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Tankar vid en nationalsång

Svenska skolan i Santiago har avslutningsfest för term inen, 
och svenske m inistern  tar mig med till festen. Det är en vanlig 
chilensk folkskola, en av de större och bättre v isserligen; nam 
net ä r en hedersbevisning åt Sverige, men pekar i någon mån 
på en realitet, eftersom  skolsalarna prytts med bilder från 
Sverige och vänliga ord om vårt land fälls i m era högtidliga 
sam m anhang. M inistern håller ett kort tal och utdelar p re
m ier; jag  få r förtroendet att åt en näpen tioåring  överlämna 
en biografi över Bernardo O’Higgins, för hundratrettio  år 
sedan dik tator, för hundratjugu  år sedan landsflykting, nu 
m era nationalhjälte. Sedan stäm m er de tvåhundra barnen upp 
den chilenska nationalsången. De p risa r sitt land, som med sin 
blå himm el och sina blom strande fält ä r  ”Edens lyckliga av
bild” , och m ålar dess ” fram lida g lans” ; det landet skall 
” antingen bli en grav  för fria män eller en tillflyktsort från 
förtrycket” .

P å  sam m a sätt sjunger man i det latinska Am erikas tjugu 
stater. V arje  land hyllas för sin skönhet och för den rikedom  
det skall ge i fram tiden, varje  folk för sina ädla känslor. Till 
detta kom m er ord  och fraser som uttrycker den dem okratiska 
åskådningen, tron  på  frihet, jäm likhet och rättvisa. N ational
sångerna präg las av den franska revolutionens och den käm-
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pande liberalism ens idéer; ofta skym tar M arseljäsens glö
dande satser i bakgrunden. ” Fosterlandet eller graven, frihet 
eller en ärofull död” —  så heter det i U ruguay, och nästan 
sam m a ord m öter hos andra folk från  Mexiko till Argentina.

Dessa sånger ger uttryck åt nationalkänslor som för hundra
femtio år sedan var okända. Brasilien tillhörde Portugal, de 
om råden på vilka de n itton  övriga staterna byggts upp tillhörde 
Spanien. I det spanska A m erika, regerat av från  Spanien u t
sända ståthållare, fanns inte den självstyrelse eller den intellek
tuella m ognad som kunde bli grundvalen för uppkomsten av 
särpräglade nationer. Då detta välde brö ts sönder under upp- 
rorstiden anknöt den nya uppdelningen i viss m ån till den äldre 
adm inistrativa indelningen, liksom till naturliga gränser och 
ekonom iska relationer, men till stor del blev tillfälligheter i 
form  av skickliga ledare, segrar i obetydliga drabbningar och 
förbindelser mellan ett fåtal ledande fam iljer bestämmande. 
E fter några årtionden av blodiga strider och försök till större 
statsbildningar kom denna uppdelning att i sina huvuddrag 
uppfattas som perm anent och naturlig . Det blev k lart att Boli
vars korta välde i nordväst skulle splittras i flera självständiga 
stater, att C entralam erika inte blott skulle avskiljas från  
Mexiko, utan också klyvas i ett antal sm åstater, att U ruguay 
skulle bilda en buffert m ellan Brasilien och A rgentina —  och 
fram för allt att Bolivars stora plan på  en överstatlig panam eri- 
kansk organisation inte kunde förverkligas. Senare tiders pan- 
ainerikanska strävanden, uppburna främ st av USA, har inte 
på något sätt kunnat rubba det faktum  att det latinska Amerika 
med sina boråt 150 m illioner invånare består av tjugu stater, 
vilkas folk efter hand  kom m it att fram stå som nationer med 
ovillkorliga anspråk på  särprägel och självständighet.

I det anglosachsiska A m erika hade m an några årtionden tid i
gare ståtj inför samma problem  om federation eller splittring.



” G rannstater är av naturen  fiender till varandra, såvida icke 
deras gem ensamma svaghet tvingar dem  till en federation” , det 
var en av de satser från  vilka A lexander Ham ilton utgick i sin 
p ropaganda för det nya, till en fastare enhet syftande stats
skicket. Tecken saknades inte på att de nyss frig jo rda  kolo
n ierna skulle förvandlas till tävlande och käm pande stater, att 
m an i stället för ett USA skulle få ett New York, ett M assachu
setts, ett V irginia , ett Connecticut —  med den stora konstitu
tionella nydaningen blev enheten det p rim ära  och självfallna, 
tendensen till statlig isolering och självhävdelse något främ 
m ande och farligt. Då det stora provet kom med sydstaternas 
u tbrytning i bö rjan  av 1860-talet hade enhetskänslan blivit 
tillräckligt stark  för att segerrikt överleva inbördeskriget och 
nordstaternas ockupationsstyre.

V id sam m a tid  då det sönderbru tna spanska väldet stab ili
serades i en m ängd nya statsbildningar inledde nationalitets- 
rörelsen sitt trium ftåg  i Europa. M an började föreställa sig 
folfcen som särpräg lade kollektiva organism er, utrustade med 
en kallelse och därfö r berättigade till självständighet och själv
styrelse; m an upptäckte, ja , det kan sägas att man uppodlade 
nya nationer, som genom gemenskap i språk, historiska m in
nen och sedvänjor var skickade att b ilda fria  stater. Det låg ofta 
något konstlat i denna av en liberalkonservativ konstellation 
färgade rörelse, men den byggde dock, den ville i varje  fall 
bygga, på handfasta realiteter i form  av h istoriskt givna gem en
samma drag. F rån  synpunkten av internationell sam m anlevnad 
spelade nationalitetsideologin sam m a förstörande roll som 
förut de dynastiska anspråken och de religiösa am bitionerna; 
först i vår tid  har den avlösts av de to ta litära idéerna, med sin 
än större förm åga att skilja och hetsa.

Det latinska Am erika gick en tred je  väg. H är var statsbild
ningen, den av några tusen handlingskraftiga och med våld
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samma medel verksamma m änniskor genom förda statsbild
ningen, det u rsprungliga; föreställningar om nationer, om 
speciella egenskaper och uppgifter, om den egna gruppens 
sam hörighet och överlägsenhet kom  i efterhand. Men sedan 
länge är denna utveckling fullbordad. Det är inte längre fråga 
om sydam erikaner, latinam erikaner eller spanskam erikaner, 
u tan om chilener, argentinare, m exikaner och brasilianer. 
Genom bortglöm da fältslag har m än som Paez och Sucre givit 
upphov åt nationer.

H ur har denna utveckling —  i m odern tid  utan motstycke — 
försiggått? Någon historisk fram ställning från  detta perspek
tiv finns såvitt jag  vet inte. Men väsentliga data i förloppet k lar
görs av alla översikter av de särskilda staternas historia. En 
politiskt och ekonom iskt ledande klass fanns eller formades, 
med påtagliga intressen av att bevara och stä rka den en gång 
uppbyggda statliga organisationen. De länge fortgående, om 
man så vill ännu inte avvecklade, gränstvisterna bidrog på 
skilda håll att stärka känslan av intressegem enskap mot andra 
länder. K rigen —  Mexiko och USA, A rgentina, Brasilien, 
U ruguay och P araguay , P eru , Bolivia och Chile —  verkade 
i samma rik tn ing ; i m innesm ärken och konstverk i skolorna, 
i den offentliga debatten prisades h jä lta rna  i dessa krig på 
sam m a sätt som vi väl känner från  Europa. Genom sam m an
levnaden, den gem ensamma statsstyreisen, lagarna, förvalt
ningen, den från  propaganda aldrig  helt fria  undervisningen 
uppstod sm åningom  en sä ra rt och ett medvetande om denna 
särart.

Verket kröntes av föreställningar om nationalkaraktärer, 
som efter hand godtas som självfallet rik tiga och knappast 
längre analyseras eller debatteras. Dessa föreställningar inrym 
m er m ånga variationer, men personliga sam tal ger intrycket 
att de här, liksom i andra  länder, ständigt om fattar en tro på

12



den egna nationens överlägsenhet i något avgörande hänseende 
—  ofta är det den större räckvidden, den rikare  fasetteringen, 
tendensen till något allm ängiltigt och universellt som anses u t
m ärka det egna folket. I knippet av m yter kan inte gärna ras
tanken i sin prim itiva form  generellt ingå, eftersom den uppen
bara rasblandningen är det för m ånga av dessa folk mest 
typiska, men i en eller annan varian t är likväl denna tanke 
användbar som bas för överlägsenhetskänsla; vita folk som 
argentinare eller chilener är stolta över sin renrasighet; då 
indianer och vita blandas p risar m an denna kom bination; i 
Brasilien talas om den unika tolerans och nobless som en 
förening av vita, svarta och bruna kan åstadkom m a. Behovet 
av att förakta eller åtm instone att med överlägsenhet betrakta 
folken på and ra  sidan gränserna tillgodoses här likaväl som i 
Europa med alla till buds stående medel. Och så är nationen 
färdig , nationen inte som statens upphov, utan som statens 
verk.
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Demokrati och diktatur i det 

latinska Amerika

U nder m ånaderna oktober och novem ber 1949 förekom  med 
våld genom förda eller av våld fram kallade regim skiften i fyra 
av det latinska Am erikas tjugu  s ta te r; antingen ersattes en 
statschef med en annan eller tillägnade sig en statschef be
fogenheter av d ik ta turkarak tär. S iffran  är tillfälligtvis excep
tionellt hög, men den är likväl betecknande. I dessa stater, där 
dem okratin hyllas av alla och proklam eras i varje  författning, 
har inbördeskrig, revolutioner och dik ta turer varit så ta lrika 
att m an kan beteckna dem som traditionella politiska verksam 
hetsform er. Någon generell statistik finns inte och kan genom 
bristen på klara definitioner aldrig  göras tillfredsställande, 
men vissa uppgifter från  särskilt oroliga stater kan ge en 
antydan om våldsfrekvensen. I Venezuela beräknas antalet 
revolutioner eller allvarliga revolutionsförsök under tiden 
1830— 1900 till 50; Colombia hade under det första å rh u n d ra
det av sin självständighet 27 inbördeskrig ; av de 25 stats
cheferna i U ruguay 1830— 1903 blev nio avsatta med våld, 
två m ördades, och en tvangs att avgå på grund av skador vid 
ett attentat, tio hade att nedkäm pa ett eller flera revolutions
försök, endast tre  fick sluta sin regeringstid  i relativt lugn;
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under Bolivias första århundrade som stat fungerade 40 presi
denter, av vilka flertalet var diktatorer, sex av statscheferna 
m ördades, antalet väpnade upprorsförsök har av en energisk 
forskare rappo rtera ts  vara 187; sedan 1920 har sju  revolu
tioner ägt rum  i Bolivia.

M ånga revolutioner har varit snabba, billiga och föga blo
diga affärer; stundom  h a r ett par kom panier m ilitär eller en 
privatarm é på ett p a r tusen man kunnat ordna saken. Men 
långtifrån  alltid h ar det gått så till. 1879 års krig  kostade Colom
bia —  m ed en befolkning på kanske tre m illioner —  80 000 
döda, och i k riget 1899— 1903 uppgick offrens antal till 
100 000; den sto ra  m exikanska revolutionen för om kring tre t
tio år sedan beräknas ha kostat en million m änniskoliv (p ro 
portionsvis m er än F rankrike  förlorade under första världs
kriget) ; då den brasilianske diktatorn  V argas krossade upp
roret i Säo Paulo  1932 bom barderades landets and ra  stad av 
regeringstrupperna, och antalet stupade var flera tusen. En 
mängd dik ta turer h ar varit m ilda och snabbt övergående. Men 
det finns också ta lrika  exempel på långvariga och ytterst effek
tiva d ik ta tu rer: F rancia  och de båda Löpez i P araguay  (1811— 
1840 och 1844— 1870), Castro och Gomez i Venezuela (1899— 
1935), Diaz i Mexiko (1876— 1911), Rosas i A rgentina 
(1829— 1852), V argas i B rasilien (1930— 1945), för att blott 
näm na några av de mest kända exemplen.

Revolutionerna och d ik ta turerna är inte de enda bevisen 
på den principiellt förkunnade dem okratins svårigheter. Röst
rätten  har i regel varit och måst vara begränsad, särskilt 
genom uteslutande av analfabeter. T rots detta —  och en i 
m ånga stater given föreskrift om röstplikt —  har valdeltagan
det nästan genom gående varit lågt, varfö r något hundratusen
tal eller rent av någ ra  tiotusental röster kunnat bilda m ajoritet 
i stater på flera m illioner invånare. U nder vissa regim er och
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perioder har valsveket och korruptionen satts i system —  saken 
ter sig så naturlig  att jag  hört flera politiker utan varje tvekan 
vidgå att deras partier köper eller köpt röster. Till de uppen
bara svagheterna hör också äm betsm ännens tillsättning efter 
partihänsyn, osjälvständighet hos dom stolarna, de m akthavan
des ekonomiska u tnyttjande av sin ställning.

E tt generellt bedöm ande av det latinska Am erikas tjugu  eller 
Sydam erikas tio stater ä r  visserligen inte tillåtligt. Skillnaderna 
m ellan olika om råden är väldiga; Brasilien, A rgentina, Chile 
och U ruguay har exempelvis företett stora dem okratiska fram 
steg i jäm förelse med Bolivia, P araguay  och flertalet m ellan
am erikanska stater. Inte heller kan m an se hela tiden efter själv- 
ständighetskrigen som en enhet; i stort sett h ar den politiska 
m iljön förbättrats eller m oderniserats under 1900-talet. I så 
pass hög grad  uppvisar likväl denna grupp av stater ett gem en
sam t politiskt handlingsm önster att det ligger nä ra  till hands 
att spekulera över de faktorer som  m era allm änt kan ha varit 
av betydelse för denna särpräglade utveckling.

Bristen på folkbildning är det närm ast till hands liggande 
skälet för dem okratins misslyckande. I det stora flertalet stater 
lär analfabetism en fortfarande överstiga 50 procent, och d är
med är k lart att någon folkstyrelse i egentlig m ening inte kan 
finnas. I överensstämmelse härm ed stå r att pressen är ojäm 
förligt svagare än i E uropa; de totala upplagorna är, såvitt 
jag  kunnat fastställa, en bråkdel av de svenska även i de mest 
fram skridna länderna. O bildningen och om ogenheten —  i sig 
själva ett bevis på regim ernas inkom petens —  torde också vara 
en bidragande orsak till de m ånga våldsam m a regim väx
lingarna. I stället för en gruppering kring politiska principer 
träder anslutning till m aktlystna ledare, och med denna ”per
sonalism ” följer tendens till våldsaktioner och d ik taturer. De
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folkledare, de ”caudillos” som inte utan en viss stolthet omtalas 
i h istorieböckerna är förståeliga endast med tanke på att den 
personliga lojaliteten får tjän a  som surrogat för de politiska 
åsikterna.

De sociala skillnaderna är fo rtfarande ofantliga i flertalet 
av dessa stater. Endast på några håll, såsom i A rgentina och 
U ruguay, närm ar sig m assans levnadsvillkor västeuropeisk 
standard ; i regel står mot en m ajoritet, som ur vår synpunkt 
lever i elände, en relativt begränsad och undanskjuten medel
klass och en liten överklass med förnäm a vanor och ofta med 
europeisk bildning. H ur o jäm nt fördelad jordegendom en är 
kan sifferm ässigt belysas; i Chile har 3 procent av jo rdägarna 
89 procent av jorden, m edan 79 procent har något över 8 p ro 
cent av arealen; i A rgentina kom för ett årtionde sedan 70 
procent av jo rden  på storgods (över 1 250 h e k ta r ) ; i Brasilien 
ägde år 1920 2 procent av jo rdägarna 53 procent av jorden. 
P å  and ra  om råden är m otsvarande beräkningar svåra, men de 
uppgifter som finns tyder på  att en jäm förelsevis ytterst liten 
del av företagens utgifter går till löner, m edan kapitalvinsterna 
ofta är ofantligt stora. Dessa förhållanden, som under äldre 
tid  säkerligen var än m era m arkerade, få r emellertid inte leda 
till slutsatsen att de politiska konflikterna i regel varit be
tingade av sociala m otsättningar. Den enda am erikanska revo
lution som kan betecknas som  social torde vara den stora om
välvningen i Mexiko under 1910- och 1920-talen. M assorna 
h ar inte varit tillräckligt politiskt intresserade eller kunniga 
för att samlas kring sociala teorier eller krav. Detta utesluter 
naturligtvis inte att vissa d ik ta torer (såsom V argas och Perön) 
sökt stärka sin  ställning genom anknytning till bestäm da 
sociala g rupper, ej heller att det halvt omedvetna m issnöje 
som m åste fö lja med det ekonomiska läget många gånger varit 
en tillgång för d ik ta turaspiranter.
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Att de latinam erikanska sta terna för sin  ekonom i och fram 
för allt för sina statsfinanser i så  hög g rad  varit beroende av 
produktion och export av en eller ett fåtal varo r (kaffe, tenn, 
koppar, kött, petroleum ) har m edfört en labilitet som inte varit 
utan politiska konsekvenser. I slutet av 1800-talet bestod P erus 
statsinkom st under m ånga år till tre  fjärdedelar av exporttull 
på guano, och den chilenska statskassan var något senare lika 
beroende av nitratexporten —  det är två extrem a exempel, men 
liknande bevis på ekonom ins ensidighet och totala beroende av 
internationella konjunkturer skulle kunna fram dras från fler
talet stater. P roduktionens och handelns koloniala struk tur har 
m edfört politisk likaväl som ekonom isk osäkerhet.

Som en av orsakerna till politikens och överhuvud sam hälls
livets brister fram hävs de oerhörda avstånden i flertalet syd
am erikanska stater, den väldiga ytvidden i förhållande till be
folkningens storlek. Det bör betonas att en naken uppgift om 
antalet invånare p r kvadratkilom eter ger ett överdrivet intryck 
av denna svårighet. I så gott som alla stater ä r bebyggelsen 
koncentrerad till ett relativt begränsat om råde. I Colombia bor, 
för att näm na några exempel, 98 procent av befolkningen i en 
tredjedel av landet; i södra Brasilien —  M inas Gerais och 
staterna söder därom  —  bor över 60 procent av folket på  en 
sjättedel av landets ytvidd; i A rgentina hyser om rådet kring 
huvudstaden (en femtedel av landet) bo rtå t två tred jedelar 
av invånarna; Chile består av en smal landsträcka på 400 mils 
längd, men över halva befolkningen bor i några centrala p ro 
vinser, om fattande en sjättedel av landet. T rots detta är det 
sannolikt, och i några fall bevisligt, a tt de stora regionala olik
heterna och m otsättningarna försvårat den politiska sam m an
hållningen och m edfört konflikter. Så h ar varit fallet i B rasi
lien, där staterna M inas Gerais och Säo Paulo  strid it om led
ningen, i A rgentina, där frågan om centralism  och federalism
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(huvudstaden mot provinserna) var utgångspunkten för Rosas’ 
d ik ta tu r och sederm era lett till m ånga stridigheter, i U ruguay 
m ed dess tävlan mellan Montevideo och landsbygden. De per
sonliga och lokala grupperingarna har ofta sm ält sam m an till 
ett hot m ot dem okratin.

