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Abstract 

Venezuela har länge varit en av världens största oljeproducenter och har en god 

tillväxt, likväl har inte en fullständig demokrati uppnåtts. Tvärtom pekar mycket 

på en omvänd demokratiutveckling. Oljans roll i Venezuelas demokratiutveckling 

undersöks i studien. Studien driver hypotesen att olja verkar negativt för ett lands 

demokratiutveckling. I Venezuela återfinns dock även positiva effekter av en hög 

påverkan av oljeutvinning, positiva effekter återfinns bland annat gällande ökade 

utbildningsnivåer. Studien visar dock att olja mestadels verkar negativt för 

Venezuelas demokratiutveckling. Förändringar i inkomster från oljeindustrin visar 

också på ett stort beroende av oljeinkomster och att demokratin påverkas negativt 

av höga inkomster från olja. 

 

Nyckelord: olja, Venezuela, demokrati, Michael Ross, Chavez 
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1 Inledning 

Hur ser relationen mellan ett lands oljeutvinning och dess demokrati ut? Är 

oljeproduktionen något positivt eller har det negativa konsekvenser för landets 

demokratiutveckling? Det är i stora drag denna fråga som vårt arbete här kommer 

att behandla. 

När man tänker på relationen mellan olja och demokrati så kommer 

förmodligen ens första tankar att handla om rika oljeshejker eller auktoritära 

regimer i Mellanöstern som lever gott på dess åtskilliga oljetillgångar. Man får 

alltså en ganska negativ bild av sambandet mellan olja och demokrati. Vad man 

då kanske glömmer bort är att det finns fler länder som är oljeproducenter och 

som faktiskt inte finns samlade i Mellanöstern-regionen. Olja och demokrati är 

alltså ett betydligt klurigare ämne än vad man först kan tro. 

Inom statsvetenskapen så kan man än idag diskutera om hur, och i vilken 

utsträckning, den ekonomiska utvecklingen påverkar demokratin i ett land. 

Statsvetaren Patrick Bernhagen menar att det positiva sambandet mellan en 

kapitalistisk utveckling och demokrati "är ganska robust". Dock menar han att det 

finns ett antal anmärkningsvärda undantag och att teorierna om ett positivt 

förhållande mellan ekonomisk utveckling och demokrati kanske inte är så pass 

linjärt som man kan tro (Bernhagen, 2009: 111). Ett av dessa anmärkningsvärda 

undantagen, som Bernhagen kallar det för, borde ju rent logiskt vara de 

oljeproducerande regimerna i exempelvis Mellanöstern som har en ekonomiskt 

stark utveckling men långt ifrån en acceptabel demokratinivå med västerländska 

mått mätt. 

Venezuela är ett av de länder utanför Mellanöstern-regionen som både är 

oljeberoende, enligt Michael Ross (2001: 326) var man det 14:e mest 

oljeberoende landet i världen 1995-96, samt rankas som Partly Free av Freedom 

House (2011). Frågan är om det finns något samband mellan Venezuelas höga 

beroende av olja och dess undermåliga demokratiska status.  
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1.1 Syfte och Frågeställning 

Vår undersökning går ut på att se ifall det finns något samband mellan 

oljeutvinning och ett lands demokratiutveckling. Fokuset kommer att ligga på det 

sydamerikanska landet Venezuela. Vårt syfte är att ta reda på hur landets 

oljeutvinning har påverkat dess demokratiska utveckling. Studien utgår ifrån att 

det finns ett negativt samband mellan olja och demokrati. Vår frågeställning är 

som följer: Hur påverkar oljan Venezuelas demokratiutveckling? 

 

1.2 Teori 

Statsvetare inom moderniseringsteori menar att ekonomisk utveckling och 

demokrati går hand i hand. Detta då man menar att den ekonomiska utvecklingen 

skapar en starkare och mer självständig medelklass som kommer att sätta större 

press på sina ledare att införa demokratiska reformer (Bernhagen, 2009: 109). Ett 

flertal statsvetare menar dock att detta inte händer i vissa länder som har en stark 

nationell oljeindustri. Man skyller detta på så kallade "rents" som är externt 

genererade inkomster som statsvetare menar har en betydande inverkan på det 

politiska systemet i landet. Dessa "rents" tillåter politiska aktörer och eliter att 

betala, med hjälp av exploateringen av naturresurser såsom olja, för att minska på 

kraven på införandet av demokratiska reformer i landet. Statsvetare kallar detta 

för ett slags "democracy of the bread" (Cavatorta, 2009: 330). Med hjälp utav 

inkomsterna från oljeförsäljningen så kan länderna dessutom investera pengar i en 

omfattande säkerhetsapparat i landet som, förutom de ekonomiska 

subventionerna, kan övervaka och undertrycka avvikande politiska åsikter 

(Cavatorta, 2009: 331). 

Den kanske mest hyllade teoretikern inom området är Michael Ross (Aslaksen, 

2010: 422). Denna studie kommer huvudsakligen utgå ifrån Ross teorier gällande 

oljans påverkan på demokrati. Framförallt baseras undersökningen på Ross teorier 

kring ”the rentier effect”, ”the repression effect” samt ”the modernization effect”, 

som undersöker hur ett lands demokratiutveckling påverkas av ett lands 

produktion och konsumtion av olja (Ross, 2001: 328). 

”The rentier effect” består av tre huvudkomponenter som tillsammans slår fast 

att inkomst genererad från ”rents”, det vill säga inkomster från externa aktörer 

som tillfaller staten, verkar negativt för ett lands demokratiutveckling. Första 

komponenten behandlar varifrån staten får sina inkomster från. Ross (2001: 332-

333) menar att ifall staten genererar tillräckligt med pengar från oljeindustrin kan 

regeringen minska på skattetrycket från landets invånare, vilket Ross (ibid.) 
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föreslår innebära att folket är mindre benägna att kräva ansvarsskyldighet av 

regeringen och även egen representation i regeringen. Andra komponenten i ”the 

rentier effect” är hur staten väljer att spendera pengar. Oljepengar kan användas 

till olika sociala program som minskar trycket på demokratisering. Tredje 

komponenten menar att med tillräckligt med inkomster från olja är det mer 

sannolikt att den sittande regeringen är mer benägna att hindra uppkomsten av 

olika sociala grupper som är fristående från staten. Detta då regeringen ser en risk 

i att dessa grupper så småningom ska begära representation och politiska 

rättigheter (Ross, 2001: 334). 

”The repression effect” föreslår att oljerikedom kan användas för av regeringen 

till att förstärka landets interna säkerhet, vilket Ross (2001: 328) menar verkar 

hindrande för demokrati som ett avskräckande medel. ”The modernization effect” 

menar att ett land vars tillväxt kommer från olja eller andra naturtillgångar inte 

utvecklar de sociala och kulturella förändringar som anses verka 

demokratiutvecklande (ibid.). 

Vi kompletterar även vår studie med Silje Aslaksens teori gällande 

oljeinkomster och demokrati. Aslaksen föreslår at det finns ett kausalsamband 

mellan förändringar i oljeinkomst och förändringar i demokratinivå. Enligt 

Aslaksen innebär en ökad oljerikedom att en stat blir mindre demokratiskt 

(Aslaksen, 2010: 421).  Liksom Ross ger Aslaksens teorier att det finns ett 

negativt samband mellan en stat som finansieras av olja och demokrati (Ross, 

2001: 356, Aslaksen, 2010: 430) 

 

1.3 Metod & Material 

För undersöka vår frågeställning har vi valt att genomföra en fallstudie på 

Venezuela, med fokus på deras demokratiutveckling och kopplingen till deras roll 

som en av världens största oljeproducenter (Encyclopedia of the Nations, 2011). 

Att göra en fallstudie lämpade sig då vi vill arbeta med ett enskilt fall för att 

kunna få en närmre bild av situationen i Venezuela (Esaiasson et al, 2007: 42) 

Materialet består av information från 1920-talet och framåt, men studien 

kommer främst fokusera på åren följande 1998 fram till idag, 2011. Teoribasen 

kommer att tillämpas på materialet genom ett teorikonsumerande arbetssätt. Med 

ett teorikonsumerande angreppssätt kommer vi försöka förklara vårt empiriska 

material genom att använda oss av redan existerande teorier på området. Att 

använda oss av ett teorikonsumerande tillvägagångssätt verkar vara mest lämpligt 

för att förklara sambandet mellan olja och demokratiutvecklingen i Venezuela, 

som är studiens mål. Detta då valet av fall har stått i centrum i vår urvalsprocess 

och utifrån förutsättningarna har sedan förklaringsfaktorer valts ut (Esaiasson et 

al, 2007: 42-43). Venezuela har valts då vi ser det som ett viktigt, relevant fall på 

grund av deras roll som en av världens största oljeproducenter (Encyclopedia of 
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the Nations, 2011) samtidigt som deras Freedom House-status endast är Partly 

Free (Freedom House, 2011). Det är också ett avvikande fall då den mesta av den 

nuvarande forskningen i ämnet fokuserar på Mellanöstern-länder (Ross, 2001: 

326). 

För att kunna mäta vår frågeställning har vi utgått från Michael Ross och Silje 

Aslaksens teorier kring hur oljeberoende sägs påverka demokratier. Teorierna 

fokuserar mest på förändringar i oljeinkomst samtidigt som förändringar i 

demokrati sker och vad staten använder oljepengarna till. Vi har använt oss av 

olika data för att se till närvaron/frånvaron av viktiga mekanismer i förhållandet 

mellan olja och demokrati och för att kunna se mönster relevanta för studien.  

