utløpsdato det 
minst interessante med denne saken. Det vesentlige er at RCTV 
var spesifikt plukket ut på grunn av sin kritikk av regjeringen.
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«Apokalypsens fire ryttere»
Da Chávez returnerte til makten etter det kortvarige kuppet i 2002, 
gikk han rett i strupen på de fire store private mediene: Globovi-
sión, Venevisión, RCTV og Televen. De fire kanalene ble demonisert 
som «Apokalypsens fire ryttere» (en referanse til jordens endedager 
fra Johannes åpenbaring) og beskyldt for å være kuppmakere. Nå 
skal det sies at de nevnte mediene så visst ikke var noen helgener 
denne dagen. Bildet er imidlertid mer sammensatt enn man ofte 
får inntrykk av. Under generalstreiken dagene før den beryktede 
demonstrasjonen 11. april ble mediene overlesset med regjeringens 
obligatoriske spesialsendinger (cadenas) for å blokkere deknin-
gen av streiken. Mediene nektet imidlertid å gi regjeringen ene-
rett på nyhetsbildet. Da regjeringen hadde krevd mer enn 15 timer 
med kringkasting i mer enn 300 radio- og TV-stasjoner på to døgn 
bestemte de seg for at noe måtte gjøres.6 På alle regjeringens obliga-
toriske sendinger begynte mediene å dele skjermen i to. De hadde 
imidlertid latt presidentens egne sendinger få gå som vanlig inntil 
denne fatale torsdagen 11. april, da flere hundre tusen mennesker 
marsjerte mot Miraflores for å kreve Chávez’ avgang. 

Minutter etter at skudd ble avfyrt inntok Chávez TV-skjermen 
med nok en cadena. Dette fikk begeret til å flyte over for de private 
mediene. Forsøkte presidenten å dekke over en potensiell mas-
sakre, var spørsmålet mange stilte seg. Chávez hadde snakket i ca 
15 minutter da mediene bestemte seg for å splitte skjermen i to. 
Det hele ble en absurd forestilling. Mens Chávez la ut om regjerin-
gens fortreffelighet på den ene delen av skjermen, ble en sjokkert 
befolkning vitne til kaoset på den andre. Chávez svarte med å gi 
ordre om å kutte TV-kanalenes signaler, og millioner av venezue-
lanere som fulgte bekymret med på demonstrasjonen så plutselig 
ingenting annet enn en svart skjerm.7 Samtidig som borgere ble 
drept på gatene i Caracas ble medienes dekning forsøkt kneblet 
av presidenten. Sendingene fortsatte imidlertid via kabel og satel-
litt. I tillegg hadde Venevisión og RCTV forberedt seg på en mulig 
nødssituasjon og i løpet av en halvtime var signalet tilbake. 

Den 12. april 2002 trodde «alle» at Chávez var borte for godt. 
Hans nærmeste rådgiver og venn General Lucas Rincón hadde, som 
kjent, annonsert hans avgang, og det var ingen grunn til å tro at 
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noen snarlig retur for Chávez var i vente. Samtidig hadde Carmo-
nas udemokratiske handlinger skapt furore i befolkningen, og over-
gangsregimet var i ferd med å forfalle før det hadde begynt. Den 13. 
april ble landet vitne til en ny selsom nyhetsblokkade, denne gan-
gen i opposisjonens regi. I et møte med Carmona ble lederne for 
alle de store mediene enige om å «overlate kommunikasjonsstrate-
gien i overgangsregjeringens hender».8 Medienes selvpålagte sensur 
resulterte i et mediebilde mer absurd enn Chávez’ cadenas to dager 
tidligere. Samtidig som chavistaer tok til gatene for å demonstrere 
mot Carmona var det helt stille fra et samlet pressekorps. Selv da 
Chávez-leiren til slutt gjenerobret presidentpalasset viste de private 
mediene tegneserier og gamle filmer. Om man ikke hadde tilgang 
på internasjonale kanaler som for eksempel CNN via kabel-TV, fikk 
man inntrykk av at alt var som normalt.9 

Den mest aktive støttespilleren for Carmona-regimet disse 
dagene var imidlertid ikke RCTV. Enda mer fremtredende var 
mediemogulen Gustavo Cisneros og hans Venevisión, som nærmest 
fungerte som en bunker for Carmona og hans allierte disse dagene. 
Likevel ble Venevisións lisens fornyet samme dag som RCTV ble 
stengt. Televéns lisens ble også fornyet samme år. Begge hadde vært 
krasse kritikere av regjeringen i mange år, men etter opposisjonens 
nederlag under folkeavstemningen i 2004 valgte begge å skrinlegge 
kritikken av frykt for å bli tvangsnedlagt. Mange i opposisjonen ser 
fortsatt på Venevisión og Televén som forrædere. For selv om begge 
antakelig var uenig i avgjørelsen, betød den negative særbehandlin-
gen av RCTV god business for Venezuelas henholdsvis nest største 
og tredje største kringkaster. Da RCTV ble tatt av luften gikk nyhe-
ten stille hen hos de tidligere opposisjonelle bastionene. Cisneros 
kringkastet til og med en tale, der han erklærte at han ikke ville ta 
side i saken. Kun Globovisión opprettholdt sin kritiske linje. 

Behandlingen av RCTV møtte også krass kritikk fra det inter-
nasjonale samfunnet. Den uavhengige internasjonale journalis-
torganisasjonen Reportere uten grenser (RWB), som jobber for 
pressefrihet verden over, fordømte avgjørelsen i Høyesterett. Og 
ikke lenge etter uttalelsen fra RWB vedtok Europaparlamentet en 
resolusjon der de beklaget den venezuelanske regjeringens «totale 
uvilje til dialog generelt, og med RCTV spesielt». De slo fast at 
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avgjørelsen etablerte «en skremmende presedens for ytringsfrihet 
i Venezuela». Meningsmålinger viste at 65-80 prosent av befolknin-
gen var mot stengningen av RCTV. Lørdag 19. mai samlet omkring 
30.000 demonstranter seg i gatene i Caracas, mange med teip over 
munnen, i protest mot regjeringen. Mandagen etter bar flere hun-
dre journalister og studenter et kilometerlangt banner gjennom 
gatene i hovedstaden, der teksten «S.O.S. Ytringsfrihet» var skrevet 
på ti forskjellige språk med én meter høye bokstaver.10

Chávez var imidlertid urokkelig. Idet klokken slo midnatt, natt 
til mandag den 28. mai, gikk RCTV i svart. Det siste bildet folk fikk 
se var det av journalister, nyhetsankre, skuespillere og ansatte syn-
gende på nasjonalsangen mens de vinket farvel.11

RCTVs comeback og fall
Men RCTV hadde ikke tenkt å la seg stoppe. Mindre enn to måne-
der senere relanserte RCTV seg på kabelnettet. Det skulle bli en 
større suksess enn noen hadde regnet med. RCTVs comeback førte 
til en eksplosjon i etterspørselen etter tilgang til kabel-TV. På kort 
tid etablerte RCTV seg på nytt som en landets aller største TV-ka-
naler, til tross for at kabelnettet dekker en betraktelig mindre del 
av befolkningen. Samtidig ble hovedkontoret flyttet til USA, og 
RCTV registrerte seg som en internasjonal kanal under navnet 
RCTV Internacional. Som en internasjonal kanal unngikk RCTV 
kravet om å sende presidentens cadenas, som gjerne teller flere 
hundre timer hvert år. Presidentens krig mot RCTV hadde imid-
lertid bare begynt. Regjeringen forsøkte gjentatte ganger å tvinge 
RCTV til å registrere seg som en «nasjonal kringkaster» slik at de 
ville være pålagt å sende regjeringens obligatoriske spesialsen-
dinger. I en periode virket det som om «rettsstaten» faktisk satte 
noen begrensninger for myndighetenes mulige maktutøvelse. For 
Høyesterett ble nødt til å erkjenne at det ikke fantes noen regu-
leringer for kabel-TV som legitimerte et slikt krav. Denne used-
vanlige lovbeskyttelsen skulle ikke vare lenge. I Chávez’ Venezuela 
er mangelen på lover lite annet enn en oppfordring til å lage en 
ny. I desember 2009 utstedte derfor CONATEL en ny lov, spesi-
elt tilpasset RCTV, der det ble bestemt at også kanaler på kabel-
nettet med mer enn 70 prosent nasjonalt innhold skulle omfattes 
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av regelverket.12 Og vips hadde regjeringen gitt seg selv myndig-
het til å regulere RCTVs sendinger igjen. Den 24. januar fikk pri-
vate kabeloperatører direkte ordre om å kutte signalet til RCTV og 
fem andre TV-kanaler. Loven de hadde brutt var å unnlate å sende 
en tale Chávez holdt under en markering dagen før. Ironisk nok 
var også kanalen «TV Chile» – et snodig navn på en venezuelansk 
«nasjonal kringkaster» – en av disse.13 De fem øvrige kanalene fikk 
senere tillatelse til å fortsette sendingene sine. RCTV, derimot, 
er fortsatt utestengt. En stund fortsatte de å sende et nyhetspro-
gram via en colombiansk frekvens, inntil regjeringen også stoppet 
denne.14 Samtidig som regjeringen pøser penger inn i en kanal 
som aldri har oppnådd mer enn en brøkdel av seertallet RCTV 
hadde (selv etter overgangen til kabel), står de enorme kontorlo-
kalene som for kort tid siden ga arbeidsplasser til mellom 3.500 og 
4.000 mennesker tomme.

Medielover og sensur
I 2004 kom det en lov om «sosial ansvarlighet i fjernsyn og radio». 
Loven åpner for å bøtelegge eller også utestenge medier for «uan-
svarlige» ytringer av ulike slag, basert på kriterier som for eksem-
pel «motivasjon eller oppmuntring til rettferdiggjøringen av en 
kriminell handling», «spre panikk i befolkningen eller forstyrre 
offentlig orden», eller «diskreditering av lovlig konstituerte auto-
riteter».15 Loven som rett ut åpner for kriminalisering av myn-
dighetskritikk ble som vanlig hastebehandlet i parlamentet uten 
debatt. I august 2009 benyttet Chávez de nye lovene til å frata 34 
radiostasjoner lisensen.16,17 

I 2009 kom det et forslag om ytterligere straffeskjerpelser for kri-
tiske ytringer, da riksadvokat Luisa Ortega Díaz la frem forslag til 
en ny lov om fengselsstraff for «mediakriminalitet». Den nye loven 
foreslo en strafferamme på seks måneder - to år for ytringer som 
truer den «sosiale freden, nasjonens sikkerhet og uavhengighet, 
statlige institusjoners stabilitet, mental helse eller offentlig moral, 
og handlinger som skaper en tilstand av straffefrihet». Loven slo 
også fast at «enhver som utgir falske nyheter i media som forårsaker 
alvorlig offentlig uro, frykt og engstelse i befolkningen, eller skade 
på statlige institusjoner» skulle straffes med fengsel i to til fire år. 
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«Manipulering av nyheter» og mediers uvilje mot å avsløre identiteten 
til reportere uten signatur skulle også kunne straffes med opp til to 
år i fengsel, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ), som kalte 
lovene en «påminnelse om de mørke dagene under Latin-Amerikas 
diktatorer».18 «Ytringsfrihet må være begrenset», var riksadvokatens 
klare standpunkt.19 Etter voldsom nasjonal og internasjonal kritikk 
ble nasjonalforsamlingen til slutt tvunget til å legge lovforslaget i 
skuffen. Ortega Díaz har imidlertid, også etter lovforslaget, vært 
under hardt press fra presidenten for ikke å gjøre en god nok inn-
sats for å stilne kritikk. Ortega Díaz, sammen med resten av Høyeste-
rett, fikk beskjed om å være «kvikk» i sin behandling av medier som 
«forgifter» befolkningen, hvis ikke kunne de «si opp, slik at noen 
med mot kunne ta over» i stedet.20

Chávez har også opprettet et såkalt Senter for situasjonsstudier 
av landet, CESNA (Centro de Estudio Situacional de la Nación). 
Dets mandat er blant annet å «samle sammen, bearbeide og analy-
sere all informasjon fra statlige institusjoner så vel som samfunnet 
på ethvert område der det ansees av nasjonal interesse å forsyne 
regjeringen med analytisk informasjonsstøtte» Senteret har sam-
tidig makt til å erklære enhver informasjon for «reservert», «klas-
sifisert» eller «til begrenset bruk».21 I realiteten er det en rett til 
ubegrenset overvåkning, og sensurering av enhver informasjon 
regjeringen måtte finne ubehagelig.

Politisk forfølging
Med RCTV ute av spill er Globovisión den eneste store gjenvæ-
rende opposisjonelle TV-stasjonen i landet. I motsetning til RCTV, 
som hadde dekning over bakkenettet i hele landet, har Globovi-
sión bare dekning i statene rundt Caracas i tillegg til staten Zulia. 
Resten av landet må følge kanalen på kabel-TV eller satellitt. For 
en stor andel av befolkningen innebærer dette at de ikke har til-
gang til en eneste betydelig TV-kanal med et kritisk blikk på regje-
ringen. Offentlige TV-stasjoners nyhetsdekning skiller seg lite 
fra den jevne regjeringspropagandaen, med kun fem prosent av 
seertallene. Det forklarer også delvis de private medienes stadige 
dominans. Enorme summer kanaliseres inn i de offentlige kana-
lene hvert år. Men en befolkning som er vant med å bli avbrutt 
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hver eneste uke av timer med obligatoriske taler og filmer om 
regjeringens fortreffelighet, er lite interessert i å bruke resten av 
tiden på mer offentlig propaganda. Av de store private mediene 
har Venevisión til tider fremstått som mer partisk enn regjeringens 
egne kanaler. Foran presidentvalget i 2006 viet Venevición 84 pro-
sent av tiden til Chávez’ politiske forslag, mens 16 prosent ble viet 
til opposisjonen.22 Den andre store private kanalen Televen har 
forsøkt å gi et noe mer balansert bilde, men er fortsatt ekstremt 
forsiktig med å kritisere Chávez. Televen ble offer for en av de 
mer komiske utslagene av mediekontrollen i landet da Chávez 
forlangte at sendingen av den colombianske såpeserien «Chepe 
Fortuna» ble stanset. Den parodiske affæren er en ypperlig illustra-
sjon på myndighetenes fintfølenhet. Chávez lot seg provosere av at 
serien inneholdt en skruppelløs sekretær ved navn «Venezuela» og 
en hund som het «Little Hugo».23 Det var nok til å få programmet 
tatt av luften.

For Globovisión har innvendingene ikke vært like «harmløse». 
Når arbeidere streiker mot ubetalte lønninger, studenter demon-
strerer mot politiske fanger, eller innbyggere klager på mangelfulle 
offentlige tjenester, er Globovisión ofte den eneste fjernsynskana-
len tilstede. Kanalens eier, Guillermo Zuloaga, har vært gjenstand 
for gjentatt trakassering av både regjeringen og dets støttespillere. 
I mars 2010 ble Zuloaga arrestert på grunn av en tale han holdt 
for den inter-amerikanske presseforeningen (IAPA) samme måned, 
og anklaget for «falske» og «støtende» kommentarer mot presiden-
ten. Talen han ble arrestert for handlet, ironisk nok, om nettopp 
kriminalisering av folks meningsytringer. Zuloaga hadde kritisert 
metodene Chávez bruker for å kneble kritiske stemmer, og sagt at 
Venezuela «manglet ytringsfrihet».24 Om Chávez ønsket å bevise at 
kommentarene var «falske» ble det ikke mer troverdig da Zuloaga 
så seg nødt til å flykte landet på grunn av anklagene kort tid etterpå.

Da et mindre jordskjelv rammet Caracas, og USA var de første til å 
kommentere saken, gikk Globovisión på lufta med krass kritikk av 
regjeringen. De oppfordret seerne til å forholde seg rolig, men kri-
tiserte regjeringen for ikke å ha informert befolkningen skikkelig.25 
Regjeringen svarte med å beskylde Globovisión for å skape «frykt, 
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bekymring», og «terror», og truet med å stenge kanalen.26 I juni 
2011 brøt det løs voldelige opptøyer i fengselet El Rodeo i Guatire 
utenfor Caracas da bevæpnede gjenger inne i fengselet braket løs 
mot hverandre, og mer enn 20 mennesker ble drept.27 Massakren 
representerte bare en av en rekke dødelige sammenstøt i Venezu-
elas massivt overbefolkede fengsler. Den omfattende mediedeknin-
gen demonstrerte for hele verden den fatale fengselssituasjonen i 
landet. Etter massakren ble Globovisión ilagt en bot på 2,2 millio-
ner dollar, 7,5 prosent av selskapets samlede inntektsgrunnlag, for 
sin dekning av saken. De ble beskyldt for å ha «promotert hat av 
politiske årsaker», og for å ha «skapt frykt i befolkningen». Selv om 
andre medier også hadde omfattende dekning av saken, ble Globo-
visión plukket spesielt ut og beskyldt for «overdreven bruk av grå-
tende familiemedlemmer blandet med lyden av våpenskudd.»28 
Globovisión forsøkte å anke saken gjennom rettssystemet. Det førte 
bare til at Høyesterett i stedet vedtok at eiendeler verdt tre ganger så 
mye som boten skulle konfiskeres, dersom Globovisión ikke betalte. 
Selskapet hadde ikke noe annet valg enn å skrape sammen hele 
beløpet dagen etter.29 Det er neppe tilfeldig at forsøket på å knekke 
Globovisión økonomisk kom midt i valgkampinnspurten mellom 
Hugo Chávez og opposisjonens motkandidat Henrique Capriles.