De fördolda rasm otsättningarna i ett sto rt antal stater har 
därem ot inte direkt varit av betydelse för statsskickets bräck
lighet. Indianer och negrer har inte upp trätt som politiskt en
hetliga och aktiva grupper —  deras nivå har, liksom de fat
tigaste folkgruppernas överhuvud, varit för låg för dylika 
aktioner. En annan sak är att en stor social fö rändring  kan 
bli liktydig med en förändring av den underordnade rasens 
ställning —  det främ sta exemplet ä r  den sto ra mexikanska 
revolutionen.

Av m era uppenbar betydelse för dessa länders politiska k ri
ser än de nu näm nda faktorerna ä r  två and ra : den m iljö ur 
vilken de nya staterna fram gick och den speciella statsform  som 
de antog.

S jälvständighetsrörelsen i det spanska A m erika i bö rjan  av 
1800-talet startades och leddes huvudsakligen av unga män 
som under påverkan av upplysningsteorierna och de am eri
kanska och franska revolutionerna blivit entusiastiska och 
idealistiska dem okrater —  representanten fram för andra för 
dessa blivande nationalhjältar var Simon Bolivar. Rörelsens 
genom brott, fram gångar och slutliga seger betingades av hän 
delser och förhållanden utanför det latinska A m erika: N apo
leons erövring av Spanien, Englands av politiska, ekonomiska 
och ideella hänsyn m otiverade hjälp, U SA :s ”bort med hän 
derna” till det reaktionära E uropa i M onroedoktrinens form. 
M assan av befolkningen, än m era lågtstående och obildad än 
nu, stod likgiltig och oförstående. Så är visserligen ofta fallet
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vid revolutioner och nationella frigörelser; även i de n o rd 
am erikanska kolonierna var det en m inoritet med bestäm da 
åsikter som tog ledningen av det o in tresserade eller mot E ng
land lojala flertalet. Men i de spanska kolonierna, med deras 
o jäm förligt lägre intellektuella och politiska kultur, var den 
tongivande eliten vida m indre och det folkliga underlaget vida 
svagare. Likväl blev självständighetskrigen i stora delar av 
dessa kolonier —  ehuru  på båda hållen förda med små styrkor 
—  långvariga och fruktansvärda. T rots att både engelsm än 
och am erikaner fick hjälp  av indianstam m ar under uppgörel
sen 1774— 1783, var grym heterna och härjn ingarna  i N ord 
am erika obetydliga i jäm förelse med vad som  skedde i exem 
pelvis de om råden som sederm era blivit staterna Colombia, 
Venezuela, Ecuador och Mexiko. Redan under självständig- 
hetskam pen uppstod strider mellan frihetsh jältarna, och att 
finna en socialgrupp som kunde tjänstgöra  som skiljedom are 
och skapa stabilitet och balans var desto m indre m öjligt som 
den egentliga överklassen i regel höll fast vid Spanien eller und 
vek att ta ställning. De personliga och regionala konflikterna 
följde om edelbart på segern, och det är betecknande att de män 
som nu hyllas som ” befriare” —  Bolivar, O’Higgins, San 
M artin  —  slutade sitt liv som landsflyktiga och besegrade eller 
i varje  fall som desillusionerade kritiker av den ordning de b i
d rag it att skapa. Bolivar förklarade att i Sydam erika b lir ” fö r
dragen papperslappar, fö rfattn ingarna böcker, valen strider 
och friheten an a rk i” ; ” om inte sydam erikanerna tillkäm par 
sig de dygder som u tm ärker våra bröder i norr, fruk tar jag  att 
folkliga styrelsesystem i stället för att främ ja  vår välfärd kom 
m er att leda till vår undergång” ; ” min begravning kom m er 
att bli b lodigare än A lexanders” .

Dessa strider mellan frihetsh jältar —  åberopande sig på 
viljan hos ett folk som saknade politisk vilja och krävande
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diktatur för att kunna realisera dem okratin  —  blev upptakten 
till det latinska Am erikas statsliv. M iljön blev länge bestående, 
i vissa stater kan den sägas ännu bestå, och nästan överallt 
blev själva vålds-, revolutions- och diktaturtendenserna något 
av en trad ition . Den styrelsens legitim ation i vars försvinnande 
F errero  ser orsaken till sam tidens kris saknades i dessa länder 
i alldeles speciell grad, eftersom  den m ajo rite t som m an väd
jade till eller sökte vinna var okunnig och ointresserad; sociala 
kadrer som kunnat ge fasthet och resa h inder fanns inte, utom 
m öjligen arm én, och denna blev drottn ingen i det politiska 
spelet. Det ä r ingen tillfällighet att Brasilien, som genom egen
dom liga tillfälligheter undgick revolution och blev ett bo rger
ligt kejsardöm e i stället för en dem okratisk republik, under 
m ånga årtionden blev den stabilaste staten i Am erika söder om 
USA.

Tendenser av denna art fo rtp lan tar sig själva, det uppstår 
en farlig  cirkel, u r vilken det b lir svårt att b ry ta  sig loss. Även 
den ärlige dem okraten lockas av ta n k en : om m in m otståndare 
kom m er till m akten upp rättar han d ik ta tur, därfö r är det bäst 
a tt jag  gör det, som i alla fall arbe tar för dem okrati. De för 
tillfället härskande är övertygade om att oppositionen skall 
d irigera eller förfalska valen, om den får m öjlighet att göra det, 
och b ö rja r d irigera och förfalska för att förekom m a detta m iss
b ruk ; de vid ett val besegrade tro r  att förfalskning ägt rum  och 
går till uppror för att få rättvisa. Politiken tenderar att bli ett 
perm anent preventivkrig, där var och en h a r  gott samvete på 
g rund av tron  på fiendens onda avsikter.

För g rundlagsstiftarna i dessa nya sta ter var em ellertid 
själva den dem okratiska grundsatsen —  innefattande utsträckt, 
om än icke allmän rösträ tt och m edborgerlig  frihet —  sjä lv
k la r; det var ju  på denna grundsats man byggt frihetsrörelsen.
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N ära nog självklart var också att statsskicket skulle bli presi- 
dentiellt —  med en folkvald statschef som central faktor vid 
sidan av en representation på två kam rar, av vilka den ena, 
senaten, skulle företräda de självstyrande delstaternas eller p ro 
vinsernas intressen. Exemplet från  USA, den tidens enda demo
kratiska republik  av någon betydelse, var härv id  bestämmande. 
V isserligen fram fördes tankar på m onarki, liksom några å r 
tionden tid igare  i USA, men denna statsform  syntes sym boli
sera det förtryck från  vilket m an nyss frig jo rt sig. Den p arla
m entariska m onarkin i England hade ännu inte slagit igenom 
som författningspolitiskt mönster, och den parlam entariska 
republiken var okänd. En stark presidentm akt ansågs för 
övrigt behövlig för att säkra sam m anhållningen och motverka 
personliga och regionala m aktanspråk.

D ärm ed infördes den styrelseform som bäst läm par sig för 
att förm edla en övergång mellan dem okrati och diktatur. P resi
denturen blev kärnan i statsskicket, och till dess besättande 
koncentrerades de politiska striderna; för en folkvald president 
låg det både tekniskt och ideologiskt nära till hands att om
form a sin ledande ställning till totalt herravälde, och för m ot
ståndarna stod då blott revolutionsm öjligheten öppen; själva 
valet av president blev en så avgörande kraftm ätning att man 
lätt övergick från  röstvärvning och rösträkning till kupper eller 
inbördeskrig. USA med dess för denna tid  ovanliga politiska 
kultur och gynnsam m a sociala och ekonom iska förhållanden 
kunde bära den påfrestning som en dylik presidentm akt inne
bar, men i det latinska Amerika blev den för stark. De ansatser 
till ett parlam entariskt eller schweiziskt system som förekom 
m it i ett p a r stater (Chile, U ruguay) h ar inte inneburit någon 
radikal bry tn ing  med den presidentiella traditionen.

Spänningen inom  statslivet kommer på m ånga sätt till u t
tryck i författn ingarna. F ör att säkra stabiliteten har man
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nästan undantagslöst in fört rä tt för presidenten (eventuellt i 
sam förstånd med kongressen) att proklam era undantags- eller 
belägringstillstånd vid oroligheter och att med stöd härav  över
skrida sina o rd inära  befogenheter och åsidosätta eljest gäl
lande frihetsgarantier —  men denna rä tt har ofta u tnyttjats 
för att upprätta  diktatur. Detsam m a gäller presidentens rätt 
att genom s. k. intervention inskrida m ot tredskande eller upp
roriska provins- och delstatsstyrelser och att insätta tillfälliga 
förvaltningschefer i deras ställe. I så gott som alla stater har 
m an för att h ind ra  d ik ta tur fö rb jud it om edelbart omval av en 
avgående president —  men denna regel har gång efter annan 
eggat statschefen att åsidosätta hela författningen. F ö rfa tt
ningsrevisionerna är ta lrika, och författn ingarna är i regel 
ytterst u tförliga i fråga om garan tier för m edborgerlig frihet 
och dem okratiska form er —  men de respekteras i huvudsak 
blott under korta perioder av avspänning.

D em okratins svårigheter och m isslyckanden har emellertid 
inte försvagat eller beskurit dess ideologi och fraseologi. Folk
styrelsen är inte b ara  den eftersträvade, utan på något sätt 
den verkliga och varaktiga statsform en —  avstegen är något 
tillfälligt och oväsentligt, även om de är ta lrika och långvariga. 
I få länder to rde förhärligandet av dem okratin vara så inten
sivt; då m an sätter den u r k raft är det i syfte att förverkliga 
den, och d ik tatorerna p risa r lika ivrigt som sina m otståndare 
den ordning som de syndar mot. Och detta är inte bedrägeri 
i den grova m ening som vi vant oss vid hos fascism, nazism och 
kommunism. Man utb ildar in te  ett nytt språkbruk, enligt vilket 
den ” egentliga” dem okratin  är ty rann i; m an begagnar ordet 
i dess gam la och o rd inära betydelse, även om frikostigheten då 
det gäller att beteckna en regim  som dem okratisk är högst 
betydande. P å  d ik ta turernas förlovade kontinent har endast i
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sällsynta fall någon principiell kritik  av dem okratin eller något 
försök att u tbilda en fascistisk teori förekommit.

Med detta sam m anhänger att d ik ta turerna i stort sett varit 
av ålderdom lig, relativt anständig typ. De har inneburit att en 
m akthavare genom  våld och svek tryggat sitt välde, att han 
begränsat eller avskaffat k ritikrätten , men de har inte gått ut 
på total lik rik tn ing, upprättande av ett statsparti och ett genom 
fört polisvälde, m edborgarnas förvandling till k reatur i h ä r
skarnas tjänst. P å  sin höjd  har m an inte fått säga em ot; det 
har inte krävts att man skall sjunga med. Inom  ekonom in har 
ett täm ligen liberalt system tilläm pats, m odifierat av de här- 
skandes önskan att bli rika under m aktinnehavet. Det stora 
flertalet h ar därfö r inte alls berörts av växlingarna på toppen, 
det politiskt intresserade fåtalet h ar anpassat sig och levt 
v idare ungefär som förut —  den katolska kyrkans förm åga att 
ta  de härskandes parti har underlättat processen. U nder ett av 
de svåraste skedena i U ruguay i slutet av 1800-talet kunde den 
engelske fö rfattaren  W. H. Hudson skriva att politikernas våld
sam m a strid  om m akten läm nade m edborgarna totalt oberörda 
och inte begränsade deras frihet. Om m ånga sydam erikanska 
d ik ta tu rer vore det orim ligt att uttrycka sig på det sättet, men 
synpunkten är väsentlig och fö rtjänar i vår tid  —  med dess 
o jäm förlig t m era fruktansvärda regim er —  att understrykas. 
S kurkar har inte varit ovanliga bland diktatorerna, därem ot 
fanatiska skurkar av typen Hitler.

De m oderna d ik ta turerna —  utm ärkta av en hårdhet, en 
effektivitet och en ideologisk enhetlighet som gör det m iss
visande att använda samma beteckning som på den äldre typen 
—  h a r em ellertid inte varit utan inflytande i det latinska 
A m erika. K larast fram träder detta i den stat som under de 
senaste åren fram trä tt som diktaturen nr 1 på denna kontinent, 
A rgentina.
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Makarna Perons diktatur

Den atm osfär av diktatur som  man känner från  politiska 
studier i M ussolinis Italien och H itlers Tyskland möter ånyo, 
om också förtunnad och förm ildrad , i A rgentina. Den fram 
träder hos de tveksamma och kritiska i en blandning av m iss
tänksam het, befogad fruktan och skuggrädsla. V id samtal på 
en restaurang undviker m an politik ; då äm net berörs ser man 
sig oroligt kring i lokalen och sänker rösten; nam net Peron 
uttalas inte högt, eftersom de sam talande är vana vid att i det 
sam m anhanget inte använda några vackra ord. Då jag  besöker 
kända m otståndare till regim en förk larar de att polisen känner 
till vårt sam m anträffande; med en förening av ängslan och 
stolthet säger de sig stå under ständig övervakning. Hos regi
mens anhängare möter en hetsig entusiasm  som ständigt tycks 
redo att möta en befarad  utm aning, någon gång också sådana 
antydningar om inre avståndstagande och taktiska motiv som 
hör den förljugna anpassningen till. De obligatoriska in ter
vjuerna med resenärer från det avlägsna Sverige ger även be
sked om stäm ningen. I de tidn ingar som står utanför peronis- 
men berör man inte argentinsk politik ; då regim ens språkrör, 
Democracia, in terv juar pressas jag  därem ot att säga några 
beundrande ord om P erån, och vägran att följa dessa inviter 
h ind rar inte tidningen att —  för v idare befordran  till den
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svenska pressen —  påstå att besökaren varit im ponerad av den 
väldiga anslutningen till regimen. Även de obetydligaste an
ledningar utnyttjas till propaganda. Det gäller att sprida fö r
skönande uppgifter om A rgentina utom lands och att sedan in 
för argen tinarna själva presentera dessa uppgifter som y tter
världens syn på saken.

Jäm förelsen med fascism och nazism  får dock inte fattas 
som ett likställande. Både i fråga om uppkom st och organisa
tion är Peråns regim  mild och tolerant, sedd mot bakgrunden 
av H itlers eller Stalins välden. Det finns inga koncentrations
läger, ingen systematisk tortyr. En viss opposition är tillåten 
och har hela tiden varit tillåten; and ra  partier än det peronis- 
tiska får inom  snäva gränser vara verksam m a; partiet har inte 
blivit ett med staten, det finns ingen partim ilis och ingen p arti
polis. V ad som föreligger är en m ilitärd ik tatur, som efter de 
stora europeiska m önstren tenderar att omvandlas i ett to ta li
tä rt tyranni. Man tram par h är inte, som Mussolini för tjugu  år 
sedan sade sig göra, ”på frihetsgudinnans m ultnade lik” ; man 
är i färd  med att sakta, nästan om ärkligt, strypa friheten.

U nder de första årtiondena efter sekelskiftet syntes A rgen
tina vara på god väg mot en stabil och någorlunda dem okra
tisk ordning. Den politiska friheten respekterades, presidenterna 
valdes författningsenligt av folket, undervisningen var m era 
allmän och effektiv än i någon annan sydam erikansk stat utom 
U ruguay, m akten övergick successivt från  klassen av konserva
tiva godsägare till m era reform vänliga rik tn ingar, stödda av 
medelklassen och de burgna arbetarna. Den bestickning och de 
påtryckningar vid valen som traditionellt förekom beivrades 
under president Såenz-Pena (om kring 1910) genom en ny val
lag, som bland annat stadgade om hem lig röstning och röst
plikt. Det radikala partiet, till sina allm änna syften närm ast
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m otsvarande de liberala partie rna  i Europa, satt därefter under 
en följd av år vid makten. Dess ställning försvagades em eller
tid  genom godtyckliga ingrepp i den statliga och kom m unala 
förvaltningen, m aktställningens u ltny ttjande vid ämbetstillsätt- 
n ingar och några avslöjanden om korruption  —  både de kon
servativa och de i Buenos A ires starka socialisterna skärpte sin 
opposition. Den fredliga utvecklingen avbröts genom en m ili
tärrevolt år 1930, som gav de konservativa makten. Sedan dess 
har ett på fria  och hederliga val byggt m ajoritetsstyre inte 
funnits i A rgentina.

Det konservativa styret, som varade tretton  år, upprätthöll 
em ellertid i stort sett p rinciperna om politisk frihet och obe
gränsad debatt. Det typiska för detta styre var d irigeringen av 
valen, i nödfall kom pletterad med förfalskning av valresulta
ten. Ä m betsm ännen och godsägarna fram tvang, främ st på 
landsbygden, genom hot och löften röstn ing på regeringens 
kandidater, m otståndare h indrades med våld att rösta, val
näm nderna förvanskade röstsiffrorna. Detta med osannolik 
precision fungerande system försvaras än i dag av de konserva
tiva ledarna. ” Vi förfalskade valen” , y ttra r en av partiets 
främ sta m in istrar från  den tiden, ” det är sant, men vi gjorde 
det i landets intresse. Nu h ar vi en regim  som bättre represen
te ra r folkets okunnighet och våldsam het, men den är säm re 
för landet.”

De konservativa störtades i jun i 1943 av en ny m ilitärrevolt, 
ursprunget till den nu bestående regim en. V arför arm én, eller 
rä ttare  sagt ett antal högre officerare i spetsen för några vid 
huvudstaden förlagda regem enten, denna gång skred till aktion 
är oklart och om stritt. M an fann stöd i det u tbredda folkliga 
m issnöjet —  de radikala hälsade till en bö rjan  om störtningen 
med glädje — , men den folkliga inspirationen var säkerligen 
ej avgörande. Utom tvivel s tå r att m ånga m edlem m ar av den
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agerande militärklicken var nationalister som stod i n ära  för
bindelse med italienska och tyska p ropagand iste r; m ed all 
sannolikhet hyste de, eller hade de åtm instone hyst, p laner på 
att i förbund med segrande axelm akter göra A rgentina till Syd
am erikas ledande stat. Då m aktövertagandet kom ju st som 
nazismens stjärna definitivt dalade blev dess konsekvenser lik
väl främ st av inrikespolitisk natur. E fter en kort tid  av hän
synslös diktatur började de nya m akthavarna att söka folkligt 
stöd för sitt fortsatta välde. I detta sam m anhang fram trädde 
dåvarande översten Juan P erån  som jun tans talesm an med en 
agitators vältalighet och en reklam agents påpasslighet. Efter 
en rad  föga utredda förvecklingar —  ny m ilitärkupp februari 
1944, Peråns arrestering av m ilitära kam rater den 12 oktober 
1945 och hans frigivning fem dagar senare —  var P eron  obe
stridd  ledare av arm é och förvaltn ing; i februari 1946 upp
trädde  han i spetsen för det nybildade ” arb e tarp artie t” som 
kandidat till presidentposten.