 

1.3.1 Materialdiskussion 

Det har varit en svår uppgift att hitta tillräckligt objektiva artiklar, studier och 

texter om situationen i Venezuela. Förutom att delar av litteraturen och olika 

officiella och inofficiella internetsidor vi har stött på har varit på spanska så har 

det också varit svårt att hitta tillförlitlig och intressant statistik inom de områden 

vi har intresserat oss för. Framförallt har det varit svårt, eller näst intill omöjligt, 

att hitta information om Venezuelas oljeproduktion och dess tillhörande inkomster 

under olika tidsperioder. När det kommer till den faktiska litteraturen om 

Venezuela och dess politiska klimat så har det varit en svår uppgift att försöka 

balansera alla rapporter, beskrivningar och slutsatser som man har läst om och 

presentera dem på ett objektivt och professionellt sätt. På den ena sidan av 

litteraturen har man nyliberala och konservativa tankesmedjor från exempelvis 

USA som är väldigt kritiska till Chávez och hans bolivarianska revolution. Och på 

den andra sidan har vi marxister och socialister som till en aning förskönar bilden 

av Venezuela och dess demokratiutveckling. Detta har inneburit att vi har fått 

dubbelkolla de flesta av uppgifterna som har presenterats i olika studier och 

artiklar för att på så sätt kunna verifiera dess sanningshalt. Vi har tvingats att ta 

bort ett antal artiklar om den politiska situationen i Venezuela då det antingen har 

varit svårt att verifiera några av dess uppgifter eller att källhänvisningarna har 

varit på spanska eller otillräckliga. 

Vi har använt oss av en blandning av primär- och sekundärmaterial. Dock har 

det som sagt varit svårt att hitta olika publikationer från regeringen i Venezuela 

som är skrivna på engelska. Så den stora delen av vårt uppsatsarbete består utav 

sekundärmaterial i form av olika vetenskapliga studier, nyhetsartiklar, statistik och 

populära framställningar. En sådan populär framställning är boken Venezuela och 

drömmen om ett nytt Amerika, skriven av frilansjournalisten Kalle Holmqvist. Det 

är förmodligen inte den mest objektiva boken man kan använda. Vi valde dock att 

använda boken då den gav oss en någorlunda känsla av samtidighet. Men 

framförallt har den hjälpt oss att bättre förstå de olika sociala relationerna i landet 

och gett oss en lättöverskådlig presentation om de olika politiska aktörerna i 



 

8 
 

Venezuela. Fördelarna vägde helt enkelt tyngre än de eventuella nackdelarna. Vi 

har dock försökt att inte ta med de mest färgade åsikterna från boken och istället 

enbart fokuserat oss på verifierbara uppgifter. Det är också värt att notera att vi 

har använt oss av uppgifter från den konservativa tankesmedjan Heritage 

Foundation från USA vilka kan tänkas vara extra hårda mot Chávez och hans 

regeringsparti i sina bedömningar med tanke på deras ideologiska hemvist.  

Vårt uppsatsarbete har präglats av en aktsamhet inför materialet och vi har 

försökt ge en rättvis bild av läget i Venezuela utan att favorisera en speciell 

politisk ideologi. 
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2 Demokratiutvecklingen i Venezuela 

Innan vi kan komma fram till hur den demokratiska situationen ser ut i dagens 

Venezuela måste vi först fastställa vad som faktiskt menas med demokrati.  

2.1 Definition av demokrati 

En väldigt minimalistisk definition av demokrati är "folkstyre". Men i dagens 

moderna stater är det inte folket som direkt bestämmer vad som ska göras eller 

hur landets regering ska agera. Istället väljer folket vem det är som ska styra 

landet, alltså genom en s.k. representativ demokrati. Statsvetaren Richard Rose 

menar att det finns tre grundläggande villkor för en demokratisk stat. Nämligen att 

alla vuxna medborgare har rätt till att rösta, att valen är fria och rättvisa och att 

väljarna bestämmer vem det är som innehar den väsentliga huvuduppgiften i 

regeringen. Rose påpekar att "the rule of law", eller den s.k. rättsstatsprincipen, är 

grunden för ett politiskt ansvar och därmed också för en demokratisk stat. 

Politiska val kan inte hålla regeringen under kontroll om dess politiska företrädare 

inte står ansvariga inför olika konstitutionella regler som begränsar deras 

maktutövande och ger ett grundläggande rättsligt skydd för medborgarna (Rose, 

2009: 12). En konstitutionell oligarki är ett land där de politiska ledarna begränsas 

av rättsstatsprincipen men där bara några medborgare, eller kanske inga alls, har 

rätt att rösta i de olika valen. Det omvända scenariot där de konstitutionella 

reglerna är försvagade, eller obefintliga, men där alla vuxna medborgare har rätt 

att rösta mellan olika politiska partier och kandidater brukar kallas för en 

plebiscitarian demokrati. Detta är en ofullständig demokrati där valen inte kan 

anses vara rättvisa och fria då landet saknar en stark rättsprincip. Rose menar att 

plebiscitarian demokratier var vanliga i 1900-talets Latinamerika (Rose, 2009: 

15), och att det största hindret för demokratiseringen idag inte är en frånvaro av 

politiska val utan snarare regimer som håller val där rättsstatsprincipen är 

försvagad eller obefintlig (Rose, 2009: 17). Vår definition av demokrati är alltså 

ett politiskt system där landets regering hålls ansvarig inför sina medborgare 

genom fria och rättvisa val (Bernhagen, 2009: 31) och där rättsstatsprincipen är 

vid god vigör. 
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2.2 Den demokratiska situationen i Venezuela 

Så hur ser demokratiseringen ut i Venezuela? Är landet en konsoliderad och 

fullvärdig demokrati eller är det en ofullständig plebiscitarian demokrati? 

Statsvetarna Steven Fish och Jason Wittenberg klassificerar Venezuela som en 

misslyckad demokrati (Fish & Wittenberg, 2009: 255). I ett diagram där de listar 

ett antal misslyckade demokratier och sannolikheterna för deras fortsatta öden så 

har Venezuela bara en 4 procentig chans att bli en robust demokrati. Men 

sannolikheten att landet fortsätter att vara en misslyckad demokrati är hela 76 

procent (Fish & Wittenberg, 2009: 258). 

Rapporteringen från Freedom House gällande Venezuelas politiska rättigheter 

och civila friheter 1972 till dagens läge med Chávez vid makten visar på en 

negativ demokratiutveckling för landet. 1972 fick man statusen Free med en 2:a 

på både politiska rättigheter och civila friheter, på Freedom House-skalan 

representerar 1 på mest frihet och 7 är lägst på skalan. 1976 ansåg Freedom House 

att man hade än mer frihet och gav Venezuela 1 för politiska rättigheter. Detta höll 

i sig ända till 1988-89 då statusen för civila rättigheter sjönk till 3 men behöll 

rankingen för politiska rankingen på 1 och kvarhöll också beteckningen som Free 

enligt Freedom House. 1992 ändrades dock detta då även politiska rättigheter 

sjönk till 3 och man fick statusen Partly Free. 1996 ljusnade situationen. Man fick 

åter status som Free och rankingen för politiska rättigheter förbättrades till 2. 

Detta höll i sig fram till 1999 då Chavez kom till makten då rankingen för både 

politiska rättigheter och civila friheter sjönk till, för Venezuela, rekordlåga 4 och 

landets status till Partly Free. Mellan år 2000-2008 pendlande Venezuelas ranking 

för politiska rättigheter och civila friheter både upp och ner ett steg innan man 

2009 fick 5 för politiska rättigheter och 4 för civila friheter. 2010 sänktes även 

civila rättigheter till 5 och situationen i Venezuela är enligt Freedom House sämre 

nu än vad den varit någon gång under de senaste 38 åren (Freedom House 1, 

2011).  

Den amerikanska organisationen Freedom House klassificerar alltså Venezuela 

som Partly Free i sin senaste rapport från 2010. Enligt Freedom House så är 

Venezuela ingen fullständig demokrati då man exempelvis anser att den politiska 

oppositionen måste arbeta under "extremt svåra" förhållanden. Även om valen 

som hålls är relativt fria och rättvisa så menar de att den venezuelanska regeringen 

har ett övertag då de har använt sig av offentliga medel vid olika konstitutionella 

folkomröstningar samt vid lokala och nationella val de senaste åren. 

Organisationen kritiserar också införandet av nya lagar som man menar syftar till 

att inskränka den politiska oppositionen ytterligare. Man riktar kritik mot 

folkomröstningen i december 2007 som handlade om avskaffandet av 

begränsningar på presidentens mandatperiod (Freedom House, 2010). Tidigare har 

man bara kunnats välja till ämbetet två gånger på en mandatperiod på sex år 

vardera. Men folkomröstningen ville göra det möjligt för landets president att 
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kunna väljas om på ett obegränsat antal gånger. De föreslagna ändringarna i 

grundlagen fick dock inget stöd av landets befolkning och röstades bort i 

folkomröstningen. Enligt statsvetarna Andrea Oelsner och Mervyn Bain så visar 

resultatet av denna folkomröstning på att Venezuela inte har blivit en enpartistat 

och att demokratin i landet faktiskt kan vara mer konsoliderad än vad bedömare 

tidigare trott (Oelsner & Bain, 2009: 306). 

2.3 Kritiserad grundlagsändring 

I början av 2009 kom frågan om presidentens mandatperiod upp igen i en ny 

folkomröstning. Denna gång så ville man förutom att avskaffa begränsningarna på 

presidentens mandatperiod också avskaffa liknande begränsningar för alla 

tjänstemän såsom guvernörer, borgmästare och nationalförsamlingens medlemmar 

(Freedom House, 2010). Enligt BBC var denna nya omformulering och förändring 

av det nya grundlagsförslaget en av de potentiella anledningarna till att förslagets 

godkändes med en 54 procent stor majoritet i folkomröstningen. Som ett resultat 

av folkomröstningen så kan Chávez därmed också ställa upp som en 

presidentkandidat i det kommande valet 2012 (BBC News, 2009).  