Chávez har tilsynelatende gjort flere forsøk på å knekke Globo-
visión, men det er usikkert hvorvidt Chávez faktisk ønsker å kneble 
kanalen fullstendig. Flere regimekritiske analytikere tror at Chávez 
egentlig ønsker å fjerne Globovisión, men vegrer seg for signal- 
effekten det vil sende å kneble den siste opposisjonelle TV-kanalen. 
All den tid Venezuelas største TV-kanal ble presset ut av alle kom-
munikasjonskanaler er det liten tvil om Chávez ville lykkes med å 
gjøre det samme med Globovisión dersom han gikk inn for det. I 
motsetning til RCTV utgjør Globovisión en begrenset trussel. Glo-
bovisión har ikke noe i nærheten av like mange seere som RCTV, 
ei heller som de store gjenværende private mediene som unnlater 
å kritisere regjeringen. De fleste som ser på Globovisión tilhører 
antakelig en velgergruppe som Chávez ville hatt problemer med å 
innkassere uansett. Chávez trenger imidlertid en fiende. Fiender 
er som heroin for diktatorer og autoritære ledere. Uten en fiende 
å rette sin harmdirrende pekefinger mot blir all propagandaen 
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meningsløs, og Chávez lite mer enn en langsint skyggebokser. For 
Chávez er politikken en evig kamp mot «fiendene av revolusjo-
nen», USA, imperialismen, oligarkene, borgerskapet og mediene.

Et stadig farligere yrke
I vestlige demokratier er det en selvfølge at politikere må finne 
seg i at mediene er styresmaktenes vaktbikkje. Uttrykket «den 
fjerde statsmakt» brukes ofte om pressen i Norge og understreker 
dens selvfølgelige rolle som kritiker og overvåker. I Venezuela har 
Chávez vært i konstant krig med private medier, som han beskylder 
for å bedrive «psykologisk krigføring» mot regjeringen.30 Opposi-
sjonelle journalister hetses direkte på pressekonferanser. TV-sta-
sjoner og deres eiere blir kalt «sosialt degenererte», beskyldt for å 
«spre gift i befolkningen» og bedt om å «dra til helvete». Chávez 
begrenser seg heller ikke til sjikanering, og følger gjerne opp med 
direkte trusler om maktbruk. «La meg minne deg om at du har en 
tillatelse som jeg kan tilbakekalle når jeg måtte ønske det», advarte 
Chávez eksempelvis på en pressekonferanse, og har også truet med 
å bruke militæret om nødvendig «i offentlighetens interesse».31 

Enda verre er det at voldelige tilhengere av regjeringen ofte 
blir inspirert av presidentens hissige taler. Opposisjonelle journa-
lister blir dermed ofte angrepet og utsatt for hærverk. For mange 
har skuddsikker vest blitt en naturlig del av arbeidsantrekket. 
Flere ganger har journalister endt opp på sykehus etter forsøk på å 
dekke demonstrasjoner - utsatt for blind vold uten annen begrun-
nelse enn at de tilhører «feil» avis eller TV-kanal.

Ungdomsopprøret
Stengningen av RCTV førte til en ny epoke i venezuelansk politikk. 
Chávez hadde vært i verbal skyttergravskrig med mediene lenge, 
men dette steget representerte autoritære virkemidler, mer like-
fremt og ubeskjedent enn noe Chávez hadde gjort tidligere. For 
mange, også i de fattigere bydelene, ble dette en vekker. Så lenge 
Chávez’ autoritære virkemidler, i hvert fall tilsynelatende, stort sett 
gikk ut over politikereliten og «borgerskapets interesser» var mange 
villig til å se igjennom fingrene på det. For første gang opplevde 
mange at Chávez’ autoritære samfunnsgrep hadde strukket seg 
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innenfor husets fire vegger. Stengningen av RCTV representerte en 
direkte inngripen i folks valgfrihet. Mange mistet tilgangen til sine 
favorittserier og underholdningsprogrammer, men også for de som 
ikke så på RCTVs programmer ga stengningen en uggen følelse. 
For å sitere studenten Geraldine Alvarez: «Det var første gangen jeg 
følte at regjeringen kom inn i huset mitt og fortalte meg at jeg ikke 
fikk gjøre noe.»32 For andre ble det et varsel om at Chávez’ krig mot 
mediene ikke kunne avvises som hissig retorikk. 

De senere årene har studentbevegelsen representert en særlig 
trussel mot regjeringen. Studentbevegelsen i Venezuela ble i stor 
grad født som en direkte konsekvens av RCTV stengningen. Da 
RCTV gikk i svart natt til 28. mai bestemte en rekke studenter seg 
for at alt ikke kunne fortsette som normalt neste dag. Det star-
tet med noen hundretalls studenter som demonstrerte utenfor de 
største universitetene i Caracas. Hundretalls vokste raskt til tusen-
talls og titusentalls. Demonstrasjonene ble slått brutalt ned på. 
Tåregass, vannkanoner og gummikuler ble brukt for å bryte opp 
demonstrasjonene. Den 30. mai var over 180 mennesker fengs-
let. 100 av dem var mindreårige.33 Den brutale behandlingen av 
studentene sørget bare for å gi dem mer sympati, og vendte flere 
mennesker mot regjeringen. På kort tid var studentene på vei til å 
bli en politisk maktfaktor Chávez måtte regne med. Få, om noen, 
av de unge menneskene som tok til gatene for å demonstrere 
disse dagene hadde noen anelse om at de skulle bli starten på en 
bred organisert bevegelse. Det som startet som spontane protester 
skulle snart bli til den mest vellykkede opposisjonelle bevegelsen i 
Venezuela siden Chávez først kom til makten. I en måned preget 
studentenes demonstrasjoner gatebildet hver eneste dag, men det 
var først i august at studentenes rolle vokste til noe langt større. 
Chávez krig mot landets «giftige» medier hadde lagt grunnmuren 
for det som skulle bli hans første prestisjenederlag ved valgurnene. 

En ny opposisjon
Etter at Chávez vant en overlegen seier over Manuel Rosales i pre-
sidentvalget i 2006 var han overbevist om at han hadde fått manda-
tet han trengte til å fremskynde revolusjonen i hyperfart.

I midten av august la Chávez frem 69 forslag til grunnlovs- 
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endringer som konsentrerte enorm makt hos presidenten.34,35 
Endringene Chávez foreslo innebar blant annet retten til å erklære 
unntakstilstand på ubestemt tid. Under en slik unntakstilstand skulle 
presidenten også ha myndighet til å suspendere grunnlovsfestede 
rettigheter som retten til informasjon og rettferdig rettergang. Pre-
sidenten skulle gis retten til å sensurere mediene og kaste folk vilkår-
lig i fengsel på ubestemt tid. En annen av endringene skulle tillatte 
Chávez å tegne nye administrative områder styrt av visepresidenter 
han selv hadde valgt, og med myndighet over lokale folkevalgte.36 
Sentralbankens uavhengighet skulle avskaffes, og de internasjonale 
reservene skulle underlegges presidentens kontroll.37 Det mest kon-
troversielle av forslagene var imidlertid det som utvidet en presi-
dentperiode fra seks til syv år og fjernet begrensningene på antall 
mulige gjenvalg. For å skape folkelig tilslutning til endringene ble 
det lagt inn en rekke populistiske forslag som det ikke eksisterte 
noen hindringer for i Grunnloven fra før av. For eksempel skulle 
både seks timers arbeidsdag og velferdsordninger til folk som jobber 
svart grunnlovsfestes. Det hele skulle legges ut til folkeavstemning 2. 
desember samme år og stemmes over i en pakkeløsning med alter-
nativene «ja» eller «nei». Nå protesterte ikke studentene retroaktivt 
lenger. De hadde fått et mål å jobbe mot.

Mange av studentene som spontant hadde tatt til gatene i mai, 
begynte nå å organisere en bevegelse. Med universitetene som 
rekrutteringsarena arrangerte de demonstrasjoner i en rekke byer. 
Offentlig karakterisert som «fascister», «fiender av fedrelandet», 
«imperiets marionetter», osv, av presidentens støttespillere helt 
opp til presidenten selv, var studentene plutselig blitt regimets 
mest fryktede motstandere. Plutselig var studenter som 23 år gamle 
Yon Goicoechea blitt premissleverandørene i den venezuelanske 
offentligheten. Inspirert av suksessen til andre ikke-voldelige pro-
testaksjoner, som den serbiske opposisjonens fredelige styrting av 
Milosevic, der ungdomsbevegelsen Otpor var sentral, satte Goico-
echea med flere i gang store fredelige demonstrasjoner. I organi-
sasjonens spede begynnelse malte demonstrantene hendene sine 
hvite, for slik å symbolisere at de i motsetning til myndighetene 
ikke hadde blod på hendene, mens de delte ut blomster til opp-
stilte styrker i opprørspolitiet. 
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Studentene, som ikke hadde den samme politiske bagasjen 
som de politiske partiene, mottok støtte fra brede sektorer i det 
sivile samfunnet. «Studentlederne har mer troverdighet hos folket 
nå enn noen av lederne i de opposisjonelle partiene», uttalte den 
politiske analytikeren Alberto Garrido til New York Times i novem-
ber 2007. Også flere politikere på venstresiden støttet studentenes 
demonstrasjon mot grunnlovsendringene. Ingen hadde imidler-
tid forutsett det kanskje mest nådeløse slaget av dem alle. Tidlig i 
november valgte general Raúl Baduel, som nå hadde blitt Chávez’ 
forsvarsminister, å bryte med regimet. Etter å ha kommet frem fra 
skyggen under det kortvarige kuppet i april 2002, der Baduel og 
hans elitestyrker antakelig var avgjørende i å få Chávez’ gjeninn-
satt, var Baduel ikke lenger noen ukjent mann. Som forsvarsmi-
nister og «revolusjonshelt» var han blitt et velkjent medlem av den 
«bolivarianske revolusjonen». Nå gjorde Baduel et overveldende 
avhopp til opposisjonen, og ble en profilert opposisjonsleder. «Det 
er en pervers omveltning av vår eksisterende Grunnlov som er på 
vei,» erklærte han. For Baduel representerte forslaget «intet min-
dre enn et forsøk på å etablere en sosialiststat i Venezuela». «Dette 
er ikke en reform,» sa Baduel i et intervju i november. «Jeg katego-
riserer det som et statskupp».38

Etter hvert ble demonstrasjonene større og mer risikable. I 
november fylte omtrent 80.000 mennesker gatene, der de mar-
sjerte til Høyesterett i protest mot å grunnlovsfeste «sosialisme» 
som styreform.39 På vei tilbake ble studenter fra Sentraluniversite-
tet i Caracas angrepet av revolvermenn på motorsykkel som braste 
inn på universitetsplassen og skjøt mot demonstrantene.40 Ni 
mennesker ble skadet. Det er uklart hvordan volden først oppsto, 
men ansatte på universitetet skal senere ha identifisert gjernings-
mennene som medlemmer av offentlig finansierte paramilitære 
grupper.41 Presidentens fyrrige retorikk fyrte uansett oppunder 
voldelige gnisninger hos regjeringsvennlige grupper. På grunn av 
truende telefoner og e-poster skiftet Goicoechea nummer gjen-
tatte ganger, og hver natt skiftet han på å sove hos ulike venner, 
aldri mer enn en natt på samme sted. En enda større bekymring 
for Goicoechea var hans far. Siden 2003 hadde faren sittet vare-
tektsfengslet, mens han avventet rettssak, beskyldt for uaktsomt 
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drap, noe han selv hevdet var et resultat av selvforsvar. Nå ble farens 
rettssak et yndet pressmiddel fra myndighetene overfor den unge 
studenten. Goicoechea visste at han hadde satt i gang noe langt 
større enn seg selv. Han hadde neppe klart å stoppe de omfattende 
protestene om han hadde prøvd. Studentbevegelsen hadde klart å 
skape en bred allianse i det politiske og sivile samfunn som over-
gikk noe noen av opposisjonspartiene hadde fått til. 

Da klokken slo midnatt 2. desember 2007 var resultatet av fol-
keavstemningen ennå ikke blitt annonsert, men i de tidlige mor-
gentimene da studentene gjorde seg klare for å protestere mot 
nok et urettmessig valgnederlag kom den overraskende beskjeden: 
Chávez hadde tapt. For første gang måtte Chávez innrømme et 
valgnederlag. Tallene fra Det nasjonale valgrådet (CNE) viste et 
jevnt valg. Med 49 mot 51 prosent hadde Chávez tapt med knap-
pest mulig margin. Til tross for de knappe marginene hadde fol-
ket likevel talt. De hadde avslått Chávez’ reformer. I 2012 skulle 
Venezuela velge en ny president. 

Da Chávez adresserte befolkningen natt til 3. desember var det 
en sjeldent mild og nøktern president som inntok TV-skjermen. 
«Jeg takker dere og gratulerer dere», sa Chávez rolig, med henvis-
ning til sine motstandere.«Jeg anerkjenner den beslutningen som 
folket har gjort. Til dere som fryktet at jeg ikke ville anerkjenne 
resultatet, dere kan gå rolig hjem og feire.»

Ordene sto i sterk kontrast til retorikken bare to dager tidligere: 
«Enhver som stemmer «Ja» stemmer på Chávez, og enhver som 
stemmer «Nei» stemmer på George W. Bush», sa Chávez da. For å 
«fullføre forvandlingen» han hadde startet kunne han også berette 
om sine langvarige presidentambisjoner. De strakk seg mye lenger 
enn én periode til. «Hvis Gud gir meg liv og hjelp, vil jeg være regje-
ringens overhode til 2050», fortalte Chávez til en mengde entusi-
astiske supportere.42 I 2050 ville president Chávez for øvrig vært 
95 år. Nå hadde valgresultatet «knust Chávez’ uovervinnelighet og 
hugget inn bremsene for revolusjonen», for å sitere The Guardians 
Latin-Amerika-korrespondent Rory Carroll. Opposisjonen jublet, 
men de fleste ante nok at dette ikke var siste ord i saken. Tilhørerne 
kunne umulig unngå å legge merke til to illevarslende ord som 
advarte om at det siste slaget ikke var unnagjort. Med klar referanse 
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til de etterhvert legendariske ordene etter det mislykkede kuppfor-
søket i 1992 sa Chávez at han ville fortsette kampen for å skape sosi-
alisme. De foreslåtte endringene hadde feilet «for nå».43 Som i et 
ekko av dagene etter kuppet i 2002 tok det heller ikke mange dager 
før Chávez’ gjenkjennelige hatretorikk var på plass igjen. «Gjør dere 
klare, for en ny offensiv er på vei», advarte Chávez. Han langet ut 
mot Baduel, som han kalte en «forræder» som hadde «blitt kjøpt av 
USA». Chávez hadde mye på hjertet:

Pass dere, USA-elskere, feire. Dere har ingen verdighet uansett. 
Hvordan kunne dere ha det? Jeg anbefaler dere å forvalte seieren 
deres klokt, fordi vi kommer til å lansere en fornyet offensiv for 
den flotte grunnlovsreformen.

Chávez konkluderte med å kalle opposisjonens seier for «dritt». 
«Dette er en drittseier, og den er deres», fastslo han.44,45 Med 
fem år igjen av Chávez’ periode var det liten tvil om hvordan det 
hele kom til å ende. Opposisjonen kunne gjerne mobilisere, men 
Chávez ville finne en måte å fremme de samme forslagene om 
igjen frem til de ble vedtatt. 



kapittel 9

Kunsten å stjele valg

Da Mexicos Ernesto Zedillo, den siste av Det revolusjonære insti-
tusjonelle partiet PRIs presidenter, i dets mer enn 70 år lange 
uavbrutte periode ved makten, vant valget i 1994, ble det, av en 
observatør, beskrevet som: «en fotballkamp der målstengene 
hadde ulik høyde og bredde og der ett lag telte 11 spillere pluss 
dommeren mens det andre hadde snaut seks eller syv spillere».1 
Beskrivelsen kunne likeså godt blitt anvendt på flere av valgene i 
Venezuela. Med slike spilleregler er det ikke veldig imponerende å 
vinne både et, to eller femten valg. 

I 2007 ble Chávez tatt på sengen av en ny og uventet oppo-
sisjon. Presidenten hadde ikke tenkt å gjøre samme feilen to 
ganger. Ganske umiddelbart etter nederlaget i 2007 ble Chávez 
forfølging av politisk opposisjonelle – merkbart – mer intensiv 
og direkte.

Å velge sine fiender 
I oktober 2008, en måned før Venezuela skulle avholde lokalvalg, 
ble Raúl Baduel arrestert for, mildt sagt, tvilsomme korrupsjonsan-
klager. Etter et og et halvt år i fengsel ble Baduel stilt for en mili-
tær domstol bestående av offiserer med langt lavere rang enn ham 
selv. Domstolen var satt sammen av offiserer med en ubestridt loja-
litet til presidenten. Baduel ble dømt til syv år og elleve måneder i 
fengsel.2 I tillegg ble han også fradømt retten til å noen gang stille 
til valg eller bekle offentlige embeter igjen.
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Foran lokalvalget i 2008 ble ytterligere ca. 300 kandidater dis-
kvalifisert og fratatt retten til å stille til valg, uten rettssak eller 
dom. En av disse var Leopoldo López. Som tidligere ordfører i den 
rike bydelen Chacao i Caracas, blir López ofte forsøkt avfeid som 
en mann av overklassen, men López var umåtelig populær som 
ordfører. Han ble gjenvalgt med mer enn 80 prosent av stemmene, 
og foran lokalvalget i 2008 var han en tidlig favoritt til å vinne ord-
førervalget i hele Caracas med omkring 65 prosents oppslutning 
på meningsmålingene, i en by der halvparten av staten bor i slum-
men. López er også en av få som noengang har oppnådd høyere 
oppslutning enn Chávez på nasjonale målinger, og var lenge en 
fryktet presidentkandidat i 2012. Uten å være dømt for noen kri-
minelle handlinger, ble López diskvalifisert fra å stille til valg på 
noe nivå i Venezuela. I 2010 tok López saken til IACHR-domsto-
len, og i september året etter dømte domstolen i López’ favør.3 
Avgjørelsen ble imidlertid avvist av Chávez, som viftet bort vedtaket 
som «verdiløst.» Til tross for at vedtakene i domstolen er bindende 
ifølge venezuelansk lov, vedtok også Høyesterett å avvise vedtaket. 
Foran presidentvalget i 2012 var López en av hovedutfordrerne i 
opposisjonens primærvalg, men i januar trakk han seg for å skape 
samling bak den ledende kandidaten Henrique Capriles. Dersom 
López hadde vunnet primærvalget er det fortsatt usikkert om myn-
dighetene ville tillatt ham å stille. 

