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Abstract 

The following thesis examines populism, specifically in relation to the populist governance of 

former Bolivian president, Evo Morales. Serving as president for about 14 years, his leadership 

has been regarded as left-wing populism, and mostly of ethnopopulism. Morales resigned in 

November of 2019 due to allegations of election fraud in the recent presidential election. The 

changes and progress Morales made during his term of office are explored by examining social 

indicators and changes in the country’s system of governance. Academic sources are 

predominantly used to substantiate the case, with the support of quantitative data from 

international organizations. The terms populism and populist politics are explained to examine 

their impact on the changes Morales brought about. He made significant social progress and 

positive changes in the governance system. He got the indigeneous people, who make up about 

70% of the population, significantly more involved in the system of governance. His long time 

in office and his constitutional amendments to allow re-election in excess of the maximum term 

of electoral terms, as well as allegations of election fraud, have led to disputes in the country 

that resulted in his resignation. As of writing this thesis, political instability prevails in Bolivia. 

A new presidential election is expected at the beginning of the new year. The author hopes that 

this thesis will shed light on Morales’ achievements and provide beneficial information to the 

ongoing research on governance in Bolivia.   
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Útdráttur 

Eftirfarandi lokaritgerð fjallar um popúlisma. Popúlísk stjórnmál fyrrum forseta Bólivíu, Evo 

Morales eru sérstaklega til skoðunar. Hann sat í forsetastóli í rúm 14 ár og er talinn til vinstri 

popúlisma og þá helst þjóðflokkapopúlisma. Á meðan á ritgerðarskrifum stóð sagði hann af sér 

nánar tiltekið í nóvember 2019 vegna ásakana um kosningasvindl í nýafstöðnum 

forsetakosningum. Skoðaðar eru þær breytingar og framfarir sem Morales náði í stjórnartíð 

sinni með að skoða félagsvísa og breytingar á stjórnkerfi landsins. Að mestu er stuðst við 

fræðilegar heimildir en einnig eru megindleg gögn frá alþjóðlegum stofnunum notuð málinu til 

stuðnings. Hugtakið popúlismi er útskýrt og popúlísk stjórnmál reifuð til að skoða áhrif þeirra 

á þær breytingar sem Morales kom á. Hann náði verulegum samfélagslegum framförum sem 

og jákvæðum breytingum á stjórnkerfið. Hann fékk frumbyggja sem eru rúm 70% af þjóðinni, 

til þátttöku í stjórnkerfinu. Löng stjórnarseta, breytingar hans á stjórnarskrá að heimila 

endurkjör umfram hámark kjörtímabila og ásakanir um kosningasvindl hefur leitt til ágreinings 

í landinu sem endaði með afsögn hans. Þegar þetta er skrifað ríkir pólitískur óstöðugleiki í 

landinu. Í byrjun nýs árs stendur til að kjósa nýjan forseta þjóðarinnar. Það er von höfundar að 

ritgerðin varpi ljósi á árangur Morales og mistök hans og að þær upplýsingar sem koma fram 

nýtist til að bæta enn frekar stjórnarhætti í landinu og til áframhaldandi rannsókna á 

stjórnarháttum í Bólivíu íbúum í hag.  
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Formáli  

Ritgerðin er lokaverkefni til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hún var unnin 

á haustmisseri 2019 fyrir brautskráningu vorið 2020. Hún er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 

eininga námi í stjórnmálafræði. Leiðbeinandi ritgerðinnar var Gunnvör Rósa Eyvindardóttir. 

Henni vil ég færa sérstakar þakkir. Ég hefði ekki getað verið lánsamari. Ég þakka henni alla 

hjálpina, hvatninguna og innblásturinn. Með áhugaverðum samræðum á fundum okkar kveikti 

hún enn meiri áhuga hjá mér á stjórnmálum í Suður-Ameríku. Umsjónarmaður ritgerðarinnar 

var Silja Bára Ómarsdóttir. Ég vil þakka mínum nánustu fyrir að hafa trú á mér, þolinmæðina 

og hvatninguna. Sérstakar þakkir færi ég mömmu, Svövu Þórhildi Hjaltalín, hún var yfirlesari 

og helsti stuðningsmaður minn í þessu ferli og í lífinu öllu. Ásdís og Ríkey fá einnig þakkir 

fyrir að gera ritgerðarskrifin og háskólaárin skemmtilegri.  
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1 Inngangur 
Höfundur ferðaðist um Bólivíu sumarið 2018 og var þeirrar gæfu aðnjótandi að dvelja að mestu 

hjá innfæddum, þ.e.a.s. tengdafjölskyldu og varð fljótt hughrifin af landinu, fólkinu og 

menningunni. Góðmennska heimamanna var áberandi sem og einlæg hamingja þeirra. Landið 

er eitt fátækasta land Suður-Ameríku og fór höfundur ekki varhluta af fátæktinni þegar hann 

gekk um götur í bæjum og borgum. Að sjá fólk sem átti lítið sem ekkert brosa sínu einlægasta 

brosi viljugt til að hjálpa og gleðja ókunnugan ferðamanninn veitti höfundi innblástur og vilja 

til að vekja athygli á stöðu Bólivíubúa. Höfundi fannst því tilvalið að skrifa um efnið í þessari 

lokaritgerð. Það er mikilvægt að varpa ljósi á söguna um áratuga langt misrétti og kúgun. Fyrir 

ekki svo löngu var staða flestra Bólivíubúa og þá sérstaklega frumbyggja afskaplega bág. Hún 

hefur batnað og líf margra betra í dag. Fljótlega sá höfundur þegar hann kynnti sér efnið að Evo 

Morales, þáverandi forseti landsins, hafði náð töluverðum árangri síðustu ár. Hann var fyrst 

kjörinn til embættis 2006 og þekktur sem popúlískur leiðtogi og því áhugavert að skoða 

framfarir í Bólivíu gegnum popúlísk stjórnmál. Evo Morales telst vinstrisinnaður popúlisti og 

þá sérstaklega þjóðflokkapopúlismi sem skoðaður verður í ritgerðinni.  

Morales hefur náð miklum félagslegum framförum frá kjöri. Hann fór öfuga leið við 

nýfrjálshyggjulegar efnahagsstefnur og frjálsan markað sem flest þróuð ríki styðjast við. 

Áhugavert er að skoða vinstrisinnaðar efnahagsstefnur sem hann studdist við og sósíalísk gildi 

og önnur ríki gætu hugsanlega nýtt. Ekki síst þar sem hann studdist við popúlísk stjórnmál og 

nýtti þau til að auka á stuðning og vinsældir. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hefur Evo Morales bætt stöðu fólksins í 

samfélaginu og betrumbætt stjórnkerfið í Bólivíu í gegnum popúlísk stjórnmál?  

Leitað verður svara við spurningunni með að skoða hvort þær breytingar sem hann gerði í 

gegnum stjórnartíð sína séu til hins betra eða verra. Breytingar á stjórnkerfi og 

stjórnarskrárbreytingar verða skoðaðar. Til að meta hvort Morales hafi bætt stöðu fólksins 

þannig að lífskjör þeirra hafi batnað verða samfélagslegar framfarir metnar út frá þróun 

félagsvísa á svæðinu eftir að hann komst til valda. Það verður gert með að skoða félagslega 

stöðu fólks út frá fátækt, heilbrigði og menntun. Til að meta hvort hann hafi betrumbætt 

stjórnkerfi landsins verða stjórnmálalegar breytingar skoðaðar og þróun á stjórnmálalegum 

breytum líkt og kjörsókn, viðhorfum almúgans gagnvart lýðræði í landinu og fylgi og 

stuðningur við hann í stjórnartíð hans. Svara verður því leitað með að skoða félagslegar og 

stjórnmálalegar breytur. Færð verða rök fyrir því að Morales bætti kjör Bólivíubúa til muna 

með popúlískum stjórnarháttum. Höfundur notast við fræðilegar heimildir og töluleg gögn frá 
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alþjóðlegum stofnunum og setur þær í töflur til að auðvelda lesanda að átta sig á árangrinum. 

Ekki er um eigin rannsókn að ræða heldur er stuðst við opinberar tölur t.d. frá Alþjóðabankanum 

og Sameinuðu þjóðunum til að styrkja rökin. Greiningin er frá tímabilinu 2002 er Morales tók 

fyrst þátt í forsetakosningunum til ársins 2019, er hann sagði af sér.  

Forsetakosningar voru í Bólivíu í október 2019 s.l. nokkru eftir að ritgerðarskrifin hófust. 

Morales virtist hafa unnið kosningarnar en fljótt komu upp ásakanir um kosningasvindl. Hann 

sagði af sér eftir þrýsting frá hernum og flúði fyrst til Mexíkó og síðan Argentínu þar sem hann 

fékk pólitískt hæli. Greint verður stuttlega frá stöðu mála. Undir lok ritgerðarskrifa sitja hægri 

öfl við völd og mikil uppþot eru á götum úti. Það ríkir óstöðugleiki í landinu og mun tíminn 

aðeins leiða í ljós hver framtíð landsins, bæði fyrir stjórnkerfið og almúgann verður.  

Popúlismi lýsir pólitískum aðstæðum um heim allan. Hugtakið er notað yfir ólíkar aðstæður 

og birtingarmyndin jafnvel misjöfn eftir heimshlutum. Í byrjun ritgerðarinnar eru skilgreiningar 

á hugtakinu popúlismi reifaðar út frá þrem ólíkum fræðimönnum. Því næst er grein gerð fyrir 

hægri og vinstri popúlisma. Þá er þjóðflokkapopúlismi, undirtegund vinstri popúlisma og Evo 

Morales telst til útskýrður. Þar á eftir er birtingarmynd popúlísmans í Suður-Ameríku skoðuð 

frá sögulegu sjónarhorni til að sjá þróun hans gegnum tíðina. Þá er sagan á bak við hvað skapaði 

jarðveg fyrir popúlisma í Bólivíu og Evo Morales er kynntur til sögunnar sem popúlískur 

leiðtogi. Breytingar í stjórnkerfinu og stjórnarskrárbreytingar í hans tíð verða raktar. Þá eru 

skoðaðar samfélagslegar og stjórnmálalegar framfarir út frá tölulegum gögnum þar sem 

heilbrigðis- og menntunarbreytur verða meðal annars skoðaðar ásamt stjórnmálalegum 

breytum, kjörsókn, stuðningur og fylgi við hann og hvernig það hefur þróast frá því hann var 

fyrst kjörinn forseti. Að lokum verður útskýrt hvernig popúlísk stjórnmál Evo Morales birtast 

og að síðustu fara umræður og lokaorð. Færð verða rök fyrir árangri hans í stjórnartíð sinni, 

hvernig hann hefur betrumbætt stöðu fólksins í samfélaginu og stjórnkerfið. Evo Morales sat 

við völd í 14 ár áður en hann hraktist frá völdum. Árangur í stjórnartíð hans er skoðaður út frá 

popúlisma sem sagður er varpa ljósi á raunveruleg vandamál en koma með rangar lausnir. 

Stjórnarhættir hans verða mátaðir við skilgreiningu Mudde á popúlisma og rök færð fyrir 

honum sem dæmi um þjóðflokkapopúlisma sem tilheyrir vinstri væng popúlisma.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hvað er popúlismi og tengsl hans við lýðræði 
Hugtakið popúlismi hefur verið notað til að lýsa vinstrisinnuðum forsetum í Suður-Ameríku, 

hægrisinnuðum stjórnmálaflokkum í Evrópu og forsetaframbjóðendum á báðum vængjum 

stjórnmálanna í Bandaríkjunum. Fræðimenn hafa átt í erfiðleikum með að skilgreina merkingu 

hugtaksins þar sem birtingarmyndin er ólík eftir heimshlutum og fer oft samhliða ólíkum 

stefnum ásamt því að aðlaga sig að aðstæðum í samfélagi hverju sinni. Það ýtir undir 

skilgreiningarvanda hugtaksins að popúlismi skuli finnast á báðum vængjum stjórnmálanna og 

nota fræðimenn og blaðamenn það því í ýmsum skilningi. Með tímanum hafa skilgreiningarnar 

þróast og fræðimenn sammælst um lykilhugtök sem skoðuð verða. Popúlismi er vinsælt 

umræðuefni í stjórnmálum enda ríkja áhrif hans víða (Mudde og Kaltwasser 2017, 1-5). 

Fræðimenn telja popúlisma fremur nútímalegt fyrirbæri og að upptök hans megi rekja til síðari 

hluta nítjándu aldar með tilkomu popúlistaflokksins í Bandaríkjunum og Narodniki 

hreyfingarinnar í Rússlandi. Bandaríski popúlistaflokkurinn var fjöldahreyfing skipuð af 

bændum sem kröfðust róttækra breytinga á stjórnmálakerfinu en Narodniki hreyfingin hópur 

menntamanna sem tilheyrði millistétt með rómantíska sýn á bændamenningu. Flestar þær 

kenningar og hugtök sem félagsvísindi styðjast við reiða sig á sögu og gildi úr hinum vestræna 

heimi og má þar nefna margar kenningar um ríkið og frjálslyndisstefnuna sem eru því ekki alltaf 

vel til þess fallnar til að átta sig á pólitískri þróun í öðrum heimshlutum. Mikilvægt er að huga 

að því hvað saga og gildi utan hins vestræna heims getur bætt við hugtök og kenningar 

félagsvísinda. Eins og segir hér að ofan eru sögulegar rætur popúlisma venjulega raktar til 

Bandaríkjanna eða Rússlands en Suður-Ameríka hefur einnig haft ríka hefð fyrir popúlisma frá 

byrjun tuttugustu aldar (Kaltwasser 2014, 494).  

Í gegnum tíðina hefur popúlismi farið samhliða útbreiðslu lýðræðis sem fylgihlutur frekar 

en andstæðingur. Lýðræði er best skilgreint sem sjálfstjórn þjóðar eða pólitískt kerfi þar sem 

fólkið ræður ríkjum. Í dag er þó frekar átt við frjálslynt lýðræði en lýðræði í sjálfu sér. Helsti 

munurinn er sá að frjálslynt lýðræði er stjórnarfyrirkomulag þar sem stjórn meirihlutans er í 

fyrirrúmi og kemur upp sjálfstæðum stofnunum sem sérhæfa sig í að vernda grundvallarréttindi 

fólks eins og tjáningarfrelsi og vernd minnihlutahópa. Frjálslynt lýðræði miðar að því að vernda 

grundvallarréttindi fólks til að koma í veg fyrir ofríki meirihlutans. Fræðimennirnir Canovan, 

Laclau og Mudde telja popúlisma lýðræðislegan en fara á skjön við frjálslynt lýðræði (Mudde 

og Kaltwasser 2017, 79-80; Canovan 1999, 1). Popúlismi nýtir spennuna sem felst í frjálslyndu 

lýðræði sem reynir að finna jafnvægi milli stjórnar meirihluta og réttinda minnihlutahópa sem 
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nær ómögulegt er að ná þar sem hagsmunir þessara hópa skarast oft á tíðum. Megin trú 

popúlisma er að fólkið sé fullvalda og ætti að haga stjórnmálunum. Þó gætu tilteknar tegundir 

popúlisma eins og hægri popúlismi í Evrópu, reynt að takmarka pólitíska þátttöku með því að 

útiloka ákveðna minnihlutahópa. Það er þá þjóðernishyggja en ekki popúlismi sem er undirstaða 

útilokunarinnar (Mudde og Kaltwasser 2017, 80-83; Canovan 1999, 1-2).  

Popúlismi getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á frjálslynt lýðræði. Með því að gefa 

kjósendum sem telja stjórnvöld ekki gæta hagsmuna sinna rödd getur hann virkað sem 

lýðræðisleg leiðrétting. Popúlistar stjórnmálavæða (e. politicizing) gjarnan málefni sem teljast 

til þögla meirihlutans og ráðamenn fjalla ekki um. Þannig komst á efnahagsleg og pólitísk 

samþætting í Suður-Ameríku. Þetta hefur orðið eitt af brýnustu málefnum stjórnvalda síðasta 

árutug vegna upprisu vinstrisinnaðs popúlisma sem náð hefur að stjórnmálavæða stórbrotinn 

ójöfnuð. Neikvæð áhrif popúlisma eru til dæmis þegar popúlískir leiðtogar hafa endurskrifað 

stjórnarskrár og dregið verulega úr getu stjórnarandstöðu til að keppa um pólitísk völd. Þetta 

hefur gerst í Evrópu þar sem markmið sumra flokka er að tryggja ákveðið líkan af lýðræði þar 

sem ríkið tilheyrir einu þjóðerni og með því réttlætt að grafa undan réttindum annarra 

þjóðarbrota og trúarbragða (Mudde og Kaltwasser 2017, 84-85; Mudde og Kaltwasser 2012, 

20-22). Mudde segir að margræði (e. pluralism) sé bein andstæða popúlisma sem telur fólkið 

einsleita einingu en margræði telur fólkið vera samansett af mörgum ólíkum hópum. Margræði 

hyllir því samfélagsskiptingu og lítur á stjórnmál sem list málamiðlunar á meðan popúlismi 

fordæmir samfélagsskiptingu á rökum sérhagsmuna og telur málamiðlanir vera uppgjöf (Mudde 

og Kaltwasser 2013, 152; Mudde 2017b, 41-43). 