Regeringspartiet MVR har enligt statsvetarna Oelsner och Bain visat på 

bristande demokratiska förfarandena i nomineringen processen för sina egna 

politiska kandidater. Och Chávez själv har visat en förkärlek för att stärka sin 

egen personliga makt i stället för landets demokratiska institutioner (Oelsner & 

Bain, 2009: 303). Chávez försök att ändra grundlagen för att kunna förlänga 

presidentens mandatperiod kan vara ett exempel på detta personliga 

maktutövande. 

2.4 Situationen för landets media 

Freedom House oroar sig också över den mediala utvecklingen i Venezuela. Även 

om man medger att en stor del av landets tidningar, tv- och radio stationer är 

starkt regeringskritiska, riktar man stark kritik mot att statliga medier har tillåtits 

vara överväldigande partiska till förmån för regeringen (Freedom House, 2010). 

Den internationella journalistorganisation Reportrar utan gränser (RSF) som 

arbetar med olika press- och yttrandefrihetsfrågor benämner Venezuela som ett 

land med "märkbara problem". Landet hamnar på plats 133 av 178 i deras senaste 

globala index (RSF, 2010 (1)). Som jämförelse ligger Sverige på plats nummer ett 

och USA ligger på plats nummer 99 i RSF's pressfrihetsindex från 2010 (RSF, 

2010 (2)). När det kommer till Venezuela så är RSF framförallt orolig över hur 

president Chávez fortsätter att öka sin makt över landets media genom olika 
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"rättsliga konstruktioner" påtvingas de stora och regimkritiska radio- och TV-

stationerna att sända hans långa tal till nationen. Organisationen är också kritisk 

till hur regeringen helt plötsligt dragit in sändningstillståndet för 34 lokala radio- 

och TV-stationer i augusti 2009. Enligt landets regering så drogs 

sändningstillståndet in pågrund av "tekniska och administrativa skäl" skriver RSF. 

Televen och Venevisión, två av de fyra TV-stationer som stödde kuppen mot 

Chávez 2002, har lyckats behålla sina sändningstillstånd genom att minska på 

kritiken mot landets regering, menar RSF. TV-kanalen Globovisión, som är 

fortsatt regeringskritisk, har varit föremål för sex administrativa förfaranden, 

varav vissa är böter som kan komma att stänga ner stationen innan dess licens 

löper ut 2013, skriver RSF i sin rapport (RSF, 2010 (1)).  

Journalistorganisation beskriver också hur Venezuelas kommunikations- och 

informationsminister Blanca Eeckhout har anklagat dagstidningen Tal cual i 

januari förra året för att med humor uppmana till våld. Laureano Márquez hade, 

enligt RSF, förargat Chávez sedan tidigare vilket ledde till att dagstidningen 

bötfälldes på 5000 amerikanska dollar. Regeringen har gjort liknande anklagelser 

mot Miguel Ángel Rodríguez, från tv-kanalen RCTVI, som står åtalad för 

"anstiftan till statskupp" skriver RSF i sin rapport. Men det finns också mer 

positiva inslag i RSF:s rapport om Venezuela. Man är till exempel positiv till att 

regeringen i Venezuela har trappat upp kampen för att fängsla och döma personer 

som har mördat journalister i landet. Deras exempel är gripandet och fängslandet i 

februari 2010 av de personer som påstås ha beställt morden på journalisterna Orel 

Sambrano och Mauro Marcano (RSF, 2010 (1)). 

2.5 Kritik mot Freedom House 

Freedom House klagar också bland annat på inskränkningar när det kommer till 

äganderätten på grund av regeringens "förkärlek" för nationaliseringar (Freedom 

House, 2010). Det är vid denna punkt som man som tydligast kan se kritiken som 

finns mot Freedom House och hur de, som kritikerna hävdar, "överbelastar" 

begreppet demokrati med en mängd andra olika egenskaper. Dessa andra olika 

egenskaper är mer eller mindre relaterade till demokrati men är i verkligheten bara 

aspekter av exempelvis politisk liberalism, social rättvisa m.m. och som inte borde 

förväxlas med demokrati i den politiska processen. Statsvetaren Patrick 

Bernhagen skriver att demokrati handlar om att regeringen hålls ansvarig inför 

sina medborgare. Medan liberalism handlar om att minimisera utsträckningen i 

vilken regeringar blandar sig in i människors liv, och detta oavsett hur ansvariga 

inför sina medborgare regeringarna kan tänkas vara. De flesta av de viktigaste 

bestämmelserna som begärs av den klassiska liberala traditionen, framför allt 

rättsstaten, fri rörlighet, yttrandefrihet och föreningsfrihet, är förutsättningar för 

demokrati. Men detta, som Bernhagen påpekar, innebär inte att regeringar som 
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begränsar folks privatliv och friheter (som exempelvis rök- och alkoholförbud på 

offentliga platser) gör dessa länder mindre demokratiska. Länderna kan å andra 

sidan ses som mindre liberala, men inte demokratiska (Bernhagen, 2009: 30). 

Bernhagen skriver: "[...] political freedom is not synonymous with economic 

freedom. Democracy is not the same as capitalism and it certainly does not mean 

small government (Citerad från Bernhagen, 2009: 31)." 

2.6 Korruption inom rättväsendet 

Korruptionen inom polisen och militären i Venezuela är mycket hög och enligt 

Freedom House så pågår det utbredda och godtyckliga arresteringar, tortyr av 

misstänkta brottslingar samt utomrättsliga avrättningar. Freedom House skriver i 

sin demokratirapport att under 2009 medgav landets justitieminister att polisen var 

inblandade i upp till 20 procent av alla brott som begås i Venezuela. Även om 

hundratals poliser utreds för olika brott varje år så är det få som faktiskt döms 

(Freedom House, 2010). Amnesty International riktar stark kritik mot hur 

människorättsförsvarare, offer för olika människorättsbrott samt deras anhöriga 

som söker rättvisa och upprättelse attackeras, hotas och trakasseras av landets 

säkerhetsstyrkor. Amnesty berättar exempelvis om Oscar Barrios som i oktober 

2010 sköts ihjäl i staden Guanayén av två beväpnade män klädda i liknande kläder 

som bärs av poliser. Barrios-familjen har, enligt Amnesty, fått utstå trakasserier 

och hot i flera år sedan de rapporterade mordet på Narciso Barrios som utfördes 

av poliser 2003. Ett annat exempel är människorättsförsvararen Mijail Martínez 

som sköts till döds i delstaten Lara. Martínez hade arbetat med en dokumentärfilm 

som skildrade människor som har utsatts för olika brott av polisen i Venezuela. I 

slutet av året ingen hade ställts inför rätta för mordet och inga skydd hade 

tillhandahållits för familjen (Amnesty, 2010). Frilansjournalisten Kalle Holmqvist 

håller med om att rättsäkerheten i Venezuela är "mycket dålig". Holmqvist (2006: 

38) berättar om ett Venezuela där stora delar av rättväsendet och polismakten står 

på "högerns sida" och där fattiga människor, regeringsanhängare, homosexuella 

samt transpersoner nästan systematiskt trakasseras av säkerhetsstyrkorna. Under 

2002 så stödde polisen i Caracas aktivt statskuppen mot Chávez och hans 

demokratiskt valda regering, berättar Holmqvist. I november 2002 tvingades 

nationalgardet att tillfälligt ta över kontrollen över ett flertal polisstationer i 

Caracas efter att stridigheter brutit ut (ibid.) och flera poliser gått ut i strejk (The 

Telegraph, 2002).  

Grundproblemet ligger i att regeringen i stort sett helt saknar kontroll över 

landets olika lokala poliskårer och på så sätt inte kan stoppa de "djupt 

antidemokratiska krafter" som finns bland de enskilda polisbefälen, menar 

Holmqvist (2006: 38). Freedom House skriver i sin rapport att regeringen håller 

på att arbeta fram en plan på att förändra och rensa upp bland de lokala 
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poliskårerna genom skapandet av en ny nationell polisstyrka (Freedom House, 

2010) som de flesta demokratiska länder redan har (Holmqvist, 2006: 38). Arbetet 

påbörjades 2008 och i slutet av 2009 började den nya nationella polisstyrkan ta 

form (Freedom House, 2010). I slutet av mars 2011 tog den nya nationella 

polisstyrkan, National Bolivarian Police (PNB), över verksamheten från den så 

tidigare hårt kritiserade lokala polisstyrkan i landets huvudstad Caracas 

(Venezuela Analysis, 2011). Trots att polisen i Venezuela håller på att genomgå 

en stor förändring så inträffar det ändå ungefär 50 mord per 1000 invånare i 

Venezuela vilket gör att landets mordfrekvens nu är en av världens högsta. 

Regeringen i Venezuela har begränsat tiden som man kan sitta häktad utan en 

rättegång till max två år. Men förhållandena i landets fängelser är trots ökade 

ekonomiska satsningar fortfarande bland de sämsta i Amerika. Minst 366 

våldsamma dödsfall inträffade bakom fängelsemurarna under 2009, vilket är en 

högst blygsam nedgång från de föregående åren, rapporterar den venezuelanska 

frivilligorganisation Prison Observatory (Freedom House, 2010). 