Dystert menneskerettighetsselskap
I Chávez’ øyne er internasjonale menneskerettighetsstandarder et 
uttrykk for en uhørt inngripen i hans handlefrihet. Chávez har kalt 
IACHR-domstolen for «avskyelig, råtten og skammelig», og uttalte 
at både IACHR-kommisjonen og domstolen burde opphøre å 
eksistere siden de er «mindreverdige» og mot «folkets interesser».4 

Etter å ha kastet om seg med trusler i flere måneder, tok Venezu-
ela de første formelle stegene mot å trekke seg fra IACHR-domsto-
lens jurisdiksjon i september 2012. Fra meddelelse tar det ett år 
før vedtaket trer i kraft. Det betyr at fra og med høsten 2013 vil 
Venezuela ikke lenger være juridisk bundet av domstolens vedtek-
ter.5 For Venezuela, isolert sett, har avgjørelsen begrenset praktisk 
konsekvens ettersom Chávez aldri har respektert IACHR-systemet 
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(eller andre internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner for 
den saks skyld).

I et regionalt perspektiv er det imidlertid en svært viktig, alvor-
lig og urovekkende hendelse. Ikke noe land har trukket seg fra 
domstolen siden slutten av Alberto Fujimoris brutale president-
periode i Peru. I 1999 annonserte Fujimori at Peru trakk seg fra 
IACHR-domstolens jurisdiksjon. Vedtaket rakk imidlertid aldri å 
tre i kraft før Fujimori hadde frasagt seg presidentvervet og gått i 
eksil i Japan. Kongressen avslo Fujimoris frasigelse og valgte i ste-
det å fjerne presidenten ved «impeachment-prosedyren». Etter 
eksil i Japan flyttet Fujimori til Chile der han til slutt ble arrestert 
og utlevert til Peru. I skrivende stund soner Fujimori en dom på 
25 år for blant annet korrupsjon, kidnapping, mord og flere grove 
menneskerettighetsbrudd.6 Det er altså dette dystre menneskeret-
tighetsselskapet Chávez har valgt å plassere seg i.

Valgseire til ingen nytte
De siste årene har mer enn 800 mennesker i Venezuela blitt fratatt 
retten til å stille til valg.7 En av dem er Manuel Rosales, som var 
opposisjonens hovedkandidat i presidentvalget i 2006, der Chávez 
vant en klar seier. I 2008 vant Rosales guvernørvalget i Venezuelas 
nest største by Maracaibo, til tross for gjentatte trusler fra Chávez 
om å fengsle ham for angivelig «å planlegge mordet på ham selv».8 
«Jeg respekterer Chávez som president, men han respekterer ikke 
meg som guvernør», sa Rosales til Globovisión i løpet av valgkam-
pen.9 I 2009 gikk Rosales i skjul, etter at det ble utstedt en arrest-
ordre på ham, og i april ble Rosales innvilget politisk asyl i Peru.10 
Den politiske heksejakten på Rosales beviste at selv ikke en sittende 
folkevalgt guvernør i Venezuelas nest største by kunne være trygg.

Lokalvalget i 2008 ble ikke noen entydig seier for Chávez. Hans 
allierte partier vant overlegent flest stater, med 17 av 22 guvernø-
rer.11 To av de mest folkerike statene, Zulia og Miranda, ble imidler-
tid vunnet av opposisjonen, som også sørget for et prestisjenederlag 
for Chávez i Caracas. Den mest symbolske seieren for opposisjonen 
var antakelig i Sucre, en av de fattigste statene i landet og en tid-
ligere Chávez-bastion.12,13 Ett år etter at studentbevegelsen hadde 
mobilisert til seier i kampen mot grunnlovsendringene, viste 
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opposisjonspartiene at heller ikke de hadde tenkt å la Chávez få 
gjennomføre sine samfunnsomveltende reformer uten motstand. 

Det er imidlertid vanskelig å konkurrere mot en president som 
kan finne på nye lover som det passer ham. Når opposisjonen viste 
at de var i stand til å vinne lokalvalg i viktige nøkkelstater, betød det 
bare at Chávez måtte finne nye kreative måter å undergrave oppo-
sisjonens innflytelse på. Chávez var lite interessert i å la velgerne få 
avgjøre hvem som skulle styre i Caracas. Vinneren av valget, oppo-
sisjonens Antonio Ledezma, hadde sittet mindre enn et halvt år da 
nasjonalforsamlingen vedtok en ny lov som etablerte et nytt føde-
ralt distrikt i Caracas og effektivt strippet den folkevalgte borger-
mesteren for all makt. Mesteparten av Caracas ble underlagt dette 
nye distriktet, og Ledezma fikk ordre om å overlevere statens bud-
sjettmidler til Jacqueline Farías, en ny sjef utnevnt av presidenten 
selv. Statens ansatte, statlige bygninger og andre verdier underlagt 
borgermesterens kontroll ble likeledes overført til det nye presi-
dentutnevnte overhodet.14 Ledezma har blant annet sultestreiket 
i seks dager for å sette fokus på den ulovlige tilraningen av makt, 
overfor ham selv og andre opposisjonelle borgermestre.15

Folkeavstemning uten konsekvenser
Kun seks dager etter lokalvalget lanserte Chávez sin nye plan for å 
gjenoppta grunnlovsforslaget som ville tillate ham å stille til gjen-
valg i 2012. Nok en gang var det finurlige tolkninger av Grunn-
loven, med Høyesteretts delaktighet, som muliggjorde Chávez’ 
juridiske krumspring. Grunnloven slår fast at hensikten med en 
reform er «å utføre en avgrenset redigering av Grunnloven og 
erstatning av en eller flere av dens bestemmelser, uten å endre 
de fundamentale prinsippene og strukturen i grunnlovsteksten».16 
Grunnloven presiserer videre, i noe uklare termer, at «et revidert 
konstitusjonelt reforminitiativ» ikke kan legges frem mer enn en 
gang i løpet av samme termin.17 Chávez kunne derfor ikke fremme 
det samme forslaget på nytt innenfor samme periode. 

Men Chávez hadde ingen planer om å ta konsekvensene av fol-
keavstemningen året før. I 2007 var forslaget om å tillate ubegren-
set gjenvalg for presidenten en del av en større pakke. Derfor var 
det, etter presidentens kreative logikk, noe helt annet nå. Denne 
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gangen foreslo Chávez bare denne ene endringen, og fikk derfor 
legge frem forslaget til avstemning et drøyt år etter at det hadde 
blitt stemt over forrige gang.18 Dette til tross for at det var nettopp 
dette forslaget som hadde vært mest kontroversielt sist. 

Samtidig hadde Chávez lagt inn noen taktiske utvidelser av for-
slaget sitt. I stedet for bare å gjelde presidenten, skulle endringene 
tillate ubegrenset gjenvalg av samtlige folkevalgte representanter. 
Dette forslaget ble, naturlig nok, mottatt med langt større entusi-
asme hos Chávez’ guvernører, ordførere og lokale folkevalgte, som 
gjerne kunne tenke seg å besitte privilegerte posisjoner på livstid 
de også. Disse var dermed mer enn villige til å drive omfattende 
kampanje for Chávez’ reformforslag. Samtidig mobiliserte Chávez 
alle institusjoner han hadde til disposisjon. Offentlige kontorer ble 
stengt, slik at de ansatte kunne delta på markeringer til støtte for 
presidenten, og store offentlige selskaper som PDVSA og telefon-
selskapet CANTV fikk beskjed om å sende ansatte ut i valgkamp.19 

Studentene mobiliserte nok en gang med sin «nei betyr 
nei»-kampanje, men denne gangen var Chávez forberedt på stu-
dentenes demonstrasjoner. Politiet ble beordret til ikke å holde 
tilbake på tåregassen hvis studentene blokkerte en gate. Student-
ledernes hjem ble systematisk ransaket, og lite eller ingenting ble 
gjort for å holde tilbake grupper som «La Piedrita» (en av det 
voldelige 23 de enero-distriktets største gjenger) i sine angrep på 
demonstrantene.20 Den mer effektive politiske forfølgelsen gjorde 
det vanskeligere for studentene å organisere seg. Samtidig hadde 
flere av studentlederne gått fra å representere en slags ungdom-
melig aura til å bli mer etablerte politiske figurer, og lå mer lage-
lig til for politiske hugg. Valget, som holdt seg jevnt på målingene 
hele veien, endte til slutt med 54 prosent til Chávez, mot opposisjo-
nens 46.21 Likevel møtte resultatet relativt få protester. Et drøyt år 
tidligere hadde opposisjonen hatt et uvurderlig trumfkort: overras-
kelsesmomentet. Studentbevegelsen hadde tatt Chávez på sengen. 
Denne gangen hadde de ikke greid å skape den samme energien 
og styrken, noe nyvalgte opposisjonspolitikere i sentrale stater ikke 
klarte å demme opp for. I motsetning til Chávez, var opposisjonen 
dårlig organisert, manglet en tydelig leder og et klargjort politisk 
alternativ. Samtidig sto også opposisjonen overfor en velgergruppe 
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der mange følte at det hele var nytteløst. «Vi stemte for ett år siden, 
og vi sa nei. Og her er han igjen, med det samme forslaget. Vi er lei 
av det samme forslaget, lei», sa Luigina Villano eksempelvis til Was-
hington Post. I møte med presidentens nesten ubegrensede pen-
gesekk, enorme maktapparat, og mulighet til å utkommandere 
titusener av offentlige arbeidere på demonstrasjoner og valgkamp-
aktiviteter, maktet ikke opposisjonen å mobilisere den samme støt-
ten som for et drøyt år siden.

Manipulering av valgordningen
Opposisjonen hadde uansett liten tid til å demonstrere eller 
sørge over valgnederlaget, om det var aldri så udemokratisk. Det 
var bare halvannet år til neste parlamentsvalg. I fem år hadde 
opposisjonen ikke vært representert i parlamentet, ettersom alle 
de store opposisjonspartiene boikottet parlamentsvalget i 2005. 
Hensikten den gang var forståelig nok. Opposisjonen hadde 
ønsket å sende et sterkt signal om valgenes udemokratiske natur. 
Men dette la i stedet grunnlaget for en ytterligere svekkelse av 
demokratiske strukturer. Nå hadde de lært av sine feil. Foran 
parlamentsvalget i 2010 klarte opposisjonen å samle et femtitalls 
partier bak opposisjonsalliansen den Demokratiske Unions for-
samling, MUD (Mesa de Unidad para la Democracia).22 Man-
gelen på samling i opposisjonen var mye av grunnen til at de 
ulike opposisjonspartiene ikke tok flere stater i lokalvalget i 2008. 
Pro-Chávez-stemmene hadde stått samlet bak en felles plattform, 
mens anti-Chávez-stemmene var delt. Dette gjorde valget unød-
vendig enkelt for Chávez mange steder.

Med en forent opposisjon sto Chávez foran en betydelig utfor-
dring dette valget. Store økonomiske problemer og en inflasjons-
rate på 30 prosent gikk hardt utover offentlige tjenester.23 Den 
stadig økende kriminalitetsbølgen hadde nådd nye høyder og 
gjort nabolag i Caracas til slagmarker. Caracas var blitt til en av ver-
dens farligste byer. På toppen av det hele var regjeringen rammet 
av en rekke skandaler. En kombinasjon av tørke og vanstyre førte 
til daglige strømbrudd, et problem Venezuela stadig sliter med.24 
Den pinlige oppdagelsen av mer enn 130.000 tonn med importert 
mat som sto og råtnet bort i containere, ga også et pinlig vitne om 
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konsekvensene av regjeringens rigide matkontrollsystem.25 Chávez 
slet følgelig med sine laveste popularitetsmålinger på syv år.26

Chávez hadde imidlertid enda et våpen i bakhånd: Det nasjonale 
valgrådet (CNE). Venezuela velger sine parlamentsmedlemmer 
etter et såkalt blandet system, der valg av individuelle kandidater 
fra enmannskretser kombineres med proporsjonal representasjon 
fra valglister. Hver velger kan altså stemme på både en enkelt kan-
didat fra sitt lokale distrikt og en partiliste fra sin stat. Fordelingen 
av disse var i utgangspunktet delt 50-50, etter en valglov fra 1993. 
Men foran valgene i 2000 og 2005 endret det Chávez-kontrollerte 
valgrådet fordelingen til 60 – 40, med hovedvekt på enkeltkandi-
datene. Den opprinnelige hensikten med systemet fra 1993 var å 
sikre proporsjonal representasjon av de ulike partiene og forhin-
dre ett parti fra å dominere valget. Opprinnelig var systemet lagt 
opp slik at listene med de individuelle kandidatene ble sett i sam-
menheng med partilistene. Dersom ett parti i en stat fikk en av sine 
kandidater inn via den direkte listen, ville de få en mindre fra den 
statlige partilisten. Slik skulle ordningen sørge for at partier som 
ikke fikk valgt inn individuelle representanter likevel ble repre-
sentert i parlamentet. Ordningen skulle imidlertid vise seg enkel 
å misbruke. Chávez-leiren fant et smutthull i valgsystemet. Ved å 
stille egne lister under separate politiske bannere, men fylt opp av 
lojale chavistaer, sørget Chávez for å få full uttelling på begge lister, 
selv om begge i realiteten tilhørte samme leir.27 Denne praksisen 
gjorde det teoretisk mulig for Chávez å oppnå 80 prosent av setene 
i parlamentet med bare 51 prosent av stemmene.28

Foran oppkjøringen til valget i 2010 hadde Chávez mistet 
såpass mye oppslutning på meningsmålingene at det var tid for nye 
endringer i valglovene. På de fleste meningsmålinger var Chávez’ 
koalisjon PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) jevnbyr-
dig med opposisjonens MUD, og denne gangen hadde ikke Chávez 
fordelen av å stille mot en splittet opposisjon. Nasjonalforsamlin-
gen vedtok derfor enda en ny valglov som skulle være som skred-
dersydd for Chávez. 40 prosentsandelen fra de statlige listene ble 
redusert til 30 prosent, de individuelle og statlige listene ble adskilt 
fra hverandre, og de proporsjonale mekanismene fjernet. På top-
pen av dette ble valgkartet tegnet om for å gi overrepresentasjon 
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til distrikter der Chávez har stor støtte. Dette er riktignok ikke noe 
venezuelansk fenomen. 

Også i USA kjenner vi til lignende praksis. Slik såkalt «gerry-
mandering» innebærer at flertallet i de ulike deltstatsforsamlin-
gene ofte justerer valgdistriktene i sin stat til det styrende partiets 
fordel. Selv om dette heller ikke er spesielt demokratisk er det en 
vesensforskjell mellom de to ordningene. I USA organiseres val-
gene, tross alt, etter avgjørelser i de ulike delstatsforsamlingene, 
der ulike partier sitter med makten i de ulike statene. Dette gir 
derfor fordeler til begge partier, og maktmisbruket jevner seg der-
for ut, selv om effekten for velgerne blir noe av det samme, med 
mindre innflytelse i hver enkelt stat. I Venezuela kan et «uavhen-
gig» organ med presidentens lojale undersåtter foreta en nasjonal 
omorganisering til ensidig fordel for presidentens parti. Propor-
sjonene er også lite sammenlignbare.

I tillegg til Chávez’ omorganisering av valgdistriktene ble det 
lagt til en bestemmelse i grunnloven som garanterte en minste-
representasjon fra hvert distrikt. Grunnlovstillegget favoriserte de 
mer landlige distriktene og demmet dermed opp for den frem-
gangen som opposisjonen hadde vist i de store byene ved forrige 
lokalvalg.29 Til sammen sørget disse mekanismene for at politiske 
analytikere i forkant av valget anslo at opposisjonen ville få en 
tredjedel av mandatene i parlamentet dersom begge partiene opp-
nådde 50 prosent av stemmene.