Peråns kam panj före detta val e rin ra r om en rad  historiska 
uppvisningar i dem agogi: Ludvig Napoleon 1848, Boulanger 
1888— 89, H itler 1930— 33. Till P eråns parti sällade sig miss
nö jda andrarangspolitiker u r alla läger, från  socialistiska fack
föreningsm än till konservativa jo rdägare . P artie t väd jade till 
alla m issnöjda valm än; enligt ett dekret före ju len  1945 fick 
alla anställda och arbetare en gratifikation  på en m ånadslön, 
och stora löneförhöjningar utlovades efter segern; ett par stora 
gods expropierades strax före valen, och på landsbygden talade 
agitatorerna om att all jo rd  skulle utdelas till a rrendato rer och 
sta tare om P erån  fick makten. Till den sociala lin jen  knöts 
nationella och religiösa signaler. S torm akterna, och särskilt 
USA, anklagades för att genom  investeringar och ekonom iska 
påtryckningar förslava det argentinska folket; på sam m a sätt 
hade Mussolini och Hitler vunnit röster tio eller tjugu  år tid i

30



gare. Då det am erikanska utrikesdepartem entet två veckor före 
valet publicerade en blå bok om A rgentinas och särskilt Perons 
förbindelser med nazismen fann peronisterna häri ett stöd för 
påståendet om am erikansk inblandning i argentinsk politik. 
Den katolska kyrkan vanns genom löften om återinförande av 
konfessionell undervisning i skolorna —  även på den punkten 
tjänade de europeiska d ik tatorerna till förebild  — , och de 
främ sta prela terna lät i alla kyrkor uppläsa ett brev som visser
ligen inte tog parti för  Peron, men väl mot  hans medtävlare. 
Med p ropagandan  förenades begränsn ingar i m otståndarnas 
frihet att ag itera ; möten förbjöds genom  föro rdn ingar eller 
upplöstes genom av polisen tolererade ligistupptåg, en m ängd 
godtyckliga häk tn ingar företogs. S jälva valet försiggick i lugn 
och ordning, utan påtryckningar eller förvanskningar. P erån 
segrade över oppositionens kandidat, en föga betydande rad i
kal partim an , med knapp m ajoritet, om kring 200 000 röster 
på bortåt 2,8 m illioner avgivna.

De val som under de följande åren ägt rum  har i det hela 
varit av sam m a karak tär, och de har inte m edfört någon änd
ring  av det politiska läget. V id valen till deputeradekam m aren 
i m ars 1948 fick peronistpartiet 1 409 000 röster m ot opposi
tionens 1 100 000; av de sex oppositionspartierna fick rad ika
lerna 629 000, socialisterna 150 000 (varav 115 000 i huvud
staden) och kom m unisterna 83 000 röster. K am m aren består 
efter valet av 110 peronister, 44 rad ikaler och 4 m edlem mar 
av and ra  partier. Senaten, som väljs av provinsrepresentatio
nerna, ä r alltigenom  peronistisk. I decem ber 1948 valdes en 
konstituerande nationalförsam ling för u tarbetande av en ny 
författn ing : resultatet blev ungefär detsam m a som vid valet 
av deputeradekam m are samma år, med den skillnaden att socia
listerna förk larade valen i bojkott. Den nya författningen av 
den 11 m ars 1949 —  den första sedan 1853 —  legaliserar inte
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diktaturen, utan går i det väsentliga på  trad itionellt dem okra
tiska linjer.

D ärm ed är vi fram m e vid frågan om den argentinska d ik ta
turens struktur, sociala förankring och politiska syften.

Den ledarkult som hör diktaturen till h ar i A rgentina fått en 
unik prägel: den gäller m akarna Perön, den fem tifem årige 
generalen och presidenten likaväl som hans unga och vackra 
hustru , Eva Perön. I alla offentliga lokaler m öter bilder av 
dem båda, de växlar som talare vid de m ånga festerna och 
högtidligheterna, före den 17 oktober —  perönisternas stora 
dag till m inne av generalens frigivning u r arresten 1945 —  
hyllas de båda i alla skolor som ”våra främ sta lä ra re ” . Eva 
Peröns speciella fält är den m ondäna elegansen och välgören
heten. Hon sam lar från  alla håll medel till sina fattiga ( ”m ina 
kära sk jortlösa” ) och utdelar en gång i veckan pengar och fö r
nödenheter under stort tillopp av fotografer och journalister. 
Enligt oppositionens även i parlam entet yppade m isstankar 
går en del av de till tiotals eller hundrata ls m illioner uppgående 
bidragen —  liksom ” vin terhjälpen” under nazismen snarare 
pålagor än gåvor —  till banker i u tlandet för att å t m akarna 
Perön säkra en sorgfri ålderdom . Bland perönisterna trä ffar 
m an därem ot ofta en stark  övertygelse om fru Peröns varm a 
h jä rta  och ärliga syften. A tt denna enorm t reklam erade väl
görenhet är agitatoriskt verkningsfull betvivlar ingen, även 
om den kan te sig egendomlig under en regim  som skryter med 
folkets höga standard  och en perfekt sociallagstiftning.

En viss arbetsfördelning de båda m akarna emellan är alltså 
k lar: Juan  Perön är en något asketisk, fast och vid behov hård  
statschef, Eva Perön representerar glansen och godheten, det 
spontana vid sidan av den byråkratiska ordningen. Även i tal 
och uppträdande kom pletterar m akarna varandra. Ju an  Perön
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är en skicklig men relativt sansad folktalare, som efter den 
första tidens våldsam het tenderar att bli en smula banal och 
billigt statsm annam ässig; p rivat säges han ge intrycket av en 
förbindlig  och belevad gentleman. A nhängarna talar om hans 
klokhet, m otståndarna om hans hänsynslösa taktik. Eva Perons 
talekonst präglas ofta av en stam m ande vildhet, som för tanken 
på H itler, hon tycks ständigt eftersträva det tragiska och sto r
artade. A nhängarna talar om hennes from het och hennes in 
tuition  och antyder något mystiskt och outgrundlig t i hennes 
väsen; i kritikens ögon är hon en dålig skådespelerska som 
gift sig till en stor roll.

Den peronska politiken och de sociala kadrer som värnar 
d iktaturen  skall behandlas i ett följande avsnitt. H är skall jag 
stanna vid den begränsade frågan: Vad är det i regim ens lag
stiftning och verksam het som gör det berättigat att beteckna 
den som d ik ta tu r?

Det bör då först betonas att m otståndet i stor utsträckning 
slagits ned genom  terroristiska åtgärder under den rena m ili
tä rd ik ta tu r som föregick Perons val till president. De opposi
tionella tidn ingarna  förbjöds under vissa tider att utkomm a 
—  till och med utan rä tt att meddela att de indragits — , kon
servativa, rad ika la och socialistiska politiker sattes i fängelse 
utan rannsakning  och dom, tusentals personer häktades för 
dem onstrationer mot de m aktägande, och m ånga av dem under
kastades m isshandel och systematisk tortyr, alla äm betsm än på 
vilkas lo jalitet m an tvivlade avsattes, b land dem bortåt hälften 
av landets universitetslärare. Då P erån  blev statschef hade allt
så den skräck som är en nödvändig tillgång för diktaturen redan 
utbretts bland folket. Peron har på en gång m ildrat och syste
m atiserat te rro rn ; utan att helt knäcka oppositionen h a r  han 
genom begränsningar av dess verksam het och genom ansatser
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till propagandam onopol för de härskande närm at sig lik rik t
ningen och det totala förtrycket. I m etoderna förm ärks en 
b landning av den äldre d iktaturtypens m era tillfälliga och god
tyckliga ingripanden och den to ta litära statens m era generella 
och effektiva undanröjande av friheten.

Enligt författn ing och särskild lagstiftning h ar den för sex 
år valde statschefen —  liksom i flera and ra  sydam erikanska 
stater —  utom ordentligt vittgående befogenheter vid yttre eller 
inre kriser. 75Vid fara för om störtning eller sabotage av den 
nationella produktionen” kan han proklam era undantagstill
stånd i hela landet eller delar därav, och hans m akt b lir då 
praktisk t taget obegränsad; bland annat kan han  helt upphäva 
rätten att hålla offentliga möten, upprätta  censur och dra in 
tidningar. D enna befogenhet —  liksom rätten  att besluta be
lägringstillstånd, som i princip tillkom m er kongressen —  har 
hittills använts för m era speciella ändam ål, såsom  att avsätta 
lokala styrelser och placera andra i deras ställe, men kan när 
som helst begagnas som ett legalt stöd för presidentiellt en
välde. Hela den o rd inära lagstiftningen m åste ses m ot bak
grunden av denna potentiella m aktutvidgning, som gör ett 
regim skifte i fredliga form er ytterst osannolikt.

Genom en på hösten 1949 antagen lag h a r rätten  att bilda 
partier kringskurits. E tt parti kan vägras erkännande respek
tive upplösas b land annat om det fö rkunnar idéer som  ” kan 
befaras störa den sociala freden” . K oalitioner mellan partier 
vid ett bestäm t val är fö rb judna ; en allians av p artie r som vill 
sam verka för att få bort d ik taturen —  liksom  1946 —  är alltså 
inte längre m öjlig. Ett parti får inte upp träda vid ett val fö rrän  
tre  år efter a tt det reg istrera ts; därm ed vill m an h ind ra  att ett 
dem okratiskt enhetsparti bildas till 1952 års val. V id sidan av 
partierna  kan särskilda kvinnoorganisationer fram träda vid
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valen som stöd jare av ord inära p artie r  —  därm ed förbereds i 
anslutning till införandet av rö strä tt för kvinnor en speciell 
organisation  under Eva Perons ledning till stöd åt Juan Peron. 
Då lagen tolkas av dom stolar som efter en effektiv utrensning 
är statschefens redskap, kan m an vara förvissad om att dess 
tilläm pning blir överensstämmande med lagstiftarens avsikter.

P å  sam m a sätt har andra politiska friheter, tro ts de gene
rella garan tierna  i författningen, beskurits eller undanröjts. 
Genom vaga bestämmelser om straff för statsfientliga u ttalan
den är k ritik  av regeringen i radio  utesluten, och i praktiken 
behärskas radioutsändningarna helt av peronisterna, som fö r
härligar regim ens insatser och system atiskt angriper m otstån
darna utan att utsättas för k ritik  eller tillrättalägganden. P o li
tiska möten kan inte anordnas utan tillstånd av m yndigheterna, 
och en m ängd platser och lokaler ä r undantagna från  mötes
rätten  —  utom när det gäller peronister. K arakteristiskt är att 
m an vid vägran av mötestillstånd ofta hänvisar till risken för 
eldsvåda eller trängsel, trots att de politiska motiven är uppen
bara. Taler ätten är begränsad även inom kongressen genom 
stränga straff för kränkning av statschefen och äm betsm ännen 
och genom  bestämmelsen att en representant kan fråntas sin 
im m unitet med två tredjedels m ajoritet. Gång efter annan har 
m edlem m ar av oppositionen i denna ordning berövats sin m öj
lighet att kritisera och satts i fängelse eller gått i landsflykt.

Mest belysande för regeringens på en gång effektiva och 
löm ska m etoder är behandlingen av pressen. A rgentina har den 
proportionsvis ojäm förligt största pressen i Sydam erika; tid 
ningarnas sam lade upplagor torde, relativt sett, vara ungefär 
hälften så stora som i Sverige, vilket är vida m er än i andra 
länder på  denna kontinent utom  U ruguay. A rgentina har 
också haft den bästa pressen i Sydam erika, med en rad  själv
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ständiga, av partierna  helt oberoende organ såsom La Prensa 
och La N aciån, likaväl som sp råkrö r för de skilda partierna.

För att säkra sin m akt i och över pressen har perönism en 
gått fram  på flera skilda vägar. M an har uppsatt nya tidn ingar 
eller inköpt gam la, ofta efter trakasserier som fram tvungit ett 
billigt p ris ; de viktigaste regeringsorganen är nu Democracia 
med en upplaga av över 300 000 och El M undo med om kring 
200 000. M an har systematiskt, särskilt i radio , angrip it de 
oppositionella organen, som påstås vara illvilliga, ovederhäf
tiga och influerade av främ m ande m akter; att detta inte alltid 
lett till resultat fram går av att La P rensa, som på våren 1949 
utsattes för en häftig  kam panj, sam tid igt stark t ökade sin upp
laga, som nu är uppe i 450 000. M an har v idare tilläm pat fö r
budet mot k ränkande uttalanden om statschefen och äm bets
m ännen på så sätt att varje  d irekt kritik , ja , varje  saklig redo
görelse som kan anses innefatta en k ritik  av en m yndighet, kan 
bli förem ål för åtal. De tidn ingar som betecknas som opposi
tionella —  såsom La Prensa, La N aciån och några organ i 
landsorten —  uttrycker sig med en försiktighet och en vaghet 
som gör att en främ ling ofta har svårt att fatta vad saken gäller. 
Man anspelar på aktuella argentinska förhållanden i artik lar 
om andra länder, gör an tydningar om m issgrepp och över
grepp utan att gå in på det konkreta fallet, är så subtilt ironisk 
att angreppet kan uppfattas som en hyllning.

Men de nu näm nda m etoderna är trots allt kanske inte de 
viktigaste. Det är trakasserierna i detalj som är denna regims 
specialitet. N ågra exempel bland m ånga. Den socialistiska 
A vanguardia (en gång med en upplaga på 300 000) tvangs 
—  liksom hela den socialistiska rörelsens tryckeri —  att stänga 
genom anklagelser för bristande efterlevnad av vissa bestäm 
melser om sjukvård, ventilation o. dyl.; då tidningsledningen 
ändrade en sak i anslutning till de vid inspektion g jorda be
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skyllningarna ” upptäcktes” genast ett annat brott mot gällande 
föreskrifter. Någon socialistisk press finns nu inte, med undan
tag för en liten publikation som trycks på olika lokaler i en 
obetydlig upplaga (den kom m unistiska La H ora, som stöder 
regeringen med antiam erikanska uttalanden, har därem ot tole
re ra ts ). En liten tidning i staden Salta, El Intransigente, an 
klagades för en oriktig uppgift om en lokal myndighet, varpå 
tidningens hela personal, även typograferna, beordrades att 
inställa sig in för domstolen i Buenos Aires för att vittna — 
genom  frivilliga bland ortsbefolkningen blev det ändå möjligt 
för tidningen att komma ut. La P rensa och La Nacion har be
rövats sina hopsparade papperslager och tvingats att begränsa 
sitt form at till tolv sidor —  härtill kom m er en rad  andra, mera 
kom plicerade aktioner för att försvaga dessa tidn ingars eko
nomi. Nu senast har de båda tidn ingarnas bokföringsavdel- 
n ingar ställts under kontroll av m yndigheterna sam tidigt som 
Peron utlovat åtal för kränkning av statschefen. Att inte press
friheten to ta lt och generellt undanrö js måste antas bero på 
önskan att ha kvar några oppositionella tidn ingar som ” bevis” 
på regim ens dem okratiska karaktär.

Som vanligt förm ärks diktaturens tryck även hland utlän
n ingars och främ m ande staters representanter i Argentina. 
M an är orolig för att perönism en skall angripas t. ex. i svensk 
press och ta la r om hur noga Juan och Eva Peron följer med 
tidn ingarna utom lands och hur irriterade de blir av kritik. 
Ja , m an rentav förm edlar beröm m ande svenska uttalanden om 
regim en till argentinska organ för att inge föreställningen att 
regim en är uppskattad hos oss. Till och med dr Poul Bjerres 
”V åren i A rgentina” , som talar om Perons land som frihetens 
stam ort på jo rden , har utnyttjats för detta ändam ål. I ivern 
att främ ja ” det goda förhållandet mellan de båda folken”
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glömm er man att det är fråga om tjänster, lå t vara anspråks
lösa, åt diktaturen.

”General Perön fram lägger inte abstrakta idéer, utan följer 
alltid handlingens väg . .  . Hans doktrin  är grundad  på hand
ling och är på en gång en originell teori och ett praktiskt 
k rav .” Så heter det i fö rordet till en officiell upplaga av Peråns 
tal. Det är en synpunkt som vi alltför väl känner från  nazismen 
och än mer från  fascismen. Ledaren representerar handlingen 
och livet självt i dess rikedom  och växling. Hans syften kan 
inte klarläggas genom ” abstrak ta” och ” teoretiska” utlägg
ningar. Det väsentliga är hans oförlikneliga person. ”Jag tän 
ker ibland att president Peron upphört att vara en man som 
and ra  män —  att han snarare är ett ideal som blivit kött och 
b lod” , skriver fru Peron, den främ sta av generalens lovprisare. 
” Perön skall alltid stå för sitt folk som ett ideal, en fana, en 
fyrbåk, ja, som en stjä rna  som visar vägen genom natten till 
den slutliga segern.”

Denna ledarkult utan v idare spisning, broderad  med en 
smula antiintellektualism  och mystik, var förvisso det natu r
liga för den segrande perönism en, ty idéer och program  hade 
m an inte hunnit utform a. Men P eron och hans m än vid makten 
känner samma behov av ett m era principiellt rättfärd igande 
som kom Mussolini att ett par år efter fascismens fram trädande 
bryskt uppm ana sina m edhjälpare att snabbt u tarbeta en ideo
logi. Den perönistiska åskådningen är ännu i vardande men 
en hel del har gjorts, främ st av d iktatorn själv. Det är hans 
tal och skrifter som m an ständigt hänvisar till och som kom 
m enteras i devota ordalag av partiets fåtaliga intellektuella 
elit.

Denna fragm entariska åskådning kan betecknas som en be
skuren och putsad fascism. H är finns ledarkult, nationalism,
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en viss irrationalism , men ingen direkt kritik  av hum anistiska 
och dem okratiska värden. Tom rum m et utfylls av banala u t
sagor på  livets alla om råden; även den som studerat en stor 
del av de m oderna d ik taturrörelsernas andliga prestationer 
känner sig här stå inför en ödslighet utan motstycke. Peron, 
som liksom H itler och Mussolini erkänner Guds existens med 
ett slags nedlåtande vänlighet, fö rk larar att ledare inte skapas 
”genom fö ro rdn ingar och val” , utan genom intuitiv kraft, och 
att denna intuitiva förm åga är given av Gud —  men han fo rt
sätter inte med resonem ang om att ledaren förkroppsligar fo l
ket och att hans välde realiserar den sanna friheten osv. i 
känt fascistiskt m aner. N ationalism en är k lar: A rgentina skall 
bli ”suverän t” , dvs. form ellt och praktiskt oberoende av andra  
stater, det skall bli ekonom iskt självförsörjande och blott ex
portera  en liten del av sin produktion för att dem onstrera sin 
likvärdighet med andra länder; argen tinarna med sin förm åga 
att vända ”hat till kärlek, själviskhet till uppoffrande frikostig
het, fientlig lidelse till fredlig sam verkan” är ett salt bland natio 
nerna. Men den argentinska ” rasen” är inte en biologisk, utan 
en andlig  enhet, och den kan ” i kristlig välvilja förstå och 
respektera andra folk” ; tendenser till antisem itism  har avvisats 
av den officiella perönism en. K rig var enligt tid igare u tta lan
den av P eron  ” nödvändiga sociala fenom en” , men senare har 
han dek larerat sin ”pacifism ” . Peron fördöm er den in ternatio 
nella kapitalism en likaväl som m arxism en och säger sig verka 
för den sociala rättvisan, äganderätten och fam iljen; han vill 
främ ja  ”hederlig och förnuftig  k ritik” men bekäm pa den kritik  
som söker fram kalla ” ekonomisk oro och social desorganisa
tion eller är ett instrum ent för främ m ande idéer, politisk äre
lystnad och personligt m aktbegär” . Alla m otståndare, från 
konservativa till kom m unister, betecknas som en ” oligarki” , 
som den peronistiska dem okratin m åste betvinga.
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Vid den första nationella kongressen för filosofi i ap ril 1949 
utvecklade generalen i ett stort anförande (70 trycksidor) de 
yttersta g runderna för sin verksam het. A nförandet ä r m ärk
ligt såtillvida som praktisk t taget alla beröm da tänkare h ä r pas
serar revy, från  Platon och Aristoteles över Hegel, M arx och 
Comte till Tagore och Heidegger. A tt få fram  någon m ening 
ur den av argentinska kännare högt skattade fram ställningen 
synes m ig em ellertid inte m öjligt. Sida efter sida m öter satser 
som dessa: ” Det är viktigt att försona vår känsla för fu lländ
ning med realiteterna, att återupprätta  harm onin  mellan m ate
riellt fram steg och andliga värden och att ge m änniskan en 
klar uppfattning om vad hon verkligen är. Vi är anhängare 
av kollektivism, men grunden för denna kollektivism är av 
individualistisk natur, och dess u rsprung är en högsta tro  på 
den klenod, m änniskan representerar genom det blotta faktum  
att hon finnes till.”

