
Wat is er aan de hand 
in Venezuela? Is Hugo Chavez, de 'comandan

te en jefe' van Venezuela een 
populistische boef of de hoop 
van links in Latijns-Amerika? 
Heeft hij een progressief 
programma, of helemaal géén 
programma en doet hij maar 
wat? Een analyse van Johan 
van den Hout. 

Venezuela kent pas vanaf 1959 
een fonnele democratie, na het 
aan de kant zetten van generaal 
Marcos Pérez Jiménez, de laat
ste militaire dictator in een lange 
reeks sinds het land in 1830 
onafhankelijk werd. Afwisselend 
wordt daarna het land geregeerd 
door twee partijen (AD en Cap
ei) di e maar moei lijk van elkaar 
te onderscheiden zijn. Het bond
genootschap met het Westen en 
de VS leidt tot actieve margina
lisering van linkse organisaties 
en partijen. In de jaren tachtig 
kent het land extreme verarming 
van grote delen van de bevol
king, ondanks het fe it dat 
Venezuela de vierde grootste 
olieproducent ter wereld is. In 
februari 1992 proberen militai
ren onder leiding van Hugo 
Chavez een staatsgreep te ple
gen, maar die poging faalt en 
Chavez belandt voor twee jaar in 
de gevangenis. In datzelfde jaar 
echter wint voor het eerst een 
kandidaat van buiten de twee tra
ditionele partijen de presidents
verkiezingen. Bij de volgende 
verkiezingen (1999) komt Hugo 
Chavez met zo' n 60 procent van 
de stemmen overtuigend als 
overwinnaar uü de bus. Al snel 
ontvouwt hij plannen voor radi
cale herverdeling van de rijkdom 
en voor strijd tegen cormptie. 
Een nieuwe progressieve grond
wet wordt in 2000 per referendum 
door 80 procent het Venezue
laanse volk goedgekeurd. De 
wet beschermt het land tegen 
privatiseringen van bijvoorbeeld 
de oliemaatschappij , en regelt 

ingrijpende landhervormingen, 
verbetering van de sociale ze
kerheid, gratis onderwijs, lagere 
woonlasten en het terugbrengen 
van de 48-urige werkweek tot 
40 uur. 
Chavez spreekt zich uit tegen de 
blokkade van Cuba en flirt 
openlijk met zij n vriendschap 
met Castro. Ook zijn verzet 
tegen het Amerikaanse 'Plan de 
Colombia' en de Amerikaanse 
opvatting van de 'war on ter
rorism' markeren Chavez als 
radicaal links. Als in 2002 een 
couppoging tegen zijn regering 
wordt verijdeld, trekken meer 
dan een miljoen Venezuelaoen 
door de straten van Caracas om 
hun steun aan Chavez te betui 
gen. Ondanks de niet aflatende 
druk van de VS, de Venezue
Jaanse economische elite en de 
conservatieve katholieke kerk 
blijft Chavez ongekend populair 
onder de bevolking, met name 
de armen. 

De laatste maanden komt Vene
zu.ela echter vooral in het 
nieuws vanwege de massa]e 
protesten tégen Chavez. Maar 
terwij l in heel Latijns-Amerika 
boeren en arbeiders de protest
marsen bevolken wordt de op
stand in Caracas vooral 
gesteund door de meer comfor
tabele klasse van het land. Is 
Chavez de nieuwe dictator, 
zoals de oppositie zegt? De sta
kingen die het land eind vorig 
jàar lam.leggen, hebben a]s 
meest uitgesproken eis nieuwe 
verkiezingen of minstens een 

Hugo Chavez 

referendum over het a] dan ni et 
aanblijven van Chavez als presi
dent. Dat zou een raadgevend en 
niet-bindend referendum zijn dat 
in februari 2003 gehouden had 
moeten worden. De regering 
weigert dat, maar stelt voor in 
augustus een bindend referen
dum te houden. Pas na negen we
ken van stakingen en rellen gaat 
de oppositie daarmee akkoord. 
Ook de aanval van Chavez op 
all e gevestigde instituties in het 
land, de hele bureaucratie inclu
sief de gerechtshoven, wordt 
gezien als een aantasting van 
de democratie. Toch valt daar 
veel op af te dingen. De geves
tigde partijen AD en Copei en 
de aan hen gelieerde elite heb
ben door hun jarenlange domi
nantie op alle relevante pos ities 
hun poppetje neergezet en ma
ken daarmee elke hervorming 
onmogelijk. Cliëntilisme en 
corruptie vierden onder hun 
bewind hoogtij , en Chavez 
moest di e macht doorbreken om 
zijn verkiezingsbeloften waar te 
kunnen maken. Zijn strategie 
bestaat er niet zelden uit te drei
gen hele instituten op te heffen 
of het volk tegen hen te mobili
seren, om dan na enige tijd een 
compromis voor te stellen en zo 
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de geprivilegieerde macht van 
de elite te breken. Venezuela is 
geen Nederlandse 'polder' en 
met alleen overleg laten oude 
machthebbers zich niet aan de 
kant zetten. ln tegenstelling tot 
echte populi sten laat Chavez 
zich er echter niet toe verl eiden 
zijn eigen achterban op de vrij
gekomen posten te zetten. 

De protesten van de afgelopen 
maanden kunnen in belangrijke 
mate gezien worden als het ver
zet van de oude machthebbers 
in de oli e-industrie en de cen
trale vakbondsfederatie tegen 
de radicale hervormingen van 
Chavez. Na decennia van cliën
tilisme is Venezuela tot in de 
haarvaten van het bestuur door
drongen met bureaucraten voor 
wie elke hervorming een di.recte 
bedreiging betekent. Die zu llen 
hun posities niet zonder slag of 
stoot opgeven. In de Westerse 
media is Chavez bovendien door 
zijn agressieve retoriek en capri
olen in zijn buitenlandse politiek 
een makkelijk doelwit. Hopelijk 
krijgt zijn collega Lu la, de n.i eu
we president van Brazilië die 
met gelijksoortige problemen 
geconfronteerd wordt, het ge
makkelijker. • 
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