Valgresultatet viste også en tilnærmet identisk oppslutning i 
prosent for begge parter, med 48,3 prosent til PSUV og 47,2 til 
MUD. Et tredje parti, venstreradikale PPT (Padra Para Todos – 
Fedreland For Alle), som brøt ut av Chávez’ tidligere koalisjon da 
det nye forente sosialistpartiet (PSUV) ble dannet, fikk 3,1 pro-
sent. Til sammen oppnådde Chávez’ koalisjon ikke et flertall av de 
totale avgitte stemmene. De statsvennlige mediene var imidlertid 
lite interessert i det prosentvise valgresultatet. For da setene i for-
samlingen skulle fordeles oppnådde opposisjonen kun 39 prosent. 
Professor Manuel Rachadell ved Sentral-universitetet i Venezu-
ela forklarer hvordan de nye valgmekanismene medførte kraftig 
overrepresentasjon i regjeringens favør. Amazonas, som er pro-
Chávez, ville få en representant for hver 40.000 stemme, mens det 
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i opposisjonelle Zulia ville kreve 250.000.30 Valgordningen med-
førte til og med overrepresentasjon fra stater der opposisjonen 
hadde vunnet flertall. I Caracas fikk opposisjonens MUD 484.844 
stemmer, mens det var 484.103 stemmer som gikk til Chávez’ 
PSUV. Et tilnærmet identisk resultat. Likevel fordelte de ti man-
datene i Caracas seg slik at Chávez’ PSUV fikk syv mandater, mens 
opposisjonen fikk tre. I Carabobo vant opposisjonen klart med 54 
prosent av stemmene. Likevel gikk syv av ti mandater til Chávez 
også i denne staten. Valgordningen ga altså Chávez 70 prosent av 
mandatene i Carabobo med kun 46 prosent av stemmene. 

Av de 165 setene i parlamentet gikk 96 til PSUV og 64 til MUD. 
PPT oppnådde 2 mandater, mens de tre gjenværende setene er 
reservert for den innfødte indianske befolkningen.31,32

Hos opposisjonen ble dette likevel feiret som en seier. Ingen 
hadde sett for seg noen demokratisk valgkamp, men opposisjo-
nen kunne gjøre pent lite med de udemokratiske beregningsme-
todene. De hadde ingen innvirkning på de utallige timene med 
obligatoriske TV- og radiosendinger. Ei heller den massive bruken 
av offentlige penger til Chávez’ valgkamp. Myndighetene delte for 
eksempel ut matkuponger, subsidierte turistpakker og kinesiske 
husholdningsvarer til halv pris foran stemmestedene.33 Opposisjo-
nen hadde likevel ikke noe annet valg enn å fortsette valgkampen. 
Alternativet ville vært å gjenta fadesen fra 2005, markere et stand-
punkt, få oppmerksomhet noen dager, men så bli sittende igjen 
som stilltiende vitner til at Chávez sementerte stadig mer autori-
tære maktstrukturer uten opposisjonelle i parlamentet. For oppo-
sisjonen var det oppslutning i folketall som telte. Etter at stemmene 
var talt opp kunne de derfor, vel vitende om at mandatene ville bli 
fordelt skjevt, glede seg over stor folkelig tilslutning. Når valget 
viste at Chávez var på nippet til å miste flertallet i befolkningen var 
det en viktig symbolsk seier for opposisjonen som helhet.

Valget i 2010 var et viktig signal til opposisjonen foran presi-
dentvalget i 2012. I parlamentsvalget hadde opposisjonen for før-
ste gang virket mer eller mindre samlet, disiplinert og med fokus 
på noen utvalgte saker, primært vold- og kriminalitetsproblematik-
ken. For første gang hadde opposisjonen klart å komme på offen-
siven og sette mye av agendaen i valgkampen. På grunn av dette 
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klarte MUD å blokkere Chávez’ mål om to tredels flertall (110 
seter), såkalt «supermajoritet», noe som ville gitt han fortsatt makt 
til å la lover og grunnlovsendringer passere gjennom parlamen-
tet uten å konferere med opposisjonen. I 2012 ville det ikke være 
noen valgdistrikter Chávez kunne trikse med. På tross av alle utfor-
dringene fikk opposisjonen et håp om at politiske seire var innen-
for rekkevidde. Det skulle likevel ta over halvannet år før de fikk 
noe som helst å si i det nye parlamentet.

Midlertidig statskupp
I desember 2010 ble Venezuela rammet av kraftig uvær og ned-
bør, det verste på 40 år. Ekstremværet tok livet av 35 mennesker, 
og gjorde over 130.000 hjemløse. Under dekke av å ville handle 
effektivt i etterdønningene av de store ødeleggelsene ba Chávez 
parlamentet om å gi han makt til å styre ved dekret i 12 måneder, 
mindre enn tre uker før opposisjonen inntok det nye parlamen-
tet. Som en håndsrekning til Chávez valgte det gamle parlamen-
tet likeså godt å innvilge Chávez seks måneder ekstra. «Folk som 
er fordrevet av regnet lurer på hva som vil skje med dem etter 
ett år», resonnerte lederen av nasjonalforsamlingen Cilie Flores, 
og foreslo å utvide perioden til 18 måneder. Det var heller ikke 
måte på hvilke områder det tilsynelatende var viktig å kontrol-
lere for å håndtere flomkrisen. Chávez’ fullmakter som eneveldig 
legislator spente seg over en rekke områder, som: infrastruktur, 
transport, offentlige tjenester, boligbygging, landbruk, bank- og 
finanssystemet, internasjonalt samarbeid, militæret og landets 
sosioøkonomiske system. 

Chávez kunne likeså godt utsatt valget i halvannet år. Den 
nyvalgte nasjonalforsamlingen, der opposisjonen blokkerte PSUVs 
lovgivende flertall, var i praksis gjort irrelevant i 18 måneder. Min-
dre enn tre uker før det nye parlamentet inntok setene sine hadde 
Chávez fått retten til å overstyre den nye nasjonalforsamlingen før 
den engang var blitt konstituert. Vedtaket kan vanskelig beskrives 
som noe annet enn et midlertidig statskupp.

Chávez nølte ikke med å bruke sin tildelte makt. Blant presi-
dentens «flomoffertiltak» finner vi f.eks. nasjonalisering av lan-
dets gullindustri.34 Chávez benyttet også anledningen til å øke sine 
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egne tilgjengelige fondsmidler, ved å vedta en lov som avsetter olje-
penger til et «utviklingsfond» fritatt for vanlig budsjettkontroll. 
Pengene kan brukes til hva enn Chávez måtte finne det for godt å 
bruke dem på.35 Et av Chávez’ dekreter, som riktignok var myntet 
på å hjelpe flomofrene, tillot okkupering av ubrukte bygninger. 
Vedtaket førte til en bølge av ulovlige okkupasjoner og voldelige sam-
menstøt, ettersom folk fikk sine private leiligheter, eiendommer og 
feriehus okkupert på oppfordring fra presidenten. Tobarnsmoren  
Maria Paz Raga måtte for eksempel se på at okkupanter ranet til 
seg et område hun hadde arvet av bestemoren, samt et strandhus 
hun hadde spart til i 25 år.36 Etter 17 måneder var det, ifølge El 
Universal, kun 6 av 33 godkjente lover som hadde noen som helst 
tilknytning til fullmaktenes angivelige hensikt.

Deltakende autokrati
Et annet av Chávez’ virkemidler for å undergrave opposisjonen er 
den gradvise maktforskyvningen til såkalte «kommuneråd» (con-
sejo comunales). En ny lov i 2006 ga innbyggerne i landet retten 
til, sammen med sitt nabolag eller nærmiljø, å organisere seg i små 
lokalvalgte forsamlinger, som med midler fra sentrale myndig-
heter gis råderett over lokale prosjekter og programmer.

Over hele Venezuela er det opprettet titusener av slike kom-
muneråd. De fungerer nærmest som en slags utvidet velforening, 
men med en lovregulert rolle som en del av landets offentlige 
forvaltning. De representerer et selvdefinert geografisk område 
begrenset til et omfang på inntil 400 familier. I teorien skal disse 
kommunerådene utgjøre et slags selvstyre som eksisterer utenfor 
og på tvers av de ordinære styringsorganene. I realiteten muliggjør 
de ytterligere maktkonsentrering hos regjeringen, samt effektiv til-
raning av makt fra opposisjonelle byer og distrikter.

Chávez forsøker tilsynelatende å erstatte hele det ordinære repre-
sentative lokaldemokratiet med denne «kommuneråd-strukturen».  
Siden 2009 har Chávez ivret for å sette kommunerådene inn i 
en fungerende struktur med større regionale kommuneenheter 
(comunas), som igjen er organisert under et allerede opprettet 
departement (Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social). Målet er at dette på sikt skal absorbere makten 
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til og umyndiggjøre guvernører og borgermestre. Visepresiden-
ten i Chávez’ parti PSUV uttalte eksempelvis at: «De beste borger- 
mesterne vil være de som først avvikler sitt styresett og overfører 
myndigheten og makten til kommunerådene».37 

Det er vanskelig å se for seg at Chávez’ kaotiske og gjennomkor-
rupte regime vil være noe i nærheten av i stand til å detaljkontrol-
lere nettverket av mer enn 30.000 kommuneråd. Som så mange 
andre av Chávez’ politiske reformer er konsekvensen nok et effek-
tivt system for omfattende hvitvasking av penger. Systemet er imid-
lertid veldesignet for å gjøre livet surt for opposisjonen. Til tross for 
kommunerådenes lokale struktur er deres funksjonsevne kontinu-
erlig avhengig av regjeringen. Etter at kommunerådene først ble 
opprettet i 2006 er de blitt underlagt stadig mer sentralgitte struk-
turer. Etter først å ha vært finansiert av egne lokalstyrte banker er 
kommunerådene nå direkte underlagt regjeringens budsjettkon-
troll. Midler kan dermed enkelt fases direkte inn i regjeringsvenn-
lige distrikter. Samtidig blir kommunerådene tillagt stadig flere 
oppgaver på bekostning av de lokale parlamentene.

På Aló Presidente advarte Chávez mot at man ikke måtte la 
opposisjonen infiltrere kommunerådene. Det var altså viktig 
å holde opposisjonen utenfor det som angivelig skulle være et 
demokratisk deltakende organ. Ifølge Roberto Ruiz, en offentlig 
embetsmann i den opposisjonelle bydelen Baruta i Caracas, kre-
ver nye lover av 2009 at samtlige kommuneråd støtter utviklingen 
av «sosialisme for det 21. århundret», og at kommunerådene må 
registrere seg hos regjeringen som forbeholder seg retten til å 
avvise registreringen. Den samme Ruiz hevder også at regjeringen 
har sendt cubanske instruktører til kommunerådene for å lære 
medlemmene såkalt «deltakende demokrati».38 

Det eksisterer riktignok også opposisjonelle kommuneråd, selv 
om de er i kraftig mindretall. Ettersom Chávez forsøker å utvide og 
institusjonalisere systemet må selvfølgelig opposisjonen også for-
søke å utnytte kommunerådene til egen politisk vinning. Men i 
motsetning til statene som har sine egne budsjetter, egne ansatte, 
mye egen infrastruktur, og relativt stor grad av autonomi, er kom-
munerådene hele tiden avhengig av nye prosjektmidler, med regje-
ringen som øverste autoritet. Med et slikt system er selvråderetten 
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og økonomien til opposisjonelle kommuneråd evig underlagt pre-
sidentens velvillighet. Den er, som kjent, heller skiftende.

Under dekke av å ville skape folkelig deltakelse og fordele makt 
nedover viser Venezuela skremmende tegn til å institusjonalisere 
et indirekte «ettpartisystem» forbeholdt «venner av revolusjonen». 
Samtidig forvitrer sivilsamfunnet ettersom alle folkelige initiativ skal 
absorberes inn i, og bli en del av, et kontrollerende statsapparat.

El Comandante
Mer enn tyve år etter kuppforsøket i 1992 tenker Chávez fortsatt som 
en militær. Politikk er forhandlinger og kompromisser, men Chávez 
har aldri vært noen politiker. Chávez forhandler ikke, han gir ordre. 
Han kompromisser ikke, han beseirer. For Chávez er politikken en 
slagmark. Angrep er det beste forsvar. Tilbaketrekning gjøres kun 
for å omgruppere og lade kanonene på nytt. Han gjorde det i 2007. 
Opposisjonen hadde ikke vunnet valget om grunnlovsendringene. 
De hadde bare vunnet en midlertidig seier «for nå».39 Chávez hadde 
blitt overrumplet. Den eneste måten Chávez kunne vinne på i 2007 
var ved å innrømme tap, fremfor å gjøre krav på et valg alle ville anta 
at han hadde manipulert. Men allerede i talen til folket den kvelden 
visste alle at Chávez ville komme tilbake med en ny offensiv. «Jeg vil 
at dere skal vite at jeg ikke trekker tilbake et komma fra dette for-
slaget. Jeg vil fortsette å bringe forslaget til det venezuelanske folk, 
dette forslaget er fortsatt i live, det er ikke dødt», sa Chávez, samme 
kveld som folket hadde forkastet forslaget hans. Innen 2009 var han 
klar til en ny offensiv. 

Likeledes hadde fullmaktslovene i 2010 lite med naturødeleg-
gelsene å gjøre. Ingen i opposisjonen ville nektet Chávez penger til 
å hjelpe 130.000 mennesker fordrevet fra hjemmene sine. Dekre-
tet var Chávez’ motangrep etter parlamentsvalget. I det Chávez 
signerte loven, henvendte han seg hånlig til opposisjonen. «Dere 
kommer ikke til å klare å lage en eneste lov, små «yankees».40 «La oss 
se hvordan de skal klare å lage lover nå,» sa Chávez spydig. «De som 
kommer inn 5. januar er ikke motstandere. De er små «yankees»… 
borgerskapets forsvarere, forsvarere av imperiet, deres politikk, og 
deres aggresjon. «Det var ikke flomofrene som sto i hodet til presi-
denten, men en ny seier på den politiske slagmarken».
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Siden Chávez ble valgt til president har han ikke møtt til debatt 
en eneste gang. Hans utfordrere i presidentvalget i henholdsvis 
2006 og 2012, Manuel Rosales og Henrique Capriles, forsøkte for-
gjeves å få presidenten til å stille til debatt. Andre som har prøvd, 
er den berømte peruanske forfatteren og vinneren av Nobelprisen 
i litteratur, Mario Vargas Llosa. I 2009 planla Chávez en flere dager 
lang sending av Aló Presidente for å feire dets tiårsjubileum. I den 
anledning utfordret han flere intellektuelle som deltok på en kon-
feranse i Caracas til debatt på sitt program. Vargas Llosa takket ja, 
men bare dersom han fikk diskutere med presidenten. Da Chávez 
kun tilbød seg å lede debatten, men ikke delta selv, avslo Vargas 
Llosa invitasjonen. Det hele ble en pinlig affære for den ellers så 
snakksalige presidenten. Det ble tydelig for alle at Chávez fryktet å 
møte et kritisk intellekt til debatt.41 

Autoritære ledere er livredd for å bli ydmyket. Caudilloen fører 
ikke dialog. Han vet ikke hvordan man gjør det. Det ligger ikke i 
hans natur. I mer enn 13 år har Chávez styrt Venezuela fullsten-
dig uten diskusjon. Ingen dialog. Ingen kritisk meningsutveksling. 
Chávez’ tid som president har vært en mer enn 13 år lang mono-
log. Chávez er kommandant, «El Comandante». Og når komman-
danten gir ordre, diskuterer man ikke, man anlyder. 



kapittel 10

Et samfunn i oppløsning

«Vi er vitne til en reduksjon i barnedødelighet, 
kun for å se våre sønner drept når de fyller 16».

Ana Maria Sanjuan

I en av verdens største oljenasjoner er kaffe mangelvare i butikkene, 
og folk må stå timevis i kø for å kjøpe varer som kylling og ris. I det 
offentlig prisfiksede markedet stiller folk seg i kø utenfor de stats-
subsidierte supermarkedene allerede før soloppgang, for å få kjøpt 
en frossen kylling før det er tomt.1 Slike priskontroller på en rekke 
grunnleggende matvarer har også medført storstilt inflasjon. I de 
første fem månedene i 2010 økte for eksempel prisen på matvarer 
med 21 prosent.2 Lukten av fersk og råtten mat om hverandre slår i 
nesen i det man entrer enkelte av de offentlige supermarkedene, og 
det er rene bingoen om maten man plukker ut er holdbar eller ikke. 

Under Chávez har regjeringen innført rigide kontroll- og omset-
tingssystemer for mat, for å bekjempe «hamstringen og smuglin-
gen i privat sektor». Gjennom systemet overvåker og kontrollerer 
myndighetene hver kilo med mat som produseres eller importe-
res i Venezuela.3 I tillegg til at dette kontrollsystemet gjerne sty-
res av offentlige myndigheter med null kompetanse på området, 
og åpner for omfattende korrupsjon, skaper det selvfølgelig store 
hindringer for næringsvirksomhet. Omfattende priskontroller og 
ekspropriasjon gjør tidligere veldrevne virksomheter til vanskjøt-
tede pengesluk. I 2010 ble mer enn 2.300 containere med mer enn 
130.000 tonn råtten mat oppdaget på havner rundt om i landet.4
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I et av verdens mest energirike land plages befolkningen med 
– tidvis – daglige strømbrudd. Økonomisk vanstyre, manglende 
vedlikehold og inkompetent ledelse har ført til landsdekkende 
energikrise i Venezuela, og over hele landet er det innført strøm-
rasjonering for å takle utfordringene.5

Likevel er både lange køer, bedervet mat og daglige strøm-
brudd blant de mindre problemene. I løpet av en tilfeldig spaser-
tur i gatene i hovedstaden Caracas, sentrum av Chávez’ sosialistiske 
revolusjon, en mai-dag i 2011, treffer jeg statlige arbeidere som 
sultestreiker etter 18 måneder uten lønn. Det var bare en av et 
antakelig tosifret antall demonstrasjoner jeg så den dagen. Ikke 
langt unna har en gjeng ungdommer satt opp leir langs kanten av 
hovedveien, midt i sentrum. De bor i telt, og bruker hele dagen 
på å sitte ute og demonstrere mot fengsling av politisk opposisjo-
nelle. Klokken har passert 10 om kvelden, og det har for lengst 
blitt mørkt ute, når jeg spaserer forbi «leiren» og slår meg ned 
hos demonstrantene. Jeg blir fascinert av en jente som sitter ved 
siden av meg. Hun har svart glansfullt hår, et pent ansikt og et 
smittende smil. Hun er ferdig utdannet ingeniør, men tilbringer 
dagene og nettene som demonstrant ute i sentrum av verdens vol-
deligste by. En annen jente i gruppen ble forsøkt voldtatt kvelden 
før mens hun sov, og kun timer før jeg satt meg ned var en av 
demonstrantene blitt knivstukket til døde. Likevel er demonstran-
tene fast bestemt på å bli værende. En annen av demonstrantene 
er Julio Cesar Rivas. I en alder av 23 år har han blitt fengslet 12 
ganger, men Rivas er ingen småkriminell. Hans eneste forbrytelse 
er fredelige demonstrasjoner mot menneskerettighetsbrudd i sitt 
eget land. På grunn av sultestreiker har Rivas allerede varige ska-
der på nyrene. Det er sterkt å møte ungdommer på sin egen alder 
– intelligente mennesker med høy utdanning som burde vært i full 
gang med starten på sin karriere – som føler seg tvunget til å risi-
kere liv og helse på gatene i verdens voldsmekka, i protest mot den 
politiske situasjonen i landet.