Till den peronska regim ens stödjepunkter hör främ st arm én 
och kyrkan. V iktigast är arm én eller rättare sagt officerskåren, 
som här liksom i flera av Sydam erikas stater kan göra och 
förgöra en regim . De väldiga rustn ingarna, som delvis genom 
förs med hem liga anslag, är ett uttryck för nationalism en, men 
också en borgen för m ilitärens lojalitet. De har, jäm te de 
aggressiva uttrycken av självhävdelse och m aktvilja, skapat 
oro hos g rannarna , och tron  på att P erån  är beredd att vid 
givet tillfälle föra en expansiv politik är fortfarande allm änt 
u tb redd ; så länge USA bevarar sin ställning och icke är helt 
engagerat på  andra håll är em ellertid krigiska erövringar 
o tänkbara, och under de senaste åren har P erån  anslagit en 
mild och försonlig ton i sina utrikespolitiska tal. M ilitären 
gynnas även på andra sä tt; de stora löneförhöjn ingarna för 
officerare anses höra till regim ens bästa penningplaceringar.
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A rgentina hör till de få sydam erikanska länder i vilka stats
kyrkan inte är avskaffad; staten b id rar till det katolska p räste r
skapets underhåll och har i gengäld rä tt att medverka vid ut
näm ningar inom  det högre kleresiet. P erån  har stärk t banden 
mellan stat och kyrka genom att återin föra den sedan årtionden 
avskaffade konfessionella undervisningen i statens skolor; 
denna religiösa fostran är visserligen inte obligatorisk, ty på 
fam iljefaderns begäran kan den ersättas av en allmän m oral
undervisning, men i praktiken innebär reform en en stor för
bättring  av kyrkans m öjligheter, och 95 procent av barnen 
följer den o rd inära  linjen. Att det är denna sida av Perons 
politik som g jo rt massan av prästm än till p ropagandister för 
regim en kan inte betvivlas, även om anslutningen ofta m oti
veras med att peronism en i sina ekonom iska och sociala strä
vanden fö ljer de bekanta påvliga encyklikorna. Det finns likväl 
ett antal p räste r, även i fram skjutna ställningar, som är kända 
för att med vederbörlig  försiktighet ta avstånd från  de totali
tä ra tendenserna i Perons välde.

Ofta påstås att arbetarklassen är d ik taturens främ sta sociala 
underlag. A tt med säkerhet bedöm a riktigheten av denna upp
fattning är svårt på grund av den bristfälliga statistiken. Säkert 
ä r att ett sto rt antal arbetare måste finnas bland både anhäng
arna och opponenterna; i de stora städerna är den perånis- 
tiska m ajoriteten  inte mycket m indre än på landsbygden, men 
det är huvudsakligen i dessa städer som socialister och kom 
m unister uppvisar ett avsevärt röstetal. U ppfattningen att arbe
ta rna är helt knutna till regim en förklaras av att den stora 
arbetarkonfederationen (3,4 m illioner m edlem m ar, av vilka 3 
m illioner industria rbetare) är inlem m ad i staten. Detta resul
ta t har vunnits med ungefär samma m etoder som i det fascis
tiska Italien och det nazistiska T yskland; de gam la, relativt 
svaga organisationerna har brutits sönder genom en bland
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ning av förföljelse och lockelser, och de av peronister ledda 
fackföreningarna representerar legalt alla arbe tare inom  fac
ket; så gott som alla industria rbetare har därför anslu tit sig 
till dem (inom  jo rdb ruke t står därem ot m ajoriteten av arbe
ta rn a  utanför fackliga organ isationer). I princip  avdöms ar- 
betstvister genom dom stolsutslag, ehuru strejker som påtryck
ningsmedel under vissa förhållanden är legalt tillåtna —  vilket 
inte h ind rar att även illegala strejker förekom m er. I det hela 
ter sig arbetarkonfederationen närm ast som ett statligt äm 
betsverk, med de mest intim a förbindelser med statschefen och 
de på dessa om råden verksam m a m inistrarna.

Att peronism en är verkligt populär bland stora arbe targ rup 
per är ostridigt, och skälen härtill är uppenbara. Sociallag
stiftningen har byggts ut genom fö rbä ttringar av socialförsäk
ringen, m inim ilöner, semester och långtgående bestämmelser 
mot avskedanden; i anslutning härtill har en m ängd sociala 
” rättighetsbestäm m elser” införts i den nya författningen. 
Lönerna har höjts genom  regeringsdekret eller press på före
tagen. I vad mån realinkom sten härigenom  förändrats ä r om
stritt; perönister påstår ofta att reallönerna stigit med flera 
hundra procent, m edan opponenterna fö rk larar att lönehöj
n ingarna helt slukats av den stora prisstegringen. Enligt offi
ciella uppgifter skulle den genom snittliga reallönen mellan 
1943 och 1948 ha stigit med m inst 50 procent. Min övertygelse 
efter m ånga sam tal med representanter för skilda grupper och 
m eningar är att i v arje  fall industria rbetarna fått det avsevärt 
bättre under de senaste åren  och att detta till inte ringa del 
beror på regeringens å tgärder —  företagarvinsterna h ar här 
liksom i allm änhet i Sydam erika varit exceptionellt höga.

B eträffande andra  socialgrupper är generaliseringar än mer 
osäkra. Överallt finns den för den halvfärdiga diktaturen u t
m ärkande blandningen av entusiaster, am bitiösa m edlöpare,
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rena anpasslingar, likgiltiga, hem liga och öppna opponenter. 
M ånga resonerar på det kända sättet a tt eftersom regim en med 
all sannolikhet blir långvarig är det bäst att ansluta sig och 
påverka dess utveckling in ifrån  —  en ståndpunkt som inte be
höver vara oärlig, men alltid väcker m isstankar. Liksom i 
Italien och Tyskland skulle säkert en regim förändring leda 
till otaliga lyckade försök att förete alibin —  ett bevis på d ik ta
turens förm åga att förgifta m oralen.

Det är väl känt att förbindelserna mellan peronism  och euro
peisk fascism inte bara är ideologiska. Argentina har blivit 
en tillflyktsort för de störtade to ta litära  regim ernas män. I 
oktober 1949 publicerade det socialistiska partiet en utredning 
om dessa nazister, fascister och quislingar, av vilka m ånga 
bakom  kulisserna påstås vara skickliga och uppskattade arbe
ta re  i peronism ens tjänst.

Den peronska regim ens ekonom iska politik bör ses mot bak
grunden av två faktorer. Å ena sidan är Argentina sedan länge 
från  m ånga synpunkter Sydam erikas mest avancerade stat: 
välståndet har varit avsevärt högre än på andra håll (m ed det 
oundvikliga undantaget U ruguay), befolkningen, som under 
de senaste 60— 70 åren snabbt växt genom  im m igrationen —  
främ st bortåt tre  m illioner ita lienare —  och nu närm ar sig 
18 m illioner, har stått relativt högt; analfabeterna uppgår nu 
till blott 15 procent och för åldersgruppen 14— 21 år till m indre 
än 7 procent. Då argentinarna kallats Sydam erikas yankees 
bero r det inte på h järtliga förbindelser med USA, ty förhållan
det mellan de båda länderna har tvärtom  ofta varit kyligt eller 
spänt, utan på att fram gångsrik  aktivitet ansetts prägla argen
tinsk ekonomi. Å andra sidan har A rgentina, liksom Syd
am erika över huvud, länge stannat på ett kolonialt stadium : 
de utländska, särskilt de brittiska, investeringarna h ar varit
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avgörande för den ekonomiska utvecklingen —  landet har 
stundom  kallats Englands femte dom inion — , och exporten 
har alldeles övervägande bestått av jo rdbrukets och boskaps
skötselns produkter, m edan industrivaror m åst im porteras.

F rån dessa faktorer och från de väldiga ekonom iska vinster 
som det andra världskriget förde med sig för A rgentinas del 
har P erån  u tgått i sin ekonom iskt nationella, om m an så vill 
nationalistiska politik. Det har gällt att göra A rgentina ekono
miskt ”suveränt” . En huvudlinje har varit inköp av utländska 
företag och deras överförande i statens ägo. Så h ar skett med 
jä rnvägarna och en rad  stora slakterianläggningar, fö ru t i 
engelsk ägo, med telefonnätet, som tid igare tillhörde ett am eri
kanskt bolag, och ett sto rt antal andra företag ; de brittiska 
investeringarna, som före det and ra  världskriget var 5 m illiar
der dollar (lika mycket som vid det första världskrigets u t
b ro tt) , har gått ned till några hundra m illioner. T ill dessa 
aktioner sluter sig bestäm melser om kontroll över utländska 
företag, skyldighet för dessa att huvudsakligen anställa argen
tinare och liknande föreskrifter. Om kring 70 procent av det 
i industrin  investerade kapitalet beräknas nu vara argentinskt. 
V idare har industrialiseringen och utbyggnaden av transpo rt
väsendet fortsatt med statlig uppm untran  eller i statlig regi och 
under starkt tullskydd för de inhem ska företagen; med de 
luckor som följer av stor b rist på m ineralier tenderar A rgen
tina att bli industriellt självförsörjande. En uppfattn ing av 
läget ger uppgifterna att 75 procent av folket lever i städer 
eller samhällen på mer än 1 000 invånare, att jo rdb ruke t syssel
sätter blott en femtedel av arbetarna och att om kring en halv 
m illion av de bortåt 3 m illionerna arbetarna inom  industri, 
handel och samfärdsel är i statstjänst.

I början  av den peronska regim en talades mycket om upp
delning av storgodsen och ”kolonisering” genom sm åbrukare.
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I huvudsak har dock de stora latifundierna förblivit orubbade, 
och starka skäl finns utan tvivel för åsikten att A rgentinas 
väldiga slätter är särskilt läm pade för stordrift. Jo rdbruket 
h ar hört till statens stora inkom stkällor genom att produkterna 
inköpts till fixa priser och sedan för vida högre belopp sålts 
till utlandet, och det har på detta sätt fått betala en del av 
industrialiseringsprocessen.

Den fem årsplan för industrialisering , nybyggnader osv. som 
uppgjordes 1946 har inte kunnat genom föras i sin helhet, och 
regeringens aktivitet, jäm te de stora im portöverskotten vissa 
år, har lett till väldiga statslån och snabbt sjunkande valuta. 
F ör närvarande tycks en ” reform paus” vara påtänkt sam tidigt 
som regeringen synes vilja in rik ta  sig på att stegra jordbrukets 
effektivitet genom stöd av dess m askinella upprustning.

Den dem okratiska oppositionen står sam lad kring kravet på 
de m edborgerliga friheternas återupprättande och diktaturens 
avskaffande, men är i övrigt splittrad. P å konservativt håll — 
om något konservativt parti kan man knappast längre tala — 
kritiseras socialiseringspolitiken och delvis de sociala refo r
m erna som ekonom iskt ödeläggande. De radikala, som bildar 
huvudparten av oppositionen, betecknar kyrkopolitiken som 
reak tionär och bekäm par tendenserna till statsm onopol och 
statsdrift. De av staten ledda företagen borde styras under 
någon form  av ekonomisk dem okrati; i fråga om jordbruket 
krävs uppdelning i viss om fattning på sm åbruk. Socialdem o
kraterna, tid igare det största partiet i huvudstaden och ännu 
1948 med 115 000 röster av 600 000 i denna stad, skyller sin 
tillbakagång på im m igrationen från Sydeuropa och inflytt
ningen från  landsbygden; partiet, som föru t var m arxistiskt 
av tysk typ, ser nu sin förebild i det engelska arbetarpartiet. 
M an k ritise rar regeringens ”statssocialism ” med samma argu-
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ment som de svenska socialdem okraterna för femtio år sedan 
och begär liksom rad ikalerna en förvaltning av de offentliga 
företagen genom ekonom isk dem okrati; jo rden  bör socialise- 
ras men upplåtas å t sm åbrukare genom arrende; bandet mel
lan kyrka och stat bör helt brytas.

Inom  dessa partier, och inte m inst socialdem okratin, möter 
fasta grundsatser och idealitet —  de h ar härdats under d ik ta
turen. Men man får inte något intryck av slagkraft och seger
visshet.

Anm. Sedan detta skrevs, har undertryckningen av den fria pressen 
i Argentina snabbt fortskridit. Omkring 150 tidningar har förbjudits; 
La Prensa och La Nacion får ännu utkomma men har i skilda avseenden 
utsatts för trakasserier och underkastats kontroll.
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Brasiliansk politik efter Vargas’ diktatur

Den m ilitär jun ta som om edelbart efter kejsardöm ets stö r
tande år 1889 tog hand om statsm akten i Brasilien u tfärdade 
sina förordningar ” med arméns och flottans fullm akt och i 
folkets nam n” . Då Getulio Vargas, president genom en m ilitä r
kupp år 1930, sju år senare utgav en ny författn ing, sade han 
sig handla ”med stöd av den väpnade m akten och i enlighet 
med den allm änna opinionens önskningar” . I oktober 1945 
avsatte arm én V argas utan att ett skott lossades; hans efter
trädare  under provisoriet före de allm änna valen, o rd fö ran
den i högsta domstolen Linhares, tillkännagav regim skiftet 
i samma ordalag som den fallne d iktatorn använt för att konsti
tuera en halvt to ta litär författning.

Det är alltså inte förvånande att arm én i Brasilien ofta om
talas som den högsta m aktfaktorn. Den jäm föres med stats
chefen under kejsardöm et; liksom dom P edro  är generalerna 
den sam m anhållande och stabiliserande kraften, de ingriper 
som statsintressets, kanske också som folkviljans m ålsm än för 
att återställa en rubbad  balans och genom föra nödvändiga 
regim- eller regeringsskiften. U ppfattningen är visserligen över
driven; de flesta presidentbyten i den sextiåriga brasilianska 
republiken har ägt rum  utan någon m ilitär aktion. Men de 
m ilitära chefernas roll, både bakom och fram för kulisserna,
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har varit betydande, och vid flera tillfällen har det varit dessa 
chefer som  realisera t en av stora folkgrupper hyst önskan om 
ändring  i styret.

F örklaringen kan helt enkelt sägas vara att Brasilien, likt 
andra sydam erikanska länder, visat sig oförm öget att förverk
liga en dem okratisk ordning. O rsakerna härtill är emellertid 
i viss utsträckning för Brasilien speciella. De delstater som bil
dar Brasiliens förenta stater h a r haft och har vidsträckt själv
styrelse, och banden mellan rikets olika delar är av detta och 
andra skäl —  den väldiga ytvidden, de regionala olikheterna, 
den glesa befolkningen —  lösare än på annat håll. Det har h it
tills inte v isat sig m öjligt att b ilda någorlunda fasta unionella 
p a rtie r; lokala och personliga, ofta i hög grad  tillfälliga fö r
bindelser h a r blivit politiskt bestäm m ande.

H ärtill kom m er en annan om ständighet. S taterna från  M inas 
Gerais i n o rr till Rio G rande do Sul i söder h ar på grund av 
sin befolkningstillväxt och sin relativt snabba ekonom iska u t
veckling blivit alltm er dom inerande; nu beräknas de på en 
sjättedel av Brasiliens ytvidd hysa över 60 procent av befolk
ningen, och vid de senaste valen har de —  tack vare jäm förelse
vis låg analfabetism  och sto rt politiskt intresse —  levererat om
kring 70 procent av rösterna. Inom  denna dom inerande grupp 
av stater dom inerar de tre folkrikaste: M inas Gerais, Säo Paulo 
och Rio G rande do Sul, med en åttondel av ytvidden, om
kring 45 procent av befolkningen, vida mer än hälften av p ro 
duktionen och hälften av de röstande. Den rik tn ing eller den 
person som lyckas få m akten i en av dessa stater blir därm ed 
ofta asp iran t på  m akten i unionen. Före V argas brukade p re
sidenturen alternera mellan de båda förstnäm nda staterna. 
V argas själv var från Rio G rande do Sul, men stöddes också 
av M inas G erais mot det m era industrialiserade och radikala 
Säo Paulo. U nder vissa skeden h ar polisstyrkorna i dessa sta-

4 T i n g s t e n 49



ter varit nästan lika starka som den brasilianska arm én ; det 
är i dessa om råden, u r fram stegssynpunkt Brasiliens centrum , 
som de politiska rik tn ingarna och kandidaterna täv lar —  lik 
som m aktstriden i Italien före fascismen utkäm pades på  slät
terna i n o rr och söderns efterblivna provinser blev ett byte för 
segraren. I den striden h ar arm én kunnat bli tungan på vågen.

V argas, som rättfä rd igade sin kupp med att han genom  fusk 
berövats presidenturen v id  valen 1930, blev efter hand  d ik ta
tor, i första hand  stödd av arm én, men med all säkerhet också 
av betydande folkgrupper. En ny, relativt liberal författn ing 
av 1934 blev aldrig  tilläm pad; sam m a öde fick den i m otsatt 
rik tn ing gående, egenm äktigt u tfärdade författn ingen av år 
1937; V argas regerade u tan representation och utan  att o rga
nisera ett statsparti. M akten koncentrerades hos un ionen; stats- 
guvernörerna avsattes genom  ”in tervention” och ersattes av 
V argas’ redskap. År 1932 krossades efter hårda strider ett upp
ro r i Sao Paulo, å r 1935 nedslogs kom m unism en efter påstådda 
förberedelser till revolt, å r  1938 kom efter ett allvarligt kupp
försök tu ren  till B rasiliens nazister —  ” in tegralisterna” . De 
m edborgerliga friheterna inskränktes genom de vanliga m eto
derna, men i stort sett synes diktaturen  ha varit m ildare än den 
nuvarande argentinska; V argas’ v ilja och förm åga att vinna 
m otståndare med en b landning av försonlighet, eftergifter och 
hot är beröm d.