2.7 Diskriminering och jämställdhet 

I Venezuelas parlament är endast 31 av de 165 representanterna kvinnor. Men 

Freedom House berömmer Venezuela för de progressiva rättigheter och skydd 

som kvinnor har fått i landets nya konstitution från 1999 samt i nyare rättslagar 

som har införts från 2007 (Freedom House, 2010). Amnesty har dock kritiserat 

landets regering för att arbetet mot könsrelaterat våld går alldeles för långsamt och 

att rättväsendet behöver mer resurser för att på ett effektivt sätt kunna ta hand om 

alla fall (Amnesty, 2010). Avdelning 3 i den nya konstitutionen från 1999 ger 

landets invånare en omfattande uppsättning av medborgerliga, politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Jämställdhet är garanterad i den 

nya konstitutionen som erkänner kvinnor som individer med lika rättigheter och 

skyldigheter. Man tillskriver också kvinnor som viktiga och självständiga 

deltagare för Venezuelas tillväxt och utveckling. Konstitutionen är skriven på ett 

könsneutralt språk och är baserad på principerna om jämlikhet och icke-

diskriminering. Den nya grundlagen är enligt regeringen ett stort genombrott för 

jämställdhetsarbetet i Venezuela och bryter starkt mot Venezuelas gamla 

konstitution som byggde på gamla patriarkala modeller som underordnade och 

exkluderade kvinnor från det offentliga livet (Venezuela US Embassy, 2011). 
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2.8 Venezuelas ursprungsbefolkning 

Men det är inte bara kvinnor som har fått förstärkta rättigheter i landets nya 

grundlag. Etniska minoriteter och folkgrupper erkänns tydligt och konstitutionen 

garanterar skyddet av deras språk, tro och förfädersmarker. Medan den gamla 

konstitutionen från 1961 inte inkluderade ursprungsbefolkningarnas språk ger den 

nya konstitutionen dem inte bara officiell status utan den erkänner dem också som 

ett nationellt arv (Venezuela US Embassy, 2011). Holmqvist noterar att den nya 

grundlagen har erkänt "indianfolken som landets ursprungliga bebyggare" och att 

"såväl grundlagen som Venezuelas nationalsång har översatts till de vanligaste 

indianspråken" (Holmqvist, 2006: 71). Exploateringar av naturresurser, såsom 

exempelvis olja, i olika områden tillhörande ursprungsbefolkningen skyddas 

under artikel 120 i konstitutionen. Staten måste först informera och rådfråga 

ursprungsbefolkningen och se till att man inte skadar de kulturella, sociala och 

ekonomiska betydelserna av förfädersmarkerna innan man kan börja utnyttja 

naturresurserna (Venezuelas Konstitution, 1999: 44). Venezuela har också 

reserverat ett antal platser i landets parlament för representanter från 

ursprungsbefolkningen (Bogaards, 2009: 230). 
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3 Politisk maktkamp 

Venezuela är ett land som har plågats av en lång historia av kolonialism, 

militärdiktaturer och olika sorters statskupper (Holmqvist, 2006: 18). Men i mitten 

av 1900-talet så börjades den politiska situationen i Venezuela att stabiliseras. 

Efter ett antal kuppförsök och oroligheter i landet så tvingades till slut 

militärdiktatorn Marcos Pérez Jiménez bort från presidentmakten (Oelsner & 

Bain, 2009: 293).  Marcos Pérez Jiménez hade suttit på makten i Venezuela i cirka 

åtta år sedan han i en statskupp hade störtat den demokratiskt valde Rómulo 

Gallegos (McKenna, 2009: 122).  

3.1 Punto Fijo-pakten 

För att öka stabiliteten och stävja den politiska oron som rådde i Venezuela så 

undertecknades den politiska pakten Punto Fijo mellan de tre politiska partierna 

Acción Democrática (AD), Partido Social Christiano de Venezuela (COPEI) och 

Unión Republicana Democrática (URD) den 31 oktober 1958. Men över tiden så 

försvagades dock URD och som ett resultat skapades ett tvåpartisystem där 

makten alltid skulle förbli i händerna på antingen AD eller COPEI (Oelsner & 

Bain, 2009: 293). AD var ett parti som med sina starka kopplingar till landets 

fackföreningsrörelser kan placera på den vänstra sidan av den politiska skalan. 

Det politiska partiet COPEI däremot hade ett starkt stöd hos den katolska kyrkan i 

landet och kan därför sägas vara ett högerparti. Holmqvist beskriver AD och 

COPEI mindre som folkrörelser och mer som politiska institutioner som genom 

ett "paktsystem" utestängde landets andra politiska oppositioner och där 

anklagelser om valfusk var vanligt. Exempelvis förbjöds det kommunistiska 

partiet från att delta i den politiska arenan i Venezuela. Politiskt våld var också 

vanligt förekommande och det fanns till och med olika vänsterorienterade gerillor 

som med våld bekämpade landets regering (Holmqvist, 2006: 18). Men oavsett 

detta så var ändå den politiska situationen ovanligt stabil i jämförelse mot hur det 

såg ut i de övriga länderna i regionen. Tyvärr var detta en stabilitet som hade 

uppnåtts på bekostnad av en effektiv, ansvarig och fullvärdig demokrati enligt 

statsvetarna Andrea Oelsner och Mervyn Bain (2009: 294). 



 

17 
 

3.2 Början på slutet för tvåpartisystemet 

På 1980-talet såg man början på slutet för tvåpartisystemet i Venezuela. I början 

av 1980-talet föll oljepriset och som ett resultat störtdök Venezuelas ekonomi. 

Landet skuldsatte sig och man tvingades låna pengar av den internationella 

valutafonden IMF. Landets invånare började att protester mot de stora 

nedskärningarna som man tvingades att genomföra, men också pågrund av de 

ekonomiska kraven som ställdes utav IMF för att Venezuela skulle få låna pengar 

av valutafonden, menar Holmqvist (2006: 18). Den dåvarande presidenten Carlos 

Andres Perez hade utnyttjat misstron som fanns mot IMF i Venezuela och under 

sin presidentkampanj hade han lovat att inte låta den internationella valutafonden 

blanda sig in ytterligare i den Venezuelanska politiken. Dock höll han aldrig sitt 

ord och bara några veckor efter att ha tillträtt som president ratificerade han olika 

ekonomiska förslag från både IMF och USA där exempelvis de offentliga 

utgifterna skulle begränsas och olika avregleringar skulle införas (McKenna, 

2009: 123). Protesterna i landet fick ett våldsamt avslut i och med de blodiga 

upploppen i huvudstaden Caracas i början av 1989. Protesterna hade över tid 

blivit allt mer våldsamma och den 27 februari 1989 skickade landets regering in 

militären för att stoppa protesterna. Ingen vet hur många människor som dog som 

en följd av ingripandet av militären (McKenna, 2009: 124). Regeringens egna 

officiella siffra var 372 döda personer. Men människorättsorganisationer och 

andra källor hävdar att runt tusen, eller ännu fler, människor dog i kravallerna. I 

samband med upploppen så införde regeringen också begränsningar på landets 

pressfrihet och yttrandefrihet. Man införde exempelvis ett förbud mot att hålla 

politiska möten (Holmqvist 2006: 19). 

3.3 Den bolivarianska rörelsen 

Det stabila tvåpartisystemet i Venezuela skakades om i februari 1992 för första 

gången sedan överrenskommelsen 1958 då en grupp officerare från militären 

försökte genomföra ett kuppförsök mot Carlos Andres Perez och hans regering. 

Militärerna, som leddes av den dåvarande löjtnanten Hugo Chávez, misslyckades 

dock med sitt kuppförsök (Oelsner & Bain, 2009: 303). 18 personer dog och 60 

stycken andra skadades innan Chávez gav upp och fick tillbringa två år i fängelse 

innan han beviljades benådning. Medan Chávez satt i fängelse försökte gruppen 

genomföra ett andra kuppförsök i november samma år. Men detta kuppförsök 

misslyckades också (BBC News, 2002 (1)).  

Trots att de båda kuppförsöken 1992 misslyckades så var detta startskottet för 

en ny oppositionell politisk rörelse i Venezuela. Rörelsen som hade växt fram 

bland oppositionella militärer inspirerade av självständighetskämpen Simón 
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Bolívar som i början av 1800-talet hjälpte till att befria Latinamerika från de 

spanska kolonisatörerna (Holmqvist 2006: 17, 19). Allteftersom den ekonomiska 

krisen fortskred och de neoliberala reformerna som påtvingades Venezuela utav 

IMF blev mer och mer påtagliga så fick den bolivarianska rörelsen ökat stöd hos 

befolkningen i Venezuela. Samtidigt började de båda politiska partierna COPEI 

och AD förlora väljarnas stöd i en rasande takt (Oelsner & Bain, 2009: 303). 

Chávez själv började till och med ses som en nationell hjälte hos det 

Venezuelanska folket tack vare hans ledande roll i det misslyckade kuppförsöket 

1992 (Oelsner & Bain, 2009: 294).  

3.4 Presidentvalet 1998 

Den bolivarianska rörelsen började så småningom ena de olika utspridda och 

försvagade vänsterkrafterna till ett samlat parti med namnet Movimiento V 

República (MVR), vilket kan översättas till Rörelsen för femte republiken. MVR 

ställde upp i presidentvalet 1998 med Chávez som deras kandidat och man lovade 

väljarna en demokratisk bolivariansk revolution. MVR försökte locka väljare med 

en vänsterradikal, anti-imperialistisk och till en grad anti-kapitalistisk 

valplattform. Man ville främst stoppa korruptionen och demokratisera samhället 

genom att skriva om landets grundlag (Holmqvist, 2006: 20). De politiska 

partierna AD och COPEI var så försvagade i väljarnas ögon att de i samma val 

inte ens ställde upp med egna presidentkandidater. Istället stödde dem kandidaten 

i ett tredje parti. Trots detta så ville väljarna ha en förändring i det politiska 

landskapet i Venezuela och MVR med Chávez i spetsen vann presidentvalet med 

56 procent av rösterna (Oelsner & Bain, 2009: 303).  