I hjertet av Chávez’ «sosialt inkluderende sosialisme», virker det 
nesten som om det er en demonstrasjon på annethvert gatehjørne. 
Utenfor et fengsel i sentrum har det samlet seg en stor mengde men-
nesker. Venezuelanske fengsler er blant de aller verste i hele verden, 
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sanitetsforholdene er helt elendige. De innsatte har ikke rent sen-
getøy, ei heller senger, men må ofte sove på gulvet og i telt. Maten 
er gjerne bedervet og fanger blir syke av å spise den. Fengslene er 
massivt overbefolket og sikkerheten er helt fraværende. Bildene vi 
som oftest får presentert av den venezuelanske fengselssituasjonen 
er den av venezuelanske fengselsorkestre, der innsatte flittig øver 
på klassiske musikkstykker. Dette er imidlertid bare et lite lyspunkt 
i en ellers grufull situasjon. Musikkprogrammet omfatter ca 1.200 
av de totalt mer enn 45.000 innsatte, som er fordelt på knappe 34 
venezuelanske fengsler. Det er mer enn tre ganger så mange som 
det egentlig er plass til i fengslene, som er bygget for å huse ca. 
14.000 innsatte.6 Det er ikke søt musikk som preger flesteparten av 
Venezuelas fengsler. I stedet hersker det en nærmest borgerkrigslig-
nende tilstand. Håndgranater og maskingevær brukes som våpen 
i gjengkamper om territorier og makt inne i fengslene. Fra innsi-
den av fengslene planlegges utpressing og kidnappinger, og mer 
enn 20 millioner dollar sirkulerer årlig gjennom fengslene som et 
ledd i organisert kriminalitet. Pengene deles mellom myndigheter 
og bevæpnede fanger. På toppen av det hele er det ingen klassifi-
sering av fangene. Hvem som helst kan havne sammen med hvem 
som helst, og småkriminelle blir dermed kastet rett inn i løvens hule 
sammen med de aller verste drapsmennene, i fengsler der jungel-
loven råder. For disse fangene, som allerede er i «helvete», er det 
lite å tape på å gå fra å være en småkriminell til å bli et ledd i kor-
rupt virksomhet i stor skala. I 2011 døde 560 innsatte i venezuelan-
ske fengsler, mens 1.457 ble skadet. Siden Chávez ble president har 
mer enn 5.000 innsatte dødd, enten som ofre for gjengkamper og 
drap, eller som et resultat av de kummerlige forholdene for øvrig. 
Antallet skadde er mer enn 14.400.7 Det er verdt å – slik Humberto 
Prado gjorde i sitt foredrag til Oslo Freedom Forum i mai 2012 – 
minne om Nelson Mandelas ord: «man kan ikke dømme ett land 
etter hvordan det behandler sine mest fremragende borgere, men 
etter behandlingen det tildeler sine mest marginaliserte – sine fan-
ger.» Om man legger Mandelas kriterium til grunn hersker det liten 
tvil om at Venezuela er blant de verste i klassen.

Utenfor et av disse grufulle fengslene hadde en gruppe men-
nesker, som for det meste var familiemedlemmer av de innsatte, 
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samlet seg for å demonstrere mot menneskerettighetsbruddene 
deres slektninger blir utsatt for bak murene. Demonstrantene, de 
fleste kvinner mellom anslagsvis 20 og 50 år, snakker i munnen på 
hverandre, mens de forklarer hvordan de blir nektet sin lovfestede 
rett til å besøke familien sin. Myndighetene nekter i det hele tatt 
å gi noe informasjon om tilstanden innenfor fengselsmurene, for-
klarer de bekymrede – hovedsakelig – mødrene og søstrene som 
forlanger å få vite hvordan familien har det. Denne demonstra-
sjonen virker mindre organisert enn de to andre, og stemningen 
er heller kaotisk. For bare kort tid siden har det vært et sammen-
støt mellom demonstrantene og myndighetene, og flere forteller 
at de ble angrepet av politi med elektriske sjokk-pistoler. 

Humberto Prado er en av Venezuelas kanskje mest kjente 
menneskerettighetsaktivister. Da Prado ble fengslet i en alder av 
18 år gjorde han nytte av sine ferdigheter som idrettsutøver og 
sportskommentator til å organisere lag og turneringer sammen 
med andre innsatte. På grunn av resultatene Prado oppnådde 
ble han benådet i 1985 og tildelt en stilling som det nasjonale 
sportsinstituttets sportskoordinator innenfor fengslene. Etter å 
ha fullført jussutdanningen ble han ansatt som fengselsdirektør, 
og begynte arbeidet med å reformere det venezuelanske feng-
selssystemet. I en fengselssituasjon der det ikke eksisterte noen 
arbeidstrening, ingen skolering, ingen muligheter for utdanning, 
og hvor mafiavirksomhet var den eneste måten å fylle dagen med 
noe «meningsfylt» på, begynte Prado å introdusere programmer 
tuftet på å lære innsatte grunnleggende ferdigheter og forberede 
dem på livet utenfor murene. Samtidig tok han opp kampen mot 
den endeløse korrupsjonen i fengselsvesenet ved å opprette nye 
programmer for opplæring av vaktene og økonomiske incentiver 
for ærlige ansatte.8 

Disse erfaringene ledet Prado til å starte organisasjonen 
«Observatorio Venezolano de Prisiones», en organisasjon som 
overvåker, og søker å øke bevisstheten omkring, de tragiske forhol-
dene i fengsler over hele landet. For denne innsatsen har Prado 
mottatt tallrike drapstrusler. Mannen, som har sonet i et av verdens 
mest fryktede fengselssystemer, sier han er mer redd nå enn han 
noen gang har vært.9
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Da Chávez ble innsatt som president i 1999 var fengselssitua-
sjonen allerede kritisk. Ca 22.000 fanger var stuet inn i fasiliteter 
laget for langt færre.10 Chávez lovet å sette i gang «humanise-
rende» programmer.11 I stedet har situasjonen blitt kraftig forver-
ret. Infrastrukturen har fortsatt å forvitre, samtidig som antallet 
innsatte har blitt mer enn doblet. Pistoler har erstattet hjemme-
lagde kniver som foretrukket våpen, og fengslene er blitt hoved-
kvarter for organisert kriminalitet. 13 år med Chávez har gitt 
venezuelanske fengsler mer umenneskelige forhold enn noen 
gang tidligere.

Venezuelas hverdagslige slagmarker
De bedrøvelige forholdene i venezuelanske fengsler er kun én tra-
gisk illustrasjon på den generelle situasjonen i landet. Under Chávez 
har volden i landet eksplodert til ukjente proporsjoner. I Mexico 
kjemper militæret en regelrett krig mot organisert narkokriminali-
tet. Det samme gjelder Colombia, som har vært i krig med FARC og 
ELN i snart fem tiår. Venezuela derimot, er ikke midt i noen blodig 
narkokrig. Likevel har Chávez’ mer enn 13 år ved makten fått både 
Mexico og Colombias grusomme statistikker til å blekne. 

I 2011 ble 27.199 mennesker drept i Mexico ifølge INEGI 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía), Mexicos svar på 
Statistisk Sentralbyrå.12 Det er et langt høyere antall enn i Venezu-
ela, der ulike estimater varierer mellom oppunder 19.000 og mer 
enn 21.000. Å sammenligne antall drap gir imidlertid et dårlig 
sammenligningsgrunnlag. Mexico er et av verdens mest folkerike 
land. Med sine mer enn 112 millioner innbyggere er Mexico på 11. 
plass, rett bak Japan, på listen over de mest mest befolkede landene 
i verden. Det er mer enn fire ganger så mange som Venezuelas 29 
millioner innbyggere. Om vi sammenligner landenes mordrater er 
Mexico langt bak Venezuela.

På gatene i Venezuela er drap mer enn dagligdags. Når vi hører 
om Mexico i dag flyr tankene, kanskje urettferdig raskt, til mas-
sakrer, paramilitære dødsskvadroner og massegraver. Landets 
notoriske krig mot narkotikakarteller har gitt navnet Mexico en 
blodig gjenklang. Likevel var mordratene i Mexico «kun» på 24 av 
100.000 i 2011.13 Det er også vesentlig mindre enn Colombias 33 
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av 100.000. I Venezuela er tallet imidlertid dobbelt så høyt som i 
Colombia, og nesten tre ganger så høyt som i Mexico. Venezuelan-
ske myndigheter sluttet å offentliggjøre drapstallene for flere år 
siden, men den uavhengige organisasjonen Venezuela Voldsmo-
nitor (OVV) anerkjennes av mange i mangelen på offentlig sta-
tistikk.14 Organisasjonen anslår at mordratene i Venezuela nådde 
svimlende 67 av 100.000 i 2011.15

Mangelen på offentlig informasjon gjør det vanskelig å måle 
mordratene i Venezuela, og ulike kilder gir derfor ulike resulta-
ter. I 2009 overgikk for eksempel tallene fra Det nasjonale statis-
tikkinstituttet (INE) estimatene fra OVV. Ifølge deres estimater 
utgjorde mordratene så mye som 75 mord for hver 100.000 inn-
bygger. Det ville i så fall utgjort mer enn 21.000 mord dette året. 
Da regjeringen ble kjent med de skyhøye tallene, bestemte de seg 
for ikke å publisere resultatet. Rapporten ble likevel lekket og hyp-
pig gjengitt i mange medier.16 En av grunnene til at tallene fra 
INE overgikk tallene fra det uavhengige OVV er at også tilfeller 
av mord under kategorien «motstand mot autoriteter» ble regnet 
med.17 Disse tilfellene er ofte et resultat av grov politivold, men blir 
gjerne utelatt i statistikkene. Det samme gjelder kategorien «døds-
fall under etterforskning», der dødsfallene potensielt kan ha vært 
selvmord, ulykker eller drap. Ifølge den venezuelanske mennes-
kerettighetsorganisasjonen Provea falt hele 4.205 tilfeller under 
denne kategorien i 2009. 

Ifølge den samme rapporten er mordratene i Caracas på for-
skrekkende 233 av 100.000.18 Dersom disse tallene stemmer, har 
Caracas passert Mexicos Ciudad Juárez som verdens mordhoved-
stad, og er antakelig mer dødelig enn de fleste krigssoner i ver-
den.19 Det er i så fall også en dramatisk økning siden 2006, da 
mordratene ble anslått å være på (da) rekordhøye 130 av 100.000. 
Allerede da ble det imidlertid spekulert i om tallet kunne være så 
høyt som 160.20,21 I motsetning til i Ciudad Juárez, som opplevde 
en voldsreduksjon på 38 prosent i 2010, har de begredelige tallene 
i Caracas bare gått en vei.22 Selv de mildeste anslagene viser en 
voldseksplosjon under Chávez som mangler sidestykke i historien.

Ifølge kriminalpolitiet i Venezuela (CICPC) ble 18.850 men-
nesker drept i 2011.23 OVV mener tallet er på minimum 19.336.24 
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Det er et gjennomsnitt på mellom 51 og 53 mord hver eneste dag, 
og mer enn to hver time. Til sammenligning var tallet 4.550 da 
Chávez kom til makten i 1999. Siden 1999 har mer enn 155.000 
mennesker blitt drept i Venezuela.25 Mer enn 90 prosent av mor-
dene forblir uoppklart. 

Hver eneste måned opplever Venezuela, ifølge leder i OVV 
Roberto Briceno Leon, like mange drap som det forekom på Gazas-
tripen totalt under krigen mellom Israel og Hamas i 2008/2009. 
For hvert hundrede drap blir det gjort færre enn ti arrestasjoner.26 
En av mine venezuelanske venner illustrerer, på beksvart sarkastisk 
vis, situasjonen slik: «hvis du er morder i Venezuela har du nesten 
et incentiv til å fortsette å drepe».

Det er et udiskutabelt faktum at vold og drap har vært et pro-
blem i Venezuela lenge før Chávez. En firedobling av den, fra før 
av, høye voldsstatistikken kan imidlertid ikke tilskrives noe annet 
enn direkte konsekvenser av Chávez’ regime. 

Voldseksplosjonen i Venezuela er et interessant fenomen som har 
sin ekvivalens i det vi ellers omtaler som «failed states» eller i land 
som herjes av borgerkrig. I Venezuela eksisterer ingen syrisk-lig-
nende militær nedslakting av befolkningen. I Venezuela er den 
brutale undertrykkingen i stedet «outsourcet» til kriminelle ban-
der og voldelige pøbler. 

Sivilbefolkningen i Venezuela eier et enormt antall skytevå-
pen. For å bekjempe kriminaliteten har regjeringen bestemt seg 
for å forby privat våpeneierskap. Etter en ny lov i 2012 skal ingen 
andre enn politi og sikkerhetsstyrker ha lov til å kjøpe og registrere 
våpen.27 Hvordan regjeringen ser for seg at et voksende antall inn-
byggere med et likegyldig forhold til drap, plutselig skal begynne å 
respektere lovene mot våpen, er uklart. Regjeringen har også gjort 
lite, eller ingenting, for å overholde de lovene om registrering av 
våpen som eksisterte fra før av. Tusener av sivile chavistaer er tvert 
imot, med overlegg, bevæpnet av regjeringen, rede til å «forsvare 
revolusjonen» om nødvendig. Over hele Venezuela er flere hun-
der tusen sivile organisert i nasjonale og lokale militser. De består 
blant annet av soldater som ikke er i aktiv militær tjeneste eller 
som har fullført tjenesten sin. De fleste er imidlertid sivile med 
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andre jobber ved siden av og lite eller ingen militærtrening. De 
er organisert i frivillige forsvarsstyrker underlagt lokale kommu-
nale råd, som svarer direkte til presidenten. Disse militsene utgjør 
en styrke på et sted mellom 300.000 og 800.000, men Chávez’ mål 
er å bygge en styrke på flere millioner.28 Det er tilnærmet ingen 
kontroll over hvem som slutter seg til disse militsene. Som i så 
mange andre tilfeller er ordningen en katastrofe for det venezu-
elanske samfunnet, men ypperlig for Chávez. Med semi-militære 
bevæpnede grupper over hele landet, som eksisterer utenfor de 
ordinære forsvarsstrukturene, er disse militsene Chávez’ forsvar 
mot et eventuelt militærkupp. For befolkningen ellers betyr det 
at flere hundre tusen mennesker med dødelige våpen, elendig 
trening og null militærdisiplin, er plassert utover hele landet. For 
Chávez utgjør de et effektivt virkemiddel for ytterligere ideologisk 
indoktrinering av befolkningen, stemmesanking og sjikanering og 
undertrykking av politiske opponenter. 

Verst av alle er imidlertid de radikale bevæpnede pøbel- 
gjengene som regjerer i noen av de fattigste områdene i Caracas. 
I 23 de enero-distriktet i slumområdet nær presidentpalasset i Mila-
flores, regjerer disse gjengene – «colectivos», som de kalles – som 
småkonger. Utstyrt med automatgeværer patruljerer bandene 
gatene, samtidig som de holder vakt ved sentrale bygninger. Over-
våkningskameraer stirrer ned fra lyktestolpene og gir bandene 
oversikt over hvem som tør å entre området. For profilerte med-
lemmer av opposisjonen er 23 de enero et livsfarlig «ikke-område». 
Gjengene inneholder noen av Chávez’ mest radikale støttespil-
lere. Mange sier de er villige til å dø for presidenten. De er væpnet 
til tennene, og svarer ikke til noen. Til tross for sin kompromiss-
løse lojalitet til «den bolivarianske revolusjonen», er mange svært 
kritiske til Chávez’ parti, som de beskylder for å mangle «revolu-
sjonært sinnelag». Gruppen har flere ganger blitt en politisk byrde 
for Chávez. Tidlig i 2012 utløste en av områdets største gjenger, 
«La Piedrita», nasjonens vrede da bilder av barn helt nede i tre- til 
syvårsalderen som satt oppstilt foran en murvegg med automat-
gevær i hendene, sirkulerte på internett. Bildene stammet fra en 
seremoni som gruppen arrangerte. Et gedigent bilde av Jesus og 
Jomfru Maria prydet veggen bak de bevæpnede barna, begge med 
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en AK47 i hendene, sammen med teksten «La Piedrita Vencere-
mos».29,30 Om kvelden setter maskerte gjengmedlemmer opp kon-
trollposter, mens de vifter med pistoler og beordrer innbyggere å 
identifisere seg før de entrer nabolaget. Selv politiet tør sjelden å 
gå inn i området uten å underrette de væpnede gjengene først. 