N ågon m era u tform ad ideologi förkunnade inte V argas. Då 
en nazistisk seger syntes sannolik talade han om att ” de k ra ft
fulla och livsdugliga folken m åste följa sina asp ira tioner i 
stället för att uppehålla sig vid att betrakta det som upplöses 
och faller i ruiner. Vi m åste förstå vår tidsålder och rö ja  upp 
med döda idéer och förtv inade ideal.” E tt par å r  senare gick 
han i kriget på USA :s sida och skickade en division till E u ro p a ;
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under slutet av sitt styre g jorde han uppenbara försök att 
vinna kom m unistiskt stöd. I det hela företecknade hans politik 
den argentinske diktatorns. ” Den nya staten” —  som det hette 
i den officiella term inologin —  var nationell och i viss mening 
socialt rad ikal; med kyrkan underhölls goda förbindelser. Det 
utländska inflytandet skulle m inskas genom investeringsrestrik- 
tioner och förbud m ot anställning av främ lingar i Brasilien 
utöver vissa kvota. Brasiliens sekelgamla beroende av några 
få exportvaror —  kaffe, bomull, socker, hudar —  borde över
vinnas genom industrialisering; g ruvdrift och industri upp
m untrades av staten, en rad  kom m ersiella och industriella före
tag startades i statlig regi. En m odern socialpolitisk lagstift
ning kom till stånd sam tidigt som fackföreningarna inlemma- 
les i staten och strejker förbjöds. Särskilt under diktaturens 
senaste år kunde man tala om en tendens till nationell och 
auktoritär socialism.

E tt växande m issnöje föranledde Vargas att i bö rjan  av år 
1945 låta en rad  begränsningar av tryck- och y ttrandefrihet 
falla; några m ånader senare utlovades fria  och dem okratiska 
val —  med rösträ tt även för kvinnor. Då valdagen närm ade 
sig syntes V argas tveka; å ena sidan verkade han för nom ine
ring  av ur hans synpunkt läm pliga kandidater, å andra sidan 
vidtog han förberedelser till en ny kupp. Då slog m ilitären till, 
ledd av krigsm inistern general M onteiro; V argas tvangs att 
resa hem till sitt gods i Rio G rande do Sul, och fria  val av 
president och representation —  som tillika blev konstituerande 
försam ling —  ägde rum  den 2 december 1945.

Inför valen, de första sedan 1933 —  då ett författningskon- 
vent valts — , bildades nya partier, i regel med intetsägande 
eller missvisande nam n. Det parti som enligt vanligt sp råk
bruk skulle betecknas som konservativt kallade sig socialdem o
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kra te r; enligt vissa uppgifter fick en av partiets ledare tanken 
på detta nam n från  Sverige. P artie ts presiden tkandidat blev 
general Enrico  D utra, som sam arbetat med V argas, men an
sågs vara klar dem okrat; den katolska kyrkan  stödde oför
behållsam t detta parti, som därför antas ha vunnit en stor del 
av de nya kvinnliga väljarna. Såsom andra huvudparti upp
trädde nationaldem okraterna (U niäo Dem ocratica N acional) 
med flyggeneral E duardo Gomes som kandidat. Skillnaden 
mellan de båda partierna  är omtvistad. Men kanske vågar man 
säga att Gomes’ anhängare var m era bestäm t dem okratiska och 
sam tidigt m era ekonom iskt liberala —  enligt m ånga var p a r
tiet därfö r från  social synpunkt konservativare än D utras parti. 
V id valen segrade D utra med 3 252 000 röster av 5 871 000; 
Gomes fick 2 039 000 röster och den kom m unistiske kand ida
ten Fiuza 570 000 röster. Det låga röstetalet vid detta och föl
jande val bör observeras; det beror väsentligen på att en stor 
del av befolkningen (sannolikt 50— 60 procent) ställs utanför 
genom att analfabeterna saknar rösträtt. V id valen av represen
tation  —  tillika konstituerande försam ling —  blev resultatet i 
stort sett detsam m a, om ock partisp littringen vid dessa val var 
vida större.

De fö ljande valen bör redan i detta sam m anhang beröras. 
E fter kom pletterande val år 1947 hade socialdem okraterna 157 
platser av deputeradekam m arens 304, nationaldem okraterna 
77 och kom m unisterna 14. E tt parti kring  V argas, med radikala 
sociala reform er på program m et (brasilianska arbe tarpartie t) 
räknar 23 platser, huvudsakligen i Rio G rande do Sul. H ärtill 
kom m er en rad  sm åpartier: det sociala fram stegspartiet, sam 
lat k ring  den radikale demagogen A dem ar Barros —  guvernör 
i Säo Paulo  1947 — , det socialistiska partiet, närm ast m ot
svarande våra socialdem okrater, ett katolskt parti, ett liberalt 
parti, ett fascistiskt-integralistiskt parti osv.
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V arje uppräkning av partierna  är em ellertid ägnad att ge 
ett felaktigt intryck av k larhet och stabilitet. M erendels består 
partierna  av lösa, personligt och regionalt bestäm da sam m an
slu tn ingar eller rä ttare  allianser, och en verklig b ild  av situa
tionen skulle kunna vinnas blott genom  en detaljundersökning 
av läget i de olika delstaterna —  ehuruväl även detta läge är 
oklart och skiftande. V id samtal med partiledarna i deputerade
kam m aren fick jag  i regel samma svar på m ina fråg o r: u ttalan
den så allm änna att de inte fö rtjänar att återges, stark t fram 
hållande av att partierna  —  utom  m öjligen den talandes —  var 
knutna till vissa personer och främ st var in rik tade på  att vinna 
m akten, varför någon anledning inte fanns att fö rd jupa sig i 
partip rogram m en; betecknande är för övrigt a tt insikten i 
dessa program  uppenbarligen var obetydlig och att flertalet 
ledande politiker var ur stånd att redogöra ens för den rent 
form ella partisituationen i kam m aren. H ur lösligt hela p a rti
väsendet är fram går bäst av att valen till delstaternas represen
ta tioner ofta ger andra utslag än de nationella valen. V id valen 
till sta tsrepresentationerna år 1947 stannade exempelvis social
dem okraterna vid 1,6 m illioner och nationaldem okraterna vid 
1,1 m illion röster av 5,2 m illioner avgivna; V argas’ parti fick 
nära %  m illion röster.

K om m unisternas röstetal, om kring 10 procent å r 1945, öka
des till över 15 procent år 1947. K om m unism ens reella bety
delse ökades genom dess starka koncentration till de stora stä
derna. I huvudstaden har kom m unism en erövrat bo rtå t 30 p ro 
cent av rösterna, och i städer som Santos, Recife och Säo Paulo 
h ar liknande siffror uppnåtts. Det var alltså en allvarlig fara 
för regim en m an ville avvärja genom det dom stolsutslag i maj 
1947 som upplöste det kom m unistiska partiet —  m ed stöd av 
författningens förbud mot rik tn ingar ” som är oförenliga med 
den dem okratiska styrelseform  vilken bygger på ett flertal par-
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tier och på  garan tier för m änskliga rä ttigheter” —  sam t det 
parlam entsbeslut i januari 1948 som uteslöt kom m unisterna 
u r representationen.

De löften om återgång till en dem okratisk ordning som 
givits av den nuvarande regim ens m än h a r  i viktiga hänseen
den infriats. Med det undantag  som kom m unistförbudet inne
b är är tryckfrihet och y ttrandefrihet reellt e rk ä n d a ; även i den 
privatägda rad ion  får skilda politiska ståndpunkter fram träda. 
En undantagslagstiftning, som ger presidenten nära nog obe
gränsade befogenheter vid oroligheter och kriser, kvarstår 
em ellertid från  V argas’ tid. Detsamm a gäller lagar och praxis 
i fråga om fackföreningarna; dessa står under regeringens 
kontroll och styrs till större delen genom  regeringsom bud, 
obligatorisk skiljedom  vid tvister är stadgad och strejker alltså 
förb judna. P å  dessa båda om råden är dock en ny lagstiftning 
av m er liberal karak tär under behandling i representationen. 
I sin allm änna politik fullföljer de styrande V argas’ arbete för 
industria lisering  och ekonom isk sanering i sam band m ed om
fattande statsingripanden och starka inslag av sta tsdrift; om 
fram gången av 1948 års fem årsplan (Saiteplanen) är det ännu 
för tid ig t att fälla ett omdöme.

De båda huvudpartierna, socialdem okrater och national- 
dem okrater, h a r jäm te ett par m indre partie r under de senaste 
åren b ildat ett slags koalition —  inför hotet från  V argas, B ar
ros och kom m unisterna. Man söker kom m a överens om en 
p residentkandidat till valen 1950; till aspiranterna räknas vice
presidenten Ram os (D utra kan ej om väljas) och den år 1945 
besegrade Gomes. Rykten går om att V argas, nu 68 år, skall 
ställa upp till valet; han anses ha  stora sym patier bland arbe
tarna. Till kom m unistsym patisörerna v äd jar än mer påtagligt 
B arros, som valdes till guvernör i Säo Paulo  med kommunis-
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ternas stöd ; m ånga ser i honom Brasiliens Peron, hänsynslös, 
dem agogisk och fri från  ideologiska häm ningar.

Inför de stora av m aktvilja, regionala och personliga fö r
hållanden präg lade grupperingarna glömm er m an ofta bo rt de 
små rik tn ingar för vilka åsikterna i sakfrågor ä r bestäm 
mande. T ill dessa hör det socialistiska partiet, b ildat först å r 
1946 och m ed ett starkt intellektuellt klientel; partiet vill verka 
för socialisering i förening med s. k. ekonom isk dem okrati 
men avvisar V argas’ ”statssocialism ” likaväl som den dok tri
nära m arxism en; dess ledare, professor Hermes Lim a —  en 
av partie ts tre  representanter i deputeradekam m aren — , hör 
till de få betydande gestalterna i brasiliansk politik. En rad ikal 
katolsk rik tn ing  fram träder dels inom det obetydliga kristligt- 
dem okratiska, dels inom  det nationaldem okratiska p artie t; 
man kräver sociala reform er och jordens uppdelning på  sm å
bruk, men är m ot ytterligare socialisering. T ill riktningens 
ledare hör en ung m an med ovanlig begåvning, Carlos Lacerda, 
som i den nya tidningen T ribuna da Im prensa fått ett sp råkrö r 
för sin politik  och som arbetar för att vinna m ajoritet inom  det 
nationaldem okratiska partiet.

Sedan länge h ar Brasilien kallats ett fram tidsland; kom bi
nationen av stora naturrikedom ar och allm än efterblivenhet 
fö rk larar beteckningen. Med tanke på de skönm ålningar som 
publicerats på svenska och av svenska kritiker fått höga v its
ord —  t. ex. Stefan Zweigs groteska Brasilienbok —  är det 
befogat att med några få sakuppgifter, b land de otaliga som 
kunde användas, klargöra att efterblivenheten fo rtfa rande är 
m arkerad, även med hänsyn till sydam erikanska förhållanden. 
De sociala skillnaderna är oerhörda; här om någonsin kan m an 
tala om palats och kojor sida vid sida. En telefon kom m er på 
100 invånare m ot 4 i A rgentina, 20 i Sverige och 24 i U SA ;
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blott 664 av de 1 600 städerna har telefon, och av dessa ligger 
bortå t 500 i M inas Gerais, Säo Paulo och Rio G rande do Sul. 
N ågon avsevärd höjning av den stora m assans levnadsstandard 
under senare tid  kan inte fastställas; därem ot växer kapital
vinsterna snabb t; beskattningen är föga progressiv, med ett 
tak på  30 procent vid inkom ster över 35 000 dollar. A nalfa
beterna beräknas vara m inst 50 procent av befolkningen, enligt 
m ångas uppskattning 60— 70 procent. M edellivslängden i s to r
städerna, där hälsovården är bäst, är 40— 44 år, m ot över 60 
år i USA och Sverige; bäddarna på sjukhusen är ungefär lika 
m ånga som i Sverige (i absoluta ta l) . År 1940 levde 68 p ro 
cent av befolkningen på jo rdb ruk  och boskapsskötsel, som i 
USA 1850 och i Sverige 1870.
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Det undangömda rasproblemet

I handböcker om Sydam erika påstås ständigt att rasfö r
dom ar knappast finns och att rasproblem et —  trots förekom s
ten av vita, negrer och ind ianer i en rad  stater —  inte spelar 
någon roll. Särskilt betonas den rasliga likställigheten i B rasi
lien, där dock speciella fö ru tsättn ingar finns för uppkomsten 
av svårlösta rasfrågor. F ör ett århundrade sedan var efter all 
sannolikhet m ajoriteten av den brasilianska befolkningen, om 
man bortser från  de vilda indianstam m arna, rena negrer, im 
porterade från  A frika för att tjäna de härskande portugiserna 
som slavar, och ännu för femtio å r sedan var flertalet negrer 
eller m ulatter. F örst den starka invandringen under de senaste 
årtiondena har givit de vita kvantitativ övervikt. För n ä r
varande beräknas av en befolkning på bortå t femtio m illioner 
50— 60 procent vara vita, 15 procent negrer och återstoden —  
utom  några  hundra tusen ind ianer —  en blandning av vita, 
röda och svarta, främ st m ulatter. Att beräkningarna är osäkra 
och inte kan vara annat behöver knappast understrykas —  med 
den väldiga rasblandningen följer att gränserna b lir än m era 
flytande än på andra håll. Det bör tilläggas att negerslaveriet 
avskaffades först å r  1889 och att negrerna och m ulatterna är 
särskilt ta lrika i de nordöstra staterna (såsom  Bahia och Per-
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nam buco), vilka under slavtiden hade stö rre betydelse i det 
brasilianska sam hället än senare.

Till fram hållandet av rasernas likställighet i Brasilien — 
och i Sydam erika i allm änhet —  knyts em ellertid ofta två 
reflexioner som inger vissa m isstankar hos läsaren. Den ena, 
form ulerad  exempelvis av lord Bryce, går ut på att den skill
nad  som finns snarare är ”en skillnad i rang  och klass än i 
fä rg” . M eningen är tydligen att negrerna —  vid vilkas ställ
ning jag  h ä r  skall stanna —  inte är underordnade på grund av 
sin svarta färg, utan därför att de b ildar en lägre samhällsklass. 
Men ett u ttalande som detta kan fattas endast på två sätt: 
antingen u tgår iakttagaren från  att negrerna är reellt under
lägsna, vare sig det är på grund av lägre intelligens eller lägre 
m oral, och ser i deras låga ställning ett resultat av denna under
lägsenhet, eller konstaterar han helt enkelt att negrerna, obero
ende av individuella kvalifikationer, står socialt lågt —  och vil
ken rasdiskrim ination kan vara fullständigare än den som gene
rellt gör den ena rasen till en lägre klass än den an d ra?  På 
existensen av en undangöm d rasskillnad tyder också den van
liga reflexionen att en neger, eller snarare en m ulatt, som socialt 
avancerar i B rasilien därm ed förvärvar rätten  att kallas vit och 
att m an överhuvud betecknar en person som vit då inte hans 
hudfärg  utesluter varje  tvivel om att han är neger. Denna kon
vention kontrasteras m ot den nordam erikanska, enligt vilken 
varje  spår av svart härkom st gör en person till neger. Men visar 
inte i själva verket dessa attityder, som anförs som bevis på 
rasernas likställighet, att de inte är likställda, att m an blott på 
skilda sätt söker dölja m otsättningen?

De tre nu anförda standardfraserna i rasfrågan  —  att lik
ställighet råder, att det föreligger en skillnad beroende på social 
ställning, men inte på färg, att i tvivelaktiga fall personer, och 
särskilt personer på högre social nivå, anses vara vita —  kan
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användas som utgångspunkter för en analys av rasfrågan  i 
Brasilien (och efter allt att döm a i flera sydam erikanska 
sta te r). Med dessa satser som ledtråd  skall jag  först redogöra 
för några om edelbara intryck och erfarenheter.

Den som med kännedom  om nordam erikanska förhållanden 
kommer till Brasilien blir genast slagen av de m ånga uttrycken 
för likställighet raserna emellan. N ågon legal eller konventio
nell diskrim ination  av den typ han känner till finns inte, den 
saken är klar. Inga hinder för gifterm ål, ingen uppdelning av 
offentliga skolor och universitet, ingen segregation p å  jä rn 
vägar eller i parker och nöjeslokaler som i sydstaterna i USA. 
P å  den flottaste badstranden i Rio badar vita, m ulatter och 
negrer tillsam m ans; de rena negrerna är visserligen inte m ånga, 
men de finns där ändå. En främ ling som blott iakttar de yttre 
förhållandena kan vistas i åra tal i detta land utan a tt observera 
någon rasfråga —  och inte sällan gör han det också.

Den andra iakttagelsen är därem ot dubbeltydig. Jag  trä ffar 
i den överklassm iljö som en jäk tad  politisk journalist få r kon
takt med en och annan person vars hudfärg  gör inslaget av 
negerblod ostrid ig t —  men dessa personer anses för vita. Det 
duger inte att, som i USA vore naturlig t, fråga vederbörande 
om hans situation som neger; det vore en oförskäm dhet, ty 
m annen är konventionellt vit, även om han är vida svartare än 
otaliga nordam erikanska negrer. H är exem plifieras alltså sa t
serna om presum tion för vitheten och om vitheten som i viss u t
sträckning inte en färg, utan en social egenskap. I USA finns 
m ånga vita negrer —  deras härkom st är känd, och därm ed är 
saken klar — , i Brasilien finns m ånga svarta vita. Det v isar att 
hudfärgen inte ovillkorligen diskvalificerar, men också att det 
är ett relativt mycket litet antal negrer som genom ex trao rd i
nära prestationer når den ställningen att de förvandlas till vita
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—  eljest vore hela uttryckssättet meningslöst. Svenskar som i 
åra tal bott i Brasilien berättar a tt de endast i enstaka fall på 
jäm ställd  fot kom m it i ytlig kontakt m ed färgade, och n a tu r
ligtvis då med färgade av denna socialt vittvättade kategori.

En tred je iakttagelse ger en m era bestäm d indikation. I ett 
slags byar på Rios bergssluttningar, favellas, bor en stor del 
av stadens negerbefolkning, men nästan inga vita. Dessa favel
las beskrivs ibland med hänförelse av personer som lyckas se 
det m änskliga eländet som ett p ittoreskt inslag i en landskaps
bild ; de ä r  i realiteten, med sina usla ko jor, i vilka en svensk 
bokstavligen inte skulle vilja härbärgera  ett svin, en skandal 
i en stad av Rios storlek och rikedom . Den bilden klargör hur 
begränsad den legala likställighetens betydelse är om det inte 
finns en skymt av social likställighet —  att skamfläcken här 
som på m ånga andra håll blivit en tu rista ttrak tion  gör inte 
saken bättre.