Att MVR och Chávez vann presidentvalet markerade slutet för 

tvåpartisystemet och Punto Fijo pakten. Men presidentvalet 1998 markerade 

också slutet på den politiska stabiliteten i Venezuela.  Även om att demokratin 

hade varit mycket begränsade i Venezuela tidigare så hade systemet skapat 

stabilitet och armén var i stort sett frånvarande från den politiska arenan. Allt detta 

förändrades i april 2002 när landets politiska opposition och delar av militären 

iscensatte en statskupp mot Chávez (Oelsner & Bain, 2009: 305). Pedro Carmona 

installerades som Venezuelas nya president en dag efter statskuppen. Carmona var 

en 60-årig ekonom, oljechef samt ordförande för Venezuelas största 

företagsorganisation, Fedecamaras. Carmona började genast upphäva olika 

ekonomiska lagar som hade införts av Chávez som en del av hans bolivarianska 

revolution. En annan av Carmonas prioriteringar var att se till att Venezuelas 

oljeexport snabbt återupptogs till normala nivåer (BBC News, 2002 (2)). Carmona 

upplöste också parlamentet samt avskaffade landets nya grundlag. Enligt 

Holmqvist började dessutom polisen att stänga ner Chávez-vänliga radiostationer 

(Holmqvist, 2006: 28). Statskuppen som stöddes av USA varade dock inte länge. 
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Efter runt 48 timmar (Oelsner & Bain, 2009: 303) hade Chávez tack vare stöd från 

delar av militären och vanligt folk på gatan återfått kontrollen över Venezuela. 

Holmqvist berättar att runt ett 60-tal demonstranter dödades i sammanbrottningar 

mellan poliser och Chávez-motståndare (Holmqvist, 2006: 28). 
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4 Relationen mellan olja och 

 demokrati 

Ekonomisk framgång föder och främjar demokrati. Så lyder en av den moderna 

statsvetenskapens största ”sanningar”. Men stämmer påståendet verkligen alltid? 

I Venezuela har ekonomin främjats (Trading Economics, 2011 (1)) men ändå 

rapporterar Freedom House (2011, (1)) inte om att det görs några större framsteg 

för att landet ska anses vara mer demokratiskt. Varför gäller inte ”sanningen” om 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokrati i Venezuela? 

Statsvetarna Steven Fish och Jason Wittenberg skriver i Democratization att 

"democracy knows no greater foe than oil” (Fish & Wittenberg, 2009: 255). 

Michael Ross (2001: 325) lägger fram att alltfler forskare börjar höja ett 

varningens finger för hur ett lands oljeutvinning påverkar deras 

demokratiutveckling. Vissa forskare inom statsvetenskap anser att närvaron av 

olja är vad som gjort att länderna i arabiska Mellanöstern, bland annat Qatar och 

Kuwait, inte blivit demokratiska trots att de är några av världens rikaste länder 

(ibid.). Michael Ross (ibid.) menar att om detta är sant kan man också använda sig 

av dessa teorier för att förklara oljans påverkan på Venezuela. 

Ross använder sig av Världsbankens siffror från 1995 på bränslebaserade 

exporter och ett lands BNP för att ranka landets oljeberoende. I denna uträkning 

placerar sig Venezuela på 14:e plats vilket tillsammans med Världsbankens 

beskrivning av Venezuela ger en tydlig bild av oljans roll i landet (Ross, 2001: 

326). Enligt Världsbanken utgör oljeutvinningen i dagens läge för mer än 30 % av 

Venezuelas BNP, ungefär 90 % av landets export och 50 % av den fiskala 

ekonomin (statens inkomster från skatt och statligt ägda företag). Inkomster från 

olja har länge varit Venezuelas fiskala ekonomis största enskilda inkomstkälla. I 

vilken utsträckning den har stått för den fiskala ekonomin har skiftat genom åren, 

bara mellan 1991 och 1998 från 98 % till 36 % (Da Costa, Olivo 2008: 17). Den 

globala ekonomiska krisen drabbade även Venezuela vilket medförde att regimen 

återigen ökade oljans roll i den fiskala ekonomin. 

Krisen hade också fört med sig en drastisk sänkning av vad landet kunde ta 

betalt för ett fat olja. I juli 2008 fick man $129 per fat olja, men på mindre än ett 

år sjönk värdet till $43 per fat olja. Fram till 2011 har dock oljepriserna återhämtat 

sig, rapporterar Reuters (Daniel, 2011-04-22). 

Regeringen, med Chávez i spetsen, valde 2007 att gå ur IMF och Världsbanken 

eftersom man ansåg att dessa organisationer hade orsakat mycket av de 

ekonomiska problem som Latinamerika brottades med, rapporterade Newser 

(Gale Rosen 2007). Man valde i samband med detta också att ta kontroll över 
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olika oljeprojekt som tidigare skötts av multinationella företag, Newser 

rapporterar också att Venezuelas ambition kan vara att Kina ska vara deras största 

exportkälla istället för USA. Newser spekulerar vidare i att det kan vara ett försök 

att påverka världspolitiken, genom att stärka Kina och göra USA än mer beroende 

av Mellanöstern (Gale Rosen 2007). 

4.1 The Rentier Effect 

Med termen ”rentier states” menas stater som får betydande inkomster, som utgör 

en större del av regeringens inkomster, från externa aktörer som tillfaller staten 

själv (Ross, 2001: 329). Med tanke på Världsbankens siffror, olja utgör cirka 90 

procent av Venezuelas export och 50 procent av landets fiskala ekonomi, kan 

Venezuela benämnas som en ”rentier state” (Trading Economics, 2011 (1)). 

Forskare tar upp ”the rentier effect” för att förklara hur odemokratiska regeringar 

kan behålla makten. Ett sätt regimer gör detta på är genom att lätta på vissa 

punkter som annars kunde ökat trycket på ett nytt styre. Regimer utnyttjar då 

landets rikedom från oljeutvinningen genom att lätta på bland annat skattetryck 

för att på så sätt undvika att bli ifrågasatta (Ross, 2001: 333).  En andra del av ”the 

rentier effect” är möjligheten att spendera pengar på olika program för folket för 

att på så sätt minska trycket på demokratisering. En tredje punkt är att när 

oljeutvinning har gjort en stat rik utnyttjar regimen sin ekonomiska styrka för att 

förhindra uppkomsten av fristående sociala grupper, i syfte att förekomma 

eventuella krav på politiska rättigheter. Dessa tre komponenter är vad som utgör 

”the rentier effect”, vilka Ross (2001: 335) menar tillsammans att ett lands fiskala 

ekonomiska policys är det som bestämmer regimtypen. Ross (ibid.) anser att ifall 

ett lands fiskala ekonomi byggs på inkomster från olja vilket gjort landet rikt är 

det mer troligt att landet är auktoritärt eller fungerar odemokratiskt än ifall den 

fiskala ekonomin utgörs av skatter vilket inneburit mindre storlek på budgeten. 

4.1.1 Skattetryck 

The Heritage Foundation använder sig i ”Index of Economic Freedom” av en 

skala på 0-100 där 100 representerar högst frihet. Som en del i ”Index of 

Economic Freedom” ingår ”Fiscal Freedom” vilken består av tre komponenter. 

Max-skattetryck på individers inkomst, max-skattetryck på företag samt den totala 

skatteinkomsten uttryckt i procent av BNP. Vardera av dessa tre komponenter 

utgör sedan 1/3 av värdet i ”Fiscal Freedom”. Venezuela har under alla år som the 

Heritage Foundation har rapporterat från placerat sig över eller kring genomsnittet 

i samtliga 180 länder som ingår i ” Index of Economic Freedom”. Venezuelas 

värde har sedan the Heritage Foundation började rapportera siffror för ”Fiscal 



 

22 
 

Freedom” 1995 fram till nuläget, år 2011, legat stadigt kring värdet 75 av 100 

möjliga. Världsgenomsnittet har under samma period klättrat från cirka 64 till 76 

och är numer alltså snäppet över Venezuela. Under ”Fiscal Freedom” ges 

Venezuela statusen Mostly Free. Enligt denna mätning är alltså Venezuela att 

betrakta som mer fritt i detta hänseende än Sverige och USA, trots sämre Freedom 

House ranking (2011, 1). USA går mellan åren 1995-2011 från värdet 64,8 till 

68,3, vilket alltså innebär att man är under genomsnittet i världen och klassificeras 

endast som Moderately Free inom ”Fiscal Freedom”.  Sverige anses som sagt vara 

Free av Freedom House, men inom ”Fiscal Freedom” rankas man betydligt under 

snittet. 1995 gavs man endast värdet 44,0, ett värde som 2011 sjunkit till 37,6, och 

Sverige ges status som Repressed av the Heritage Foundation.  

Skattetrycket på inkomst för individer i Venezuela är inom intervallet 6 % -34 

% (Doing Business, 2011). Jämför man Venezuelas max-skattetryck på individers 

inkomst med USA (35 %) och Sverige (57 %) ser man att Venezuelas skattetryck 

är lågt. Det som framförallt visar på en stor skillnad i skattepolitik mellan 

Venezuela, Sverige och USA, samt påvisar hur lite Venezuela är beroende av 

skattepengar, är vad den totala skatteinkomsten som en del av BNP visar. I 

Sverige är denna siffra 47,9 procent av BNP medan USA får in 26,9 procent från 

skatter av deras BNP. I Venezuela är denna siffra år 2011 dock bara 13,6 procent 

av landets BNP (Heritage Foundation, 2011 (2,3,4)). Regeringen har sänkt 

andelen skatter i landets BNP de senaste åren då skatter motsvarade 16,3 procent 

av BNP 2007 För att kunna hålla skattetrycket så lågt är Venezuela väldigt 

beroende av olja (Owens, 2007: 27). 