2.2 Skilgreining fræðimanna á popúlisma 
Hollenski stjórnmálafræðingurinn Cas Mudde sem er þekktastur fyrir skrif sín um popúlisma 

segir að erfitt hafi reynst að koma á sátt um skilgreiningu á popúlisma. Þó hafi almenn sátt náðst 

milli fræðimanna um ákveðin lykilhugtök, fólkið og elítuna. Í verkum sínum byggir hann á 

fræðum breska stjórnmálafræðingsins Margaret Canovan og þeim argentínska Ernesto Laclau 

sem bæði eru þekkt fyrir skrif sín um popúlisma. Hér á eftir verða skilgreiningar þeirra reifaðar 

stuttlega áður en skilgreining Mudde verður reifuð (Mudde 2004, 561; Mudde og Kaltwasser 

2017, 3-4; Mudde 2017b, 36-37).  

2.2.1 Sýn Margaret Canovan á popúlisma 
Canovan segir popúlisma vera skuggahlið lýðræðisins. Hún skilgreinir popúlisma sem biðlun 

til fólksins gegn ríkjandi valdakerfi og elítu. Hún segir hann vera andkerfisstefnu og að 
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popúlistar komi með beinskeitta gagnrýni á ríkjandi vald í stjórnkerfi frjálslynds lýðræðis. Þeir 

líti á sig sem sanna lýðræðissinna sem gefi þöglum almenningi rödd og varpa ljósi á misrétti og 

skoðanir sem kerfisbundið hafa verið bældar niður af stjórnvöldum, stjórnmálaflokkum og 

fjölmiðlum. Margir popúlistar tala því með beinu lýðræði og vilja auka að pólitískar ákvarðanir 

verði teknar með þjóðaratkvæðagreiðslum. Þeir vilja valdið aftur til fólksins. Þekkt markmið 

þeirra er að verja loforð lýðræðisins um að valdið liggi hjá fólkinu. Canovan telur því að 

popúlisma megi finna í hjarta og loforðum lýðræðisins. Hún segir hann innan lýðræðislegra 

kerfa og sækja að rótgrónum valdhöfum kerfisins og elítunni. Gagnrýnin beinist ekki aðeins að 

pólitískum og efnahagslegum stofnunum heldur einnig að akademíunni og fjölmiðlum sem eiga 

sinn þátt í að móta skoðanir fólks. Samkvæmt Canovan er popúlisminn ekki aðeins viðbrögð 

við ríkjandi elítu heldur vilji hann skapa valdakerfi viðurkennt af fólkinu. Popúlismi fullyrðir 

lögmæti sitt á þeim forsendum að hann tali fyrir hönd fólksins, hann sé fulltrúi fullvalda fólksins 

en ekki einungis eins ákveðins hóps eins og til dæmis efnahagsstéttar. Canovan viðurkennir að 

fullyrðingin að popúlistar tali fyrir hönd fólksins sé langt frá því að vera einföld þar sem 

hugtakið er margrætt og þeir hafi tilhneigingu til að nýta það til að túlka hverjir tilheyra fólkinu. 

Sagan sýnir að þó popúlistar telji sig tala fyrir hönd fullvalda fólksins þá eru margir hópar 

útundan. Því segir Canovan að popúlismi sé ákveðin hreyfing sem vinnur að því að virkja fólkið 

til að ná aftur í valdið sem elítan sölsaði undir sig (Canovan 1999, 2-5).   

2.2.2 Sýn Ernesto Laclau á popúlisma 
Nálgun Laclau er mjög virt innan stjórnmálafræðinnar og þá sérstaklega skrif hans um 

popúlisma í Suður-Ameríku. Hann telur popúlisma ekki aðeins kjarna stjórnmálanna heldur 

frelsandi afl þeirra. Samkvæmt honum er um áhrifaríka stjórnunaraðferð að ræða sem getur og 

ætti að nýta til að blása nýju lífi í notkun á vinstrisinnaðri hugmyndafræði stjórnmálanna. Í hans 

nálgun er frjálslynt lýðræði vandinn og róttækt lýðræði lausnin. Róttækt lýðræði á að stuðla að 

betra kerfi fyrir fjölbreytileika fólks og ná fram jöfnuði. Hann telur popúlisma endurinnleiða 

átök í stjórnmálin og þar af leiðandi stuðla að virkjun jaðarsettra hópa með það að markmiði að 

breyta kerfinu til hins betra fyrir sem flesta. Hann segir að popúlismi stuðli að lýðræðisvæðingu 

lýðræðisins með því að safna saman kröfum fólks sem stjórnvöld höfðu ekki tekið mark á 

(Mudde og Kaltwasser 2017, 3, 79). Samkvæmt Laclau er uppistaða popúlisma byggð á 

orðræðu sem skipti fólki innan samfélagsins í hópa sem skilgreinir sameiginlegan óvin sinn 

(Laclau 2005, 88). Orðræðuleg uppbygging skiptir samfélaginu í tvær fylkingar, valdablokkina 

á móti „fólkinu“. Laclau telur að hugmyndin bakvið fólkið sé tóm táknmynd (e. empty signifier) 

og í ljósi þess geti popúlismi rammað það inn á þann hátt sem höfðar til ólíkra kjósenda og 
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mótað kröfur þeirra. Það skapar sameiginlega sjálfsmynd milli ólíkra hópa innan samfélagsins 

og auðveldar stuðning við sameiginlegan málstað (Mudde og Kaltwasser 2017, 7-9). Þegar 

Laclau talar um orðræðulega uppbyggingu vísar hann í meiningu bakvið orðin og hvernig þau 

eru notuð í félagslegu samhengi innan samfélagsins. Orðræðan er tilraun til að ráða ríkjum og 

hvernig fólk skilur umheiminn. Popúlisminn nýtir sér þetta og gerir orðræðulega uppbyggingu 

á orðinu „fólkið“ til að nota sem aðal táknmyndi í baráttu sinni. Orðræða popúlismans skiptir 

samfélaginu í tvennt, í þá sem eru ráðandi og þá sem eru undirokaðir (Stavrakakis 2004, 255-

258). Canovan skrifar um nálgun Laclau og segir styrkinn vera viðurkenningu hans á frekari 

fjölbreytileika popúlisma en fyrri fræðimenn. Laclau segir að lýsandi lyndiseinkunn popúlisma 

sé að hann spretti ekki upp á grundvelli einnar stéttar hann samþætti vilja margra ólíkra 

einstaklinga í lýðræðislegt frammígrip á ríkjandi fölsku stjórnkerfi og hann telur að ólíkir hópar 

geti tileinkað sér popúlisma í ólíkum tilgangi. Popúlismi byrjar þar sem lýðræðisleg gildi og 

kröfur fólksins eru álitin fjandsamleg af valdablokkinni. Popúlismi að mati Laclau sem frelsandi 

afl stjórnmálanna þarf að fara samhliða vinstrisinnaðri hugmyndafræði svo unnt sé að koma á 

betra og róttækara lýðræði (Canovan 1981, 342-344).   

2.2.3 Sýn Cas Mudde á popúlisma 
Mudde varpar fram skilgreiningu á popúlisma sem notuð hefur verið í fjölmörgum rannsóknum 

á vinstri- og hægrisinnuðum popúlisma í Evrópu og Suður-Ameríku. Skilgreining hans er notuð 

í ritgerðinni við skoðun á popúlíska leiðtoganum Evo Morales (Mudde 2017, 47). Mudde 

skilgreinir popúlisma sem þunna hugmyndafræði sem telur samfélagið skiptast í tvo einsleita 

og andstæða flokka, „hreina fólkið“ (e. the pure people) og spilltu elítuna og að stjórnmálin eigi 

að tjá almannaviljann. Skilgreiningin einkennir kjarnann á popúlisma burt sé frá því hvort hann 

tengist vinstri- eða hægristefnu. Hann skilgreinir popúlisma sem þunna hugmyndafræði þar sem 

ekki er búið að tengja hann við aðra anga í öðrum hugmyndafræðum. Þunn hugmyndafræði býr 

ekki yfir sömu vitsmunalegri fáguninni og „þykk“ hugmyndafræði gerir eins og sósíalismi eða 

frjálshyggja. Popúlismi er áfastur annarri hugmyndafræði og það fer eftir hvaða hugmyndafræði 

hann tengist hverjir teljast til hvaða þjóðfélagshópa. Þannig búa popúlistar til ímyndað samfélag 

sem samanstendur af hugmyndum þeirra um hverjir teljast til fólksins og hverjir til elítunnar. 

Því má segja að popúlismi telji samfélagið vera tvo andstæða hópa (Mudde og Kaltwasser 2017, 

6-8; Mudde 2004, 543-544; Mudde og Kaltwasser 2011, 7).  

Yfirleitt spretta popúlistar fram við félagslegt misrétti í samfélaginu sem hefur svo áhrif á 

hvers konar popúlismi rís upp (Mudde og Kaltwasser 2017, 21-22). Popúlistar skilgreina sig 

sem fulltrúa fólksins og segjast framkvæma vilja þess og frelsa það úr undirokaðari stöðu í 
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stjórnkerfinu. Þeir vilja koma hagsmunum þeirra betur að hjá þeim sem stjórna. Þeir tala fyrir 

hönd fólksins og vilja gera þeim kunnugt um undirokaða stöðu sína án þess að breyta gildum 

eða lífsháttum þess. Þetta er ólíkt öðrum heildstæðari hugmyndafræðum eins og sósíalisma eða 

frjálslyndi sem leggja áherslur á að endurmennta fólkið frá falskri vitund þess á samfélaginu. 

Popúlismi gerir ráð fyrir að fólk búi yfir almennri skynsemi og viti hvað því er fyrir bestu 

(Mudde 2004, 546-547).  

Fólkið, elítan og almannaviljinn 
Mudde fer nánar í það hvernig popúlistar ramma inn hugtökin í skilgreiningunni. Ekki er alltaf 

skýrt hverjir tilheyra „fólkinu“ þar sem félagsmótunin er yfirleitt þröng og mikil einföldun á 

skilgreiningunni. Popúlismi getur rammað fólkið inn þannig að það höfði til ólíkra kjósenda, 

sameinað kröfur þeirra og út frá því skapað sameiginlega sjálfsmynd milli ólíkra hópa sem 

auðveldar stuðninginn við sameiginlegan málstað. Í nútímalýðræði ríkir sú hugmynd að fólkið 

er uppspretta fullveldis og pólitísks valds. Oft er erfitt að brúa bilið milli ríkisstjórnar og fólksins 

og getur því fullvalda fólkið upplifað að stjórnvöld endurspegli ekki vilja þess. Það skapar oft 

þá sýn að elítan sitji við völd og hafi einungis eigin hagsmuni að leiðarljósi. Þetta getur skapað 

jarðveg fyrir popúlíska baráttu til að færa stjórnina aftur til fólksins. Því liggur hjarta 

popúlismans í því að uppspretta af pólitísku valdi á heima hjá fólkinu. Út frá þessu skilgreinir 

popúlismi oft fólkið sem hefur verið skilið eftir í endurspeglun stjórnvalda. Popúlisti reynir að 

sameina reiðan meirihlutann og virkja þá þöglu gegn ríkjandi elítu og setur hana upp sem óvin 

(Mudde og Kaltwasser 2017, 9-10; Mudde 2004, 545-546). Ef popúlistar ætla að öðlast pólitískt 

mikilvægi þurfa þeir að skilgreina fólkið með tilliti til nokkurra lykilþátta í sjálfsmyndinni. 

Bandarískur popúlisti myndi til dæmis ekki skilgreina fólkið sem trúleysingja því kristin trú 

gegnir stóru hlutverki þar og vestur-evrópskur popúlisti myndi aldrei skilgreina fólkið sem 

múslima. Því þarf skilgreining popúlista á fólkinu að vera tengd hver sameiginleg sjálfsmynd 

gæti verið (Mudde 2017b, 41-42).  

Aðalmunur milli fólksins og elítunnar er siðferðislegur og eins og segir í skilgreiningu 

Mudde er það „hreina fólkið“ og spillta elítan. Flestir popúlistar uppræta ekki aðeins pólitískar 

stofnanir eins og stjórnmálaflokka, stofnanir og stjórnsýslu heldur einnig auðvaldið, fjölmiðla 

og menningarhópa. Þessum hópum er lýst sem spilltum og einsleitum sem hunsa og vinna gegn 

almannavilja. Elítan er því skilgreind sem fólkið sem vald hefur í samfélaginu. Þetta aðgreinir 

popúlistana frá elítunni, þeir telja sig koma frá fólkinu sjálfu og tala einungis fyrir hönd þess. 

Þeir vilja færa valdið aftur til fólksins (Mudde og Kaltwasser 2017, 3-4; Mudde 2017b, 40-42). 

Popúlisminn gefur til kynna að helsta andstaðan milli „hreina fólksins“ og spilltu elítunnar sé 
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sú að elítan komi upprunalega frá sömu einingu og fólkið en hefur fúslega valið að svíkja það 

með því að setja eigin sérhagsmuni fram yfir heildarhagsmuni. Aðgreiningin er vegna þessa 

byggð á einni vídd, siðferði en hvorki stétt né þjóð (Mudde 2017b, 39-40). 

Popúlistar nýta sér hugmyndina um almannaviljann til að aðgreina enn fremur „hreina 

fólkið“ frá spilltu elítunni og til að ýta undir að almannaviljinn er annar en vilji elítunnar. 

Hugmyndin um almannaviljann er sótt í kenningar Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sem 

taldi hann vera getu fólksins til að skapa samfélag og gera samfélagssáttmála sín á milli um 

hvernig best er að lifa saman með sameiginleg hagsmunamál. Með því að nota hugmyndina um 

almannaviljann deila popúlistar sömu gagnrýni Rousseau um fulltrúalýðræði. Popúlismi telur 

fulltrúalýðræði gera lítið úr almannavilja fólksins og meðhöndla það sem viljalausa einingu. 

Það er aðeins virkt í kosningum til að kjósa eigin fulltrúa. Því hafa popúlistar þá tilhneigingu 

að innleiða stjórnarhætti sem einkennast af beinni lýðræðisþátttöku eins og 

þjóðaratkvæðagreiðslum (Mudde og Kaltwasser 2017, 16-17; Mudde 2017b, 41-42). Halda má 

fram að gagnkvæmar mætur megi finna milli popúlisma og beins lýðræðis þar sem í báðum 

tilfellum er markmiðið að brúa bil milli stjórnvalda og almúgans. Popúlíska hugmyndin um 

almannaviljann byggir á því sem talin er almenn skynsemi, hann er rammaður inn á ákveðinn 

hátt svo gagnlegt sé að safna saman mismunandi kröfum fólksins. Það er gert með því að varpa 

ljósi á algengt viðfangsefni sem ólíkt fólk getur sameinast um. Popúlismi á þó sínar 

skuggahliðar. Óháð því sem hann segist standa fyrir getur kjarni hans leitt til stjórnarhátta með 

ólýðræðislegum blæ. Popúlismi gerir mikið úr almannavilja og segir hann uppistöðu 

þjóðarinnar. Þannig gæti hann á tímum réttlætt einræði og smásálarlegar aðgerðir gegn hverjum 

þeim sem ógnar almannavilja þjóðarinnar (Mudde og Kaltwasser 2017, 18-19).    
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2.3 Ólíkar tegundir popúlisma 

2.3.1 Hægri popúlismi 
Þegar fjallað er um popúlisma er oftast átt við þann er tilheyrir hægri væng stjórnmálanna. 

Hægri popúlismi er oftast kallaður þjóðernispopúlismi. Í honum finnst útlendingahatur og 

öfgafull þjóðernishyggja sem telur að uppistaða þjóðar innan ríkis eigi að vera innfæddir 

heimamenn og að aðrir séu ógn við þjóðríkið. Þjóðernishyggja á sér langa sögu í vestrænum 

samfélögum og nátengd hugmyndinni um þjóðríkið sem telur að hver þjóð eigi að hafa sitt eigið 

ríki (Mudde 2010, 1173-1174; Eiríkur Bergmann 2017, 4). Eitt mikilvægasta baráttumálið er 

að vinna gegn fjölmenningu og flóttamannastraumnum. Þjóðernispopúlistar saka stjórnvöld um 

niðurgreiðslu ýmisskonar opinberrar þjónustu fyrir innflytjendur á kostnað innfæddra. Þeir 

skilgreina hreina fólkið og spilltu elítuna einungis innan innfæddra og útiloka innflytjendur og 

stjórnmálavæða þá sem ógn (Mudde 2017a, 4-5). Íslenski fræðimaðurinn, Eiríkur Bergmann 

greinir frá nokkrum eiginleikum á þjóðernispopúlisma. Hann klýfur á milli „fólksins“ sem 

tilheyrir samfélaginu og þeirra sem ekki ættu að tilheyra því eins og innflytjendur, önnur 

þjóðarbrot eða trúflokkar. Þeim er stillt upp sem óvinum „fólksins“ sem ógnar sjálfsmynd þeirra 

og menningu. Popúlismi getur einnig verið óraunhæfur því hann getur verið í mótsögn við 

sjálfan sig með því til dæmis að stuðla að efnahagslegri frjálshyggju og lækkun skatta á meðan 

aukinni velferðarþjónustu er lofað. Þeir álíta sig sem þá einu sem geta komið fólkinu til varnar 

gegn ógninni sem stafar af flóttamannavandanum eða ógninni sem þeir hafa skapað kringum 

hann (Eiríkur Bergmann 2018, 92-95). 