Sam tal om negrernas ställning leder till att man definitivt 
” upptäcker” rasfrågan . Hos de flesta brasilianer m öter ett stolt 
fram hållande av den totala likställigheten jäm te ovilja att gå 
närm are in på saken. Men åtskilliga personer som utan speciell 
kunskap och utan närm are reflexion gör ”sjä lvklara” anm ärk
ningar ger en god vägledning. En sym patisk läkare beklagar att 
negrerna står så låg t; tyvärr är de lata och lyckliga i sin lä ttja  
och kommer därfö r inte någonstans; bäst är de som am m or och 
barnsköterskor. En svensk affärsm an berä tta r att de b rasi
lianska tjänstem ännen på hans kontor inte gärna ser att någon 
färgad  b lir anställd i liknande befattningar. P å min fråga: 
”T ror man rent av att negrerna lu k ta r? ” blir svaret: ”Ja, men 
de luktar ju , det vet alla m änniskor” ; förgäves om talar jag  att 
även sydstatsm än av gam la stammen i USA nu blivit klara på 
att d e n  fördom en är en fördom . Jag  få r reda på att negrer 
avvisas från  de finare hotellen, att de inte får sitta på de bästa
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platserna på teatern, att de inte blir invalda i förnäm a klubbar, 
att m an söker hålla dem borta från  vissa bostadsom råden —  allt 
detta gäller ” rik tiga” negrer eller m ulatter, inte sådana som 
på grund av m arkerat socialt avancem ang blivit vita. Jag  får 
reda på att endast inom  de fattigaste folkgrupperna vita gifter 
sig med negrer eller m ulatter och att ett sådant gifterm ål alltid 
betraktas som en deklassering. M an påstår att negrerna i favel- 
las vill ha det som de har det, att de avskyr ordning, bekväm lig
het och trygghet; rik tiga negrer går väl an, men rasbland
ningen ger dåligt folk. K ort sagt, fö rdom arna väller fram , 
något m indre ym nigt och aggressivt än inom  vissa kretsar i 
USA, men lika tryggt och oem otståndligt.

Vad man kan kalla illegal men offentlig diskrim ination lär 
emellertid förekom m a endast i få fall. Av gam m alt antar m ari
nen —  det förnäm a vapnet i Brasilien —  endast vita officers- 
asp iran ter; under Getulio V argas utfärdades en hemlig skri
velse med order till arm én att iaktta samma princip. Denna mot 
författningens likställighetsregel stridande ordning har p å 
talats i representationen, men åtm instone inom  m arinen upp
rätthålls den fortfarande. P å  m ånga håll påstår m an att de 
privata likaväl som de offentliga diskrim inationstendenserna 
stegrats på senare tid , m öjligen under inflytande både av 
nazismen och av den am erikanska intoleransen i negerfrågan.

I USA finns ett antal stora organisationer som med politiska 
och andra medel verkar för fö rbättring  av negrernas ställning. 
Det står i full överensstämmelse med den brasilianska ideologi 
enligt vilken något rasproblem  inte finns att dylika organisa
tioner saknas i detta land. In te ens negrerna har samlats till 
större aktioner; den individuella fram gången i enstaka fall 
har fått tjäna som ersättning för det kollektiva framsteget. P å  
senaste tiden har dock några speciella negertidskrifter fram 
trä tt med anspråk på att fö reträda rasens strävanden. Sålunda
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utkom m er sedan i våras i Rio ” Q uilom bo” —  ordet betyder en 
tillflyktsort för flyende slavar —  ägnad ”negrernas liv, p ro b 
lem och asp ira tioner” . Tidskriften reagerar mot alla diskri- 
m ineringstendenser; nyligen publicerade den nam nen på ett 
antal religiösa skolor och välfärdsinrättn ingar som öppet och 
system atiskt begränsade sin verksam het till vita. Man under
stryker hur litet som gjorts för att hö ja negrernas nivå efter 
slaveriets avskaffande och kräver en rad  reform er, såsom för
bättringar i undervisningsväsendet, avskaffande av diskrim i
neringen inom  de m ilitära skolorna och en lagstiftning som 
efter nordam erikanskt m önster m öjliggör ingrepp m ot privat 
d iskrim inering. Till nästa år förbereds en kongress av b rasi
lianska negrer för överläggning om gem ensamma problem .

Genom en till Brasilien utvandrad europeisk vetenskapsman 
lyckades jag  komma i beröring med några bildade, intellek
tuella och om sin ställning medvetna negrer —  en kategori om 
vars existens de flesta vita tycks sväva i okunnighet. V ad dessa 
negrer klagade över, utom  den öppna och dolda d iskrim ine
ringen, var främ st bristen på utbildningsm öjligheter. De kände 
väl fördom arna och svårigheterna i USA, men betraktade dock 
ur sin synpunkt det am erikanska sam hället som ett stort fram 
steg i jäm förelse med det brasilianska. ” D är kan i alla fall 
negrerna få lära sig något, även i sydstaterna h a r de m öjlighet 
att v inna bildning och kunskap; här är vi döm da till okunnig
het och elände.” Det var egendomligt att höra dessa ord  i ett 
land som just ur rassynpunkt så ofta prisats på U SA :s be
kostnad.

Den ganska livaktiga brasilianska sociologin har ägnat 
negerbefolkningen stort intresse, men det är den historiska och 
vad vi b rukar kalla den etnografiska synpunkten som dom ine
rat. Det mesta som skrivits om negrerna skulle hos oss beteck
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nas som folklivsforskning; m an beskriver deras speciella sed
vänjor, festerna, danserna, musiken, kläderna, de religiösa 
föreställningarna och rite rna  med deras egenartade blandning 
av afrikanskt och katolskt. N egrernas sociala ställning och liv 
i sam tidens Brasilien har, enligt vad en rad  sociologer för
säkrat mig, inte skildrats av någon brasiliansk forskare. K on
trasten är stor mot USA, där en m ängd fram stående social
vetenskapare publicerat m inutiösa detaljstudier likaväl som 
stort lagda översikter. Delvis kan den brasilianska vetenska
pens attityd  förklaras av att det statistiska underlaget för stu
dier är ytterligt bristfälligt. Man kom m er dock inte ifrån  in 
trycket att undersökningar av negrernas faktiska och aktuella 
ställning ter sig oroande u r den officiella likställighetsideolo- 
gins perspektiv och att det ligger en m er eller m indre medveten 
eskapism  i koncentrationen till egenartade och pittoreska ting. 
Även inom  forskningen förm ärks en negerrom antik som döljer 
eller undviker insikten om negrernas verkliga läge.

Att negrerna med få undantag  utgör en underklass, om man 
så vill en underklass inom  underklassen, är ostridigt. V arje 
uppgift, varje  iakttagelse visar att så är fallet; överallt ä r neg
rerna sysselsatta i de sämst betalda yrkena, de bor sämst, är 
okunnigast, dör tidigast. Det är inte negrerna i dansklänningar 
eller rituella högtidskläder —  ofta exponerade i brasilianska 
arbeten —  som är signifikativa för negrernas situation , utan 
traso rna och undernäringen i slum kvarteren. Statistik är det 
i regel om öjligt att förete; en generell uppgift h ar em ellertid 
en nordam erikansk forskare fått fram  u r 1940 års folkräkning, 
näm ligen att blott 16 procent av negrerna —  mot 39 procent 
av de vita —  kan läsa och skriva.

Det o jäm förligt viktigaste arbetet på detta om råde skrevs 
för några år sedan av en annan nordam erikansk vetenskaps
man, Donald Pierson. Arbetet heter ” Vita och svarta i B ahia”
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och belyser rasernas sociala läge i staden Bahia (Salvador), 
vars befolkning beräknas bestå av om kring 20 procent negrer, 
50 procent m ulatter och 30 procent vita. V id undersökningen 
av rasfördelningen inom  olika yrken och sam hällsgrupper 
fann P ierson det mest m arkerade sam m anhang mellan socialt 
avancem ang och vit hudfärg. I de lägst betalda yrkena dom ine
ra r  negrerna; bland ham narbetarna är exempelvis 93 procent 
svarta och 7 procent m ulatter (inga v ita ) , b land skom akarna 
74 procent svarta, 23 procent m ulatter, 3 procent vita. Ju  högre 
m an kom m er, desto ljusare blir hudfärgen. Bland de lägre polis
tjänstem ännen är hälften svarta och blott ett fåtal vita, bland 
de högre finns inga rena negrer. Av affärsm ännen är 75 p ro 
cent vita och resten m ulatter med i regel relativt vit hudfärg. 
Av prästerna är flertalet vita, och rena negrer påträ ffas inte. 
I de finare klubbarna finns inga negrer och få m ulatter. I folk
skolorna utgör negrer och m ulatter flertalet, i de privata och 
särskilt de religiösa skolorna dom inerar de vita. Inom  de högre 
skolorna (universitet, tekniska utbildningsanstalter) finns 2 
procent negrer, 16,7 procent m ulatter och över 80 procent vita. 
I statslegislaturen är 67 procent vita, återstoden m ulatter av 
vitaktig typ (en neger). Det kan tillfogas att ingen enda neger 
för närvarande har säte i den nationella kongressen. —  Ödets 
iron i vill att en brasiliansk sociolog utgav ett arbete om neg
rerna i Bahia (Filho, ” 0  Negro na B ahia” ) ungefär sam tidigt 
som P iersons för honom  obekanta bok utkom på portugisiska; 
här finns inte ett ord om de saker P ierson behandlar, blott 
historiska och folkloristiska notiser.

För den som inte tro r  på negrernas m edfödda underm ålighet 
—  och efter erfarenheterna och forskningarna i USA kan en
dast okunnigheten göra det —  står det klart a tt situationen i 
Brasilien måste bero på dels att de fattigare fo lkgrupperna över 
huvud har små utbildnings- och avancem angsm öjligheter, dels
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att negrerna genom ett slags självfallen social diskrim inering 
hälls nere m era effektivt än de vita av samma sociala kategori.

Den historiska bakgrunden till skillnaden mellan negrernas 
ställning i Nord- och Sydam erika har diskuterats av m ånga 
författare; en god sam m anfattning har nyligen givits av en 
nordam erikansk forskare, F rank  T annenbaum  (Slave and C iti
zen). K lyftan mellan vita och negrer under slavtiden var, fram 
håller man, inte lika d jup  i det latinska Am erika som i USA; 
rasblandningen var större i trop ikerna, strafflagarna, de famil- 
jerättsliga bestäm m elserna, lagarna om frigivning av negrer var 
m ildare, negrerna infördes i stö rre utsträckning i den religiösa 
gemenskapen. Ett skäl härfö r har m an sett i att negerslaveriet 
förekom  vida tid igare i latinska länder —  i Spanien och P o rtu 
gal på 1400-talet —  än i de anglosachsiska kolonierna, ett annat 
i att den katolska kyrkan visade ett slags patriarkalisk  tolerans, 
som var de protestantiska sekterna främ m ande. Någon m ot
svarighet till den sydstatsideologi före inbördeskriget som såg 
negerslaveriet som ett uttryck för Guds vilja och naturens visa 
avsikter har inte fram kom m it i Sydam erika. H uruvida dessa 
förhållanden m edförde att negerslavarnas ställning genom snitt
ligt var bättre i Sydam erika än i U SA :s söder h a r m an dock 
knappast diskuterat, och utom ordentliga svårigheter möter 
uppenbarligen vid ett grundlig t försök till jäm förelse.

Gilberto Freyre, Brasiliens mest beröm de sociolog, har givit 
en skildring av slaveriet i Brasilien ( ” Det stora huset och slav
ko jo rna” , på engelska ”The M asters and the Slaves” ) som fo r
m ar sig till ett perspektiv på brasiliansk kultur, av författaren 
närm are utform at i ett särskilt arbete ( ” Brazil: An In ter
preta tion” ). U r strängt vetenskaplig och fram för allt ur käll
kritisk synpunkt har detta stora arbete uppenbara och ofta p å 
talade svagheter; de mest osannolika påståenden fram förs som
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ostridiga, med en eller annan resenär som kronvittne, och väl
diga generaliseringar byggs på några få och tvivelaktiga upp
gifter. Men boken är full av in tressanta och fantasirika kon
struktioner, och fram för allt synes den vara viktig som ett 
auktoritativ t uttryck för en av m ånga bildade hrasilianer mer 
eller m indre medvetet om fattad åskådning.

F reyre inte bara fram häver, u tan  förhärligar det svarta in 
slaget i portugisisk och brasiliansk kultur. Rasblandningen, 
p åbö rjad  i Portugal, har fortsatt i Brasilien. De brasilianska 
plantageägarnas sensualism stegrades av den tropiska m iljön, 
påstår F reyre, och han beskriver hur de genom sina harem  av 
negresser befordrade den nya nationens uppkomst. T rots att 
de kvinnor det här gällde var slavar, fö rklarar Freyre att ett 
slags underlägsenhetskänsla drev m ännen att söka dem ; på den 
iberiska halvön hade de bruna m orerna fram stått som den 
härskande rasen, och därför såg portugiserna i m örkhyade 
kvinnor något fö rnäm t och åtråvärt. P ion järernas brist på vita 
kvinnor verkade på samma sätt i rasblandningens tjänst. M il
jöerna både i den gam la och den nya världen har därför sam 
verkat till att skapa brasilianernas enastående tolerans, eller 
rä ttare  hrist på rasm edvetande. N egrernas nuvarande sociala 
ställning berörs (i hoken om Brasilien) icke alls, och de fak
tiska d iskrim inationstendenserna avfärdas med några ord ; 
m ilitärens hålln ing m ot negrerna är blott ”ett neurotiskt u t
tryck” för det komplex, den skuldkänsla som tanken på slave
riet fram kallar —  och är alltså strängt taget ett bevis på öm
sinthet. B rasilien är fram för andra länder ” en etnisk och social 
dem okrati” . F reyre går ett steg längre och förk larar att po rtu 
giserna i Brasilien genom att fö reträda skilda raser, kontinen
ter och ku ltu rer fått en särpräg lat kom plicerad och splittrad 
personlighet; m otsättn ingarna i karaktären  gör dem emellertid 
m era dram atiska, rika och subtila ” än enklare folk därför att
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de utvecklat en speciell förm åga att uppbära och rentav h a r 
m onisera m otsättn ingar” . F örfattaren  är tydligen omedveten 
om att så gott som alla tänkare i genren nationalkarak tärer 
med samma djupsinniga m otivering bevisar det egna folkets 
överlägsenhet.

Det finns intet tvivel om att F reyre verkligen tro r  på  den 
likställighetens trium f i Brasilien om vilken han ständigt ta la r ; 
av medveten oärlighet finns inte ett spår i hans skrifter. Men 
lika tydligt är att m an genom  detta sätt att se saken kom m er 
ifrån de reella problem  som kallar på lösning. Toleransens 
ideologi blir ett medel att undfly realite terna, både de rasliga 
och de sociala realiteterna. Brasilien är en ” etnisk och social 
dem okrati” —  tro ts att vid sidan av ett fåtal rika väldiga folk
grupper, och främ st prak tisk t taget alla negrer, lever i elände. 
Brasilianen blir en bestäm d personlighet —  om han är vit eller 
neger spelar ingen roll — , och därm ed förvandlas rasfrågan  
helt behändigt till en illusion.

Till denna hållning hör en benägenhet att se ned på sådana 
ting  som inkom ster och bildning som något m ateriellt, något 
”y ttre” . Typiskt är då F reyre skriver att man inte få r över
skatta läs- och skrivkunnighetens betydelse; kulturen är, m e
nar han, något vida d jupare. E huru  ingen m änniska nu för 
tiden är på  en gång nog originell och nog d järv  att ta avstånd 
från  skolbildning för folkets m assa, är en inställning av den 
art F reyre antyder med säkerhet av betydelse i Brasilien. Man 
ta lar om att de fattiga och okunniga ofta är lyckliga, ja , inte 
bara lyckliga, utan i besittning av den sanna kulturen, h jä rta ts  
bildning. En konservatism  av denna typ b id rar att förklara det 
sociala fram stegets y tterliga långsam het i Brasilien.
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Röda och vita i Uruguay

Det är en vanlig artighet att kalla U ruguay Sydam erikas 
D anm ark. N ågra likheter ä r uppenbara. Landet är litet men 
efter sydam erikanska förhållanden relativt tä tt befolkat: 2— 2,5 
m illioner invånare, varav bortåt en million i M ontevideo, på 
en ytvidd som är 40 procent av Sveriges. N aturen är leende 
och behaglig utan att vara rom antisk i högre stil, de milslånga 
badstränderna och det m ilda klim atet gör U ruguay till Syd
am erikas främ sta turistland, och i det inre växlar skogar och 
betesfält i en m åttligt kuperad terräng , vars högsta punkt upp
når knappa 700 meter. Boskapsstocken är den proportionsvis 
största i Sydam erika —  avsevärt större än i A rgentina —  och 
dess produkter dom inerar exporten, men vid sidan av den stora 
livsm edelsindustrin b id rar en rad  andra industrier till ekono
m isk balans. Ordet idyll h a r man inte ofta användning för i 
Sydam erika, men i fråga om U ruguay är det b rukbart.

F räm st lär em ellertid jäm förelsen med D anm ark sikta på 
U ruguays höga politiska och kulturella standard. Intet annat 
land i det latinska Am erika har under de senaste fyrtifem  åren 
i så hög g rad  präglats av reell dem okrati. Folkstyrelsen är inte 
bara en grundsats i författningen, utan en realitet i samhället. 
Rösträtten är allmän, sedan tio å r även för kvinnor, valen är 
väl organiserade och försiggår utan påtryckningar, den offent
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liga debatten är lika fri som i V ästeuropa (även i den p riv a t
ägda rad io n ), fackföreningar och strejker är legalt och faktiskt 
tillåtna, intet parti och ingen form  av propaganda har d rabbats 
av förbud. U ruguay är den enda av L atinam erikas tjugu stater 
där presidenten saknar m öjlighet att genom proklam ation om 
belägringstillstånd sätta o rd inära m edborgerliga garan tier ur 
kraft. Någon rasfråga finns inte, då antalet negrer och indianer 
är försvinnande litet; kontrasten  mellan rika och fattiga är 
m indre än på andra håll i Sydam erika, och medelklassen är 
jäm förelsevis stor; folkundervisningen är kostnadsfri och obli
gatorisk sedan sjuttio år, och inom  de yngre generationerna 
finns knappast några analfabeter; religionsfriheten är total, 
men vid brytandet av bandet mellan stat och kyrka tillförsäk
rades den katolska kyrkan så stora m ateriella förm åner att 
någon strid  kring dessa frågor inte existerar. Vid samtal med 
politiker, publicister och vetenskapsm än känner sig en svensk 
vara i en förtrogen miljö.

D em okratin i U ruguay h ar stundom  sagts bero på landets 
litenhet och befolkningens enhetlighet. Någon sanning ligger 
m åhända i dessa hypoteser, men deras begränsning fram går 
vid en blick på U ruguays h istoria . U nder m ånga år tillhörde 
om rådet om växlande Brasilien och A rgentina; sedan själv
ständighet vunnits erövrades hela U ruguay utom M ontevideo 
av en med A rgentina förbunden upprorisk general; och först 
efter ett årtionde av inbördeskrig  stabiliserades landet om kring 
1850 med engelskt och franskt stöd som en buffertstat mellan 
Brasilien och A rgentina. U ruguays politik under det senare 
1800-talet liknar andra sydam erikanska staters med en serie 
av inbördeskrig, d ik ta turer och halvt revolutionära regim 
skiften. En mera fast och varaktig  dem okratisk regim kan date
ras från 1904, då regeringen efter svåra strider nedslog ett upp- 
rorsförsök; sedan dess har endast jäm förelsevis milda och
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snabbt övergående ansatser till presidentiell d ik tatur före
kommit.

M aktstriderna i republiken förs nu, liksom för hundra år 
sedan, av två stora partier, röda och vita, ”colorados” och 
” blancos” . U rsprunget är det långa inbördeskriget före 1300- 
talets m itt; general Aribe, som stöddes av den argentinske dik
tatorn  Rosas, hade en vit kokard  till fälttecken, medan hans 
främ ste m otståndare, general R ivera —  som representerade 
den av Brasilien och västm akterna beskyddade riktningen — 
anlade den röda färgen.