4.1.1.1 Beskattning av vinster från oljeindustrin 

När oljeutvinningen i Venezuela började på 1920-talet blev man snabbt en av 

världens största oljeproducenter, men statens andel och vinst därifrån var 

förhållandevis liten (Riben, 2002: 2). 1938 fick staten ungefär 20 procent av 

intäkterna från oljeindustrin (Dunning, 2007: 383). Under åren som följde stärktes 

statens kontroll inom oljeindustrin och skatterna inom sektorn höjdes ytterligare 

fram till 1975 då oljeindustrin nationaliserades och Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) grundades (ibid.) Vid denna tid hade statens andel av de totala vinsterna 

från oljeindustrin i Venezuela växt till hela cirka 85 procent. Under 80-talet och 

framförallt 90-talet minskade beskattningen av oljeindustrin men under Chávez 

styre har staten återigen ökat sin andel av vinsten.  

Under tidigare presidenten Calderas styre (1994-1999) låg skatten på 34 

procent och royalties som mest på 1,0 procent. Chávez hade fram till 2009 ökat 

skatterna till 50 % och royalties till 33,5 procent av vinsterna oljebolagen gör 

(Dunnings, 2007: 385). Den 22 april 2011 skrev Reuters journalist Frank Jack 

Daniel om Chávez planer på att ytterligare öka skatten på oljeindustrin. Med 

dagens höga oljepriser på över $100 per fat tänker Chávez öka de skatter han 

införde i november 2010. Då beskattades fat med ett pris på över $100 med 60 
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procent av inkomsten, men med de nya reglerna kommer fat med ett pris på över 

$100 beskattas med 95 procent av inkomsten. Denna skatt ökas gradvis från fat 

med ett pris på $70 (beskattas med 80 %) med trappsteg även på fat för $90 

(beskattas med 90 %). Den stora skillnaden jämfört med innan är att Chávez 

regering inte bara beskattar själva vinsten, utan hela inkomsten från 

oljeförsäljningen, rapporterar Reuters (Daniel, 2011-04-22). Ungefär hälften av 

den olja som produceras beskattas dock inte, då oljeföretag från Kina och Kuba 

slipper skatt tillsammans med det inhemska PDVSA (Gupta, 2011-04-28). 

4.1.2 Government Spending 

Som en följd av de höga skatterna på oljevinster har Chávez valt att spendera de 

extra pengarna man får in på olika sociala program. Detta kan anses vara ett 

försök till att stärka sin position inför valet 2012 och minska antalet missnöjda. 

Venezuela, som ses ovan, räknar enligt Reuters (Wallis, 2011-04-26) med att få in 

mellan 9 miljarder dollar och 16 miljarder dollar detta år ifall oljepriserna 

fortsätter stiga som beräknat. Inom den offentliga sektorn planeras lönerna höjas 

avsevärt med hjälp av de extra pengarna från oljan, vissa löner ökas med höga 66 

%. Reuters (Wallis, 2011-04-22) rapporterar vidare att man satsar även mycket på 

att öka minimilöner och pensioner. Regeringen, med Chávez i spetsen, planerar 

även att utveckla regeringsstyrda bostadsprojekt inför valet nästa år. Chávez har 

även grundat en fond kallad ”Fonden” vilken ger pengar till olika sociala 

utvecklingsprojekt. ”Fonden” befinner sig dock utanför landets budget vilket 

innebär att oljepengar från det statligt ägda företaget PDVSA (Petróleos de 

Venezuela S.A.) möjligen inte finansierar detta projekt, uppger Reuters (Daniel, 

2011-04-22). Venezuelas ranking som det 158:e mest transparenta landet av 180 

länder i Transparency International:s index ”Corruption Perceptions Index” gör 

dock att man inte riktigt vet hur det verkligen förhåller sig (Transparency 

International, 2008). En ranking the Wall Street Journal (2011-04-27) inte tror 

kommer förbättra sig det närmsta året med tanke på investeringar och ökade 

utgifter regeringen kommer lägga ut inför valet 2012.  

Liknande trend kunde urskiljas inför valet 2006, ett val där Chávez lyckade bli 

omvald. Inför denna händelse lade man år 2005 inte mindre än 41 procent av den 

statliga budgeten på olika sociala program, med utbildning, mat-säkerhet och 

social-utveckling prioriterat, rapporterar (Parma, 2005). Venezuela Analysis 

rapporterar vidare att på de år som gått sedan Hugo Chávez tog över makten 1999 

till 2005, har Venezuelas satsningar på olika sociala program mer än tredubblats. 

Samtidigt har oljepriserna mer än fyrdubblats under samma period (Parma, 2005). 

Cutraro (2006) menar att de pengar som Chávez har spenderat på sociala program 

har fungerat särskilt väl i de allra fattigaste områdena. Detta trots att Chávez 

ledarskap inte inneburit en väg ur fattigdomen med hjälp av pengarna från 

oljeutvinningen. Enligt Cutraro (2006) är bilden av Chávez odelat positiv i dessa 
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grupper till grund av sociala program som inneburit exempelvis fri tandvård och 

större möjligheter till utbildning. 

Ross (2001: 347) använder sig av government consumption/GDP, som visar 

allt regeringen spenderat på investeringar, tjänster samt löner, för att undersöka 

trender i ett lands spenderande på olika sociala program. För Venezuela ser man 

under tiden sedan Chávez kom in i bilden 1998, då han vann presidentvalet 

(Oelsner & Bain, 2009: 305), en tydlig ökning gällande government 

consumption/GDP. Åren 1990-1997 är genomsnittsprocenten 8,625 %/BNP, men 

sedan 1998-2009 har genomsnittsprocenten ökat till 12,41 %/BNP (se tabell 1 

nedan). 

Tabell 1 

 

Källa: Trading Economics (2011, (2)) 

Weisbrot och Sandoval (2007: 3) lägger fram att mellan 1998-2006 ökades 

statliga utgifter på olika sociala program med minst 170 procent, efter att siffrorna 

justeras med hänsyn till inflation. Inräknat i detta är dock inte vad det statligt ägda 

PDVSA spenderar på sociala program, en siffra till 7,3 för en total ökning i 

statliga utgifter på sociala program på minst 314 procent fram till 2006 jämfört 

med 1998. 

4.1.3 Government/GDP 

För att undersöka regeringens försök att hindra sociala gruppers uppväxt menar 

Ross (2001: 347) att se hur mycket regeringen spenderar av landets BNP är ett bra 

mått. Detta då att allteftersom regeringens budget och storlek växer anser Ross 

(ibid.) att regeringen i högre grad förhindrar för uppkomsten av sociala grupper 
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som skulle kunna innebära mer konkurrens och övergång mot mer demokratiska 

medel.  

Genom att använda sig av Heritage Foundation:s ”Index of Economic 

Freedom” kan man se en tydlig trend från Chávez sida att utöka statens utgifter i 

högre grad än sina föregångare. Heritage Foundation använder sig i ”Index of 

Economic Freedom” av en skala på 0-100 där 100 representerar högst frihet. 

”Government Spending”-indexet representerar en ranking över statliga utgifter 

som en del av BNP.  

I deras index över ”Government Spending” får Venezuela 1997 47,1 på skalan, 

en väldig skillnad från åren 1995-96 då man fick 76,1 i ranking och betecknades 

som Mostly Free. När sedan Chávez kommit in i bilden ser man direkt en skillnad 

då man får 67,9 i ”Government Spending”. Siffran är sedan stigande och håller sig 

mellan 77-89 från år 1999 fram till 2008. 2009 får man 69,3, en rank som sjunker 

till 61,8 år 2010. Till 2011 är dock trenden på uppgång igen och man får 65,3 i 

Heritage Foundation:s ”Government Spending”-index (Heritage Foundation, 2011 

(1)). 

Man såg alltså en direkt skillnad när Chávez kom till makten och Venezuelas 

government/GDP minskade betydligt 1998-2003, då man gick från att vara 

Repressed enligt Heritage Foundation (2011 (1)) under förra presidenten Rafael 

Cardrera 1997 till att 2000-2003 betecknas som Free. 2004-2008 ökade de statliga 

utgifternas procent av BNP och becknades som Mostly Free under dessa år. Som 

vi ser i förra stycket försämrades siffrorna drastiskt 2009 och 2010, innan 

ökningen i government/GDP minskade något 2011. I dagens läge betecknas 

Venezuelas government/GDP som Moderately Free. 2011 motsvarade Venezuelas 

statliga utgifter 34 procent av BNP (Heritage Foundation, 2011 (2)). 

4.3 The Repression Effect 

Den andra punkten som Michael Ross behandlar kallas för "the repression effect", 

eller något i stil med förtryckelse-effekten om man skulle översätta termen till 

svenska. Med "the repression effect" menas att oljerikedomar och 

maktfullkomlighet också kan hänga samman med förtryck. Ross menar att 

invånare i länder med rika naturtillgångar vill ha demokrati lika mycket som 

invånare i andra länder. Men problemet är att inkomsterna som regimerna får in 

från de lättillgängliga naturresurserna, såsom oljetillgångar, gör att de auktoritära 

ledarna kan investera mer pengar på landets "interna säkerhet" och på så sätt kan 

de mycket lättare blockera befolkningens strävan efter demokrati (Ross, 2001: 

335).  

Ross använder olika fallstudier från Mellanöstern, Afrika och Sydostasien för 

att ge tyngd åt teorin om en förtryckelse effekt. Exempelvis tar han upp en 

fallstudie gjord av Theda Skocpol om hur en stor del av oljerikedomarna i Iran 



 

26 
 

före 1979 gick till att finansiera landets militär. En annan fallstudie som behandlar 

Kongo under dess oljerush på 1990-talet visar att inkomsterna landet fick från 

dess oljetillgångar gick till att bygga upp de militära styrkorna samt att träna ett 

speciellt gardesregemente åt presidenten för att på så sätt kunna "upprätthålla 

ordningen" i landet (Ross, 2001: 335). 