2.3.2 Vinstri popúlismi  
Vinstri popúlismi er tengdur hugmyndafræði sósíalisma og ríkir helst innan Suður-Ameríku. 

Hann gagnrýnir frjálslynt lýðræði og sakar það um að vera stjórnkerfi sem leiði af sér kapítalískt 

hagkerfi sem ýtir undir félagslegan og efnahagslegan ójöfnuð. Lykilatriði vinstri popúlisma er 

félagslegt réttlæti, velferðarhyggja og andstaða við kapítalisma. Hann ásakar þá sem með völd 

í samfélaginu fara um að taka nýfrjálshyggjuleg gildi fram yfir hagsmuni fólksins. Þeir vilja 

sterkari ríkisafskipti af efnahagi og jafnari skiptingu auðs til að binda enda á efnahagslegt 

misrétti. Það á að leiða af sér félagslegt jafnrétti í kjölfarið. Því samsvarar vinstri popúlismi sig 

við kjarnahugmyndir sósíalismans en er popúlískur að því leiti að hann stillir samfélaginu upp 

í tvær einingar, „hreina fólkið“ og spilltu elítuna (March 2007, 64-66). Vinstri popúlismi 

rammar fólkið oft inn sem þá sem standa höllum fæti í samfélaginu í kjölfar nýfrjálshyggjulegra 

efnahagsstefna sem innleiddar voru af alþjóðlegum samtökum (De la Torre 2019, 69). Oft 

sprettur hann upp þegar mikill ójöfnuður ríkir og skortur er á pólitískri ábyrgð stjórnvalda. 
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Þegar nýfrjálshyggjan og frjálsi markaðurinn hlaut aukið vægi jókst á félagslega útilokun 

margra samfélagshópa. Margar félagslegar þarfir fólks voru því ófylltar af stjórnvöldum og 

efnahagslegt og félagslegt óöryggi jókst. Popúlismi skilgreinir þessi vandamál sem afleiðingu 

af stjórnmálaelítunni sem stendur ekki við kröfur fólksins. Þeir telja frjálsan markað útiloka að 

fólk fái að njóta góðs af þjóðarhagnaði og vilja því þjóðnýta auðlindir til að niðurgreiða 

opinbera þjónustu. Þannig hafa til dæmis popúlískir leiðtogar í Suður-Ameríku gert skil á milli 

fólksins og stuðningsmanna nýfrjálshyggjunnar. Þeir ætluðu að leiðrétta þann pólitíska og 

félagslega ójöfnuð sem elítan hafði komið á og koma á fót nýrri stjórnskipan í þágu fólksins og 

afnema nýfrjálshyggjulegar efnahagsstefnur (Panizza og Miorelli 2009, 42). 

2.3.3 Þjóðflokkapopúlismi (e. ethnopopulism) 
Þjóðflokkapopúlismi er ein gerð vinstrisinnaðs popúlisma með hugmyndir sósíalisma að 

leiðarljósi. Hann hefur sprottið upp í þónokkrum ríkjum í Suður-Ameríku. Þjóðflokkapopúlismi 

snýst um að tryggja stöðu frumbyggja (e. indigeneous people) aftur í samfélaginu. Hann 

skilgreinir þjóðina sem fjölmenningarsamfélag þar sem fólkið og elítan er aðgreind eftir siðferði 

og þjóðaruppruna (Mudde og Kaltwasser 2017, 72-73). Það sem hefur komið fræðimönnum 

mest á óvart hvað þjóðflokkapopúlima varðar er að stjórnmálaflokkar sem byggja á þjóðerni 

eru yfirleitt útilokandi, þeir reyna að höfða til eins þjóðernis og byggja í kringum einn þjóðflokk 

á meðan þjóðflokkapopúlismi reynir að höfða til margra þjóðflokka í einu sem eiga það 

sameiginlegt að hafa lent undir í samfélaginu. Bandaríski stjórnmálafræðingurinn, Raúl Madrid 

færir fyrir því rök að ástæða velgengni þjóðflokkapopúlisma er að miklu leyti vegna þess að 

lítið er um klofninga á milli þjóðaruppruna fólks og ef eitthvað er þá hafa þjóðflokkar séð mikla 

samsömun sín á milli vegna undirokaðrar stöðu sinnar. Því hefur hann sótt stuðning sinn frá 

þeim þjóðflokki sem þeir tilheyra sem og öðrum hópum sem upplifa sig í sömu stöðu og þeir 

innan stjórnkerfisins (Madrid 2008, 476-477). Yfirleitt er gert ráð fyrir að einstaklingar hafi 

einn þjóðaruppruna og að mörkin milli þjóðflokka skýr. En í raun tilheyra einstaklingar, 

sérstaklega í Suður-Ameríku, mörgum þjóðarbrotum. Því myndi það hafa öfugvirkandi áhrif 

fyrir þjóðflokkapopúlisma að höfða til eins ákveðins þjóðflokks því það myndi útiloka þá 

einstaklinga sem tilheyra mörgum þjóðarbrotum. Þannig skapar þjóðflokkapopúlismi rými fyrir 

hópa sem áður fundu ekki samsvörun innan stjórnkerfisins (Madrid 2008, 479-489). Þeir hafa 

laðað að sér kjósendur með hugmyndum tekjujöfnuðar og aukinna ríkisafskipta innan 

stjórnkerfisins til dæmis hafa þeir staðið gegn umbótum á nýfrjálshyggju og öðrum stefnum 

sem bandarísk stjórnvöld hafa kynnt til sögunnar. Þeir vilja þjóðnýta náttúruauðlindir og fá 

endurdreifingu auðs. Þannig hafa þeir þróað breiða stefnuskrá og ráðið inn leiðtoga og 
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frambjóðendur úr ýmsum ólíkum þjóðflokkum. Þjóðflokkapopúlismi hefur einnig náð til hvítra 

einstaklinga sem standa höllum fæti í samfélaginu eins og mestísa (s. mestizos) afkomendur 

Evrópubúa og frumbyggja sem reiða sig líka á stuðning frumbyggja (Madrid 2008, 481-482).  

Madrid telur ástæður fyrir velgengni þjóðflokkapopúlisma á skömmum tíma megi rekja til 

þess að nýfrjálshyggjulegar efnahagsstefnur sem innleiddar voru í lok 20. aldar drógu úr 

verðbólgu. Þeim mistókst að skapa stöðugan hagvöxt og náðu ekki að leysa brýn vandamál eins 

og gífurlegan ójöfnuð og atvinnuleysi. Þjóðflokkapopúlismi er fulltrúi þeirra sem jaðarsettir eru 

í samfélaginu og hafa sem minnstu að tapa í núverandi kerfi fyrir vikið og fylgja því 

þjóðflokkapopúlisma sem lofar þeim betra kerfi. Þjóðflokkapopúlistar eru yfirleitt 

utanaðkomandi aðilar sem hafa litla tengingu við opinberar stofnanir sem gefur þeim meira 

svigrúm fyrir að ásaka elítuna um viðkvæm álitamál (Madrid 2008, 502-503).  

2.4 Birtingarmynd popúlismans í Suður-Ameríku  
Jarðvegur fyrir popúlisma í Bólivíu hefur lengi verið frjór vegna ríkjandi félagslegs ójöfnuðar. 

Lýðræði hefur ríkt tiltölulega lengi sem getur útskýrt afhverju popúlismi hefur verið sigursæll 

í mörgum ríkjunum (Mudde og Kaltwasser 2017, 27-28). Hugtakið „fólkið“ hefur verið í Suður-

Ameríku tengt hugmyndafræðinni Americanismo sem á uppruna í sjálfstæðisbaráttu fólksins á 

svæðinu á 19. öld gegn spænska heimsveldinu, nýlenduherrunum. Baráttan var byggð á 

andstöðu gegn nýlendustefnunni og það athyglisverða við hana var að ólíkir þjóðfélagshópar 

sem bjuggu á stóru landsvæði mótuðu sér sameiginlega sjálfsmynd sem íbúar Suður-Ameríku. 

Hugmyndafræðin bjó ekki aðeins til sameiginlegan óvin heldur mótaði svæðisbundna 

sjálfsmynd. Americanismo hefur ekki fallið í gleymskunnar dá og er enn höfð að leiðarljósi af 

mörgum leiðtogum (Kaltwasser 2014, 495-496).  

Suður-Ameríka hefur farið gegnum þrjár öldur af popúlisma. Sú fyrsta hófst við upphaf 

heimskreppunnar miklu. Með aukinni iðnvæðingu stækkaði verkalýðsstéttin gífurlega en sú 

þróun samþætti frumbyggja ekki við breytt samfélag. Popúlískir leiðtogar urðu að forsetum og 

hver um sig var með orðræðu sem skilgreindi fólkið eftir hugmyndafræðinni Americanismo 

(Mudde og Kaltwasser 2017, 27-29; Mudde og Kaltwasser 2013, 159). Þeir náðu til fjölda fólks 

með því að rægja stjórnvöld og ásaka þau um að bera hag erlendra aðila meira fyrir brjósti en 

ríkisborgaranna. Þeir komu á hagkerfi þjóðinni í hag ásamt dreifingu auðs og víkkuðu félagsleg 

réttindi. Öfugt við þáverandi stjórnvöld reyndu popúlistar að fá hópa fólks til pólitískrar 

þátttöku til að reyna koma á samfélagi án aðgreiningar. Argentískar konur fengu til að mynda 

fyrst kosningarétt með Juan Perón popúlískum forseta Argentínu. Þó svo að popúlískir leiðtogar 

hefðu jákvæð áhrif á lýðræði og stjórnkerfi þá gagnrýndu þeir frjálslynt lýðræði og tileinkuðu 
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sér stundum ólýðræðislega stjórnarhætti. Perón vísaði andstæðingum sínum úr landi og þaggaði 

niður í fjölmiðlum sem gagnrýndu hann. Popúlistar meðhöndluðu löggjafarvaldið svo það væri 

sér í hag og drógu úr getu dómstóla (Barr 2017, 10-12). Orðræða þessa tímabils einkenndist af 

sósíalískum gildum og arðráni kapítalismans en vísaði frekar til fólksins en verkalýðsins. Því 

reyndist popúlismi mikil áskorun fyrir sósíalíska flokka þar sem þeir náðu til breiðari hóps 

kjósenda, sér í lagi þeirra sem ekki þótti verðugt að virkja til pólitískrar þátttöku eins og fátæka 

fólkið í sveitunum (Kaltwasser 2014, 497-500).  

Næsta alda hófst snemma á tíunda áratugnum. Mörg ríki upplifðu slæma efnahagskreppu 

sem skapaði fróan jarðveg fyrir nýfrjálshyggjulegar efnahagsstefnur og markaðsvæðingu 

hagkerfanna. Popúlískir leiðtogar risu upp og voru kjörnir til forseta. Spilltri elítunni var kennt 

um veika efnahagsstöðu. Þegar leiðtogarnir komust til valda hófu þeir samvinnu við 

Aþjóðagjaldeyrissjóðinn og innleiddu efnahagsstefnur Washington samhljómarins (e. 

washington consensus) til að koma á stöðugleika í hagkerfinu. Spillta elítan var því 

stjórnmálaelítan sem var á móti frjálsum markaði (Mudde og Kaltwasser 2017, 29-31). Þessi 

skuldakreppa leiddi af sér mikið atvinnuleysi og talað er um áratuginn sem týnda áratug Suður-

Ameríku vegna vaxtar á óformlegum geira efnahagslífsins sem skorti félagslegt öryggi og 

vernd. Leiðtogarnir höfðu minna svigrúm hvað varðar jafnari dreifingu auðs en þeir bjuggu til 

þröngmiðaðar stefnur tileinkaðar ákveðnum hópum. Þeir nýttu sölu auðlinda þjóðarinnar til 

erlendra aðila til að byggja upp ný innviði. Þessir popúlísku leiðtogar höfðu tilhneigingu til að 

einskorða valdið hjá sér, þeir efldu framkvæmdarvaldið á kostnað löggjafarvalds og 

dómsvaldsins (Barr 2017, 12-14).  

Áhrif efnahagsumbóta á svæðinu urðu íþyngjandi fyrir almúgann og mótmæli spruttu upp. 

Popúlísk stjórnmál tóku sveig til vinstri með þessari öldu. Þriðja aldan og sú sem enn ríkir kom 

með sigri Hugo Cháves í Venesúela um aldamótin sem dreifðist til annarra ríkja á svæðinu. 

Þáverandi forseti Bólivíu Evo Morales fékk innblástur frá sigri hans. Þeir fylgdu báðir 

hugmyndafræðinni Americanismo. Þessi popúlismi einkennist af popúlískum leiðtogum sem 

skilgreina sig sem vinstrisinnaða róttæklinga sem berjast gegn frjálsum markaði og frjálslyndu 

lýðræði. Þeir stefna á kerfi sem frelsar fátæka úr undirokaðri stöðu sem myndaðist í frjálsum 

markaði (Mudde og Kaltwasser 2017, 31-32). Þeir tengdu spilltu elítuna við erlendar 

efnahagsstefnur sem snérust einungis um græðgi hinna fáu á kostnað meirihlutans. Þeir líktu 

oft alþjóðlegum og erlendum stofnunum við herafla sem arðrændi landið í nafni 

nýfrjálshyggjunnar. Þeir töldu Suður-Ameríku hafi verið arðrænda af erlendum aðilum, sér í 

lagi Bandaríkjunum. Í þessari bylgju aðhyllast sumir popúlískir leiðtogar þjóðflokkapopúlisma. 
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Með því að stjórnmálavæða ójöfnuðinn og fordæma elítuna náðu popúlistar í þriðju bylgjunni 

að skapa stöðuga víglínu sem skagaði inn á yfirráðasvæði andstæðingsins, elítunnar sem hafði 

völd í ríkjunum (Mudde og Kaltwasser 2017, 32; Mudde og Kaltwasser 2013, 162; Mudde og 

Kaltwasser 2018, 1680).  

Popúlistar í þessum bylgjum eiga það allir sameiginlegt að stilla samfélaginu upp í tvo 

hópa. Þeir telja stjórnkerfið vera byggt upp af spilltri stjórnmálaelítu og hafa þess vegna réttlætt 

endurskrif stjórnarskrár landanna. Stjórnarskrárumbæturnar veiktu stjórnarandstöðu og juku 

vald forsetaembættisins. Þetta réttlætu þeir með því að þannig myndi þeim takast að auka 

skilvirkni stjórnvalda. Þeir fóru eftir víðáttumiklum efnahagsstefnum til að komu á aðgerðum 

sem áttu að efla félagslegt og efnahagslegt öryggi (Barr 2017, 14-17). Popúlískir leiðtogar hafa 

sýnt tilhneigingu að tala beinskeitt um vandamálin sem samfélög þeirra standa frammi fyrir og 

benda oft á raunveruleg vandamál en koma með einfaldar og jafnvel rangar lausnir. Þeir eru 

sérfræðingar í að varpa ljósi á vandamál sem ekki eru rædd af stjórnvöldum og benda oft á 

óþægilegan sannleika um ríkjandi stjórnskipan. Popúlismi getur því gegnt mikilvægu hlutverki 

í að stjórnmálavæða mál sem taka þarf á. Samkvæmt Canovan hafa popúlistar sagt frá hvernig 

fólk hefur verið rænt réttmætu fullveldi sínu en mun rísa aftur upp og endurheimta það. 