Tilfellet 23 de enero er ikke unikt. Uten innblanding fra myn-
dighetene, og i praksis utenfor loven, styrer kriminelle bander de 
fattige slumområdene i Venezuela som mikro-stater. Slike colecti-
vos har stått bak flere voldelige angrep på opposisjonelle mål. I 
februar 2008 tok en slik gruppe over erkebiskopens residens i Cara-
cas. Under ledelse av Lina Ron31 tvang et tosifret antall maskerte 
gjengmedlemmer seg inn i residensen og kastet ut de ansatte. Fra 
innsiden satte de opp en pressekonferanse, der Ron blant annet 
fortalte mediene at hun anså Hector Serrano – som ble drept noen 
dager før da han forsøkte å plante en bombe utenfor lokalene til 
næringsorganisasjonen Fedecamaras – for å være en «martyr».32 
Ron erklærte mediene for å være et «revolusjonært objekt» som 
«ba om å bli bombet». Chávez gikk ikke lenger enn å kritisere Ron 
for «mangel på disiplin», og antydet – som vanlig – at handlingene 
antakelig var et resultat av at regjeringsfiendtlige mennesker, anta-
kelig CIA, hadde infiltrert gruppen. I 2009 ledet Ron et angrep på 
Globovisión, der en bevæpnet gjeng invaderte lokalene mens de 
kastet tåregass. Opposisjonelle medier blir kontinuerlig truet og 
sjikanert, og direkte angrep er heller ikke uvanlig. Globovisión har 
vært målet for slike angrep flere ganger.

Under Chávez er forholdene for journalister farligere enn 
noen gang. Den uavhengige organisasjonen Committee to Protect 
Journalists (CPJ), som verden over forsvarer journalisters rett til å 
arbeide uten frykt for represalier, beskriver en svært negativ utvik-
ling for journalister og medier etter at Chávez kom til makten. 
Regjeringen har innført nye lover som begrenser pressefriheten, 
samtidig som løse formuleringer gir myndighetene bred mulighet 
til å tolke lovene i sin favør. CPJ forteller om en «demontering av 
Venezuelas mer kritiske og uavhengige presse, og konstrueringen 
av et gigantisk statlig medieimperium».33 
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Konspirasjoner og krigsretorikk
I Chávez’ Venezuela er seriøs kritikk å regne som kontrarevolu-
sjonære angrep på regjeringen. CPJ gir et illustrerende eksempel 
i sin rapport. I mars 2012 kritiserte José Gregorio Briceño, guver-
nør i staten Monagas, regjeringen for ikke å ta problemene med 
vannforurensning på alvor. Kritikken kom etter at en oljerørled-
ning hadde sprengt, forurenset drikkevannet i staten, og medført 
sykdom hos flere barn. I stedet for å adressere problemet, svarte 
Chávez med å love å bekjempe «mediaterrorismen» som truet lan-
det.34 I august 2010 trykket avisen El Nacional et makabert forsi-
debilde av omtrent et dusin lik som lå henslengt utover bordene 
og gulvet på et av byens største likhus. Bildet var et pinlig vitne 
om regjeringens totalt mislykkede kriminalpolitikk, og en gru-
som illustrasjon av den stadig økende volden i landet. Bildet vek-
ket avsky og skapte sterke reaksjoner. Chávez var imidlertid mest 
opptatt av bildet i seg selv, og ikke den grusomme situasjonen som 
bildene illustrerte: En voldsbølge som er så omfattende at myndig-
hetene ikke engang er i stand til å håndtere likene. Fremfor løfter 
om å trappe opp kampen mot voldelig kriminalitet, gikk Chávez 
til angrep på det morbide bildet, og det Chávez-kontrollerte retts-
apparatet fulgte opp med en rettskjennelse som forbød publise-
ringen av voldelige bilder.35 I et land der mer enn 50 mennesker 
blir drept hver eneste dag, kan mediene altså straffeforfølges for å 
dekke de forferdelige forholdene. Som Teodoro Petkoff, redaktør 
i avisen Tal Cual, med henvisning til retten, påpekte i en hånlig 
lederartikkel på forsiden: 

Glem de hundrevis av barna som dør av streifskudd, eller ungene 
som må gjennomgå forferdelsen av å se sine foreldre eller eldre 
søsken bli drept foran øynene sine. Problemet deres er bildet.36

Journalister fra opposisjonelle medier risikerer ofte liv og helse for 
å dokumentere demonstrasjoner mot regjeringen eller andre for-
hold. Selv om det ikke er regjeringen selv som direkte initierer vol-
den, gjør de lite, eller ingenting, for å beskytte journalistene mot 
sinte pøbler. Samtidig gir presidentens aggressive retorikk mer 
«drivstoff» til det voldelige klimaet i landet. Valg defineres som 
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«slag» og regjeringens støttespillere er organisert i «bataljoner» og 
«kampenheter».37 

Selv i et fredelig land som Norge ville en slik terminologi anta-
kelig blitt mottatt med sterk kritikk. I et land der oppunder 20.000 
mennesker blir drept av meningsløs gatevold hvert år, er en slik 
retorikk direkte ufyselig. På toppen av det hele blir tenåringer 
rekruttert som «soldater» i «kommunikasjonsgeriljaer» for å kon-
tre negativ omtale av regjeringen.38 Samtidig kaster Chávez om 
seg med truende og aggressive fiendebilder mot alle som trosser 
ham. Han truer med å «pulverisere» sine politiske motstandere, og 
redusere dem til «kosmisk støv». 

Foran presidentvalget i 2012 klarte Chávez bragden å synke 
til et nytt eksepsjonelt retorisk lavmål: Chávez lovet å knuse sin 
motkandidat Henrique Capriles, som han stempler som en «impe-
rialismens agent» og en «oligark som gjemmer seg bak moderasjo-
nens maske». Etter at Capriles vant det historiske primærvalget, 
der opposisjonen med stemmene til rundt tre millioner valgdelta-
kere, samlet seg bak en felles presidentkandidat, ble han utsatt for 
en hatsk motkampanje med et lavmål av imponerende dimensjo-
ner. Foran en studentforsamling adresserte Hugo Chávez sin mot-
kandidat: «En av mine oppgaver og plikter nå, mr. ‘low-life’, er å 
fjerne masken din», begynte Chávez med henvisning til Capriles. 
«Ta av masken din. Du er en gris. Ikke skjul det… det eneste stedet 
du kommer til å styre er i landet til Tarzan og apen hans Cheetah», 
fortsatte han, ironisk nok, iført universitetskappe. Statseide TV-ka-
naler fulgte opp presidentens retoriske linje og kalte Capriles for, 
blant annet, en «løgnaktig homo nazijøde».39

Presidentens krigerske retorikk skaper også en frykt for hva 
som vil skje den dagen Chávez er borte. I områder som 23 de enero 
er valgkamp for opposisjonen, omtrent det samme som å be om 
å bli drept. For mange av Chávez’ mest innbitte tilhengere finnes 
det intet politisk alternativ. Væpnet til tennene med regjeringens 
viten og vilje er de villig til å forsvare «revolusjonen» med livet 
som innsats, i et land der vold og drap i praksis nesten er avkri-
minalisert. Til tross for de tallrike mordene på gatene hver dag, 
er politisk motivert vold fortsatt relativt liten. De fleste drap er et 
resultat av simple gjengoppgjør, og voldelig kriminalitet. Denne 
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situasjonen kan fort endre seg den dagen Chávez er borte. I verste 
fall kan det bli en trykkoker som eksploderer ettersom bandene 
ser «revolusjonen sin» forsvinne. Foran valgkampen i 2012 benyt-
tet Chávez selv anledningen til å spille på denne frykten. Med bud-
skapet: «Chávez eller borgerkrig», advarte Chávez landets rike mot 
å stemme på motkandidaten Capriles: 

Passer en borgerkrig dem? Ikke i det hele tatt. Det passer bare 
den ekstreme, fascistiske høyresiden, personifisert av taperen (ett 
av Chávez’ mange kallenavn på Capriles). Det er i de fredselskende 
rikes interesse at Chávez vinner, og jeg inviterer dem til å stemme 
på Chávez 7. oktober. Chávez garanterer fred, stabilitet og økono-
misk vekst.40

Likevel er det nettopp borgerkrigslignende tilstander den venezu-
elanske befolkningen har måttet vende seg til. Voldsbølgen i 
Venezuela er et resultat av en president som har ofret sikkerhet 
til fordel for politisk lojalitet. Ett av mange eksempler er bypolitiet 
i Caracas, som Chávez har hatt en paranoid tilnærming til, helt 
siden før kuppet i 2002.41 Foruten militæret var bypolitiet den stør-
ste bevæpnede gruppen i landet, og utenfor presidentens kontroll. 
Dette var mer enn tilstrekkelig for å sette griller i hodet på en svært 
konspiratorisk anlagt president. 

Etter kuppet var Chávez besatt av mulige sammensvergelser mot 
ham. Særlig gikk dette ut over organiseringen av militæret og politiet.  
I november 2002 bestemte regjeringen seg for å ta kontroll over 
bypolitiet i Caracas. Chávez kunne ikke lenger akseptere at det fantes  
bevæpnede institusjoner i landet utenfor presidentens direkte 
kontroll. Nasjonalgarden ble sendt ut i gatene for å avvæpne politi- 
styrker som protesterte mot presidentens maktovertakelse, mens 
øvrige politistyrker ble underlagt lojale chavistaer, gjerne med kri-
minelt rulleblad.42 Nok en gang representerte Chávez’ reformer 
kun en kraftig forverring av et eksisterende problem. Politivesenet 
 i Venezuela var notorisk korrupt med et sårt tiltrengt behov for 
reformer, men det var ingen strukturell opprydningsprosess Chávez 
satte i gang. I stedet for å gjøre noe med de korrupte strukturene, 
ble politiet simpelthen underlagt noen av Chávez’ mest radikale 
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og kontroversielle støttespilleres kontroll. Chávez kunne likeså 
godt overlatt politiet til kriminelle bander. Voldseksplosjonen som 
fulgte kjenner vi. I 2011 ble bypolitiet formelt avskaffet, og erstattet 
av et «Nasjonalt Bolivariansk Politi» (PNB), uten at det har utgjort 
noen forbedring.43 Året 2011 ble som kjent et nytt rekordår i antall 
mord for Venezuela, og halvveis i 2012 var Venezuela allerede på 
god vei til å slå fjorårsrekorden.44

Historisk fallitt
Ingen venezuelansk president i historien har hatt en like enestå-
ende mulighet til å utvikle landets politiske, demokratiske og sosi-
ale infrastruktur. Olje utgjør omtrent 95 prosent av Venezuelas 
eksportinntekter. Siden Chávez tok makten har oljeprisen tidoblet 
seg. Til tross for en tidobling av landets viktigste inntektsgrunnlag 
er det et samfunn i oppløsning vi er vitne til. Samfunnet råtner på 
rot, mens Chávez deler ut penger som en full sjømann. 

Produksjonskapasiteten for olje i Venezuela har falt jevnlig, 
grunnet vanstyre og mangel på vedlikehold. Halvferdige skyskra-
pere preger bybildet i Caracas, ofte som en direkte konsekvens av 
regjeringens omfattende ekspropriasjon. Korrupsjonen i forsvaret 
så vel som offentlig forvaltning mangler sidestykke i historien. 
Og mens lukten av bedervet mat fyller havneområder og super-
markeder, manifesterer stadig mer lovløse tilstander seg på gatene. 
Straffefrihet for selv de groveste forbrytelser er normalen heller 
enn unntaket. Opposisjonelle stemmer lever derimot i konstant 
frykt for represalier.

Fortellingen om Chávez’ bolivarianske revolusjon oppsumme-
res kanskje best med ordene til sosiologen Ana Maria Sanjuan: «Vi 
er vitne til en reduksjon i barnedødelighet, kun for å se våre søn-
ner drept når de fyller 16».45



etterord

Keiserens nye klær

«Cuba har ikke et diktatur - det er et revolusjonært demokrati»
Hugo Chávez

Når opphører et folkevalgt regime å være et demokrati? Hvilken 
demokratisk standard opererer vi med når vi vurderer selverklærte 
sosialistiske regimer i Latin-Amerika? Hvor lenge kan et demokra-
tisk valgt regime holde på makten ved hjelp av udemokratiske mid-
ler før det ikke lenger anerkjennes som et demokratisk styresett? 
Dette er spørsmål som har vært sentrale for meg i arbeidet med 
denne boken.

Ulike samfunnsforskere har funnet på en rekke termer i forsøket 
på å klassifisere ulike styresett som befinner seg ett sted mellom 
demokrati og autoritært regime. «Hybridregime», «pseudodemo-
krati», «semidemokrati», «illiberalt demokrati», «semi-autoritært 
regime», eller Freedom House sitt «delvis fri» er alle eksempler 
på slike forsøk. 

Da Steven Levitsky og Lucan A. Way skapte fagbegrepet «compe-
titive authoritarianism» var det imidlertid med en opplevelse av en 
mangel på begreper egnet til å beskrive disse regimene i gråsonen 
mellom demokrati og full skala autokrati.1 De opplevde at mange av 
de nevnte termene forutsatte en demokratiserende skjevhet. Begre-
pene forutsatte et slags begrenset demokrati, eller en pågående 
bevegelse mot demokratiet. Men for altfor mange land er dette ikke 
tilfelle. For mange land har det jeg har valgt å kalle «forkledd auto-
krati» blitt en sofistikert disiplin. For disse er demokratiet verken et 



etterord | 241

forbilde eller et styringskompass. Det vi er vitne til er det moderne 
diktaturets svar på H.C. Andersens berømte eventyr. Målet er tvert 
om å pakke mest mulig maktkonsentrasjon og maktmisbruk inn i et 
tilforlaterlig illusorisk demokratisk rammeverk. En øvelse verdens 
«forkledde autokrater» blir stadig flinkere til.

Tilstrekkelig ujevne spilleregler gjør at forkledde autokra-
ter kan oppjustere sine vinnersjanser ganske betraktelig. Skal de 
beholde forkledningen vil de imidlertid aldri bli helt uovervinne-
lige. Levistky og Way skriver eksempelvis:

På grunn av den stadige tilstedeværelsen av meningsfulle demokra-
tiske institusjoner [i forkledde autokratier] eksisterer det arenaer 
hvor opposisjonen periodisk kan utfordre, svekke, og stundom til 
og med overvinne sittende autokratiske makthavere.

I 2012 sto Chávez overfor sin hittil største utfordring. Våren 
samme år avholdt en samlet opposisjon sitt første primærvalg 
noensinne. Samlingen i opposisjonen utgjorde en sterk trussel 
mot Chávez. Opposisjonen hadde lært av erfaringene fra parla-
mentsvalget i 2010, og visste at kun en forent opposisjon ville 
være en reell utfordrer til Chávez. For første gang skulle Chávez 
møte en motkandidat med mandat fra en samlet opposisjon. 
Chávez-leiren gjorde alt de kunne for å tone ned betydningen 
av det historiske primærvalget og minimere valgdeltakelsen. 
«Opposisjonen ville være heldig hvis de klarte å tiltrekke mer enn 
en million velgere», gjentok Chávez og regjeringen i oppkjørin-
gen til valget. Jobbsøkere ble fortalt at de ikke ville bli ansatt hvis 
de deltok i primærvalget, og offentlig ansatte ble likeledes advart 
mot å stemme. Samtidig som opposisjonen mobiliserte velgere, 
pøste regjeringen penger inn i offentlige markeder, med knapp-
hetsvarer til subsidiert pris. På valgdagen sendte offentlige TV-sta-
sjoner villedende klipp av tomme valglokaler.2 Da resultatet kom, 
fikk regjeringen et forklaringsproblem. For resultatet vitnet ikke 
om noen manglende oppslutning rundt valget. På tross av regje-
ringens anstrengelser ble valgdeltakelsen større enn noen hadde 
regnet med. Hele tre millioner venezuelanere deltok i valget, der 
Henrique Capriles ble valgt til presidentkandidat med mer enn 
60 prosent av stemmene.
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Under valgkampen fremsto Capriles hele tiden som en moderat 
utfordrer, i sterk kontrast til den ekstreme profilen Chávez-leiren 
anstrengte seg for å klistre på ham. Capriles har fremholdt sosial-
demokraten Lula da Silva som sitt politiske forbilde, og ønsket å 
kopiere Brasils modell for økonomisk utvikling. Han kritiserte regje-
ringen for ineffektivitet, manglende infrastruktur og korrupsjon. 
Han understreket behovet for å åpne økonomien for private investe-
ringer og å kombinere dette med sosiale programmer. Capriles tok 
også til orde for å opprettholde Chávez populære «misjoner», sosi-
ale programmer, og forbedre de som ikke fungerer. Han fremstilte 
seg som en sentrum-venstrekandidat, med et ønske om å stoppe den 
aggressive politiske polariseringen i landet, og skape samhold og sik-
kerhet. «Regjeringen liker å snakke om revolusjon. Hvorfor kan vi 
ikke ta vekk r’en og snakke om evolusjon,» sa Capriles eksempelvis 
da han ble valgt som opposisjonens presidentkandidat, og la til: «Jeg 
er ikke Messias, jeg er en offentlig tjenestemann».3

Capriles’ retorikk står i sterk kontrast til den fra presidenten. 
Foran valget i 2012 nevnte Chávez knapt sin motkandidat ved navn 
en eneste gang. I stedet refererte Chávez konsekvent til Capriles 
med kallenavn som «taperen», «det skitne svinet», «imperialis-
mens lakei», «den maskerte oligarken», og så videre. Chávez’ kom-
mentarer blekner imidlertid sammenlignet med de som andre 
regjeringsvennlige figurer har stått for. Adal Hernandez, en kom-
mentator i rikskringkastingen, skrev et giftig portrett av Capriles 
med navnet «Fienden er sionisme».4 En medarbeider av Chávez 
spredte en karikaturtegning av Capriles iført rosa shorts og hake-
kors på ermet på Twitter.5 I 2009 ransaket også pro-Chávez-aktivis-
ter Capriles’ kontorer og sprayet hakekors på veggene.6 Capriles 
er selv praktiserende katolikk, men jødisk av opphav. Capriles’ 
besteforeldre på morssiden flyktet fra nazistenes utrydningsforsøk 
i Polen. To oldeforeldre døde i en tysk konsentrasjonsleir.7

Etter snart 14 år med Chávez har befolkningen for lengst vent 
seg til presidentens karakteristiske språkbruk. Slike obskøne for-
nedrelser, som kan ha hatt en viss underholdningseffekt for mange 
år siden, imponerer ikke særlig mange i dag. Bortsett fra presiden-
tens mest innbitte tilhengere, begynner de fleste å bli lei den krigs-
hissende retorikken. Dagens venezuelanske opposisjon passer ikke 
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inn i Chávez’ aggressive fiendebilder av en liten, korrupt elite. Den 
gamle politikereliten som Chávez vant folkemassene ved å oppo-
nere mot er for lengst på vei ut. Den nye opposisjonen er ung og 
livskraftig, med moderate politiske utsikter og visjoner for frem-
tiden. Og i motsetning til den gamle politikerelitens ovenfra-og-
ned-styring bak lukkede dører, er den nye opposisjonen et resultat 
av grasrotbevegelser i byer og landsbyer. Mot en slik motstander 
virker Chávez’ fiendebilder mer og mer malplassert. Demagogen 
Chávez evner simpelthen ikke å tilpasse seg en ny type opposi-
sjonspolitikere, det er utenfor hans natur. Politikere som Chávez 
er avhengig av å være i en konstant krigstilstand, og har liten eller 
ingen funksjon i en fungerende rettstat.