Enligt Ross finns det minst två skäl till att rika naturtillgångar kan leda till att 

länder investerar i större och starkare militära styrkor. Den första anledningen 

baseras på ett rent självintresse. Om en regim får chansen att beväpna sig mot 

potentiella hot så kommer regimen helt enkelt att göra detta (Ross, 2001: 335). 

Det är alltså en slags utgångspunkt baserad utifrån realismens teorier om 

överlevnad och självhjälp, där stater med mer militärmakt har desto större chanser 

att de överlever än svagare stater (Dunne & Schmidt, 2008: 93). Det andra skälet, 

enligt Ross, kan vara att naturtillgångarna kan skapa etniska eller regionala 

konflikter och då kan en större militär spegla regimens svar på dessa oroligheter. 

Ross menar att detta är extra tydligt när det kommer till naturresurser såsom 

utvinningen av värdefulla mineraler som oftast är koncentrerade till ett specifikt 

område (Ross, 2001: 335). När det kommer till den sistnämnda anledningen, om 

att etniska eller regionala konflikter kan uppstå vid exploateringen av 

naturresursen, så har Venezuela, som vi nämnde i det föregående avsnittet, försökt 

att ge de olika ursprungsbefolkningarna ett större inflytande i landets nya 

grundlag. Det är dock svårt att säga om myndigheterna och de olika företagen 

faktiskt följer dessa bestämmelser eller om de bara finns till för syns skull. 

Venezuela Analysis rapporterade 2008 om hur ett visst indianfolk i de norra 

delarna av landet ockuperade stora privata egendomar för att protestera mot att 

"vissa sektorer" av den Venezuelanska regeringen och de lokala 

säkerhetsstyrkorna arbetade tillsammans med transnationella företag när det 

kommer till exploateringen av kol i deras förfäders marker (Venezuela Analysis, 

2008). 

Det är däremot lättare att se om den första punkten stämmer in på Venezuela. 

Media har på sistone rapporterat om hur Venezuela håller på att förstärka sin 

militära makt genom olika vapenaffärer med exempelvis Ryssland. 2010 skrev 

exempelvis BBC News om en vapenaffär med Ryssland på ett värde på runt 4-5 

miljarder dollar som skall förse Venezuela med stridsflygplan, helikoptrar, 

stridsvagnar och automatkarbiner (BBC News, 2010). Men den venezuelanska 

regeringen menar att den bild som målas upp i media om ett Venezuela som är i 

full fart med att rusta upp sin militärmakt inte stämmer. Man menar att 

Venezuelas militära utgifter är bland de lägsta i Sydamerika och att i jämförelse 

med Europa och USA: s allierade, som exempelvis närliggande Colombia, så är 

Venezuelas militärutgifter inte ovanligt höga. De betonar också att Venezuela 

enbart köper vapen i defensivt syfte. Under en resa till Ryssland 2009, där 

Venezuela skrev under en vapenaffär som involverade köpet av ryska stridsvagnar 

och luftförsvarssystem, betonade Chávez detta: "Let me be clear, Venezuela  has 

no plans to invade anybody, or to be  aggressive towards anybody (Citerad från 

Venezuela UK Embassy)."  
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Den venezuelanska regeringen pekar på den stora betydelsen som dess 

oljeproduktion har på deras försök att förstärka landets försvarsmöjligheter mot 

yttre hot. Regeringen i Venezuela menar att de olika incidenter som har inträffat 

runtom i världen de senaste åren (de menar förmodligen exempelvis den 

amerikanska invasionen av Irak) visar på att Venezuela, som är en av världens 

ledande oljeproducenter, behöver ett starkt försvar (Venezuela UK Embassy). På 

så sätt kan man tydligt se ett samband mellan oljetillgångarna och upprustningen 

av landets militära krafter, vilket också förstärker teorin om en så kallad 

"repression effect" i Venezuelas fall. 

Men hur väl stämmer då den Venezuelanska regeringens förklaringar 

egentligen in på verkligheten? Vi har använt statistik från det internationella 

institutet SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) för att få en 

bild över hur stora militärutgifter Venezuela faktiskt har. Statistiken från SIPRI 

ger oss en tidsserie på militärutgifterna i 172 länder sedan 1988. SIPRI tillåter 

jämförelser av länders militära utgifter i antingen lokal valuta, i amerikanska 

dollar, i fasta priser och växelkurser, eller som andel av landets BNP. Vi har valt 

att jämföra Venezuelas militärutgifter med Colombia och USA utifrån ländernas 

BNP. Colombia och USA är med som en jämförelse på grund av att den 

venezuelanska regeringen ofta pekar på dessa två länder som ett hot mot dess 

säkerhet (Venezuela UK Embassy). Vi tyckte dessutom att det var mest rättvist att 

jämföra de olika ländernas militärutgifter utifrån dess andel av BNP. 

Statistiken från SIPRI (se tabell 2 nedanför) visar att Venezuelas militärutgifter 

är betydligt lägre än vad grannlandet Colombia spenderar på sina militära styrkor. 

Från perioden mellan 1991 och 2009 hade Venezuela högre militärutgifter i början 

av 1990-talet och att utgifterna faktiskt har minskat en aning sedan Chávez kom 

till makten vid presidentvalet 1998. Den högsta noteringen var år 1993 då 

militärutgifterna i Venezuela stod för 2,1 procent av landets totala BNP. Samtidigt 

har Colombias militärutgifter haft en relativt stadig uppåtgående trend sedan 1991. 

Den högsta noteringen för Colombias militärutgifter låg på 3,9 procent av landets 

BNP år 2003. 
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Tabell 2 

 

Källa: The SIPRI Military Expenditure Database 

4.3 The Modernization Effect 

Moderniseringseffekten är det svenska begreppet för den tredje punkten och kan 

härledas från moderniseringsteorin inom statsvetenskapen. Med detta menas att 

ekonomisk utveckling leder till en samling av olika sociala och kulturella 

förändringar som i sin tur hjälper till att ge liv i ett lands demokratiutveckling. 

Dessa sociala och kulturella förändringar kan vara exempelvis specialisering, 

urbaniseringen och högre utbildning som alla anses orsakas av en positiv 

ekonomisk utveckling. Ross menar att olika statsvetenskapliga skolor betonar 

olika sociala och kulturella orsaksförklaringar men att den, som han skriver, "mest 

noggrant utformade positionen" kommer från Ronald F. Inglehart. Statsvetaren 

Inglehart menade att det finns två huvudsakliga sociala förändringar som ger en 

direkt inverkan på sannolikheten för ett land att blir demokratiskt. Stigande 

utbildningsnivåer är en av dessa sociala förändringar, som han menade gjorde 

landets befolkning bättre på att göra sin röst hörd och som har det lättare att 

organisera sig. Den andra sociala förändringen handlar om en stigande 

yrkesmässig specialisering där arbetskraften förflyttas från den industriella 

"sekundära sektorn" till tjänstesektorn. Enligt Inglehart skapar detta en mer 

självständig arbetskraft som har en specialkompetens att förbättra sin 

förhandlingsposition och som lär sig att stå upp mot samhällseliten (Ross, 2001: 

336).  
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Om den ekonomiska utvecklingen inte skapar dessa kulturella och sociala 

förändringar kommer det inte att leda till demokratisering i landet, menar Ross. 

Men både Inglehart och Ross påpekar att kopplingen mellan ett lands utveckling 

och demokrati inte beror på landets rikedomar. Inglehart skriver att om demokrati 

automatiskt berodde på hur rikt ett land var skulle ju exempelvis Kuwait och 

Libyen vara modelldemokratier (Ross, 2001: 336). Och så är ju inte fallet. 

Hur ser då moderniseringseffekten ut i Venezuelas fall? Hur ser det ut när det 

kommer till frågan om stigande utbildningsnivåer, som är den första av de två 

huvudsakliga sociala förändringsaspekterna enligt Inglehart, i Venezuela? Enligt 

en studie från 2009 gjord utav den amerikanska tankesmedjan CEPR (The Center 

for Economic and Policy Research) har det skett betydande förbättringar när det 

kommer till utbildningen i Venezuela sedan Chávez kom till makten. Framförallt 

är det de högre utbildningarna där antagningssiffrorna har mer än fördubblats från 

1999-2000 till 2007-2008 (Weisbrot et al, 2009: 3). Inskrivningarna till den 

grundläggande utbildningen, alltså årskurserna 1 till 9 med barn i åldrarna 5 till 14 

år, har ökat med 8,6 procent från 1999-2000 till 2007-2008. Weisbrot et al (2009: 

13) menar att dessa 8,6 procent utgör cirka en halv miljon barn som annars skulle 

vara utan utbildning. Förbättrade sociala investeringar i landets utbildning har 

också inneburit en ökning med 14,7 procent, eller nästan 400 000 barn, för 

gymnasieutbildningarna. Inskrivningen till de högre utbildningarna har dessutom 

sett en ökning med 86 procent från perioden mellan 1999-2000 till 2006-2007. 

Regeringen i Venezuela har också startat ett antal "misiónes", vilket kan 

översättas till något i stil med "uppdrag" på svenska, för att kunna förbättra 

utbildningsnivån i landet. Ett av dessa uppdrag är Misión Ribas som gav 

möjlighet för vuxna människor att kunna skaffa sig en gymnasieutbildning. 