Popúlismi getur því eflt lýðræðið með því að fá valdið til fólksins en haft rangt fyrir sér að 

þjóðin sé einsleitur hópur sem hefur eina sameiginlega sjálfsmynd. Þrátt fyrir þá rómantísku 

hugsjón er erfitt að staðhæfa að hinn eini sanni almannavilji sé til (Kaltwasser 2014, 502-503). 

Þar sem óstöðugleiki ríkir eins og í Suður-Ameríku getur popúlismi hindrað frekari þróun á 

lýðræðislegum stofnunum. Þá má nefna þróun á frjálsum og sanngjörnum kosningum jafnvel 

þótt verið sé að auka á pólitíska innlimun. Það kann að vera vegna þess að popúlistar eru yfirleitt 

einstaklingar sem standa gjarnan í andstöðu við stofnanir stjórnkerfisins og hafa því sterkan 

hvata til að veikja þær. Popúlískir leiðtogar geta stuðlað að veikingu lýðræðislegra stofnana og 

í sumum tilfellum sýnt ólýðræðislega stjórnarhætti með áherslu á hlýðni við yfirvald fremur en 

þátttöku fólksins (Gidron og Bonikowski 2013, 21-22). 

2.4.1 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Washington samhljómurinn 

Meginhlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) er að auka efnahagslega samvinnu ríkja og 

tryggja stöðugleika í alþjóðlegu hagkerfi, stuðla að sjálfbærum hagvexti með það að markmiði 

að draga úr fátækt á heimsvísu og stuðla að stöðugri stefnumótun í efnahagsmálum til að koma 

í veg fyrir efnahagskreppur. AGS veitir lán til aðildarríkja í fjárhagsvanda til að koma á 

skilvirkari stefnum og tryggja að efnahagsstefnur og stofnanir verði nútímavæddar (IMF, 2019). 

Eitt af stefnumálum AGS er líða tók á 20. öldina var Washington samhljómurinn sem átti að 
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leysa efnahagsvanda í hagkerfi ríkja með nýfrjálshyggjulegum markaðslausnum. 

Efnahagsstefnur hans áttu að bæta hagkerfi Suður-Ameríku. Tillögur voru settar fram að 

kerfisbundnum breytingum til að auka hlutverk markaðarins í hagkerfinu í skiptum fyrir 

fjárhagsaðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þetta var birtingarmynd nýfrjálshyggjunnar, hún 

átti að auka á vægi frjáls markaðar og skerða hlutverk ríkisins (Boughton 2004, 18; Williamson 

2009, 1-2). Efnahagsstefnur samhljómarins voru agareglur í ríkisfjármálum, endurskoðun á 

opinberum útgjöldum, skattaumbætur, frjálsir vextir sem ýta áttu undir frjálsan markað, frelsi í 

utanríkisviðskiptum og í erlendum fjárfestingum innanlands, einkavæðing og afnám 

samkeppnishafta og regluverka. Samhljómurinn varð að stöðluðu formi og samhangandi 

fjárhagsaðstoð AGS (Williamson 2009, 9-10). Markaðurinn átti að vera fær um að leysa öll 

vandamál og Washington samhljómurinn var orðinn að lifandi holdmynd nýfrjálshyggjunnar. 

Efnahagshrun í ríkjum Suður-Ameríku leiddi til þess að hann var innleiddur með fjárhagsaðstoð 

AGS. Ríkisstjórnir voru örvæntingafullar og sáu að breytinga var þörf í efnahagi ríkja til að 

komast út úr erfiðleikum, þó gripið væri til markaðsbundinna lausna sem svæðið hafði litla 

reynslu af (Teichman 2018, 8-9). Stjórn náðist á verðbólgu og útflutningur jókst, segull 

myndaðist fyrir erlendar fjárfestingar innanlands. Efnahagsstefnur lögðu litla áherslu á 

félagsmálastefnu og ekkert í þeim sneri að auð- eða tekjuskiptingu sem leiddi til þess að frjáls 

markaður og hagvöxtur var tekinn fram yfir lífskjör íbúa sem skertust verulega í kjölfarið. Það 

leiddi til mikillar andspyrnu við ítök AGS og undibjó jarðveginn fyrir popúlíska leiðtoga 

(Ocampo 2005, 295-296; 309).  
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3 Evo Morales og stjórnmál Bólivíu 

3.1 Jarðvegurinn fyrir popúlisma í Bólivíu 
Bólivía á langa sögu um óstöðugt stjórnarfar og arðrán nýlenduvelda sem skapaði frjóan jarðveg 

fyrir popúlisma sem kemur þó ekki til sögunnar fyrr en í þriðju bylgju hans í Suður-Ameríku. 

Landið var eitt það ríkasta af náttúruauðlindum þar til nýlenduveldið Spánn réðst inn á sextándu 

öld og rændi þeim og menningu landsins. Það varð fátækasta land Suður-Ameríku (The 

Democracy Center 2007). Rætur ójafnaðarins voru nærðar með afskiptum annarra landa, 

arðráns í hundruði ára og harðræðis sem leiddi til gríðarlegs ójöfnuðar og misskipting auðs 

(Miller 2014, kafli 6). Spánverjar gerðu Bólivíubúa að þrælum við námuvinnslu og hirtu 

gróðann. Bólivía öðlaðist sjálfstæði 1825 en ógæfan hélt áfram. Leifar voru af efnahagslegu 

arðráni nýlenduvelda. Valdarán hersins voru fjölmörg þar til lýðræði komst á 1981. Fram að 

því var Bólivía að mestu undir herforingastjórnum (e. militarism) og pólitískur óstöðugleiki því 

rótgróinn (Globalis 2015).  

Að lýðræði 1981 var landinu að mestu stjórnað af spilltum herforingjum og stjórnarsetu 

sem einkenndist af einræði og var langvarandi mynstur í sögu Bólivíu (Morales 2010, 57-58). 

Þess á milli stjórnuðu hvítir aðalsmenn og meðlimir frá höfðingjastétt Spánar. 

Herforingjastjórnirnar voru yfirleitt óhyggjulegar og undir áhrifum óráðlegra erlendra stofnana 

og fjárhagsaðstoðar. Auðlindir Bólivíu voru tæmdar og hagnaðurinn hirtur af erlendum aðilum 

(Morales 2010, 70-76). Misskipting auðs var óhemjuleg og í byrjun tuttugustu aldar var hann í 

höndum fárra einstaklinga af evrópskum uppruna sem högnuðust af útflutningi 

jarðefnaauðlinda til erlendra markaða. Mótspyrnu við herforingastjórnirnar var svarað með því 

að senda herinn á almúgann sem leiddi af sér fjölda dauðsfalla og alvarleg mannréttindabrot 

(Morales 2010, 141-147).  

Árið 1952 varð bylting af hálfu Bólivíubúa sem færði þeim almennan kosningarétt, 

þjóðnýtingu auðlinda og skiptingu landeigna og dreifingu þeirra til fólksins. Með byltingunni 

varð fullur ríkisborgararéttur og kosningaréttur að veruleika fyrir frumbyggja Bólivíu og alla 

Bólivíubúa (Morales 2010, 141-147). Herforingastjórnir tóku við stuttu eftir byltinguna, þær 

ógiltu margar umbæturnar og sneru framganginum við. Andstaða skapaðist við erlendar 

lánveitingar því Bólivía fékk lítið af hagnaði auðlinda landsins (Morales 2010, 180-184). 

Bandaríska heimsveldið og AGS smeygðu sér inn í hagkerfi landsins og stuðluðu að 

einkavæðingu og frjálsum markaði á sjöunda og áttunda áratugnum. Efnahagskerfi landsins var 

mjólkað og félagslegar framfarir sem náðust með byltingunni drógust saman. Frjálsum markaði 

var komið á, á kostnað félagslegra framfara (Miller 2014, kafli 6).  
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Árið 1982 var fyrsti forseti Bólivíu lýðræðislega kjörinn en vegna arfleiðar landsins gengu 

lýðræðislegu umskiptin ekki auðveldlega. Ákveðnum mannréttindum var þó komið á aftur og 

pólitískum stöðugleika en á kostnað gæði lýðræðisins. Meirihluti fyrsta áratugar lýðræðisins 

einkenndist af félagslegri ólgu, mannréttindabrotum og ofbeldi milli stjórnvalda og almúgans. 

Stjórnvöld báru einræðislegan blæ. Mótmæli voru tíð og sendu stjórnvöld herinn á 

mótmælendur sem leiddi til frekari vantrausts í garð stjórnvalda. Frá lýðræðinu 1982 hafði 

skuldsetning landsins til erlendra aðila og fjölþjóðlegra samtaka leitt af sér mikla 

efnahagskreppu. (Morales 2010, 200-203). 

3.1.1 Washington samhjómurinn í Bólivíu og afleiðing hans 

Frá byrjun tuttugustu aldar hefur sveiflukennt hagkerfi Bólivíu þurft að treysta á bandaríska 

fjárhagsaðstoð. Um 1970 varð Bólivía svo að treysta á fjárhagsaðstoð AGS og umbætur leiddar 

af sjóðnum. Ríkið fékk hátt lán til að fjármagna nútímavæðingu á námuvinnslu og útflutning á 

landbúnaðarvörum til að uppfylla þarfir vestrænna ríkja og til að fjölga fjölþjóðlegum 

fyrirtækjum í landinu. Washington samhljómur AGS átti að koma á markaðsdrifnum 

efnahagsumbótum. Á níunda og tíunda áratug gerðu íhöldssöm stjórnvöld Bólivíu undir 

þrýstingi AGS róttækar stefnubreytingar í efnahagsstjórn landsins til að uppfylla skilyrði 

fjárhagsaðstoðarinnar. Breytingarnar varpa enn skugga á stjórnmálin þar. Flestar atvinnugreinar 

og auðlindir voru einkavæddar í von um að fátækt yrði útrýmt. Bólivíubúar yfir fertugt bjuggu 

við ómannúðlega harðstjórn á sjöunda áratug 20. aldar. Þeir voru kúgaðir, þeim misþyrmt og 

þeir sviptir mannréttindum. Pólitísk kúgun í sögu Bólivíu er viðvarandi og íhlutun erlendra ríkja 

og stofnana hefur ávallt verið hluti af sögu landsins til hins verra (The Democracy Center 2007; 

Morales 2010 154-155). Erlendir kröfuhafar og AGS höfðu gildi Washington samhljómarins 

að leiðarljósi við að leysa skuldakreppuna. Til að tryggja greiðslulengingar og viðbótarlán til 

að losa sig við fyrri lán þurftu stjórnvöld að skera ríkisútgjöld niður. Þúsundir opinberra starfa 

voru lögð niður og laun lækkuð. Dregið var úr opinberri þjónustu, niðurgreiðslu á mat, eldsneyti 

og öðrum nauðsynjum. Stjórnvöld gátu hamið verðbólguna en félagslegar afleiðingar voru 

hrikalegar (Morales 2010, 204). 

Afleiðingar efnahagsstefnu AGS gegnum Washington samhljóminn bitnuðu helst á lágstétt 

og á verkalýðnum og tekjuskattur hækkaði mest hjá láglaunafólki. Það leiddi til ólgu varðandi 

félagslegt öryggi Bólivíubúa sem endaði með uppreisn um aldamótin (Singham 2015). 

Samkvæmt Alþjóðabankanum voru 70% Bólivíubúa undir fátæktarmörkum um aldamótin og 

þrátt fyrir umbætur í efnahagskerfinu og fjárhagsaðstoð AGS og efnahagsumbætur Washington 

samhljómsins voru félagsvísar eins og ungbarnadánartíðni, lífslíkur, ólæsi og aðgangur að 



 24 

hreinu vatni þeir verstu í Suður-Ameríku. Um 1988 þegar hagkerfi Bólívíu tók að breytast í 

kjölfar Washington samhljómsins minnkaði verðbólgan um 20%. Skuldir voru greiddar niður 

en á kostnað lífsgæða Bólivíubúa. Óformlegur geiri efnahagslífsins stækkaði og berskjaldaðir 

hópar urðu enn berskjaldaðri hvorki með réttindi né rétt á félagslegri þjónustu. Þúsundir 

verkamanna voru reknir til að koma á einkavæðingu auðlinda. Íbúar sögðu 

efnahagsumbæturnar félagslegar og mannlegar hörmungar (Dennis 1997, 38-41). Síðustu 

áratugi hafa sprottið upp andspyrnuhreyfingar gegn gjöreyðandi efnahagsstefnum leiddar af 

AGS. Þær hafa barist gegn einkavæðingu og sparnaðaraðgerðum eins og niðurskurði á opinberri 

þjónustu, launalækkunum og veikingu á vinnuréttindum (Singham 2015). Stjórnvöld og íbúar 

vildu bæta efnahagsskerfi landsins með öðrum leiðum. Washington samhljóminum og 

nýfrjálshyggjulegum gildum var þröngvað upp á efnahagskerfið og bandarísk yfirvöld studdu 

það til að koma á lýðræðislegum yfirvöldum sem leiddu til spillingar, óhagkvæmni og svöruðu 

ekki þörfum almennings (Grugel, Riggirozzi og Thirkell-White 2008, 508). 

3.2 Upprisa Evo Morales 
Vaxandi samstaða myndaðist í Bólivíu gegn nýfrjálshyggjulegum efnahagsstefnum leiddum af 

AGS og Bandaríkjunum. Grunnur var fyrir framboð Evo Morales til forseta 2002 en Bandaríkin 

reyndu að hindra það. Þau vildu ekki að vinstrisinnaður róttæklingur næði völdum því Morales 

talaði gegn þeim og nýfrjálshyggjulegum gildum sem myndi hefta ítök Bandaríkjanna. 

Nýfrjálshyggjan brást Bólivíubúum, það var komið nóg, tími valdaráns hins þögla meirihluta 

var upprunninn (Morales 2010, 230-231).  

Evo Morales er fæddur 1959 í fátæku þorpi Aymara frumbyggja, æska Morales einkenndist 

af fátækt, flutningum og erfiðleikum. Hann ásamt fjölskyldu sinni voru kókabændur (s. 

cocaleros). Morales rakti aðgerðastefnu sína til félagshreyfingar kókabænda sem hann taldi sína 

háskólagöngu. Hann var gagnrýninn á akademíuna og treysti eðlishvöt sinni þegar kom að 

ákvarðanatökum (Harten 2011, 35; 38-40). Morales var kjörinn leiðtogi samtaka kókabænda 

1988 aðeins 29 ára gamall. Hann ásamt öðrum kókabændum vörðu framleiðsluna frá 

efnahagslegu sjónarhorni, sögðu marga framfleyta sér á ræktuninni. Þeir upplifðu elítudrifin 

stjórnvöld og önnur vestræn ríki sem vildu stöðva hana óvina sinna. Hann sagði 

útrýmingarstefnu erlendra aðila á kókalaufum vera birtingarmynd alþjóðlegs kerfis sem 

auðveldar valdamiklum vestrænum þjóðum að þrengja að jaðarsettum ríkjum (Harten 2011, 73-

76). 

Árið 1995 varð stjórnmálaflokkurinn Movimiento al Socialismo (MAS) til úr samtökum 

kókabænda til að geta haft áhrif á stjórnkerfið og gegndi Morales formennsku. Flokkurinn 
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studdi málefni frumbyggja og vildi þjóðnýta auðlindir og lögleiða kókalauf ásamt því að koma 

á jafnari skiptingu auðs. Árið 1997 fékk flokkurinn fyrstu fulltrúa sína á þing og þar á meðal 

Morales. Fylgi MAS jókst með árunum og 2002 var hann orðinn næststærsti stjórnmálaflokkur 

Bólivíu á þingi. Morales var orðinn leiðtogi stjórnarandstöðunnar og gagnrýndi samstarf 

ríkisstjórnarinnar við Bandaríkin og aðrar fjölþjóðlegar stofnanir (Harten 2011, 83-89). Árið 

2003 urðu uppþot í samfélaginu vegna einkavæðingar á gasi og vatnsbólum og brutust út mikil 

mótmæli og 2005 sagði þáverandi forseti landsins af sér. Boðað var til forsetakosninga og náði 

Morales kjöri með 54% atkvæða sem var í fyrsta skipti sem frambjóðandi náði hreinum 

meirihluta frá lýðræðistímum. Stórmerkileg stund í sögu Bólivíu, fyrsti frumbygginn sem hlaut 

kjör í embætti forseta (Farthing og Kohl 2014, 12-14). 