Djevelens ekskrement
På tross av landets elendige forfatning nyter Chávez formidabel støtte. 
Valget i 2012 ga Chávez en komfortabel seier over Capriles med 55 
mot 44 prosent, men valgresultatet er også det jevneste Chávez har 
opplevd i noe presidentvalg. Chávez’ popularitet i dag fremstår i 
økende grad som et resultat av en innbilt nødvendighet, mer enn 
resultatet av et genuint folkelig engasjement. Men selv om entusias-
men for mange har forsvunnet, gjenstår fortsatt lojaliteten til presi-
denten. Borte er den «messianske» ekstasen. Tilbake står en fattig 
majoritetsbefolkning som fortsatt ikke ser noe alternativ til Chávez. 
Identifikasjonen med Chávez er fortsatt sterk. Chávez er den første 
presidenten som ser ut som, og snakker som, den jevne venezuelan-
ske «mestizo». Samtidig har den kraftige veksten i oljeprisen effektivt 
glattet over korrupsjonen og nepotismen under Chávez, som har løf-
tet familien sin fra lavere middelklasse til styrtrik politisk elite. 

Alle av Chávez’ fem brødre har inntatt viktige posisjoner innen 
politikk, finansnæringen og utenrikstjenesten. Lillebroren Ani-
bal José Chávez Frías er borgermester i Chávez-familiens hjemby 
Sabaneta. Den eldre broren, Adán, er guvernør i hjemstaten Bari-
nas, en stat han for øvrig tok over i 2008 etter at faren hadde styrt 
den siden Chávez ble president. En annen yngre bror, Argenis, 
fikk opprettet en unik stilling som en slags viseguvernør og uten-
riksminister i samme stat inntil han fikk en sentral post i energi- 
departementet som nasjonal direktør for kraftproduksjon i 2011.8 
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Narciso og Adelis er de av brødrene som ikke har vært en del av 
familiedynastiet i Barinas. Narciso har imidlertid hatt viktige stil-
linger på Venezuelas ambassader i Canada og Cuba, og Adelis er 
senioransatt i Banco Sofitasa, som blomstrer på grunn av regjerin-
gens kontoer i banken. Adelis er også leder av den venezuelanske 
organisasjonskomiteen for Copa America og hadde hovedansvaret 
for byggingen av en ny fotballstadion i Barinas.9,10 Chávez’ andre 
kone, Marisabel, var en del av Grunnlovsforsamlingen i 1999, der 
hun ble valgt inn med nest høyest margin av alle. Deres fjorten år 
gamle datter, Rosines, skapte furore da hun la ut et bilde av seg 
selv på Instagram der hun tittet frem bak en vifte av amerikan-
ske dollar.11 Reaksjonene skyldtes ikke så mye pengemengden som 
det faktum at Chávez’ rigide valutakontroller gjør varehandel eller 
utenlandsreiser til et sant helvete for de fleste andre, og tvinger 
vanlige borgere til å kjøpe utenlandsk valuta på det svarte mar-
kedet. Chávez’ mor, Elena, har fått en full makeover med plastisk 
kirurgi, og blir gjerne sett i designerklær og prangende smykker 
bærende på sin lille puddel.12 Chávez langer ut mot «oligarkiet», 
men har i stedet skapt et nytt «bolivariansk oligarki», eller «boli-
garki» som det kalles på folkemunne.

Så lenge oljepengene fortsetter å strømme inn i barrioene er 
mange imidlertid mer enn villig til å stemme på Chávez. «Chávez 
ga meg et kjøleskap. Før hadde jeg ikke noe kjøleskap. Derfor 
stemmer jeg på Chávez», er et typisk eksempel på en type resonne-
ment man gjerne blir møtt med fra Chávez’ velgere. Eller «Chávez 
ga naboen min et kjøleskap, jeg vil også ha kjøleskap». Slik Juan 
Pablo Pérez Alfonzo identifiserte Venezuelas oljeressurser som 
«djevelens ekskrement» på 70-tallet, har oljen blitt en forbannelse 
for Venezuelas nye opposisjon. Med en oljepris ti ganger det den 
var når Chávez tok over, har presidenten ukritisk kunnet kaste om 
seg med penger, samtidig som landets fremtid forgjeldes til Kina. 
Til tross for at Venezuela er en av verdens største oljeøkonomier 
i en tid med høye oljepriser, har gjeldsbyrden eksplodert under 
Chávez. Gigalån fra Kina finansierer presidentens valgkamp, sam-
tidig som budsjettunderskuddet er i ferd med å nå 20 prosent av 
BNP.13 Sammenlignet nådde budsjettunderskuddet i USA toppen 
i 2009 med 10,1 prosent av BNP.14
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 Den bolivarianske revolusjonen er en tynn livslinje holdt i live 
av lite annet enn høye oljepriser. Uten olje ville det ikke vært noen 
«misjoner», ingen omfattende sosiale programmer, ingen reduk-
sjon i fattigdom, ingen «chavismo». For mennesker som kun lever 
fra dag til dag, har de langsiktige strukturelle investeringene liten 
betydning. De vet bare at de har tjenester i dag som de ikke hadde 
før, og som de er redd for å miste. For en stor del av befolkningen 
er dette det eneste som teller. De kjenner kun en virkelighet der 
ingen virkelig brød seg om de fattige før Chávez. 2000-tallets dras-
tiske oppgang i oljeprisen er for disse uløselig tilknyttet Chávez’ 
presidentskap. Hvor pengene kommer fra er ikke så farlig. De vet 
bare at de ikke hadde dem før Chávez kom til makten. 

Denne oljeforbannelsen var imidlertid ikke den eneste bar- 
rieren for opposisjonen. Helt siden Capriles ble valgt som president- 
kandidat har han måttet drive en intens valgkamp over hele landet. 
I motsetning til Chávez, som når som helst kan beordre samtlige 
medier å kringkaste timeslange sendinger etter eget forgodtbefin-
nende, har opposisjonen svært begrenset tilgang til massemediene. 
Mediebildet domineres fortsatt av de store private mediene, men 
Chávez har for lengst kuet den kritiske nyhetsdekningen som pre-
get disse mediene frem til 2004. RCTV er blokkert fra alle nett, 
Venevision og Televen er svært forsiktige med å kritisere regjerin-
gen og den kritiske kanalen Globovisión har kun dekning i byene 
rundt Caracas og i Zulia. I 2012 ble også presidentens (cadenas) 
brukt til å blokkere kringkastingen av Capriles’ valgkamparran- 
gementer. Om Capriles skulle nå ut med budskapet sitt måtte det 
skje ansikt til ansikt. 

Sofistikert autokrati 
«Det er nok at folket vet at det var et valg. De som stemmer avgjør 
ingenting. De som teller stemmene avgjør alt», skal Sovjetunio-
nens diktator, Josef Stalin, ha sagt. For mange diktatorer er denne 
modellen fortsatt veiledende, men for fremtidens moderne auto-
krater vil det bli nødvendig å ta i bruk mer sofistikerte metoder. 
For disse vil Chávez’ elektorale manøvrering kunne fungere ypper-
lig som inspirasjonskilde. En vurdering av demokratiet i Venezuela 
må hvile på mer enn en analyse av demokratiets aller simpleste 



246 | diktator i forkledning

mekanisme: opptellingen av stemmene ved et valg. Et demokratisk 
valg avhenger av langt flere faktorer enn hvorvidt stemmene er telt 
opp korrekt. Likeledes handler demokrati om mye mer enn valg.

Den inter-amerikanske presseforeningen (SIP) har bemerket 
at det høye nivået av politisk polarisering i Venezuela er en trus-
sel mot fri praktisering av journalistikk.15 Hver uke rapporteres 
det om trusler, angrep, arrestasjoner, konfiskering av utstyr, og 
annen trakassering av journalister. Det nasjonale presseforbundet 
Colegio Nacional de Periodistas (CNP) mener pressefriheten er 
alvorlig truet, og har meldt om en forverret tilstand siden 2007 
da RCTV ble tatt av luften første gang. I en uttalelse skriver de 
at «fysisk og verbal aggresjon mot journalister stimuleres av regje-
ringen».16 Ifølge generalsekretæren i journalistenes fagforening i 
Venezuela (SNTP), Marco Ruiz, utgjør fysiske angrep på journa-
lister den største gruppen av overtredelser med 28 prosent, etter-
fulgt av trusler og sensur. I det polariserte og fiendtlige politiske 
landskapet har heller ikke offentlige medier vært fritatt for trusler 
og trakassering. I mai protesterte flere journalister i statsmediene  
mot voldelige handlinger begått av Capriles’ støttespillere mot 
regjeringsvennlige medier.17 Med et fire ganger så høyt voldsnivå 
i landet som i 1998 har journalistyrket generelt blitt en stadig mer 
utsatt profesjon, men verst er det utvilsomt for de opposisjonelle 
mediene. 71 prosent av alle overgrep mot journalister begås av 
offentlige embetsmenn, og forekommer ofte under medienes dek-
ning av hendelser som er ugunstige for regjeringen. Særlig hardt 
har dette gått utover den opposisjonelle kanalen Globovisión. For 
Capriles har denne pressesituasjonen vært et betydelig handicap.

Andre mer innviklede mekanismer er også med på å så tvil om 
valgets legitimitet. Capriles-kampanjen har måttet bruke mye tid og 
ressurser på å overbevise potensielle velgere om at det elektroniske 
stemmesystemet ikke ville bli brukt til å identifisere Chávez’ mot-
standere. Venezuela har lenge benyttet seg av et avansert elektro-
nisk valgsystem. Fingeravtrykkslesere har i mange år blitt brukt for å 
identifisere velgere ved inngangen til stemmelokalet. I valget i 2012 
ble disse skannerne i stedet koblet direkte til avstemmingsmaski-
nene, slik at hver borger må avgi tommelavtrykk for å aktivisere mas-
kinen før de får anledning til stemme. Systemet er angivelig laget 
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for å umuliggjøre dobbel stemmegivning, men mange har uttrykt 
stor bekymring for at systemet kan gi myndighetene oversikt over 
stemmegivningen til hver enkelt borger. Carter-senteret skriver i sin 
rapport, i forkant av valget, at teknikere tilknyttet opposisjonen kate-
gorisk har avvist at det er mulig å rekonstruere koblingen mellom 
registeret av fingeravtrykk og stemmen til hver enkelt.19 Opposisjo-
nen har i det hele tatt avvist alle mistanker om uregelmessigheter av 
noe slag, men i virkeligheten har frykten for fusk vært stor også hos 
dem. Mistilliten til systemet er svært sterk hos opposisjonsvelgerne. 
Å overbevise velgerne om et rent valg var derfor prioritet nummer 
en. Om velgerne fryktet fusk ville de holde seg hjemme. Det er der-
for vanskelig å si hvor mye av opposisjonens uttalte tillit til systemet 
som var reell, og hvor mye som var strategi.

Selv om det ikke er fremlagt noen dokumenter som understøt-
ter bekymringen for at det er mulig å tukle med det elektroniske 
systemet, er det lett å forstå hvorfor denne frykten er høyst reell 
for en betydelig del av befolkningen. I 2004 ble, som kjent, signa-
turene til de mer enn 2,4 millioner borgerne som signerte protest-
skrivet mot Hugo Chávez offentliggjort og brukt som grunnlag for 
å sparke en rekke offentlige ansatte. Selv om avstemmingsmaskinene  
er aldri så vanntette, er tilliten til valgsystemet minimal blant en 
betraktelig andel av opposisjonens velgere. Denne mistilliten illus-
trerer ett av de mange paradoksale aspektene ved det venezuelan-
ske «demokratiet». Rent teknisk kan det enkelt argumenteres for 
at valgsystemet i Venezuela er forbilledlig demokratisk. I et reelt 
demokrati skal imidlertid ikke en presidentkandidat måtte bruke 
kampanjen sin til å berolige velgere som er redd for sanksjoner 
mot seg dersom de stemmer på «feil kandidat». Om motivasjonen 
bak det nye systemet var en teknisk forbedring, eller en bevisst stra-
tegi for å skremme velgere fra å stemme på noe annet enn Chávez, 
blir kun spekulasjoner. At det hadde nettopp denne effekten for 
uvisst antall velgere er derimot sikkert.20

Da valgresultatet ble annonsert var Capriles raskt ute med å 
akseptere nederlaget: «For meg er folkets vilje hellig,» erklærte han, 
«og jeg vil takke de mer enn seks millioner menneskene som stemte 
på meg». Både den venezuelanske opposisjonen og store interna-
sjonale medier bygget opp under et bilde av et demokratisk valg. 
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På Twitter var stemningen en helt annen. Det haglet meldinger om 
valgfusk, og i de første dagene etter valget var #FraudeDeVenezuela 
den mest populære hashtagen i landet. Dette er selvsagt ikke ment 
som noe bilde på valget i seg selv, men det forteller noe om tilliten 
til demokratiet i et av de mest Twitter-avhengige landene i verden.21

Bilder av pansrede kjøretøy og soldater, utstyrt med AK47, på vei 
til presidentpalasset i tiden før resultatet ble offentliggjort, spredte 
seg som ild i tørt gress. For mange understreket bildene mistanker om 
at regjeringen forberedte seg på et kupp, og at Capriles hadde sett seg 
tvunget til å erkjenne et urettmessig nederlag. Antakelig var militær-
beredskapen ikke annet enn et sikkerhetstiltak av frykt for opptøyer. 
Opposisjonens erfaringer med Chávez’ bruk av militæret er imidler-
tid lite forbundet med å være en garantist for deres sikkerhet.

Siden 2006 har ingen internasjonale valgobservatører fra USA, 
EU eller OAS vært velkomne i Venezuela. Ingen formelle valgob-
servatører var invitert i 2012, med unntak av UNASUR (Unionen 
av Sør-Amerikanske land) som fikk «ledsage» – ikke «observere» – 
valget.22 Når vi også vet at uregelmessigheter har forekommet ved 
tidligere valg er det vanskelig å gi en klar vurdering av 2012-valgets 
legalitet. På valgvaken erklærte Capriles’ kampanjeorganisasjon 
«Comando Venezuela» at de for første gang hadde lykkes med å 
mobilisere observatører fra opposisjonen til samtlige stemmeste-
der.23 Dette er selvfølgelig med på å gi valget nødvendig legitimitet 
i fraværet av internasjonale observatører, men det er verdt å legge 
merke til at det utelukkende er opposisjonspartienes evne til mobi-
lisering som sørget for tverrpolitisk observasjon av stemmetellin-
gen. Alt i alt er det likevel grunn til å tro at valgresultatet som ble 
fremlagt samstemte med antall avgitte stemmer. I motsetning til 
«Stalin-modellen», står selve opptellingen av stemmene igjen som 
et demokratisk unntak i et ellers udemokratisk valg. De viktigste 
formene for valgtriksing i Venezuela skjer lenge før valgdagen.