Misión Ribas lanserades 2003 och de första studenterna i programmet tog sin 

examen 2005. Under sina första tre år har Misión Ribas sett till att över en halv 

miljon studenter, eller cirka tre procent av landets vuxna population, har kunnat ta 

sin gymnasieexamen. Ett annat omfattande statligt utbildningsuppdrag är Misión 

Robinson som handlar om att minska analfabetismen i Venezuela (ibid.). 

Holmqvist berättar att Venezuela fick stöd av Kuba som skickade pedagoger och 

undervisningsmaterial för att hjälpa till med Misión Robinson. De som har lärt sig 

att läsa med Misión Robinson har också erbjudits vidareutbildning. Venezuela har 

också gjort all utbildning i landet gratis och 2006 meddelade regeringen i landet 

att studielånen skulle ersättas med bidrag och att alla studieskulder skulle 

avskrivas, skriver Holmqvist (2006: 34).  
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4.4 Förändringar i oljeinkomster under 2000-talet 

Aslaksen (2010: 422) pekar på att när det sker förändringar i inkomster från olja 

bör det också ske förändringar i demokratin ifall där finns ett kausalsamband. I 

sådana fall blir följden att allteftersom ett land blir rikare på grund av olja blir det 

också minde och mindre demokratiskt. Ett bra sätt att mäta detta enligt Aslaksen 

är att se till hur stor procent/BNP olja står för (Aslaksen, 2010: 423). Detta för att 

se vikten av olja i landets ekonomi och därmed också i vilken utsträckning den 

kan påverka demokratinivån (Aslaksen, 2010: 421). 

Intäkter från olja och övriga naturresurser motsvarade 2009 15,6 procent av 

Venezuelas BNP detta år, där olja stod för 13,8 procent av BNP. Detta är långt 

över genomsnittet i världen, då naturresurser stod för 3,7 procent av BNP 2009 

varav olja stod för 1,9 procent av BNP (Världsbanken, 2011: 214). Om man tittar 

på Världsbankens siffror för olja som en del av BNP är Venezuelas 13,8 procent 

av BNP högt över medianen för världens länder, som år 2007 var 5,472 

(Aslaksen, 2010: 429). 

Eftersom den senaste förändringen i Freedom House-rankingen skedde i slutet 

av 1990-talet är det från 1998-2010 vi tar data gällande ökning i BNP. Den 

genomsnittliga årliga ökningen i BNP under dessa år var 2,57 procent, med 

rekordlåga -25,65 procent i mars 2003 och rekordhöga 36,06 procent i mars 2004 

(Trading Economics, 2011 (3)). Denna nergång och uppgång kan till stora delar 

tillskrivas en oljestrejk 2002-2003 som vilket visar betydelsen av oljeindustrin i 

Venezuela. Om man ser till BNP per capita låg den 1980 på cirka 5515 

internationella dollar. Till 1998 var BNP per capita uppe i cirka 8 784 

internationella dollar, en summa som till 2010 växt till cirka 11 889 

internationella dollar (Indexmundi 2010). En ökning mellan 1980-1998 på cirka 

59 procent. Mellan 1998-2010 ökade BNP per capita med ytterligare cirka 35 

procent. Ökningen i BNP och särskilt BNP per capita under senare tid är 

anmärkningsvärd och vittnar om god tillväxt. Som kan ses i inledningstexten till 

kap 3 har oljepriserna, efter en kraftig sänkning under 2008, återigen ökat i 

Venezuela. Som en följd av detta har staten även ökat skatterna på oljefaten (se 

kap 3.1.1.1), vilket innebär att inkomsterna från olja ökat avsevärt under de 

senaste åren.  
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5 Resultat & slutsats 

Här kommer studiens resultat att redovisas samt slutsatser presenteras. 

5.1 Resultat 

Medan grannländerna och regionen som stort var relativt ostabila så var det 

politiska systemet i Venezuela förvånande stabilt under en lång tidsperiod från 

1950-talet och framåt. Stabiliteten i landet var ett resultat utav Punto Fijo-pakten 

mellan landets tre ledande politiska partier och pakten lyckades hålla militären 

borta från att blanda sig in i politiken. Dock skapades snabbt ett tvåpartisystem 

där landets två största partier kunde hålla de övriga oppositionspartierna utanför 

makten. Ett stabilt politiskt system hade alltså skapats men tyvärr på bekostnad av 

ett fullvärdigt demokratiskt system. 

Den ekonomiska krisen och de blodiga kravallerna under 1980-talet och framåt 

var början på slutet för tvåpartisystemet och det var runt denna tidsperiod som 

Chávez blev en alltmer central politisk figur i landet.  

Den demokratiska viljestyrkan hos folket i Venezuela är stark och påtaglig. 

Vilket inte minst kan ses i Chávez misslyckade revolution 1992. Den 

bolivarianska revolutionen misslyckades och avvisades av det Venezuelanska 

folket när den försökte att på ett odemokratiskt och våldsamt sätt avsätta landets 

regering genom två kuppförsök. Det venezuelanska folket avvisade tydligt det 

odemokratiska sättet att genom vapenmakt förändra det politiska systemet i 

Venezuela. Istället lyckades den bolivarianska revolutionen några år senare att på 

ett fredligt och demokratiskt sätt vinna folkets förtroende i presidentvalet 1998. 

Chávez och hans bolivarianska revolution lyckades genom att vinna presidentvalet 

att förändra den politiska kartan i Venezuela för en oöverskådlig framtid. Fokus 

ligger också på tiden sedan Chávez kom till makten, då de tydligaste 

förändringarna i landets demokratinivå har skett efter hans tillträde. 

De tre komponenterna av ”rentier effect” har alla visat sig stämma i 

Venezuelas fall. Skattetrycket för invånarna är lägre än i både USA och Sverige 

och för att finansiera detta har man ökat skatterna för den externa oljeindustrin. 

Mycket statliga pengar spenderas också på olika sociala program, vilket Ross 

(2001: 333-334) menar görs för att minska folkligt tryck på regeringen. 

Government consumption/GDP har ökat betydligt under den nuvarande 

regeringen och att lägga mycket statliga pengar på olika sociala program är en 

tydlig strategi under Chávez styre. Även den ökade utgången av totala statliga 
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utgifter/BNP stärker närvaron av en ”rentier effect” i Venezuela som en följd av 

mer inkomster från oljeindustrin. 

Den stora andelen olja står för av Venezuelas BNP indikerar att landets 

demokratinivåer skulle styras av förändringar i oljeinkomster (Världsbanken, 

2011: 214, Aslaksen, 2010: 423). Oljestrejken innebar stora förändringar i 

Venezuelas ekonomi på kort tid, men inga förändringar skedde i Freedom House-

rankning av demokratistatus. Inte heller när Venezuelas oljepriser sjönk drastiskt 

2008 hade det någon effekt på demokratinivån (Daniel 2011-04-22, Freedom 

House, 2011). Negativ förändring i ekonomin har alltså inte förändrat 

demokratinivån. Hur är det med positiv påverkan på ekonomin då? 

När priserna återhämtade sig under senare delen av 2008 och fortsatt stiga till 

de prisnivåer ett fat olja låg på före 2008 påverkades Venezuelas ekonomi positivt 

(Daniel, 2011-04-22, Trading Economics 2011 (3)). I samband med detta har 

också Freedom House-rankingen försämrats, från 4 i politiska rättigheter och 4 i 

civila friheter 2008, till 5 respektive 4 2009 och till 2010 låg rankingen på 5 för 

både politiska rättigheter och civila friheter (Freedom House 2011). 

Förtryckelse-effekten, eller the repression effect som det engelska begreppet 

heter, är lite svårare att dra några klara slutsatser ifrån. Venezuela satsar stora 

pengar på att rusta upp sin militära makt. Men i jämförelse mot dess grannländer 

så är deras investeringar fortfarande relativt mindre i storlek och omfattning. Men 

man kan dock se en klar koppling mellan Venezuelas oljeproduktion och 

regeringens vilja att rusta upp sin militära försvarsmakt för att kunna försvara sina 

oljetillgångar och sin suveränitet. När det kommer till moderniseringseffekten, 

eller the modernization effect, så ser utvecklingen i Venezuela ut att röra sig i en 

positiv riktning. En stor del av förtjänsten för detta kan tillskrivas Chávez och 

hans regering som har infört flertalet stora utbildningsprogram och som fortsätter 

att investera starkt i utbildningsväsendet i landet. 

5.2 Slutsats 

Studien visar att svaret på vår frågeställning (hur påverkar oljan Venezuelas 

demokratiutveckling?) är att oljan mest har negativa effekter för 

demokratiutvecklingen, men att även positiva effekter finns att hitta. Studiens 

utgångspunkt visade sig därför stämma, med vissa undantag. 

Venezuelas ekonomi är väldigt beroende av inkomster från oljeutvinningen. 

Det är också tydligt att regeringen använder pengarna från oljan för att kunna 

behålla makten. ”Rentier effect” är det som visat sig påverka 

demokratiutvecklingen mest negativt. En stor andel/BNP som genererats av olja 

går till att försvåra för andra att komma till makten och på så sätt verkar den stora 

tillgången på olja hindrande. Chávez vikt i Venezuelas demokratiutveckling ska 

inte förringas och han har använt oljepengarna både till att hålla sig vid makten 



 

33 
 

och utveckla bland annat utbildningsprogram och förbättringarna för landets 

befolkning. På så sätt kränker regeringen invånarnas rätt till en fullvärdig 

demokrati samtidigt som andra beståndsdelar av landets demokrati förbättras. 

Situationen under Chávez har sett omfattande sociala förbättringar men det har 

dock också inneburit en sämre demokratisituation de senaste åren. Den negativa 

påverkan som olja har för Venezuelas demokratiutveckling ska alltså inte 

underskattas. 
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