3.3 Breytingar á stjórnkerfi og stjórnarskrárbreytingar eftir kjör Evo Morales 
Í kosningabaráttu Morales fyrir forsetakosningar í Bólivíu 2005 beindi hann sér með harðfylgi 

gegn nýfrjálshyggjunni sem varað hafði í landinu í áratugi. Boðskapur hans endurspeglaði óskir 

Bólivíubúa sem höfðu liðið bæði efnahagslega og pólitíska kúgun. Stuttu eftir að hann komst 

til valda kom hann á hreyfingu gegn nýfrjálshyggjunni, hann vildi efla sjálfstæði landsins. 

Morales sagði harðstjórn kapítalismans vera fallna. Elítunni sem studdi kerfisbundin gildi 

nýlenduveldanna í stað vilja fólksins var ekki lengur stætt (Miller 2014, kafli 6). Morales talaði 

harðlega gegn AGS og Washington samhljóminum sem hann sagði vera pólitískt verkfæri 

vestræns yfirráðs til að tryggja ítök í landinu og hét því að slíta samstarfinu næði hann kjöri. Í 

upphafi ferils síns 2006 hóf hann endurbætur á stjórnkerfinu, síðan hefur ríki og samfélag 

gengið í gegnum miklar breytingar (Navarro 2012; Farthing og Kohl 2014, 34).  

Meginmarkmið Morales voru að þjóðnýta náttúruauðlindirnar, koma á stjórnlagaþingi og 

endurskrifa stjórnarskrána, fá frumbyggjum full réttindi og fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum. 

Fyrstu sex mánuði í embætti hafði hann þjóðnýtt ýmsar auðlindir Bólivíu, komið á umbótum í 

landbúnaðarmálum með endurúthlutun jarða í einkaeigu til ýmissa þjóðflokka og veikt tengsl 

við Bandaríkin með því að fara í samstarf við Kúbu og Venesúela (Centellas 2013, 91-92). 

Hann ríkisvæddi gasiðnað landsins sem var að mestu í eigu erlendra fyrirtækja, eignin fór úr 

rúmlega 20% í um 80%. Ágóðinn meira en tvöfaldaðist, salan varð helsta tekjulynd 

ríkissjóðsins eða ríflega helmingur af tekjum hans. Með tekjuaukningunni fjármagnaði Morales 

velferðarverkefni, opinbera þjónstu og veitti fjárframlög til þeirra sem mest þurftu. Árið 2012 

þjóðnýtti Morales fleiri náttúruauðlindir sem gjörbreytti efnahagi landsins. Hagvöxturinn jókst 

og þetta varð eitt farsælasta tímabilið í sögu þjóðarinnar. Verg landsframleiðsla hefur tvöfaldast 
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síðan Morales komst til valda, efnahagslegan árangur má að mestu rekja til ríkisvæðingarinnar 

(Buitrago 2010, 1-2). 

Stærsta breyting landsins var tilkoma stjórnlagaþings sem endurskrifaði stjórnarskrá frá 

1967. Með nýrri stjórnarskrá átti að leggja grunninn að endurskipulagi bólivísks stjórnkerfis 

með hag fólksins í huga. Vald forseta var einnig eflt með því að veikja tengsl hans við 

löggjafann svo hann gæti komið málum sem stjórnarandstaðan áleit hættulega lýðræðinu í gegn. 

Þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin 2006 til að kjósa fulltrúa á stjórnlagaþingið og voru meirihluti 

kjörinna frumbyggjar. Þetta var í fyrsta skipti eftir stjórnarskrárbreytingu að lýðræði og 

almennum kosningarétti Bólivíubúa var komið á. Stjórnarskránni var ætlað að losa Bólivíu við 

erfðasynd erlendra yfirráða (Centellas 2013, 91-92). Fræðimaðurinn Morales taldi að 

stjórnarandstaðan beitti sér harkalega gegn vinnu nýrrar stjórnarskrár með töfum á þinginu er 

reynt var að koma henni í gegnum löggjöfina og sögðu hana ásamt ríkisvæðingunni stefna 

landinu í voða. Efnt var til þjóðaratkvæðagreiðslu 2009 um innleiðingu hennar eftir að hafa 

verið frestað þrisvar vegna ágreinings og mikilla mótmæla stjórnarandstöðu og stuðningsmanna 

hennar. Á endanum var hún samþykkt með rúm 60% atkvæða, kjörsóknin var um 80% eða sú 

hæsta til þessa á lýðræðistímum. Endi var bundinn á nýlenduástand landsins. Stjórnarskráin 

viðurkenndi Bólivíu sem fjölþjóðlegt ríki og kom á trúfrelsi og sjálfsrétti frumbyggja. Hún 

styrkti réttindi þeirra, menning þeirra var viðurkennd og þeir fengu stjórn yfir ákveðnu 

landsvæði. Eign ríkisins á náttúruauðlindum landsins var staðfest og eignarhald á landi 

takmarkað um helming. Evo Morales sagði raunverulegt lýðræði brúa bilið milli stjórnvalda og 

íbúa með að auka þátttöku þeirra í stjórnmálum. Samkvæmt nýrri stjórnarskrá á stjórnkerfið að 

einkennast af beinna lýðræði en áður. Lögð er áhersla á Bólivíu sem fjölmenningarsamfélag og 

36 tungumál viðurkennd sem opinber tungumál ríkisins (Morales 2010, 256-258).  

Kafli IV í nýrri stjórnarskrá Bólivíu er allur tileinkaður réttindum frumbyggja landsins. Í 2. 

mgr. 30. gr. kaflans eru talin upp ýmis réttindi, t.a.m. rétturinn til sjálfsréttar, trúfrelsi, 

menntunar, frírrar heilbrigðisþjónustu og verndar menningu þeirra. Í sama kafla kemur fram í 

1. mgr. 190. gr. að sér dómstóll skuli starfa í samræmi við gildi og viðmið frumbyggja til að 

tryggja að þeir gætu lifað samkvæmt eigin gildum í fjölmenningarsamfélagi. Hann hafði 

lögsögu yfir frumbyggjum og samfélögum þeirra. Stjórnarskráin innleiðir einnig ýmsar 

lífsreglur þeirra í kafla 1. mgr. 8.gr., eins og heimspeki frumbyggja „að lifa vel“ (s. vivir bien) 

sem metur vellíðan út frá öðru en efnahagslegum hagvísum. Samstöðu og samhljómi milli fólks 

og móður jarðar er leitað (s. pachamama). Forgangsraða þarf samfélagsgildum á undan 

einstaklingsgildum og gagnkvæm virðing þarf að ríkja milli fólks og móður jarðar. Í byrjun 
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stjórnarskrárinnar er tekið fram að koma skal á jafnari skiptingu auðs, útrýma allri mismunun 

og fagna fjölbreytileikanum (Constitute Bolivia (Plurinational State of) 2009).  

Morales tókst ekki ætlunarverk sitt að afnema takmarkaðan fjölda kjörtímabila forseta í 

nýrri stjórnarskrá en árum var fjölgað í 5 í stað fjögurra sem takmarkaðist við 2 kjörtímabil. 

Hann gat því boðið sig aftur fram 2009. Sú breyting varð hins vegar á forsetakosningum að í 

stað þingsins að ákveða hver yrði forseti ef efsti frambjóðandi fékk ekki hreinan meirihluta 

þyrfti seinni umferð kosninga tveggja efstu frambjóðenda. Morales taldi það frekar í höndum 

fólksins en þingsins að kjósa forseta. Samkvæmt nýrri stjórnarskrá er ákveðið hlutfall sæta á 

þingi ætlað frumbyggjum, kjördæmum fyrir þá var komið á svo þeir gætu haft áhrif á 

stjórnkerfið. Samkvæmt nýrri stjórnarskrá er einnig kosið í þjóðaratkvæðagreiðslum til 

hæstaréttar úr fulltrúum sem þingið velur (Morales 2010, 256-258).  

Efna átti til kosninga í landinu 2009. Kjörtímabil forseta er bundið við tvö kjörtímabil, 5 ár 

í senn, og því átti Morales rétt á einu endurkjöri enn. Hann ásamt stjórnlagadómstóli túlkaði 

það svo að þar sem ný stjórnarskrá hefði tekið gildi eftir fyrsta kjörtímabil hans, það ekki talið 

með. Því ætti hann rétt á að sitja tvö kjörtímabil til viðbótar. Hann gat því einnig boðið sig fram 

til áframhaldandi setu 2014, hann gerði það og vann þær. Það var svo í febrúar 2016 sem hann 

boðaði til þjóðaratkvæðagreiðslu um að afnema hámark kjörtímabila svo hann gæti boðið sig 

fram eitt kjörtímabilið enn. Hann tapaði henni, niðurstöðurnar voru 51% á móti en 49% með 

og því tilbúnir að fá hann eitt kjörtímabilið enn. Niðurstöður voru naumar en meirihluti 

Bólivíubúa kaus gegn því (Araya 2016, 193). Morales tók ekki úrslitum 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar og biðlaði til stjórnlagadómstólsins um að heimila framboðið. 

Stjórnlagadómstóllinn úrskurðaði 2017 að það bryti gegn mannréttindum forsetans að heimila 

það ekki, þrátt fyrir úrslit bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Í framhaldinu tilkynnti Morales 

framboð sitt í forsetakosningum 2019. Hann fór aftur á svig við stjórnarskrána sem hann hafði 

beitti sér fyrir eins og 2014. Fræðimaðurinn Verdugo greindi frá því að uppþot urðu á götum 

úti, mörgum Bólivíubúum þótti sem forsetinn og dómstólarnir græfu undan lýðræðinu með 

þessari ákvörðun, hún fór á móti ákvörðun meirihlutans (Verdugo 2017, 4-6). 

3.4 Samfélagslegar framfarir 
Til að meta hvort breyting hefur orðið á stöðu almennings frá félagslegu sjónarhorni eftir að 

Morales var kjörinn forseti verða settar fram tölulegar upplýsingar til að sjá félagslegar 

breytingar í samfélagi Bólivíu. Breyturnar eru fátækt, tíðni ungbarnadauða, menntun og 

lífslíkur þar sem þær geta varpað ljósi á framfarir í samfélaginu.  
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Um aldamótin glímdu um 65% Bólivíubúa við fátækt samkvæmt upplýsingum frá 

Sameinuðu þjóðunum en rúmlega þriðjungur 2018. Stjórnin einkenndist af þjónustu við fólk 

sem var hjálparþurfi. Peningagreiðslur voru sendar til verðandi mæðra til að standa undir 

lækniskostnaði og til fjölskyldna með börn í skólum til að standa undir kostnaði og til að halda 

þeim í námi (Smith 2018). Í töflu 1 sést hlutfall Bólivíubúa sem lifa undir bólivískum 

fátæktarmörkum. Hlutfall fátækra í Bólivíu 2002 var rúmlega 63% og um 60% er Morales 

komst til valda 2005. Í stjórnartíð hans hefur fátækt stöðugt farið minnkandi og 2018 var hún 

komin niður í 34,6%.  

Tafla 1. Hlutfall Bólivíubúa sem búa við fátækt 

Ár % íbúa sem búa við fátækt 

2002 63,3% 

2005 59,2% 

2009 51,3% 

2014 39,1% 

2018 34,6% 

Gögn frá Alþjóðabankanum, https://data.worldbank.org/ 

 

Tíðni ungbarnadauða gefur til kynna hvernig opinber þjónusta sem og heilbrigðiskerfi landsins 

virkar. Hún getur gefið til kynna hvort peningagreiðslur til verðandi mæðra skila tilætluðu 

hlutverki og hvort heilbrigðiskerfi landsins hefur tekið framförum. Í töflu 2 sést þróun 

ungbarnadauða síðustu ára og má greina miklar framfarir, hann er í rénun. Tölurnar segja hve 

mörg ungabörn láta lífið áður en þau ná eins árs aldri á hver 1000 ungabörn. Árið 2000 létu 58 

ungabörn lífið en sú tala hefur stöðugt farið lækkandi í valdatíð Morales og nýjustu tölur frá 

2017 sýna að aðeins 28 ungabörn láta lífið fyrir eins árs aldur. 

Tafla 2. Ungbarnadauði á hver 1000 ungabörn 

Ár Ungbarnadauði 

2000 58 

2005 46 

2010 36 

2014 31 

2017 28 

Gögn frá Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna,  
                http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BOL 
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Tafla 3 sýnir að skólalengd Bólivíubúa hefur aukist um rúm tvö ár í stjórnartíð Morales. Eitt af 

markmiðum hans með peningagreiðslum til fjölskyldna með börn í námi var að styrkja 

efnahagslega stöðu þeirra svo þær hefðu rúm til að halda börnum lengur í námi. Árið 2002 var 

meðaltal á lengd skólagöngu Bólivíubúa 7,2 ár en nýjustu tölur sýna að 2019 hefur meðaltalið 

aukist í 9 ár.  

Tafla 3. Meðaltal á lengd skólagöngu Bólivíubúa í árum 

Ár Lengd skólagöngu í árum 

2002 7,2 

2005 7 

2009 7,7 

2014 8,5 

2019 9 

Gögn frá Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna,  
               http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BOL 
 

Ef skoðað er hlutfall Bólivíubúa sem hætta í skóla án þess að ljúka námi má sjá frekari framfarir. 

Tafla 4 sýnir að fjöldi þeirra fer úr rúmum 13% 2010 sú tala var komin niður í 9,8% 2011. 

Tölurnar hafa svo sveiflast frá 3-5% 2012-2016. Nemendur haldast betur í námi nú en áður. 

Tafla 4. Hlutfall Bólivíubúa sem hætta í skóla án þess að ljúka námi 

Ár % Bólivíubúa  

2010 13,1% 

2011 9,8% 

2012 3,3% 

2013 5,3% 

2014 3,5% 

2015 4,1% 

2016 5,3% 

Gögn frá Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna,  
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BOL 

 

Tafla 5 sýnir þróun hvað auknar lífslíkur Bólivíubúa varðar. Í stjórnartíð Morales hafa þær 

aukist um rúm 6 ár. Fram að 2002 höfðu lífslíkur verið á hægri uppleið úr 56 árum 1990 í 62 ár 

2000 (Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna 2019). Árið 2002 voru lífslíkur Bólivíubúa rúm 63 

ár en hafa aukist jafnt og þétt og eru 2019 rúm 71 ár.  
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Tafla 5. Lífslíkur Bólivíubúa í árum 

Ár Lífslíkur í árum 

2002 63,6 

2005 65,3 

2009 67,5 

2014 69,9 

2019 71,2 

Gögn frá Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna, 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BOL 

 

Ofangreint ásamt annarri opinberri þjónustu hefur áhrif á lífsviðurværi þriggja af hverjum 

fjórum íbúum Bólivíu. Morales kom á herferð gegn ólæsi og samkvæmt UNESCO 2010 hafði 

því verið útrýmt. Völdin fóru úr höndum elítunnar sem hafði einkavætt auðlindir og iðnað og 

afhent ýmist erlendum fyrirtækjum eða afkomendum Evrópubúa. Þær færðust í eigu 

þjóðarinnar og hagnaðurinn varð hennar. Bólivía hefur hagnast um 32 billjónir 

bandaríkjadollara frá þjóðnýtingunni borið saman við 2,5 billjónir bandaríkjadollara á tímum 

nýfrjálshyggjulegra efnahagsstefna. Tekjuaukningin var nýtt til að bæta félagslegt öryggi íbúa, 

styrkja velferðarkerfið og opinbera þjónustu. Samkvæmt AGS hefur landið náð einni stærstu 

tekjuaukningu fátækra íbúa í heiminum með endurdreifingu á þjóðarauði. Með nýjum stefnum 

í félags- og velferðarmálum ásamt auknum fjárframlögum til málaflokkana minnkaði fátækt úr 

60% 2005 niður í 35% 2018. Lágmarkslaun hafa hækkað verulega og atvinnuleysi komið undir 

4% sem er það lægsta í Suður-Ameríku. Yfir 5 milljónir Bólivíubúa njóta góðs af þessum 

áætlunum eða rúmlega helmingur landsmanna (Smith 2018). 