Alle har rett til å stemme, men i Chávez-modellen betyr det 
ikke at det er like enkelt å stemme for alle. Myndighetene kunne 
ikke nekte folk å stemme på Capriles, men de kunne definitivt 
gjøre det ekstra vanskelig. Ett slikt virkemiddel er å sørge for dår-
ligere bemanning og ineffektiv håndtering på stemmesteder i 
typisk opposisjonelle valgdistrikter. På Twitter ytret mange sine 
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frustrasjoner ettersom køene fortsatte i det uendelige i disse dis-
triktene. I Florida i USA tok Chávez i bruk litt andre metoder. 
Tidligere har de mange tusen venezuelanerne som bor i Florida 
kunnet stemme på konsulatet i Miami. Den venezuelanske befolk-
ningsgruppen her er nesten utelukkende anti-Chávez. I 2006 
vant Chávez presidentvalget med 62 prosent av stemmene. Kun 
to prosent av de 10.799 som ble avgitt i Miami gikk imidlertid til 
Chávez.24 I januar 2012 hadde Chávez stengt konsulatet i Miami, 
i reaksjon mot USAs utvisningen av konsul Livia Acosta Noguera. 
Acosta Noguera ble erklært «persona non grata» i USA etter at det 
ble avslørt at hun sammen med venezuelanske og iranske diploma-
ter hadde vist interesse for en gruppe mexicanske hackeres tilbud 
om å utføre cyber-angrep mot USA.25 Etter stengningen av kon-
sulatet har myndighetene vært lite interessert i å legge til rette for 
de omtrent 20.000 registrerte velgerne i området. De ble i stedet 
henvist til konsulatet i New Orleans, en 13 timers kjøretur unna.

Antallet registrerte velgere gir også grunnlag for i det minste å 
stille noen kritiske spørsmål. Myndighetene har i en årrekke dre-
vet en formidabel innsats for å registrere velgere. En kan nesten 
lure på om den er litt for formidabel til å være helt sann. Siden 
2003 har antallet registrerte velgere økt fra omtrent 12 millioner 
til 19 millioner i 2012. I presidentvalget i 2006 var det i overkant av 
16 millioner registrerte velgere. Oppunder 97 prosent av befolk-
ningen skal angivelig være registrert i dag, mot 76,5 prosent i 2003. 
I 2010 stemte 66,45 prosent av befolkningen i parlamentsvalget. 
Alfredo Weill, som satt i valgrådet i 12 år, senest i 1994, har vanske-
lig for å få den dramatiske økningen over så kort tid til å gå opp. 
«Ifølge regjeringens tall har alle unntatt 3 prosent av befolkningen 
tatt seg tid til å registrere seg, mens 30 prosent avstår fra å stemme. 
Det gir ingen mening,» sier han.26 I 14 av Venezuelas 24 stater er 
det også flere registrerte velgere enn det er stemmeberettigede. 

Det er viktig å påpeke at alt dette kan ha en helt naturlig for-
klaring. Slurv i systemet har ført til at mange innbyggere som for 
lengst har gått bort, ikke er slettet fra listene. Det er lite trolig at 
særlig mange av de mer enn 15.000 registrerte velgerne mellom 
111 og 129 år har mulighet til å stemme.27 Tallene er likevel såpass 
store at dette vanskelig kan forklare hele fenomenet. Selv om de 
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usammenhengende tallene ikke trenger å være et resultat av annet 
enn dårlige rutiner flyr assosiasjonene lett til tidligere valgs uregel-
messigheter. Foran folkeavstemningen i 2004 drev regjeringen en 
massiv kampanje i pro-Chávez distrikter for å registrere velgere. 
Etter valget beskyldte opposisjonen Chávez for å ha registrert mer 
enn én million velgere på ulovlig vis. Undersøkelsene i fagbladet 
«Statistical Science» (se kapittel 4), som viser store avvik i stemme-
mønsteret, gjør ikke denne mistanken noe mindre. Foran valget i 
2012 har opposisjonen riktignok akseptert valglistene, hvilket defi-
nitivt er med på å dempe antakelsene om fusk på dette området. 
Venezuelanske myndigheter kunne imidlertid fjernet mistankene 
om de hadde gjort valglistene og stemmelokalene tilgjengelig for 
internasjonale observatører. I stedet fortsetter Venezuela å være et 
«kafkaisk» kaos der ingen egentlig vet helt sikkert hva som foregår.

En faktor som kunne laget ytterligere problemer for Capriles, 
var stemmesedlene. I Venezuela er det mange flere partier enn det 
er kandidater ved et presidentvalg. Når de ulike blokkene samler 
seg om sine kandidater, står likevel hvert parti oppført på stemme-
seddelen. Ansiktet til Capriles og Chávez, som begge var nominert 
av en rekke ulike partier, sto derfor oppført flere ganger. Dette 
er vanlig praksis og har kun symbolsk betydning for de ulike par-
tiene ettersom stemmene til den enkelte kandidaten, tilknyttet 
hvert parti, legges sammen til slutt. Det kan imidlertid skape for-
virring dersom stemmeseddelen er feil, og det var nettopp det som 
skjedde med Capriles. 

Etter at stemmeseddelen ble trykket opp valgte ett parti å skifte 
sin støtte fra Capriles til en egen kandidat. Likevel var det Capri-
les’ ansikt som sto oppført. Det var altså mulig å trykke på Capri-
les’ ansikt på valgmaskinen, men i stedet gi sin stemme til relativt 
ukjente Reina Sequera. Andre partier hadde trukket sin støtte til 
Capriles i siste liten. Dersom noen forsøkte å stemme på Capri-
les i boksen tilknyttet disse partiene ville stemmen bli nullifisert 
ved opptelling. Det nasjonale valgrådet mente ikke at dette var 
grunn nok til å trykke opp nye stemmesedler. Valgresultatet tyder 
heldigvis på at opposisjonen lyktes med å informere velgerne om 
hvordan de skulle stemme. Sequera fikk ikke mer enn 0,47 pro-
sent av en total oppslutning på 0,6 prosent til andre alternative 
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kandidater. Om man legger til de totalt 287.325 (1,89 prosent) 
stemmene som ble nullifisert er dette uansett ikke nok til å rokke 
ved valgresultatet. Om valget derimot hadde blitt tettere kunne 
det potensielt blitt en skandale. Flere målinger tilsa nesten dødt 
løp mellom Chávez og Capriles. Om dette hadde blitt valgresulta-
tet kunne man fort havnet i en situasjon der et flertall trodde de 
hadde stemt på Capriles, mens seieren likevel gikk til Chávez.

Demokrati etter hvilken standard?
Spørsmålet vi må stille oss når vi vurderer «demokratiet» i Venezu-
ela er: demokrati etter hvilken standard? Ville vi akseptert slike 
irregulære forhold i oppløpet til en norsk valgkamp? Det innly-
sende svaret på dette spørsmålet er selvsagt nei. De fleste land i 
Latin-Amerika er milevis unna vestlige demokratiske standarder. 
Hvert år rangerer Economist Intelligence Unit (EIU) graden av 
demokrati i 167 land. Landene plasseres i fire kategorier: funge-
rende demokratier, ufullstendige demokratier, hybridregimer, og 
autoritære regimer. Costa Rica er det eneste landet i Latin-Ame-
rika som er rangert som et «fungerende demokrati», på 20. plass av 
totalt 25 land. De fleste landene i regionen defineres som et «ufull-
stendig demokrati» med Chile flere hestehoder foran de andre 
på 35. plass, rett foran Israel. Først på 97. plass under listen over 
såkalte «hybridregimer» finner vi Venezuela. Det er urealistisk å 
måle de fleste land i Latin-Amerika opp mot vestlige demokratiske 
standarder. Likevel er det nettopp dette flere av Chávez’ mest tro-
faste sympatisører forsøker å gjøre. 

Den tysk-amerikanske sosiologen Gregory Wilpert, en av Chávez’ 
kanskje mest prominente internasjonale støttespillere, har gjen-
tatte ganger hyllet Chávez’ arbeid som et forgangseksempel på 
veien mot et mer «deltakende demokrati». Andre støttespillere 
som den amerikanske økonomen Mark Weisbrot går så langt som 
å hevde at Venezuela er en del av en «Latin Amerikansk vår» som 
har produsert «den mest demokratiske, progressive, og uavhen-
gige gruppen regjeringer som regionen noen gang har hatt».28 
Den britiske journalisten og bloggeren Neil Clark skriver rett ut 
at: «Venezuelas deltakende demokrati gjør vestlig ’demokrati’ 
til skamme».29 Den panegyriske støtten Chávez stadig mottar fra 
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enkelte politikere, samfunnsdebattanter og såkalte «venstreintel-
lektuelle» minner mest av alt om det kjærlige forholdet venstresi-
den lenge hadde til Cuba. Det må en ideologisk blindhet til for å 
nominere Fidel Castro til Nobels fredspris, slik SVs stortingsrepre-
sentat Hallgeir Langeland gjorde så sent som i 2004.

Hvordan ville disse reagert hvis det var en norsk regjerings-
konstellasjon som krevde retten til å overstyre alle TV-sendinger 
med ubegrenset regjeringspropaganda? Hvis det var presidenten 
i USA som truet og kneblet opposisjonelle medier? Hvis innbyg-
gernes stemmer i Storbritannia ble offentliggjort, og brukt til å 
sparke offentlige ansatte? Hvordan ville den samme venstrefløyen 
som hyller Chávez reagert hvis det var Israel som straffeforfulgte 
medier med millionbøter for å ha «krenket» regjeringen? I hvilket 
annet demokratisk land er disse villige til å akseptere fengsling av 
politisk opposisjonelle, eller ubegrenset bruk av offentlige midler 
til inntekt for egen valgkamp?

Et reelt demokrati springer ut av mer enn stemmeseddelen. 
At borgerne fritt får stemme på den kandidaten de vil er ikke til-
strekkelig, når den sittende presidenten har makt til å sensurere 
motkandidaten, samtidig som han selv nyter godt av ubegrenset 
tilgang til både medier og landets pengesekk. Det hjelper også lite 
om stemmene er talt opp riktig på valgdagen, når offentlig støtte 
til opposisjonen medfører frykt for å miste jobben i forkant. 

Det er viktig å huske at Venezuela er en del av et kontinent som 
har vært hjemsøkt av korrupsjon, autoritære ledere og militære 
diktatorer gjennom mesteparten av sin historie. Men til tross for 
en trøblete historie har Venezuela en av de lengste demokratiske 
røttene i regionen. Venezuela har vært det nest-eldste demokratiet 
i Latin-Amerika etter Costa Rica og det eldste i Sør-Amerika siden 
1958. Selv under bølgen av autoritarianisme som feiet over Latin 
Amerika på 60 og 70-tallet avholdt Venezuela demokratiske valg 
hvert femte år. 

Konteksten for en demokrativurdering av Venezuela må være 
Latin-Amerika, ikke Europa. Latin-Amerika er fortsatt en trøblete 
region, og bruken av autoritære metoder i Venezuela er ikke unike. 
Sensur av kritiske røster, trakassering av opposisjonelle, valgord-
ninger som favoriserer en side, eller overdreven mediadekning og 
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pengebruk til inntekt for den sittende presidenten forekommer 
dessverre altfor ofte i de fleste latinamerikanske land. Det er sum-
men av autoritære virkemidler, som hver for seg er symptomatisk 
for land i regionen, som gjør Venezuela til et særegent tilfelle.

 I dag er Venezuela mer autoritært enn det noen gang har vært 
i løpet av sine mer enn 50 år med demokrati. Kun Haiti og Cuba 
er rangert lavere enn Venezuela på EIUs Demokrati-indeks i hele 
Latin Amerika og Karibien. Cuba er som eneste land definert som 
et «autoritært regime». Chávez’ Venezuela er blitt et sofistikert 
autokrati. Det er et system der opptellingen av stemmene reflekte-
rer lite mer enn det demokratiske utfallet av et udemokratisk valg. 
Det er et system der rettigheter er stadfestet på papiret, mens utø-
velsen av dem krenkes daglig.

Å definere fremtiden
Etter valget står Venezuela overfor et veiskille. Blant kommenta-
torer og reportere som fulgte valgkampen spådde de fleste seier 
til Chávez. De færreste tror han kommer til å vinne en ny seks-
årsperiode. Chávez har gjennom hele valgkampen hevdet å være 
helt friskmeldt fra den uspesifiserte kreftsykdommen som har pla-
get ham i lang tid. De fleste medier og kommentatorer spekulerer 
imidlertid i at han kommer til å dø innen den nye presidentperio-
den er omme. I slutten av november 2012, kort tid etter president-
valget, dro Chávez på nytt til Cuba for mer spesialbehandling.30 I 
skrivende stund hevder Chávez på nytt å være friskmeldt. De fær-
reste vet imidlertid hva de skal tro på lenger. Hele landet lever føl-
gelig i uvisshet om hvor alvorlig syk presidenten egentlig er.

Om Chávez dør først etter at fire år er gått, skal visepresidenten 
ta over roret inntil perioden er over. Om det skjer innen de før-
ste fire årene sier Grunnloven at det skal skrives ut nyvalg innen 
30 dager. Foran siste runde med kreftbehandling i 2012 avslørte 
Chávez for første gang sin favoritt til å overta «tronen». Den 
utvalgte er tidligere utenriksminister Nicolas Maduro, som ble 
utnevnt til ny visepresident kort tid etter at valgseieren var i boks. 
Denne ruvende skikkelsen, med en beskjeden bakgrunn som buss-
sjåfør, er svært populær i store deler av arbeiderklassen, og den 
kanskje mest populære i Chávez indre sirkel. Det er imidlertid 
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svært usikkert om noen i Chávez-leiren er i stand til å overta roret 
den dagen Chávez forsvinner.

Venezuelansk politikk har blitt en personkult. Alt dreier seg om 
Chávez. Det er ikke sosialisme i Venezuela. Det er chavismo. Fore-
løpig tyder ingenting på at noen i Chávez-leiren er i stand til å 
mane frem den samme symbolverdien.

Men selv om Chávez skulle overraske alle og overleve en ny seks-
årsperiode, er det ikke usannsynlig at hans makthegemoni er i ferd 
med å synge på siste vers. For samtidig som takknemligheten og 
identifikasjonen til Chávez er sterk, begynner også stadig flere å bli 
oppmerksomme på nasjonens triste tilstand. Vanstyre, brutte løfter 
og en stadig forverret sikkerhetssituasjon har satt tydelige spor etter 
seg gjennom mer enn 13 år. Samtidig vokser det frem en moderat 
folkelig opposisjon. En opposisjon som møter Chávez’ krigsretorikk 
med et budskap om fred og sikkerhet, og som svarer nasjonalt sam-
hold når Chávez utbasunerer fiendtlig klasseretorikk. Til tross for 
iherdige forsøk har Chávez ikke lykkes med å demonisere Henrique 
Capriles som en rik, aristokratisk «fiende av revolusjonen». Til tross 
for det overbevisende valgresultatet, står Chávez overfor en sterkere 
motstander enn han noensinne har gjort. 

I parlamentsvalget i 2010 fikk opposisjonskoalisjonen (MUD) 
og Chávez’ forente sosialistparti (PSUV) tilnærmet identisk antall 
stemmer. I 2012 vant Chávez presidentvalget med et knappere fler-
tall enn noen gang tidligere. Under valgkampen sto opposisjonen 
mer samlet enn de noen gang har vært. Nå gjenstår det å se om val-
gresultatet har gitt Capriles det mandatet han trenger for å innta 
rollen som frontfiguren for en forent opposisjonsbevegelse. Gjen-
nom hele Chávez’ presidentskap har opposisjonen manglet ledere 
som evner å skape samhold og engasjement. Capriles inspirerte 
mange med sin energiske kampanje. Ønsket om å fjerne Chávez 
har imidlertid vært det sterkeste samlingspunktet for opposisjo-
nen. Når Chávez nå er valgt for seks nye år kan det bli utfordrende 
for Capriles’ koalisjon å opprettholde en samlet front.

Det er liten grunn til å forvente store forandringer i Chávez’ 
lederstil de neste årene. Så lenge Chávez sitter med makten vil 
Venezuela fortsette å være en eneste lang såpeopera. Hver gang 
Chávez har vunnet et valg har han kommet tilbake med en mer 
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radikal profil. Og om Chávez vet at han synger på siste vers vil han 
antakelig forsøke å sementere «revolusjonen» i et enda hyppigere 
tempo. En ny opposisjon kan imidlertid gjøre dette vanskeligere. 

I opposisjonen vokser det frem en rekke unge ledere uten den 
gamle politikereliten i bagasjen. Lykkes de med å samle seg bak 
noen visjoner for landet, og befeste et moderat demokratisk alter-
nativ i de brede folkemassene, er Venezuelas fremtid, på mange 
måter, i hendene til opposisjonen.

I H.C. Andersens eventyr var det de uskyldige øynene til et lite barn, 
som til slutt fikk hele befolkningen til å innse at «keiseren var uten 
klær». Som keiseren i eventyret blir Chávez’ «sosialisme for det 21. 
århundret» mer avkledd for hver dag som går. Stadig flere har sett 
igjennom presidentens klær, og oppdaget at han er en «diktator i 
forkledning».
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«Comandante Hugo Chávez er ikke så mye forkledd 
som avkledd — en paranoid klovn og politisk bølle som 
har verdens nest største oljereserver å lage kvalm for. 
En bok i rett tid.»

- Torgrim Eggen

I Venezuela, Latin-Amerikas oljemekka, blir mer enn 50 
mennesker drept hver dag. En firedoblet mordrate har 
ført til verre drapsstatistikker enn i noen av verdens verste 
krigssoner. Samtidig sliter landet med massiv korrupsjon, 
og hemningsløse innsprøytninger av oljepenger har ikke 
forhindret at infrastrukturen forvitrer. Dagens Venezuela 
er et dypt polarisert og splittet samfunn. I sentrum står 
president Hugo Chávez. 

«Diktator i forkledning» er en debattbok om en av de mest 
kontroversielle og fascinerende statslederne i vår tid. Det 
er historien om en kuppmaker som vant folkets tillit, ble 
valgt til president, og som siden har sementert stadig mer 
autoritære strukturer i et samfunn mer kaotisk og voldelig 
enn noensinne. Det er historien om Latin-Amerikas gjensyn 
med den moderne «caudillo».
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