H ur bar dessa partier kunnat bevara sin ställning, vilka m ot
sä ttn ingar har funnits och, fram för allt, vilka m otsättningar 
finns nu dem em ellan? P å m ånga håll får man svaret att p a r
tierna är rena makt- eller valpartier, in rik tade på att vinna 
presidenturen och m ajoritet i de båda kam rarna och därm ed 
—  kanske det mest väsentliga —  de m ånga tusen ämbeten som 
regeringen förfogar över; fö rr bestod varje  parti av en genom 
vänskap och släktskap lierad grupp av ledande fam iljer med 
folkliga följen, nu är de utbyggda till stora valorganisationer, 
men syftena, om m an så vill bristen på sakliga syften, har fö r
blivit desamma. ” Att jag  är röd  kan jag  blott fö rklara med att 
m in familj sedan ett århundrade är rö d ” , är ett av de svar jag 
får, ett annat att ” min far var vit, därför är jag  vit, så enkel är 
saken” . Som bevis på traditionens bestäm m ande inflytande an 
för man att både röda och vita är uppdelade i fraktioner, som 
ofta bättre sam arbetar med en fraktion inom m otpartiet än 
med de egna partivännerna. Den egentliga realskillnaden mel
lan partierna säges bestå i att de röda nästan oavbrutet haft 
m ajoriteten och m akten, varför de vita blivit in rik tade på oppo
sition och kritik  i stället för på positiv verksamhet.

Det finns utan tvivel riktiga och väsentliga d rag  i denna bild, 
som för tanken på de dem okratiska och republikanska p a r
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tierna i USA. med deras sam m anhållning i rena m aktfrågor 
och splittring i sakfrågor. Men det är likväl tydlig t att åtm ins
tone de senaste årtiondena de röda och vita i U ruguay, liksom 
dem okrater och republikaner i USA efter F ranklin  Roosevelt, 
i stort sett fö re trätt skilda politiska tendenser, att, om också 
med vissa reservationer, de röda varit m era k lart dem okratiska 
och m era socialt radikala än de vita. Detta sam m anhänger med 
att de röda sedan gam m alt varit starkare inom städerna och 
industribefolkningen, m edan de vitas traditionella kärn trupper 
finns bland jo rdägarna på landsbygden. Det sam m anhänger 
också med att de röda i bö rjan  av seklet kom under ledning 
av en stor radikal politiker, Batlle y Ordönez, vars verksam het 
som president och partiledare betytt en nyorientering av U ru 
guays politik. Även efter Batlles död har den rik tn ing han 
skapat bevarat sin ställning inom  p artie t; till ledarna av denna 
rik tn ing eller fraktion (batllism en) hör för närvarande flera 
av den gamle Batlles släktingar, bland dem presidenten Batlle 
Berres.

Med någon överdrift kan det sägas att det är batllism en som 
skapat dagens U ruguay. U nder dess ledning har författnings- 
reform er i dem okratisk anda genom förts, staten h a r skilts från 
kyrkan, undervisningsväsendet har g jorts effektivt, en social
lagstiftning av m odernt snitt h ar inte blott beslutats, utan också 
blivit tilläm pad. Till batllism ens mest om stridda reform er hör 
en rad  statssocialistiska ingripanden, som inte blott gällt jä rn 
vägar, vattenkraft, elektricitet och andra ” offentliga nyttig
heter” , utan även åtskilliga industrie r; tillverkningen av vin 
och sprit samt den kemiska industrin  är statsm onopol, och på 
flera andra om råden (livsm edelsindustri, jo rdb ruk ) har staten 
etablerat egna företag. Försäkringsväsendet är förstatligat, och 
staten har en stark  ställning inom  bankväsendet genom sina 
tre  banker för sedelutgivning, hypotekslån och försäkringar.
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De statliga företagen med sina under representationens m ed
verkan utsedda styrelser står tämligen fria  gentem ot rege
ringen, men kritiseras ofta för politiserad och inkom petent fö r
valtning —  med vad rä tt är det naturligtvis för en främ ling 
inte m öjligt att avgöra.

Vid sidan av batllismen står inom  det röda partiet två frak 
tioner, som b rukar betecknas med nam nen på respektive en 
nu fungerande och en avliden fraktionsledare (Acevedo och 
B aldom ir). De båda fraktionerna sitter i regeringen vid batllis- 
ternas sida, men representerar en avgjort m era konservativ 
uppfattning, särskilt i fråga om statssocialismen. Det vita eller 
nationella p artie t är kluvet i två rik tn ingar; den större, som 
leds av landets mest kände politiker, Luis H errera, för en syste
matisk och ursinnig  oppositionspolitik, m edan den m indre (de 
oberoende vita) ofta sam verkar med regeringen och tid igare 
varit representerad  i den. Situationen kom pliceras slutligen 
genom förekom sten av tre  sm åpartier, som i egenskap av idé
partier fö rk larar hela det traditionella partisystem et ineffektivt 
och föråldrat. E tt av dessa partier är kom m unisterna, vilkas 
verksamhet i U ruguay är av samma beskaffenhet som på andra 
håll. Det socialistiska partiet m otsvarar närm ast den svenska 
socialdem okratin ; att det inte vunnit större fram gångar måste 
förstås mot bakgrunden av batllismens radikala politik ; socia
listerna är m otståndare till statssocialismen och verkar för en 
allmän socialisering i form er som erin rar om den engelska g il
lesocialismen och E rnst W igforss’ planer på ekonomisk dem o
krati inom av staten organiserade företag. K atolikerna (den 
m edborgerliga unionen) m otsvarar närm ast folkrepublika
nerna i F rankrike eller de kristligt-sociala i Chile; de är k r i
tiska mot den kyrkliga h ierark in  (som snarast stöder de vita) 
och kräver med religiös m otivering vinstandel för de anställda 
i företagen, lönens anpassning efter fam iljens storlek och
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andra på en gång långtgående och ’sam hällsbevarande ’ re 
form er. I kravet på en avpolitisering av förvaltningen och in 
förande av ett förtjänstsystem  vid tillsättning av ämbeten är 
socialister och katoliker ense. Deras ledare, Frugoni och Re
gules, hör till de mest betydande personligheterna i Uruguays 
politik.

Nedan följer en tab lå över partiställningen bland folket vid 
1946 års val, i senaten (m ed 30 m edlem m ar, valda med hela 
landet som valkrets) och deputeradekam m aren (99 medlem
m ar, valda provinsvis). Valen är p roportionella; att röstsiff
ro rna inte helt m otsvarar m andatsiffrorna beror främ st på att 
de förra gäller presidentvalet.

jO beroende
K a to lik e r ..............
Socialister ..........
K om m unister . . .

Röster
Sena
torer

Depu
terade

186 000 10 31
84  000 3 13
41 000 1 2

208 000 11 34.
63 000 3 9
35 000 1 4.
26 000 — 2
33 000 1 4

Dem okratin i U ruguay kunde anses helt tryggad om inte 
under de senaste åren inrikespolitiska m otsättningar kom bi
nerats med påtryckningar och faror utifrån. Den peronska d ik
taturen  i A rgentina, liksom för hundra  å r sedan diktaturen 
Rosas, fram står som en potentiell fara för U ruguays självstän
dighet. Gång efter annan har Perön genom hotelser och han 
delspolitiska å tgärder visat sitt m issnöje med den kritik  av 
hans regim  som är självfallen i den fria uruguayska pressen; 
hans nationalistiska uttalanden, likaväl som hans handlingar,
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tyder på att han gärna skulle tvinga de små staterna vid A rgen
tinas gränser att bli bundsförvanter eller satelliter —  om ett 
lägligt tillfälle erb jöde sig. Hans politik ter sig för U ruguays 
del så m ycket mer oroväckande som de vita nationellas ledare 
H errera —  sedan årtionden misslyckad kandidat till p resident
posten —  i skilda sam m anhang visat sym patier för d ik ta tu r
tendenser av fascistisk art. H errera har före och under det 
senaste världskriget tag it M ussolinis, Francos och i viss u t
sträckning till och med Hitlers parti och i deras anda spårat 
im perialism  i engelsk och am erikansk po litik ; då H itler vann 
sina segrar representerade H errera den anpassningslinje som 
i A rgentina uppbars av m ilitärerna kring P eron och i Brasilien 
av diktatorn  Vargas. Mer direkt oroande är att han fram trätt 
som försvarare av P erån  sedan denne kom m it till makten och 
alltså av m ånga antas redo att följa den argentinske diktatorns 
exempel. M isstankarna h ar stärkts genom att det vid flera till
fällen uppdagats att peronistpartiet försett H erreras anhängare 
med pengar och propagandam aterial. Det är därför inte orim 
ligt att befara att en valseger för H errera  skulle leda till inte 
b ara dem okratins, utan också den nationella frihetens förlust.

Enligt flertalet politiker är dock risken inte stor. Det är 
o tänkbart att H errera skulle få m ajoritet vid nästa val, säger 
republikens president. A ndra fö rk larar att H errera, känd för 
sin opportunism , kan tänkas helt ändra sin politiska linje i 
händelse av en valseger, åter andra att han aldrig skulle få sitt 
parti med sig på en diktaturpolitik  m ed anslutning till Peron. 
Men alla har k lart för sig att en kupp av känd typ —  en revolt 
förenad med hjä lp  u tifrån  —  vore en m öjlighet, om inte U ru 
guay liksom förr kunde räkna på stöd från  starkare dem okra
tier, närm ast Brasilien, men i sista hand  USA.

Ett samtal med H errera själv b id ra r  inte att klarlägga situa
tionen. Den snart å ttiårige partiledaren  h a r  förblivit något av
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en gåta för sina landsm än; han är inte medlem av parlam entet, 
som ta lare  och skribent ä r han medelm åttig, och m an söker 
förk lara hans ställning med att han är en äkta caudillo, en folk
lig ledare med m ystisk tju sk raft —  med ledarens charism a, 
som M ax W eber u ttryckte saken. P å in terv juaren  ger han in 
trycket av en korsning mellan fransk aristokrat och am eri
kansk ro tarian . P å  frågan om hans inställning till U ruguays 
aktuella problem  svarar han  att inga problem  existerar i detta 
underbara och parad isiska land; på frågan om risken för dik
ta tu r blir svaret att endast en fredens, lyckans och sam förstån
dets d ik ta tur ä r  m öjlig  i U ruguay. Svaren ges med sådan entu
siasm att m an ett ögonblick tvekar om åldern tag it ut sin rätt 
eller om den vite ledaren, liksom Brutus, spelar fnoskig för att 
inte blotta sig.

I detta sam m anhang bör en episod näm nas som belyser på 
en gång pressens frihe t och dom stolarnas oavhängighet i U ru 
guay. I den argentinska pressen sprids ofta rykten 0111 de olid
liga förhållandena i U ruguay —  det är samma metod som 
kom m unistisk och nazistisk press använt då den på redogörel
ser för terrorism en i hem landet svarar med vanvettiga skild
ringar av läget i de dem okratiska staterna. För någon tid  sedan 
åtalades en uruguaysk pressm an för att han publicerat dylika 
uppgifter; grunden  för åtalet var en lag som antogs under k ri
get med giltighet så länge kriget varade, för beivrande av brott 
m ot statens säkerhet. Den åtalade frikändes av högsta dom 
stolen, som fö rk larade den åberopade lagen ogiltig, eftersom 
kriget reellt var slut, tro ts att ingen formell fred slutits mellan 
Tyskland och dess fiender. Ett sådant domstolsutslag vore inte 
tänkbart i m ånga sydam erikanska stater.

U ruguay h a r  i vida högre grad än någon annan sydam eri
kansk stat lyckats förverkliga dem okratiska principer. Det har
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sam tidigt ställt dem okratins form er under debatt: en rad  egen
artade konstitutionella pro jek t h a r genom förts eller fram lagts 
i sam band med tre stora författningsrevisioner, 1918, 1934 
och 1942. Bakgrunden till dessa experim ent är de speciella 
politiska förhållandena i landet: den traditionella uppdelningen 
på två ungefär jäm stora partier, fraktionsbildningen inom 
dessa partier samt den om fattande statssocialismen. Men hela 
debatten h ar fått sin prägel av de initiativ  som republikens 
främ ste statsm an, Batlle y Ordonez, fram förde för över trettio 
år sedan. Under resor i Europa före det första världskriget 
—  mellan sina båda presidenturer 1903— 1907 och 1911—  
1915 —  blev Batlle övertygad om det schweiziska regerings
sättets överlägsenhet, och under den följande tiden var hans 
främ sta syfte att få detta system i m odifierad  form  in troducerat 
i U ruguay. Presidentm akten skulle avskaffas, regeringen skulle 
bestå av ett kollegium med representanter för skilda partier, 
genom folkom röstningar skulle regering och representation 
kontrolleras.

I den långa striden kring dessa frågor har batllisterna rik tat 
den skarpaste kritik  mot det i hela Am erika (utom  K anada) 
rådande presidentsystemet. Detta system är odem okratiskt, 
säger man, det ger åt en enda m an en makt som  lockar till 
m issbruk, det koncentrerar de politiska striderna till valet av 
denne m an och fram kallar därm ed de tendenser till to talt ledar- 
välde, caesarism  och dik tatur som varit hela det latinska A m eri
kas fördärv. I U ruguay är denna ordning särskilt farlig, då 
den innebär att ett av två ungefär jäm starka partier, och m er
endels en fraktion inom ett av dessa partier, genom  presiden
ten blir praktiskt taget allenarådande. Lösningen är en kolle
gial styrelse, som ger alla större rik tn ingar del i m akten —  d är
igenom säkras beslut i överensstämmelse med en utbredd opi



nion, m aktkam pen m ildras, och oppositionens benägenhet att 
skrida till revolutionär aktion försvinner.

Skälen mot  dessa reform förslag har i stort sett varit de
samma som på andra håll. M an har fram fört synpunkter som 
är gem ensam m a för engelsk parlam entarism  och am erikansk 
presidentstyrelse: ett enhetligt parti hör ha m akten och an
svaret, en systematisk opposition är ett behövligt inslag i stats- 
styrelsen, en kollegial regering blir svag och overksam  på grund 
av de inre m otsättningarna. Då det vita partiet m otsatt sig de 
röda batllisternas förslag, har detta utan tvivel sam m anhängt 
med en naturlig  ovilja mot att genom en uppgörelse få en del 
av den m akt som m an ständigt räknar med att i dess helhet 
kunna erövra.

1918 års författn ing upptog Batlle y O rdonez’ idéer, men 
—  på g rund  av ofrånkom liga kom prom isser —  i en vanställd 
form. Regeringsm akten delades mellan en president, som fick 
hand om utrikespolitik, försvar och en del andra frågor, och 
ett valt ” nationellt rå d ” på nio m edlem m ar, varav tre  repre
sentanter för m inoritetspartiet, med huvuddelen av statsför
valtningen inom  sitt kom petensom råde. Denna klyvning av 
regeringsm akten, som en av republikens främ sta statsrätts- 
ju riste r betecknat som ”vansinnig” —  och som knappast haft 
någon m otsvarighet i världen utom i de indiska provinsrege
ringarna efter 1919 års reform  —  m edförde oavlåtliga slit
n ingar, främ st mellan den röde presidenten och de tre vita 
m edlem m arna i det nationella rådet. Delvis till följd härav 
kom  den korta ansatsen till d ik tatur år 1933, då president 
T erra satte det nationella rådet u r funktion och styrde genom 
nödförordningar. Då ett författningskonvent för u tarbetande 
av en ny författn ing sam m ankallades 1934 var man på det 
k lara med att dualism en av år 1918 måste hort.

Den nya författningen av år 1934 blev em ellertid också en
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egendomlig och tvivelaktig kom prom issprodukt. Exekutivm ak
ten överläts i princip  åt presidenten, men vid dennes sida ställ
des en m inistär med rä tt för varje  m inister att begära om röst
ning i ett ärende; vid en dylik om röstning ägde presidenten 
blott två röster och utslagsröst —  liksom den svenske kungen 
i rådet under frihetstiden. Den grundsats om m inoritetsskydd 
och inflytande för oppositionen som låg bakom  sym patierna 
för det schweiziska systemet tillgodosågs genom två sä rp räg 
lade bestämmelser.

Enligt den ena måste tre  av de nio m in istrarna tillhöra det 
största m inoritetspartiet; i de följande regeringarna satt alltså 
regelbundet sex röda och tre vita. Enligt den and ra  skulle hälf
ten av senatens trettio platser gå till sam m a m inoritetsparti. 
De vita fick alltså, oberoende av de båda huvudpartiernas 
styrkeförhållanden, samma representation som de röda i sena
ten och därm ed m öjlighet att h indra  antagandet av alla rege- 
ringsförslag. Så långt torde tanken på m inoritetsskydd varken 
förr eller senare ha drivits i en författn ing. Än en gång hade 
den schweiziska teorin  omsatts i en absurd  praktik .

De svårigheter som dessa bestäm melser m edförde ledde till 
den senaste författningsrevisionen, genom driven år 1942 under 
sam verkan mellan den röda m ajoriteten och den s. k. oberoende 
m inoriteten inom  det vita partiet. Oppositionen berövades rätt 
till representation i regeringen; senaten skall liksom  depute
radekam m aren väljas enligt proportionell metod. P residentens 
ställning till regeringen förblev i huvudsak densam m a som 
förut, men bestäm m elserna om exekutivm aktens förhållande 
till representationen utvecklades i rik tn ing m ot o rd inär p arla 
m entarism . Presidenten skall utse m in istrar ” som, genom att 
de kan räkna på parlam entariskt stöd, säkrar äm betsinnehavets 
varaktighet” ; under alla betingelser kan likväl statschefen be
sätta fyra av de nio m inisterplatserna med m edlem m ar av sitt

80



eget parti, en regel som tryggar hans dom inerande inflytande 
inom  regeringen. Om kam rarna beslutar misstroendevotum, 
skall vederbörande m inister eller m in istrar avgå, såvida inte 
presidenten (vid ett m isstroendevotum  med m indre än tre 
femtedels m ajoritet) upplöser kam rarna och förordnar om nya 
val; därest efter nyvalen nytt m isstroendevotum  beslutas, 
m åste inte bara  m in istrarna, utan också presidenten själv avgå. 
N ågot regelrätt m isstroendevotum  har aldrig  kommit till stånd, 
och föreskriften om parlam entariskt stöd för regeringen har 
inte strikt tilläm pats; sedan de oberoende vita år 1947 u t
trädde ur regeringen kan denna, bestående av representanter 
för de röda fraktionerna, inte räkna på m ajoritet i någon av 
kam rarna.