3.5 Stjórnmálalegar framfarir 
Hér verða settar fram tölulegar upplýsingar til að meta stjórnmálalegar breytingar í samfélagi 

Bólivíu, hvort breyting hafi orðið á stöðu almennings í stjórnkerfi landsins eftir að Morales var 

kjörinn forseti. Höfundur skoðar fylgi og stuðning við Morales gegnum stjórnartíð hans, 

kjörsókn Bólivíubúa og hvernig viðhorf almennings á lýðræðislegt stjórnarform hefur breyst.  

Kjörsókn í Bólivíu og viðhorf Bólivíubúa til stjórnkerfisins hefur gjörbreyst í stjórnartíð 

Morales. Árið 2002 þegar hann bauð sig fyrst fram til embættis hækkaði kjörsókn til muna, 

mest hjá frumbyggjum. Samkvæmt gögnum frá Latinobarómetro sem framkvæmir árlegar 

skoðanakannanir hjá almenningi í löndum Suður-Ameríku, hefur ánægja á lýðræðislegu 

stjórnarfari og traust gagnvart opinberum stofnunum aukist í stjórnartíð Morales. Stór hluti íbúa 

sem fann hvorki samsvörun við stjórnkerfið né stjórnmálaflokka urðu virkir þátttakendur í 
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kosningum. Morales hefur aukið réttindi jaðarsettra hópa og frumbyggja í Bólivíu. Þessir hópar 

hafi áhrif á stjórnkerfið og samfélagið sem meirihluti íbúa (Larson o.fl. 2008, 3-4). Áður hafði 

hann gegnt þingmennsku frá 1997 fyrir flokk sinn MAS. Hann var rekinn af þingi 2002 fyrir 

mótmæli gegn ríkisstjórninni vegna áætlana hennar um útrýmingu kókaræktunar í samstarfi við 

Bandaríkin. Það ýtti undir vinsældir Morales og í kjölfarið jókst stuðningur við hann (Singer 

og Morrison 2004, 173-175). Hann lenti í öðru sæti 2002 með 21% atkvæða rétt á eftir Gonzalo 

Sanchez de Lozada sem sigraði með 22,5% atkvæða. Samkvæmt þágildandi stjórnarskrá var 

það í höndum þingsins að velja milli tveggja efstu frambjóðenda ef enginn þeirra náði hreinum 

meirihluta og varð Lozada fyrir valinu (Election Guide 2019).  

3.5.1 Kjörsókn Bólivíubúa í forsetakosningum 

Kjörsókn Bólivíubúa í forsetakosningum hefur verið tiltölulega há eftir að lýðræði komst á. 

Tafla 6 sýnir að árið 2002 náði hún 72% en hafði áður verið stöðug um 70% (International Idea 

2019). Kjörsóknin hækkaði í fyrsta skipti umfram það í forsetakosningum 2005 í 84,5%. Árið 

2009 var hún hæst 94,5% og 2014 náði hún 92%. Í kosningunum 2019 náði hún 88%. Kjörsókn 

jókst til muna eftir að Morales komst til valda  

Tafla 6. Kjörsókn Bólivíubúa í forsetakosningum 

Ár Kjörsókn Bólivíubúa 

2002 72% 

2005 84,5% 

2009 94,5% 

2014 92% 

2019 88% 

                     Gögn frá International Idea, 
                      https://www.idea.int/data-tools/country-view/129/40 
 

Frumbyggjar hlutu kosningarétt í byltingunni 1952. Kjörsókn þeirra var lægri en hjá hvítum 

Bólivíubúum og mestísum. Stofnanavædd jaðarsetning þeirra var enn rótgróin í kerfinu og 

þátttaka þeirra í stjórnmálum lág. Kosningaréttur þeirra gaf þeim ekki sjálfkrafa rödd inn í 

stjórnkerfið (Boulding o.fl., 2019, 52-53). Árið 2008 greindi fræðimaðurinn Madrid að 

kjörsókn hafði aukist eftir að Morales komst til valda, mest hjá frumbyggjum. Kjörsókn í 

kjördæmum þar sem fjöldi frumbyggja var mikill hækkaði mest enda hafði Morales og flokkur 

hans þrýst á stjórnvöld að koma á fleiri kjörstöðum á þeim svæðum og auðvelda frumbyggjum 

kosningarferlið með kjörseðlum á þeirra tungumálum. Madrid rannsakaði kjörsókn í 

kjördæmum sem höfðu meirihluta og minnihluta frumbyggja (Larson o.fl. 2008, 3-4). Kjörsókn 
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frumbyggja var minni en annarra í forsetakosningum 2002 en í seinni forsetakosningum varð 

munurinn lítill. Eftir 2006 finnast ekki nákvæmar tölur og þegar kjörsóknin varð jöfn milli 

hópanna var sundurliðun hætt. Í rannsókn sem fræðimaðurinn Morales gerði 2011 kemur fram 

þróun kjörsóknar frumbyggja og annarra. Í ljós kom að frá 2004 til 2010 hafði kjörsókn 

frumbyggja byrjað lægri eða um 70% á meðan hún var 80% hjá öðrum. Kjörsókn þeirra eykst 

2005 og verður um 80% á meðan hinna er 75%. Hún jafnast svo út og fer kjörsókn beggja 

hækkandi eftir það og endar í kringum 85%-90% 2010 (Moreno Morales 2011, 12-14). 

3.5.2 Viðhorf Bólivíubúa til lýðræðis í landinu 
Höfundur skoðar viðhorf Bólivíubúa á lýðræði út frá ártölum forsetakosninga fyrir utan 2014 

þar sem ekki er til tölur frá því ári en í staðinn eru tölur frá 2013 árinu áður en forsetakosningar 

fóru fram. Tölur frá 2016 þegar Morales beið fyrsta ósigurinn í kosningum í 

þjóðaratkvæðagreiðslu um endurkjör eru einnig að finna ásamt nýjustu tölum frá 2018. Tölurnar 

eru frá Latinobarómetro, svör við tveimur spurningum sem tengjast lýðræði eru skoðuð. 

Höfundur telur mikilvægt að skoða viðhorf Bólivíubúa til lýðræðis til að sjá hvort að 

viðhorfsbreytingar hafa orðið í stjórnartíð Morales. Fyrri spurningin er fullyrðing sem átti að 

svara með já eða nei og hljómar svo „Lýðræði er ákjósanlegra en annarsskonar stjórnarform“ 

(s. La democracia es preferable a cualquier otra forma de gobierno). Niðurstöður má sjá í töflu 

7, stuðningur við lýðræði sem ákjósanlegra en annarsskonar stjórnarform fer vaxandi eftir að 

Morales kemst til valda, úr 52% upp í 70% 2009. Árið 2013 fer stuðningurinn dvínandi og 2018 

fer hann niður í 53% sem eru sömu tölur og fyrir hans tíð.  

Tafla 7. Svör Bólivíubúa við fullyrðingunni að lýðræði sé ákjósanlegra en annarsskonar 
stjórnarform 

Ártal Tölur (%) 

2002 52% 

2005 49% 

2009 71% 

2013 61% 

2016 64% 

2018 53% 

              Gögn úr Latinobarómetro,  
                      http://www.latinobarometro.org/ 
 

Síðari spurningin er: „Myndirðu almennt segja að þú sért mjög ánægður, frekar ánægður, ekki 

mjög ánægður eða alls ekki ánægður með gang lýðræðis í þínu landi?“ (s. Diría Ud. que está 
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muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento 

de la democracia en (PAÍS)?"). Tafla 8 sýnir að jákvætt viðhorf Bólivíubúa í garð lýðræðis fór 

fyrst hækkandi en svo dvínandi 2013. Fjöldi þeirra sem töldu sig vera frekar ánægða eykst og 

þó þeim fækki 2013 er viðhorf þeirra samt hærra 2018 en 2002. Þeir sem töldu sig ekki vera 

mjög ánægða 2002 voru 44% en sá hlutur fór lækkandi fram að 2013. Á árinu 2018 voru 48% 

einstaklinga sem telja sig ekki vera mjög ánægða sem er hærra hlutfall en 2002 

(Latinobarómetro Online Data Analysis).  

Tafla 8. Viðhorf Bólivíubúa til gangs lýðræðis í Bólivíu 

 2002 2005 2009 2013 2016 2018 

Mjög ánægð/ur 9% 3% 12% 7% 8% 6% 

Frekar ánægð/ur 15% 21% 37% 30% 33% 20% 

Ekki mjög ánægð/ur 44% 51% 39% 46% 43% 48% 

Alls ekki ánægð/ur 25% 18% 8% 11% 11% 20% 

Veit ekki 6% 6% 3% 4% 5% 5% 

Ekkert svar 1% 1% 0% 1% 0% 0% 

       Gögn úr Latinobarómetro, http://www.latinobarometro.org/ 

3.5.3 Þróun á fylgi og stuðningi við Evo Morales 

Fylgi Morales sem greint er frá í töflu 9 sýnir að hann vann forsetakosningarnar 2005 með 

hreinum meirihluta, 54% atkvæða í fyrsta skipti í sögu Bólivíu. Hann hélt hreinum meirihluta í 

þeim næstu einnig og þurfti því ekki að fara í aðra umferð kosninga. Það var svo 2019 sem hann 

hlaut 47% atkvæða en Carlos Mesa hlaut 36% atkvæða, Morales fékk 11% fleiri atkvæði og 

þurfti því ekki aðra umferð (Election Guide 2019). Þessi niðurstaða átti eftir að breytast en farið 

verður nánar í úrslitin síðar.  

Tafla 9. Úrslit forsetakosninga 

Forsetakosningar Fylgi Evo Morales 

2002 21% 

2005 54% 

2009 64% 

2014 61% 

    Gögn frá ElectionGuide, 
http://www.electionguide.org/elections/ 

 

Tafla 10 sýnir Morales samkvæmt skoðanakönnunum í landinu með 60% stuðning (e. approval 

ratings) í kosningabaráttunni 2005. Eftir fyrsta ár hans í embætti mældist hann með 54%. Í 
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forsetakosningum 2009 mældist stuðningur við hann 57% en datt niður í 46% 2010. Árið 2015, 

ári eftir að hann náði kjöri þriðja kjörtímabilið náði hann um 71% atkvæða, hæsta fylgi til þessa. 

Árið 2016 þegar Morales tapaði í þjóðaratkvæðagreiðslu um endurkjör fyrir fjórða 

valdatímabilið mældist stuðningur við hann aðeins 52%, hann var tekinn að dvína og heldur því 

áfram og árið 2018 hafði hann misst rúmlega 20% fylgi frá 2015. Samkvæmt nýjustu tölum frá 

2018 mældist hann með 47% stuðning.  

Tafla 10. Stuðningur við Morales 

Ár Stuðningur  

2005 60% 

2006 54% 

2009 57% 

2010 46% 

2015 71% 

2016 52% 

2018 47% 

       Gögn frá Statista, 
       https://www.statista.com/statistics/1059780/presidents- 
        approval-rate-bolivia/ 

3.5.4 Hvert sækir Evo Morales atkvæði sín? 
Morales sótti atkvæði sín til frumbyggja með popúlískri orðræðu og persónutöfrum. Hann 

tryggði breiðan stuðning með því að ná til ólíkra hópa þeirra og sameina kröfur þeirra með 

popúlískum leiðum í anda þjóðflokkapopúlisma. Þeir höfðu áður tekið lítinn þátt í kosningum. 

Frumbyggjarnir voru þreyttir á engri samsvörun í stofnunum landsins og loks var kominn 

frambjóðandi sem lofaði að fullveldið færi aftur til fólksins. Morales sótti einnig atkvæði sín til 

þeirra á vinstri væng stjórnmála sem útskýrir velgengni hans (Madrid 2008, 494-496). Þeir 

höfðu líka verið eins og hann gagnrýnir á afskipti AGS og Bandaríkjanna af hagkerfinu. Hann 

höfðaði sérstaklega til kjósenda sem voru óánægðir með stjórnkerfið og sagði stjórnvöld elítu 

sem ynni gegn hag frumbyggja og allra þeirra sem lent höfðu undir nýfrjálshyggjulegum 

efnahagsstefnum (Madrid 2008, 481).  

Morales vann forsetakosningarnar 2005 með 54% atkvæða. Meirihluta þeirra sótti hann til 

frumbyggja eða 70% atkvæða og 50% atkvæða frá mestísum (Boulding o.fl., 2019, 53). Í 

forsetakosningum 2009 sótti hann einnig flest atkvæði til frumbyggja en eftir velgengni hans á 

fyrsta kjörtímabili hlaut hann einnig fleiri atkvæði frá mestísum og hvítum bólivíubúum. 

Könnun 2009 sýndi að helsta ástæðan fyrir stuðningi við Morales voru aðgerðir hans til að 
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minnka fátækt og gæðamunur í opinberri þjónustu. Morales hélt fylgi fátækustu landsmanna 

frá fyrri kosningum með um 70% atkvæða. Það virkaði að treysta á atkvæði frumbyggja og 

þeirra fátækustu sem oftar en ekki helst í hendur (Alpert, Centellas og Singer 2010, 758-760).  

Fylgi við Morales tók að dvína 2014. Hann þótti fara gegn eigin stjórnarskrá með að bjóða 

sig fram í þriðja sinn. Stuðningur við hann frá fólki úr millistétt hafði aukist og var fylgi hans 

um 80%. Könnunin sýndi að hann næði aðeins aðeins 49% fylgi færi hann fram í þriðja sinn. 

Stuðningur við Morales frá millistéttinni jókst fyrir kosningar 2014 vegna þess hve vel honum 

tókst að ná fram stöðugleika í hagkerfi landsins. Könnun 2014 sýndi að stuðningur við Morales 

var rúmlega 80% en aðeins 49% af sama fólki myndi kjósa hann í þriðja sinn. Bilið milli 

stuðnings og kosningahegðunar benti til að Morales væri í fyrsta skipti í viðkvæmri stöðu. 

Morales hafði tekist í forsetatíð sinni að koma á stöðugleika hagkerfisins og dregið verulega úr 

fátækt, ólæsi og dánartíðni ungbarna. Því var stuðningur við hann hár en fólk vildi nýjan 

einstakling við völd. Þegar Morales skynjaði það háði hann harða kosningabaráttu og sagðist 

sá eini sem gæti haldið umbótum og stöðugleika í samfélaginu. Morales þótti orðinn einn af 

elítunni sem taldi sig einan færan um að koma á breytingum. Hann vann kosningarnar með 61% 

atkvæða og tapaði því aðeins 3% fylgi frá fyrri kosningu. Fræðimaðurinn Centellas greindi frá 

því að Morales tapaði flestum atkvæðum frá frumbyggjum sem töldu hann ekki lengur einn af 

þeim heldur einan af elítunni. Hann sótti þó enn flest atkvæði sín til frumbyggja, mestísa og 

fátækra (Centellas 2015, 1-4).  

Farthing bendir á að með því að losa landið úr skuldbindingum sem fyrrum stjórnvöld höfðu 

gert við Bandaríkin og AGS hafi Morales skapaði sér færi til að svara þörfum Bólivíubúa án 

þess að þurfa að taka við ábendingum frá erlendum aðilum. Það ýtti undir velgengni hans í 

kosningum. Hann barðist fyrir tilvist kókabænda í áratugi. Hann fékk frambjóðendur úr flestum 

frumbyggjahópum og mestísum til að tryggja breiða samstöðu. Hann klæddist hefðbundnum 

fatnaði frumbyggja og í opinberum ferðalögum á svæði þeirra og í kosningabaráttum notaði 

hann tákn og orðatiltæki sem þeir skilja (Farthing 2019a, 219-220).  

Morales beið í fyrsta skipti ósigur í kosningum í þjóðaratkvæðagreiðslu 2016 þar sem kosið 

var um hvort breyta ætti stjórnarskránni og afnema tveggja kjörtímabilasetu forseta. 51% sögðu 

nei en 49% já og munurinn því mjög lítill (Election Guide 2019). Þrátt fyrir nauman ósigur var 

niðurstaðan ummerki um vaxandi óánægju Bólivíubúa í garð Morales. Valdaseta hans þótti 

lituð af ólýðræðislegum stjórnarháttum og hann einblíndi á að halda völdum í stað þess að stuðla 

að frekari umbótum í stjórnkerfinu. Stuðningur við hann er einnig talinn hafa dvínað því hann 

kom frumbyggjum úr fátækt yfir í stöðugt hækkandi millistétt. Með betri stöðu í stjórnkerfinu 
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komu nýjar kröfur og Morales var ekki í takt við þróunina sem hann kom á sjálfur. Frumbyggjar 

voru orðnir virkir þátttakendur í stjórnkerfinu, tímarnir breyttust og mennirnir með (Boulding 

o.fl., 2019, 54). Þrátt fyrir þennan nauma ósigur voru rúmlega 20% af fyrrum stuðningsmönnum 

Morales á móti því að hann færi aftur fram og 10% skiluðu auðu. Þrátt fyrir mikinn stuðning 

frumbyggja þá fer hann dvínandi (Boulding o.fl., 2019, 68). 

3.6  Forsetakosningarnar 2019 
Skoðanakannanir fyrir síðustu forsetakosningar sýndu að Morales mældist með 40% stuðning, 

þann lægsta til þessa (Bosworth 2019). Forsetakosningar voru haldnar í Bólivíu í október 2019. 

Þegar rúmlega 84% atkvæða höfðu verið talin var útsendingum hætt sem leiddi til grunsemda 

og ólgu á meðal almennings, gagnsæi kosninganna var ekki lengur til staðar. Morales var þá 

með rúm 45% atkvæða en frambjóðandinn Carlos Mesa, með rúm 38%. Þegar útsendingu var 

haldið áfram rúmum sólarhringi seinna höfðu tölurnar breyst verulega. Þann 25. október s.l. 

birti æðsti kosningadómstóll landsins lokaniðurstöður, Morales hafði hlotið 47% atkvæða en 

Mesa 36,5% og þurfti því ekki seinni umferð kosninga (Escobari og Hoover 2019, 1-3; Long 

o.fl., 2019, 3). Úrslitin grófu undan trausti almennings á kosningunum og mótmæli brutust út á 

götum úti milli stuðningsmanna Morales annarsvegar og andstæðinga hans hinsvegar. Morales 

þvertók fyrir að hafa svindlað og vildi efna til nýrra kosninga, hann ásakaði andstæðinga sína 

af hægri væng stjórnmálanna um samsæri gegn sér, Bandaríkin og Samtök Ameríkuríkja. En 

það var um seinan, kosningaferlið hafði verið of vafasamt til að skapa stöðugleika í landinu 

(Farthing 2019b). 

Hörð og blóðug mótmæli einkenndu Bólivíu næstu daga sem leiddu til tugi dauðsfalla og 

ástandið líktist helst upphafi borgarastyrjaldar. Fólk krafðist nýrra kosninga eða að farið yrði í 

seinni umferð kosninganna. Í nóvember s.l. gáfu Samtök Ameríkuríkja út skýrslu og í henni 

segir að þrátt fyrir að geta ekki staðfest svindl hafi fundist sönnunargögn sem bentu til óreglu 

og baktjaldamakks í kosningaferlinu. Tölfræðilega séð þótti ólíklegt að Morales hefði náð 

þessum nauma sigri og rétt hefði verið að fara í seinni umferð kosninga. Æðsti yfirmaður 

bólivíska hersins hvatti Morales til að segja af sér svo friður skapaðist í landinu. Hann gerði 

það í beinni útsendingu og sagði það vera vegna valdaráns hersins og erlendra aðila. Varaforseti 

landsins sagði einnig af sér ásamt ráðherrum úr MAS, stjórnmálaflokki Morales. Pólitísk óvissa 

(e. political vacuum) ríkir í landinu. Morales hlaut pólitískt hæli fyrst hjá forseta Mexíkó og 

síðan í Argentínu (Farthing 2019e; Al Jazeera 2019a). Leiðtogi stjórnarandstöðunnar, Jeanine 

Áñes lýsti sig sem forseta landsins til bráðabirgða. Þetta gerði hún án samþykkis meirihluta 

þingsins, stjórnmálaflokks Morales, MAS. Það má því efast um löglega stöðu hennar sem 
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forseta til bráðabirgða. Hún sendi herinn til að bæla niður mótmæli stuðningsmanna Morales 

sem leiddi til tugi dauðsfalla og rúmlega þúsund manns særðust. Þing landsins samþykkti að 

ógilda nýafstaðnar forsetakosningar og boða til nýrra kosninga án framboðs Morales á nýju ári. 

Morales segist snúa til baka og ekki hætta afskiptum af stjórnmálum (Farthing 2019d; Al 

Jazeera 2019b). 

Í desember s.l. gáfu innanríkisráðherra og saksóknarar Bólivíu út handtökuskipun á 

Morales byggða á áróðri, fjármögnun á hryðjuverkastarfsemi og vegna hræðslu stjórnvalda við 

endurkomu hans. Æðsti kosningadómstóll landsins þarf að ákveða dagsetningu á nýjum 

forsetakosningum fyrir 2. janúar og þurfa þær að fara fram innan 120 daga (Kjartan Kjartansson 

2019; The Guardian 2019).   
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4  Popúlísk stjórnmál Evo Morales og afleiðingar  
Morales aðgreinir samfélagið í tvo hópa, hreina fólkið sem frumbyggja og mestísa, afkomendur 

Evrópubúa og frumbyggja og spilltu elítuna, fámennisstjórn (Mudde og Kaltwasser 2011, 9). 

Hann aðhyllist þjóðflokkapopúlisma sem í Suður-Ameríku merkir þann sem tryggir stöðu 

frumbyggja í samfélaginu. Í Bólivíu hafa frumbyggjar, meirihluti íbúa mátt þola kerfisbundna 

mismunun árum saman. Morales kemur frá einum stærsta frumbyggjahópi Bólivíu en útilokar 

ekki aðra frumbyggjahópa þegar hann skilgreinir fólkið. Í stjórnarskránni eru réttindi 

frumbyggja viðurkennd og opinber tungumál 36 frumbyggjahópa. Morales telur uppruna sinn 

efla tengslin við þjóðina og aðgreina sig frá elítunni, fólki af evrópskum uppruna sem stolið 

hafði landinu (Mudde og Kaltwasser 2017, 72-73). 

4.1 Jákvæðar afleiðingar 
Popúlísk stjórnmál Morales hafa í mörgu reynst áhrifarík. Hann þjóðnýtti náttúruauðlindir 

landsins og nýtti hagnaðinn í velferðarverkefni og efldi opinbera þjónustu, hann ól á reiði 

gagnvart ríkjandi óréttlæti og sameinaði þannig meirihlutann. Einkavæðingin olli mikilli 

óánægju í garð stjórnvalda, auðæfin voru framseld. Morales fangaði reiði almennings, hann 

bauð auðveldar og auðskiljanlegar lausnir. Hann fordæmdi bandaríska nærveru og ítök í 

landinu. Morales afnam áratuga langa einkavæðingu og misrétti eins og meirihlutinn vildi og 

stöðvaði þar með rán erlendra aðila á þjóðareignum (Brienen 2016, 84-86).  

Morales þótti maður fólksins, hann virti gildi þess og menningarheim. Hann setti fram 

djarfar og jafnvel útópískar hugmyndir til að lýsa fyrirhuguðum umbótum, hann ætlaði sér að 

endurheimta ríkið til fólksins. Það var stórt skref að fá frumbyggjum, stuðningsmönnum 

Morales lykilstöður í stjórnkerfinu margir þeirra tilheyra löggjafanum eða framkvæmdavaldi 

og hafa tækifæri til áhrifa (Harten 2011, 205-208).  

Hann taldi nýja stjórnarskrá og kosningar almennra borgara til stjórnlagaþings verða til þess 

að Bólivíubúar upplifðu sig sem hluta stjórnkerfisins (Harten 2011, 216-220). Morales tókst 

með popúlískum stjórnarháttum að bæta stöðu þeirra. Í nýrri stjórnarskrá eru réttindi 

frumbyggja aðgreind og þeir viðurkenndir sem upprunalegir íbúar landsins (s. pueblos 

originario campesions) (Kohl og Bresnahan 2010, 5; De la Torre 2017, 20). 

Frumbyggjar hafa fengið ýmsum kröfum sínum framgengt, hlotið sjálfstæði og 

menntakerfið gert fjöltyngt. Hann forðaðist að nota útilokandi orðræðu og sagðist berjast fyrir 

öllum sem misrétti hafa verið beittir af stjórnvöldum og vestrænum yfirráðum. Hann ætlaði 

ekki að fara frá því að vera útilokaður í að vera útilokandi. Hann fordæmdi stjórnmálaelítuna 
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sem hann taldi hafa nýfrjálshyggjuna ofar en hag þjóðarinnar og laðaði þannig til sín óánægða 

kjósendur. Hann var í góðri stöðu sem utanaðkomandi aðili til að gagnrýna stjórnvöld. Ítrekað 

fordæmdi hann stefnumál þeirra og tók þátt í fjölmörgum mótmælum gegn þeim (Madrid 2006, 

19-22).  

4.2 Neikvæðar afleiðingar 
Morales höfðaði sakamál gegn fjölmörgum úr stjórnarandstöðunni og einstaklingar flúðu land 

vegna ótta við að lenda í fangelsi eða þaðan af verra. Morales hvatti stuðningsmenn sína og 

félagshreyfingu kókabænda til að mótmæla stjórnarandstöðunni á götum úti sem endaði með 

að kveikt var í heimilum stjórnarandstæðinga og oft á tíðum ráðist á þá. Fjöldi ógna, líkamsárása 

og málsókna gegn stjórnarandstæðingum hefur skyggt á gildi lýðræðisins (Levitsky og Loxton 

2013, 117-118).  

Er líða tók á setu Morales í embætti komu fram ásakanir um spillingu og bakslag í 

stjórnarstefnum sem voru án sýnilegra lausna. Samband hans við frumbyggja breyttist, margir 

þeirra treystu honum ekki lengur fyrir hagsmunum sínum. Fólk taldi hann ekki lengur einan af 

sér heldur valdamikinn forseta. Hann hefur haldið völdum vegna stjórnarskrárbreytinga sem 

gera honum kleift að sitja lengur (Hossain 2017, 5-6). Ágreiningur milli stuðningsmanna 

Morales og andstæðinga hans hefur aukist, oft með uppþoti á torgum úti og ofbeldi. Hann hefur 

gengið svo langt að biðla til fólks um að vera tilbúið með riffla ef til þess kæmi að það þyrfti 

að verja byltingu. Með því hafa stjórnarhættir hans einkennst af ólýðræðislegum tilburðum og 

gerð hefur verið tilraun til að koma stjórnarandstöðunni frá. Hann hefur hvatt til mótmæla á 

götum úti til að setja þrýsting á stjórnarandstöðuna. Þarna er um neikvæða þróun lýðræðis í 

Bólivíu að ræða (Larson o.fl. 2008, 1-5). 

Popúlísk sýn Morales laut í lægra haldi eftir ósigur hans í þjóðaratkvæðagreiðslum 2016 

um breytingar á kjörtímabili forseta. Margir af fyrrum kjósendum hans töldu hann hafa komið 

á nýrri elítu og studdu hann því ekki (Beltrán 2016). Morales hefur setið lengst allra á 

forsetastóli í Bólivíu og hefur til dæmis verið sakaður um skort á fjárhagslegu gegnsæi 

ríkissjóðs sem eru ummerki um veikingu lýðræðislegra stofnana (Alarcon 2019). Bólivíubúum 

hræddist að saga einræðisstjórna myndi endurskrifuð og fyrrum stuðningsmenn hans tóku að 

mótmæla honum á götum úti. Fyrrum stuðningsmaður hans sagði í fjölmiðlaviðtali að úti væri 

um lýðræði í landinu kæmist hann til valda, Evo Morales tapaði meira fyrir sjálfum sér en 

stjórnarandstöðunni (Farthing 2019c).  
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5  Umræður 
Við rannsóknarvinnu tengda ritgerðinni leitaði höfundur svara við hvaða áhrif popúlísk 

stjórnmál geta haft á stjórnkerfi og stöðu fólks innan þess. Til að þrengja viðfangsefnið var það 

skoðað út frá fyrrum forseta Bólivíu Evo Morales sem hafði popúlísk stjórnmál að leiðarljósi. 

Skoðaðar voru þær samfélags- og stjórnmálalegu breytingar sem urðu í næstum 14 ára 

stjórnartíð hans. Jarðvegur fyrir vinstri popúlisma í Bólivíu var frjór þar sem Bandaríkin og 

AGS höfðu arðrænt hagkerfið og áreiti frá nýlenduveldum verið stöðugt. Við kjör Morales trúði 

fólk að hann myndi byggja upp kerfi sem yrði þeim loks í hag. Lýðræði er tiltölulega nýtt í 

Bólivíu sem styrkir þau rök að popúlismi fari samhliða útbreiðslu lýðræðis sem fylgihlutur en 

ekki andstæðingur eins og fræðimennirnir Canovan, Laclau og Mudde telja. Samkvæmt 

popúlisma er fólkið fullvalda og orðræða Morales skýr, hann vildi færa því aftur valdið. Eins 

og segir í ritgerðinni getur popúlismi bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á lýðræði. Valdatíð 

Morales ber merki um það. Hann gaf kjósendum rödd og frumbyggjar fengu virka stöðu í 

stjórnkerfinu. Þegar leið á valdatíð hans virtist hann frekar einbeita sér að því að halda velli en 

að vinna áfram fólkinu í hag. Það leiddi til þess að hann missti stuðning, hann þótti hafa færst 

nær elítunni. Laclau taldi popúlisma endurinnleiða átök í stjórnmálin og stuðla að virkjun 

jaðarsettra hópa með það að markmiði að breyta kerfinu til hins betra fyrir sem flesta. Popúlísk 

stjórnmál Morales bera vott um það.  

Samkvæmt skilgreiningu Mudde á popúlisma skipti Evo Morales sem popúlískur leiðtogi 

samfélaginu í tvo flokka, „hreina fólkið“, frumbyggjana og mestísana og elítuna sem 

fámennisstjórn og fjármálaöflin. Evo Morales skilgreindi sig sem fulltrúa fólksins og ætlaði að 

losa það úr undirokaðari stöðu í stjórnkerfinu. Mudde telur popúlisma spretta upp þegar 

félagslegt misrétti ríkir í samfélaginu sem rímar við upprisu Morales við átök þáverandi 

nýfrjálshyggjulegra stjórnvalda sem einkavæddu vatnsból og aðrar auðlindir og margir misstu 

vinnuna. Mudde telur popúlisma ramma fólk þannig inn að það höfði til ólíkra kjósenda til að 

auðvelda stuðning við sameiginlegan málstað. Morales telur frumbyggja og mestísa sem höfðu 

orðið hvað mest undir í samfélaginu með í skilgreiningunni um hverjir teljist til fólksins. 

Morales náði árangri hvað frumbyggjana varðar, meirihluta þjóðarinnar. Hann hlustaði á þá og 

tók tillit til vilja þeirra. Hann sameinaði undirokaðan meirihluta og virkjaði þá þöglu gegn 

ríkjandi elítu sem hann stillti upp sem óvini fólksins. Morales skilgreindi elítuna sem spillta 

stjórn sem studdi nýfrjálshyggjulegar stefnur og bar hag erlendra aðila fyrir brjósti frekar en 

þjóðarinnar. Hann aðgreindi sig frá henni og sagði valdasetu sína vera vegna uppruna síns hjá 

fólkinu og að hann tali fyrir hönd þess.  
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Popúlismi í Suður-Ameríku hefur einkennst af vinstrisinnuðum popúlisma sem sést best í 

tilviki Morales sem tilheyrði þjóðflokkapopúlisma, undirflokki vinstrisinnaðs popúlisma sem 

gagnrýnir frjálslynt lýðræði og telur kapítalískt hagkerfi ýta undir félagslegt misrétti. 

Stjórnarseta Morales hefur einkennst af tali gegn nýfrjálshyggju og kapítalisma, hann vildi 

frekari ríkisafskipti af efnahagi landsins. Morales þjóðnýtti náttúruauðlindir og nýtti hagnaðinn 

til að auka á félagslegt jafnrétti, hann efldi til dæmis opinbera þjónustu og fleiri velferðarmál. 

Vinstri popúlismi tekur til þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu í kjölfar 

nýfrjálshyggjulegra efnahagsstefna. Þegar Bandaríkin og AGS efldu vægi nýfrjálshyggju og 

frjáls markaðar í Bólivíu varð félagsleg útilokun margra samfélagshópa. Stefnur AGS skertu 

opinbera þjónustu sem bitnaði mest á þeim sem síst skyldi. Morales vildi leiðrétta pólitískan og 

félagslegan ójöfnuð stjórnvalda og elítu og koma á nýju stjórnkerfi í þágu fólksins sem er skýrt 

dæmi um vinstrisinnaðan popúlískan leiðtoga, þjóðflokkapopúlisma. Þjóðflokkapopúlismi 

snýst um að tryggja aftur samfélagslega stöðu frumbyggja sem var helsta kosningarloforð 

Morales. Hann sækir stuðning frá ýmsum frumbyggjahópum þar sem hann telst ekki útilokandi 

heldur sameinar þá sem tilheyra ólíkum hópum og mestísum. Hann skapar rými fyrir hópa sem 

áður fundu ekki samsvörun í kerfinu. Þetta nýtti Morales sér stöðugt í kosningabaráttum, hann 

sótti mestan stuðning til frumbyggjahópa og mestísa enda sagðist hann tala fyrir hönd þeirra. 

Þjóðflokkapopúlisminn vill þjóðnýta náttúruauðlindir og fá leiðtoga og frambjóðendur úr 

ólíkum frumbyggjahópum eins og Morales gerði. Hann valdi mestísa sem varaforseta til að 

tryggja atkvæði frá þeim.  

Morales kemur inn í þriðju bylgju popúlismans í Suður-Ameríku. Hann varpaði ljósi á að 

hagnaður af þjóðarauðlindum landsins auðgaði fáa á kostnað margra og jók mótspyrnu við 

stjórnvöld sem fóru eftir ráðum Bandaríkjanna og höfðu efnahagsstefnur AGS að leiðarljósi. 

Staða Bólivíubúa, sér í lagi frumbyggja, hafði lengi verið brjóstumkennanleg, fátæktin 

stórbrotin og lífskjörin bág. Tími þótti kominn á breytingar meirihlutanum í hag, sigur fólksins. 

Popúlistar eiga það til að breyta stjórnarskrám þegar þeir komast til valda sem Morales lét verða 

eitt af sínu fyrstu verkum. Hann kom á þjóðkjörnu stjórnlagaþingi sem sá um að endurskrifa 

stjórnarskrána sem tók gildi 2009. Áhersla var lögð á beinna lýðræði með því að fjölga 

þjóðaratkvæðagreiðslum. Kosning til hæstaréttar og forseta fara í seinni umferð í stað þess að 

þingið velji á milli tveggja efstu frambjóðenda. Það eitt og sér átti að auka þátttöku fólksins í 

stjórnmálum. Rík áhersla var lögð á réttindi frumbyggja og sjálfsréttur þeirra var viðurkenndur 

og sama gilti um menningu þeirra. Sér kjördæmum var komið á til að tryggja aukna þátttöku 

þeirra í kosningum sem skilaði sér í aukinni kjörsókn þeirra. Þannig náði hann að virkja 
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mikilvægan hóp til áhrifa á stjórnkerfið. Þegar kjörsókn Bólivíubúa er skoðuð hefur hún verið 

há í forsetakosningum landsins, alltaf yfir 85% þegar Morales er frambjóðandi, sá stöðugleiki í 

hárri kjörsókn þekktist ekki áður. Evo Morales skilgreindi fólkið sem frumbyggja og mestísa 

og sótti flest atkvæði sín til þeirra sem segir að honum hafi tekist vel til í popúlískum 

stjórnmálum. Með nýrri stjórnarskrá jók Morales vald forseta og aðskildi framkvæmdavaldið 

frá löggjafarvaldinu til að koma sínum málum betur í gegn. Pólitísk samkeppni minnkaði við 

það í landinu, flokkur Morales, MAS, hafði einnig meirihluta á þinginu. Morales hvatti til 

mótmæla hjá stuðningsmönnum gegn þeim sem voru ósammála. Hann kallaði þá sem voru í 

andstöðu spillta einstaklinga sem ekkert gott vildu gera fyrir Bólivíubúa. Morales taldi sína leið 

þá einu réttu, engra annarra. Hann þótti á köflum sýna ólýðræðislega tilburði. 

Jákvætt viðhorf Bólivíubúa til lýðræðis jókst í upphafi stjórnartíðar Morales en tók svo að 

dvína. Það fór úr rúmum 50% og hæst upp í 70% 2009 eftir það fer það dvínandi og 2018 var 

það aftur komið í 50%. Viðhorf til lýðræðis lækkaði mest 2016 þegar Morales tapaði í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Morales jók á samráð fólksins í stjórnkerfinu með auknum 

þjóðaratkvæðagreiðslum en um leið og niðurstöður voru honum ekki í hag fékk hann 

stjórnlagadómstól landsins til að koma sínu í gegn, það afnam hámark kjörtímabila forseta. 

Breytingarnar á stjórnarskránni skertu völd elítunnar og þrengdu möguleika 

stjórnarandstöðunnar til að keppa í frjálsum og sanngjörnum kosningum gegn popúlískri 

ríkisstjórn Morales. Morales breytti kjörtímabili forsetans þannig að hann gæti setið lengur við 

völd. Það gerði hann þrátt fyrir vilja fólksins sem birtist í niðurstöðum bindandi 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2016 sem reyndist honum dýrkeypt þar sem fylgi við hann og 

stuðningur tók að dvína.  

Barátta Morales gegn fátækt skilaði árangri samkvæmt heilbrigðis- og menntunarbreytum. 

Þegar samfélagslegar framfarir út frá ýmsum félagsvísum í stjórnartíð Morales eru skoðaðar 

sést árangur hans gegnum popúlísk stjórnmál. Hann þjóðnýtti auðlindir og notaði hagnaðinn til 

að færa fátækum hópum peningagreiðslur og styrkja opinbera þjónustu. Þannig minnkaði fátækt 

um rúmlega helming í stjórnartíð hans en hún var gríðarlega há þegar hann fyrst komst til valda, 

rúm 60% 2005 en 2018 var hún komin niður í rúm 35%. Sama gilti um tíðni ungbarnadauða, 

2005 létu 46 ungabörn lífið á hver 1000 ungabörn sem fæddust, en nýjustu tölur frá 2017 sýna 

þau vera 28. Þrátt fyrir að eitt barn séu einu barni of mikið þá er sýnilegur árangur sem gefur til 

kynna að heilbrigðiskerfi landsins sem og peningagreiðslur til verðandi mæðra sem Morales 

kom á skila árangri. Þegar meðaltal á lengd skólagöngu Bólivíubúa er skoðað þá hefur það 

lengst um 2 ár í stjórnartíð Morales, árangurinn sést ekki síður þegar hlutfall þeirra Bólivíubúa 



 43 

sem hætta í skóla án þess að ljúka námi er skoðað. Árið 2010 hættu 13% í skóla en hefur farið 

rokkandi í 3-5%, þessar tölur sýna árangur í menntakerfinu í stjórnartíð Morales. Hann úthlutaði 

peningagreiðslum til fjölskyldna með börn í skólum með það að markmiði að halda þeim lengur 

í skólanum í stað þess að þau þyrftu að vinna til að létta undir með fjölskyldunni. Það skilaði 

sér. Betrumbætt staða fólksins í Bólivíu sést best þegar skoðaðar eru lífslíkur þeirra sem hafa 

vaxið um rúm 6 ár frá því að Morales varð forseti. Það verður að teljast gríðarlega jákvætt. Með 

ofangreindum tölum þessu má álykta að popúlísk stjórnmál Evo Morales báru árangur. Hann 

fór gegn nýfrjálshyggjulegum stjórnmálum, þjóðnýtti auðlindir og nýtti tekjurnar til að styrkja 

stjórnkerfið fólkinu í hag. Það skilaði sér. Ekki er hægt að segja að í tilviki Evo Morales hafi 

popúlisminn haft rangar lausnir við raunverulegum vandamálum. Hann var með lausnir sem 

báru árangur þrátt fyrir að þykja róttækar. Gríðarlegar framfarir hafa orðið í stjórnartíð hans. 

Þær sýna fram á að popúlísk stjórnmál Evo Morales hafi virkað til að bæta stöðu fólksins í 

samfélaginu og þá sérstaklega hvað samfélagslegar framfarir og félagsvísa varðar en einnig 

hvað stjórnmálalegar framfarir varðar. Nú sitja frumbyggjar í löggjafanum og í 

framkvæmdavaldi fyrir hans tilstilli.  

En er Morales maður fólksins? Miðað við breytingar á stjórnkerfi og samfélagslegar 

framfarir fólkinu í hag mætti svara spurningunni játandi. En þegar fylgi og stuðningur við hann 

er skoðað þá fer það dvínandi, eitthvað olli því að fólkið missti traust til hans. Morales hafði 

fram að forsetakosningum 2019 unnið hreinan meirihluta en tapaði honum nú í október þegar 

allt benti til að í fyrsta skipti yrði farin seinni umferð kosninga. Stuðningur við hann hafði 

yfirleitt verið um 60% en hæstur rúm 70% 2015. Þegar hann tapaði í þjóðaratkvæðagreiðslu um 

endurkjör fyrir fjórða stjórnartímabilið 2016 mældist stuðningur við hann aðeins 52%. 

Samkvæmt nýjustu tölum frá 2018 mældist hann með 47% stuðning. Fyrrum stuðningsmenn 

hans kusu gegn stjórnarskrárbreytingum 2016 sem áttu að gefa honum færi á að sitja lengur í 

embætti. Höfundur telur að þar hafi aukið jákvætt viðhorf Bólivíubúa til lýðræðis skipt máli, 

þeim fannst kominn tími á nýjan lýðræðislegan forseta, þarna þótti hann vera nær elítunni, hafa 

gleymt fólkinu.  

Með nýafstöðnum forsetakosningum 2019 og ásökun um kosningasvindl flúði Morales 

land og er nú með pólitískt hæli í Argentínu. Framtíð Bólivíu er óljós. Erfitt er að segja til um 

hvort um kosningasvindl hafi verið að ræða eða ekki, þó uppgötvaðist óregla og ógagnsæi í 

kosningaferlinu. Hvort að það réttlæti íhlutun hers og lögreglu í að koma forseta frá völdum er 

höfundur ekki viss um og telur það ekki lýðræðislegt. Andstæðingar Morales sögðu hann beita 

ólýðræðislegum stjórnarháttum en nú situr leiðtogi stjórnarandstöðunnar, Áñes, sem nánast 
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sjálfkjörinn forseti landsins til bráðabirgða. Hún styður hægri öfl stjórnmála og sendir herinn 

til að bæla niður mótmæli sem varla getur talist lýðræðislegir stjórnarhættir.  

Höfundur svarar rannsóknarspurningu ritgerðarinnar hvort Evo Morales hafi bætt stöðu 

fólksins sem og betrumbætt stjórnkerfi í Bólivíu í gegnum popúlísk stjórnmál játandi. Það sést 

best í samfélagslegum framförum og félagvísum. Hann betrumbætti stjórnkerfi Bólivíu með að 

auka á kjörsókn frumbyggja og endurspegla þannig vilja fleiri Bólivíubúa í stjórnkerfinu. 

Hugsanlega varð Morales sér sjálfur að falli með því að bjóða sig aftur fram 2019 en popúlískir 

leiðtogar eiga til að einblína um of á að halda völdum. Einnig hefur hann sýnt fram á 

ólýðræðislega stjórnarhætti sem fólkið skynjaði. Höfundur vonar að ástandið í landinu þegar 

þetta er skrifað muni ekki hindra frekari framfarir eða taka breytingar á stjórnkerfinu til baka. 

Þrátt fyrir núverandi stöðu telur höfundur þó að niðurstöður ritgerðarinnar geri það af verkum 

að horfa megi á popúlisma jákvæðari augum. Yfirleitt er hann tengdur neikvæðri þróun en 

Bólivía er dæmi um að popúlískur leiðtogi aðhylltist popúlísk stjórnmál og jók lífsgæði 

Bólivíubúa til muna. Framtíð frumbyggja landsins er bjartari. Morales stjórnmálavæddi 

ójöfnuðinn í landinu og varpaði ljósi á mikilvæg inngrip. Fólk er meðvitaðra en áður um stöðu 

sína og hvað það á skilið. Vonandi lifir það enn í Bólivíubúum í óvissunni sem framundan er. Í 

upphafi var Evo Morales maður fólksins en margt bendir til að í lok valdasetu hans hafi hann 

verið orðinn maður Evo Morales. Það kemur í ljós við frekari rannsóknir í tengslum við ásakanir 

um kosningasvindl. 
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6  Lokaorð 
Í gegnum tíðina hefur óstöðugt stjórnarfar ríkt í Bólivíu og mikill ójöfnuður ríkt. Evo Morales 

setti fram lausnir til að draga úr honum að popúlískri fyrirmynd. Popúlismi sem átti rómantísk 

upptök þegar Morales var kjörinn forseti hafði bæði jákvæð og neikvæð áhrif á lýðræði í 

landinu. Morales náði að virkja þögla meirahlutann með aukinni kosningaþátttöku frumbyggja 

og mestísana og stjórnmálavæða ójöfnuðinn. Morales var heldur einarður í þeirri ætlun sinni að 

ná endurkjöri þrátt fyrir að hámarki kjörtímabila hafi verið náð sem varð til þess að 

stuðningsmenn hans upplifðu hann ekki lengur einan af þeim heldur einan af elítunni. Efni 

ritgerðarinnar og þær framfarir sem Morales náði sem forseti segir meðal annars að popúlísk 

stjórnmál virka. Skrifin hafa kennt höfundi margt og opnað augu hans fyrir mikilvægi þess að 

stjórnvöld séu fólki hliðholl og hugi að velferð þess. Hann vonar að verkið varpi ljósi á stöðu 

landsins og ekki síst núverandi stöðu. Næstu skref skipta máli. Hvort Evo Morales varð sjálfum 

sér að falli eða hvort erlendir aðilar hafi reynt að koma honum frá völdum eins og hann sjálfur 

segir er verðugt rannsóknarefni. Bólivía á langa sögu af afskiptum erlendra aðila sem hafa 

sjaldan leitt til góðs. 

Höfundur veltir því fyrir sér hvort að ein af ástæðunum fyrir því að fólk missti traust á Evo 

Morales tengist því að stærstur hluti Bólivíubúa yfir fertugt eiga minningar um einræðisstjórn 

og harðstjórn. Frumbyggjar og almennir borgarar voru beittir ofbeldi og gríðarleg 

mannréttindabrot áttu sér stað. Þegar Morales hugar af valdasetu í stað þess að halda áfram að 

vinnað að bættum hag fólksins fara hugsanlega viðvörunarbjöllur til að hringja. Höfundi finnst 

ekki ólíklegt að sár minning almúgans um harðstjórnir og ofbeldi af hálfu stjórnvalda hafi 

eitthvað um málið að segja. Bólivíubúar tengja ólýðræðislega stjórnarhætti við það sem þeir 

þekkja best, einræði, ofbeldi og ómannúðlega stjórnarhætti. Höfundur vonar að þau öfl sem nú 

ráða ríkjum eyðileggi ekki þær framfarir sem orðið hafa, land og þjóð á betur skilið. Hvenær 

skapast jafnvægi og friður í landinu? Það er svo sannarlega verðugt rannsóknarefni næstu ár. 

Það gleymist oft að Bólívía á eina merkustu stjórnmálasögu Suður-Ameríku ef ekki í 

alþjóðakerfinu. Undirokun frumbyggja einkenndi söguna þar til Evo Morales sjálfur frumbyggi 

komst til valda. Fólkið veit best hvernig á að haga stjórnmálum, lýðræði skilar sér. 

Þó að margt gott hafi gerst í valdatíð Morales er höfundur á því að löng valdaseta eins 

manns sé lýðræðinu ekki holl, umskipti séu af hinu góða og frjáls pólitísk samkeppni á að ríkja. 

Morales hafði tækifæri til að taka mark á niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslu 2016 og stíga til 

hliðar og enda þannig feril sinn sem sannur maður fólksins. Það gerði hann ekki og endar bæði 

sem umdeildur og á flótta. Það er einlæg ósk höfundar að eftir næstu kosningar þegar nýr 
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valdhafi tekur við verði hagur heildarinnar hafður að leiðarljósi og að enn verði hugað að stöðu 

frumbyggja. Höfundur vonar að fólkið í landinu standi uppi sem sigurvegarar. Það er hugsanlegt 

miðað við söguna að átök eiga eftir að ríkja á næstunni og að barátta verði milli fólksins og 

valdhafanna.  

Vinnan við ritgerðina hefur verið afar lærdómsrík. Valdagræðgi getur orðið að fjörtjóni. Líf 

og aðstæður fólks skipta máli. Lýðræði er mikils virði. Það er einlæg ósk höfundar að friður 

skapist í Bólivíu og við taki forseti sem virðir skoðanir fólksins og vinnur að frekari velferð í 

landinu. Að bilið milli svokallaðrar elítu og almennings minnki. Þannig að brosandi og 

vingjarnlegir Bólivíubúar fái lifað við betri og sannari kjör sem þeir eiga svo sannarlega skilið.  
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