Under strävandet att komma ifrån  det am erikanska p resi
dentsystem et —  med de faro r för dem okratin detta ansetts 
m edföra —  har U ruguay alltså exprim enterat med varianter 
av såväl schweizisk kollegialregering som regelfäst parlam en
tarism ; trots att experim enten stundom varit underliga och 
misslyckade, har själva folkstyrelsens grundsats upprätthållits 
och fått ständigt ökad auktoritet. Det bör observeras att 1942 
års författningsrevision inte innebär att de från  Schweiz häm 
tade tankegångarna övergivits. Både inom  den röda m ajori- 
tetsfraktionen och bland de vita oberoende arbetar m an för 
ett genom förande av den schweiziska regeringsm etoden, utan 
de konstigheter som vidlådde försöken av år 1918 och år 1934, 
och ett förslag i denna rik tn ing vann stor, ehuru icke tillräck
lig, anslutning vid en folkom röstning år 1946. H ärtill kommer 
att den nuvarande författningen på åtskilliga punkter företer 
schweiziska influenser. Sålunda är folkom röstning obligato
risk vid författn ingsändringar. Ett annat exempel är det skydd 
för m inoritetsintressena som författningen och lagstiftningen
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ger i fråga om de statliga företagen. Nya dylika företag får 
inte upprättas, och redan existerande statsföretag får inte ned
läggas utan beslut med två tredjedels m ajoritet i vardera kam 
m aren. Även n är det gäller organisationen av och styrelsen för 
dylika företag h ar m an sökt sö rja  för att de politiska m inori- 
te tsrik tn ingarna skall kunna utöva ett betydande inflytande.

Även i föreskrifterna om presidentval finns originella utslag 
av strävandet att trygga dem okratin och om öjliggöra d ik ta tu
ren. I andra stater med folkvald president gäller regeln att den 
kandidat är vald som erhåller det högsta röstetalet; stundom  
stadgas, såsom i USA och i Chile, att om ingen kandidat får 
absolut m ajorite t avgörandet skall träffas inom  representatio
nen. I U ruguay har m an med tanke på det härskande p a rti
systemet in fört en regel om kartellbildning vid presidentvalet. 
Skilda kandidater kan uppställas under gemensam kartell
beteckning; den kartell som får det högsta röstetalet erhåller 
presidentposten, och inom  kartellen går platsen till den kan 
didat som har det största antalet röster. H ur systemet fungerar 
fram går av resultaten vid det senaste presidentvalet, år 1946. 
De röda uppträdde som kartell med tre  skilda kandidater för 
de tre frak tionerna; då det sam m anlagda röstetalet var det 
högsta (311 000), valdes till president den största fraktionens 
kandidat, trots att han erhållit endast 186 000 röster mot den 
vite ledarens 208 000. P å  detta sätt vill m an undvika att en 
splittring inom  det större partiet leder till seger för minoritets- 
partiet —  en situation som förelåg i USA vid 1912 års p resi
dentval och som i sydam erikanska stater vid flera tillfällen, 
senast i Colombia, lett till våldsam ma konflikter.

I flera sydam erikanska författn ingar stadgas alt en avgå
ende president inte om edelbart får omväljas. I U ruguay har 
m an gått ett steg längre i strävan att försvåra uppkomsten av 
en diktatur. En vice president som in träder i presidentäm betet
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kan inte vid följande val utses till president, om han fungerat 
i denna egenskap m er än ett år. Bestämmelsen gör det omöjligt 
för den nuvarande presidenten, Batlle Berres, som år 1947 
blev statschef efter företrädarens död, att fram träda  som kan
didat vid årets val.

Flera andra exempel kunde ges på den nästan pedantiska om
sorg med vilken U ruguays lagstiftare sökt fullända folkstyrel
sen och resa hinder mot caesaristiska försök. Men man är väl 
medveten om att alla dylika bestäm m elser är av begränsat 
värde och att huvudsaken är att göra dem okratin till en själv
fallen och av alla erkänd form  för statsarbetet.
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Statsliv och partier i Chile

Av gam m alt skildras Chile som en av Sydam erikas mest sta
bila och från  politisk synpunkt fria  s ta te r; under senare tid 
har det ofta placerats som n r 2 —  efter U ruguay —  bland de 
regim er som närm ar sig verklig dem okrati. Dessa omdömen 
kan synas underliga vid en blick på Chiles historia . U nder 
1800-talet hade landet tre  inbördeskrig  och ett sto rt antal med 
våld genom förda eller i varje  fall författn ingsstrid iga fö ränd 
ringar i styrelsen med åtfö ljande tendenser till fö rtryck  och 
polisvälde. De senaste tjugufem  åren uppvisar två eller tre 
fram gångsrika m ilitärrevolter, åtm instone tre  presidenter har 
avsatts före äm betstidens utgång, och om kring 1930 rådde i 
flera år d ik ta tu r; härtill kom m er några misslyckade upprors- 
försök och m ånga våldsam m a upplopp och dem onstrationer.

Efter de sydam erikanska m ått som skildrarna anlagt är dock 
den höga uppskattningen av chilensk politik väl förståelig. Ett 
fåtalsvälde, tryggat bland annat genom begränsning av röst
rätten, härskade visserligen ända in på 1900-talet, men del 
förenades med en betydande politisk frihet, och i sto rt sett 
fördes striden mellan konservativa och liberala —  till stor del 
gällande förhållandet till den sederm era avskaffade statskyrkan 
—  i korrekta form er. Inbördeskrigen var relativt kortvariga 
och föga b lodiga; d ik ta turerna var m ilda och snabbt över
gående. De senaste årtiondena har m edfört en dem okratise
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ring, som endast för korta tider avbrutits av statskupper, och 
en redan tid igare uppbyggd trad ition  av fri debatt och ömse
sidiga uppgörelser har befästs. Så långt h a r m an likväl inte 
kom m it att det är berättigat a tt ta la om folkstyrelse i väst
europeisk och nordam erikansk m ening; m an befinner sig i 
g ränstrak terna mellan fåtalsvälde och dem okrati.

I extrem  g rad  fram träder i Chile två företeelser som över
huvud är utm ärkande för de sydam erikanska staterna. Den 
ena är den y tterliga koncentrationen av jordegendom en; så 
gott som all odlad jo rd  tillhör ett par tiotusental ägare, medan 
den stora massan av jordens b rukare  kan betecknas som sta
tare, to rp are  eller lantarbetare. I sam m anhang härm ed står att 
landet äger en relativt stor överklass, en aristokratisk och kulti
verad social och politisk elit; dess kärna består av jo rdägarna, 
med allt sta rkare inslag av företagare, affärsm än och fram 
gångsrika u tövare av fria yrken -— num era sysselsätts avsevärt 
m indre än hälften av landets befolkning inom jordbruket. Den 
andra  åsyftade företeelsen är att landets ekonom i bygger på 
export av två produkter, koppar och salpeter; då 70— 80 p ro 
cent av exportvärdet ligger i dessa varor, under senare år ofta 
u tgörande över 25 procent av den totala produktionen, blir 
beroendet av världskonjunkturerna u tom ordentligt starkt, och 
det är lätt att i Chile konstatera ett d irekt sam band mellan fö r
ändringarna i dessa konjunkturer och de inrikespolitiska k r i
serna. Då under depressionen om kring 1930 exporten på fyra 
år gick ned från  2 293 till 282 m illioner guldpesos —  varmed 
följde en liknande m inskning av im porten —  är det förståeligt 
att d ik ta tur och revolutioner kännetecknade chilenskt statsliv.

Chiles styrka, skrev professor Ivar Högbom år 1932, beror 
”på nationalism  och n itra t” —  det var innan kopparn detroni- 
sera t salpetern som främ sta exportvara. Den chilenska natio 
nalkänslan, karikerad  i talet om Sydam erikas preussare, har
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fått en speciell prägel genom överklassens stabilitet och kultur, 
den aktiva och lyckosam ma utrikespolitiken sam t arm éns och 
än m era flottans traditioner. Man kan fortfarande höra  chilener 
tala om de segerrika krigen mot Bolivia och P eru  under 1800- 
talet ungefär som en tysk fö rr talade om Bismarcks och Moltkes 
trium fer. Det vore falskt att i denna nationalism  spåra krig isk
het och expansionsvilja; num era är den knappast m er än ett 
m edvetande om och och en känsla av ansvar för att tillhöra en 
av Sydam erikas ledande nationer. I sina uttryck betingas na tio 
nalkänslan av befolkningens hom ogenitet. P å  sex m illioner 
invånare kommer blott något hundratusental ind ianer —  var
jäm te en m inoritet av befolkningen är av b landras — , m edan 
negrer helt saknas; v idare är den vita befolkningen enhetlig, 
då im m igrationen alltid varit begränsad och under senare tid 
genom restrik tioner nedbringats till en obetydlighet.

Presidentsystem et, med dess självständiga ställning för stats
chefen och dess m aktfördelning mellan denne och represen ta
tionen, råder och har med undantag  för skedet 1891— 1925 
varit rådande i Chile. 1891 års författn ing var ett experim ent 
med parlam entarism en; regeringen, som var centrum  för 
exekutivm akten, skulle å tn ju ta  representationens förtroende 
och var skyldig att avgå vid m isstroendevotum . Denna styrelse
form, som ledde till ta lrika regeringsskiften och påstods fö r
svaga regeringsm akten, fick genom 1925 års fö rfattn ing vika 
för det traditionella presidentsystem et; typiskt är att den libe
rale presidenten A rturo  A lessandri, som genom drev reform en, 
sade sig föredra risken ’"av en enda m ans dik tatur fram för ett 
parlam ents oansvariga välde” . Den parlam entariska tendensen 
har em ellertid såtillvida levat kvar som m inistärerna i regel 
inte bestått blott av m edlem m ar av presidentens parti. K oali
tionsregeringar med m ajoritet inom representationen har varit
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det vanliga, och statschefen har i realiteten inte —  utom  under 
de korta d ik ta turperioderna —  h aft samma dom inerande ställ
ning som i de flesta sydam erikanska stater.

En vag skillnad mellan person- och m aktpartier å ena sidan, 
åsik tspartier å den andra kan iakttas i Chile liksom på andra 
håll. P artie rnas antal är mycket stort, vilket delvis sam m an
hänger m ed det proportionella valsättets in fö rande; vid de 
senaste valen till deputeradekam m aren, i m ars 1949, uppträdde 
inte m indre än sju tton  partier, och femton blev representerade. 
Vid presidentvalen slutes allianser mellan skilda partier, och 
särskilda tillfälliga sam m anslutningar bildas för att verka för 
en bestäm d kandidat. Generellt m åste partiernas ofta lösliga 
karak tär och kortvariga existens betonas —  likaväl som  det 
otydliga och kortfristiga i deras program . En föreställning om 
det nuvarande läget ger följande uppgifter om deputeradekam 
m arens sam m ansättn ing; två m edlem m ar av kam m aren är så
som ” oberoende” inte upptagna under något parti.

Regeringspartier:

K onservativa trad itionalister .....................  20
Liberala ................................................................  34
Radikala ...........................................................  45
Socialister ...............................................................  6
D em okrater ..........................................................  6

111
Oppositionspartier:

K rislligt-sociala .............................................  10
Falangister ..........................................................  2
S m åbrukarpartie t .............................................  14
Socialister, uppdelade på flera partie r . . 9

35
Av kammarens 148 ledamöter är 56 advokater, av senatens 46 leda

möter 22.
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T raditionalisterna utgör resten av Chiles gam la konservativa 
parti, stött av kyrkan, godsägarna och en stor del av dessas 
underlydande. U r detta parti har det kristiligt-sociala, som n ä r
mast m otsvarar folkrepublikanerna i F rankrike, b ru tit sig u t; 
m an kräver uppdelning av storgodsen och ett slags ekonomisk 
dem okrati, allt under hänvisning till radikala tendenser i 
påvens encyklikor. P artie ts ledare är E duardo Cruz Coke, ryk t
bar för intelligens och slagfärdighet, men också för en egen
domlig förening av fanatism  och kylig beräkning —  på den i 
protestantisk ideologi uppfostrade verkar han typisk jesuit. 
N ära de kristligt-sociala står falangisterna, en ungdom srörelse 
som inte få r förväxlas med sin spanska nam ne; riktningen är 
på en gång rad ikal och religiös och ledes av några högt be
gåvade akadem iker. De liberala representerar traditionalism en 
på vänsterhåll; i Sverige skulle vi kalla dem konservativa; deras 
politiska krav (skilsmässa mellan stat och kyrka, dem okratise
ring, m åttliga sociala reform er) förverkligades under den nu 
å ttiårige ledaren A lessandris två presidenturer. De radikala, 
med presidenten Gabriel Gonzålez Yidela i spetsen, har fö r
k larat sig vara kapitalism ens fiender och har vunnit stöd även 
bland industria rbetarna ; vid makten har partiets politik, såsom 
senare skall beröras, varit m oderat. Bland de övriga partierna 
m ärks raden av socialistiska rik tn ingar, åtskilda av person- och 
d ok trin frågor; det socialistiska parti som tillhör regerings
blocket står den borgerliga radikalism en nära, men kräver 
vissa socialiseringsåtgärder. Sm åbrukarpartiet, det största op
positionspartiet, begär jo rd refo rm  och nyodlingar i statlig regi 
och väd jar överhuvud till de m issnöjda. Till dess ledare hör 
general Carlos Ibånez del Campo, m ilitär d ik tator 1927— 1931, 
och m ånga ser i partiet en chilensk m otsvarighet till perön- 
ismen.
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Vilken är skillnaden mellan regering och opposition? Redan 
de g jorda an tydningarna om de skilda partierna  v isar att den 
frågan inte är lä tt att besvara. Enligt m ångas åsikt är b ry t
ningen inom  det konservativa lägret väsentligen beroende på 
att Cruz Coke i opposition anser sig ha stö rre utsikt att fö r
verkliga sina presidentiella asp ira tioner; liknande m otiv p å 
stås förklara and ra  egendom ligheter i partikonstellationen. 
M öjligen kan det sägas att regeringspartierna vill ”en refo rm 
verksam het på det beståendes g ru n d ” och att oppositionsrikt- 
n ingarna begär m era drastiska åtgärder —  men de flesta icke 
i spelet engagerade m isstänker att denna m otsättning till stor 
del är taktiskt och personligt betingad. P å en punkt är em eller
tid  skillnaden relativt k la r: regeringsblocket stöder kom m u
nistförbudet, m edan oppositionen m er eller m indre bestäm t 
begär dess upphävande. F ör att förstå denna stridsfråga måste 
vi gå tillbaka till 1946 års presidentval.

V id detta val fram trädde tre  kandidater, den konservative 
Cruz Coke, liberalen A lessandri och radikalen Gonzålez Videla. 
De erhöll respektive 142 000, 131 000 och 192 000 rö ste r; då 
ingen nått absolut m ajoritet, gick valet mellan de båda främ sta 
kandidaterna enligt författningen till kongressen, som utsåg 
Gonzålez Videla. Segrarens höga röstetal berodde uppenbar
ligen på hans starka anknytning åt vänster, inte m inst på  att 
kom m unisterna, med 10— 15 procent av rösterna, stött hans 
kandidatur. Gonzålez Videla uppträdde också till en början  
som ett slags folkfrontsledare och insatte tre kom m unister i 
regeringen —  en åtgärd  som väckte oerhört uppseende såsom 
något nytt i sydam erikansk politik. Em ellertid ansåg sig p resi
denten finna att de kom m unistiska m inistrarna saboterade 
regeringsarbetet och i sin ställning såg blott en p la ttfo rm  för 
ag itation ; stora strejker igångsattes i kom m unistisk reg i; i 
april 1948 förklarade man sig ha avslöjat en v ittu tgrenad  re
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volutionär sam m ansvärjning. Steg för steg drog presidenten 
med stöd av tid igare m otståndare konsekvenserna av dessa fö r
hållanden: å r 1947 uteslöts kom m unisterna ur regeringen, 
senare häktades ett antal ledande partim än, och slutligen fö r
b jöds år 1948 det kom m unistiska partiet och all kom m unis
tisk agitation. 30 000 m edlem m ar av kom m unistpartiet ströks 
ur röstlängderna. Regeringen fick i sam band med dessa å tgär
der efter hand  karak tären  av en sam lingsregering in rik tad  på 
att bevara regim en m ot aktioner från  ytterlighetspartiernas 
sida.

Det m otstånd som kom m unistförbudet m öter även inom 
partier av u tpräglat borgerlig  karak tär beror utan tvivel i viss 
mån på principiella betänkligheter mot att undertrycka en poli
tisk åskådning. Men förklaringen ligger också i en tendens att 
tävla om de betydande arbetargrupper som anses vara kom 
m unister eller kom m unistsym patisörer. Då general Ibånez i 
m ars 1949 blev senator för Santiago hade han system atiskt 
sökt vinna dessa grupper genom en radikal k ritik  av regeringen, 
och samma taktik  fram träder bos andra oppositionsgrupper. 
P å m ånga håll vän tar m an att denna konkurrens skall bli av 
utslagsgivande betydelse vid 1952 års presidentval. A tt kom 
m unistpartiet upplösts betyder alltså inte att kom m unism en 
försvunnit u r chilensk politik.

Partisp littringen  och partistriderna visar att ett betydande 
m ått av politisk frihet finns i Chile. Pressens ställning bestyrker 
detta förhållande. En livlig debatt äger rum  mellan tidn ingarna, 
av vilka några  ä r d irekt anknutna till partier, medan det stora 
flertalet är p rivatägda och politiskt oavhängiga; i Santiago och 
V alparaiso har de av fam iljen Edwards ägda tidn ingarna, med 
El M ercurio i spetsen, ur upplagesynpunkt en dom inerande
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position. En egendomlig, mot liberala p rinciper stridande före
teelse finnes: efter diktaturen  för tjugu  år sedan stå r en stats
tidning, La Nacion, till regeringens förfogande —  med en av 
presidenten tillsatt styrelse och redaktör — , men denna tid 
ning har, med en upplaga på om kring 50 000 exem plar, ett 
begränsat inflytande och redigeras för övrigt någorlunda själv
ständigt inom den av regeringspolitiken angivna ram en. I jäm 
förelse med den svenska pressen är den chilenska svag. San
tiago, med m er än en m illion invånare, h a r  en vida m indre 
total tidningsförsäljn ing än Stockholm.

Frihetsprincipen råder i stort sett också beträffande andra 
form er för opinionsbildning. I den privatägda radion får skilda 
rik tn ingar komma till tals, även om en viss varsam het i kritiken 
av regeringen kan förm ärkas. Försam lingsfriheten respekteras 
norm alt, även om den i ex traord inära situationer inskränkes 
på ett för oss helt främ m ande sätt. Inom  de obligatoriska och 
statligt inregistrerade fackföreningarna får alla rik tn ingar 
utom kommunismen bedriva agitation —  i m otsats till vad 
fallet är i A rgentina och Brasilien.

Både på grund av lagbestäm m elser och av dessa oberoende 
faktiska förhållanden är em ellertid folkstyrelsen snarare  ten
dens än realitet. Antalet röstande är lågt, det hör till de före
teelser som frapperar —  om kring en halv million på en befolk
ning av sex m illioner. Detta förklaras till stor del av att kvinn
lig rösträ tt inte funnits annat än vid kom m unalval; nu har 
em ellertid kvinnorna fått rö strä tt —  enligt de katolskt kon
servativa en praktisk tillgång, enligt de radikala en ideologisk 
nödvändighet —  och skall för första gången använda den vid 
1952 års presidentval. V idare är analfabeterna uteslutna, och 
de u tg jorde enligt officiella uppgifter 27 procent av befolk
ningen över sexton år vid 1940 års folkräkning. H ärtill kom

92



mer att registrering hos m yndighet måste ske sex m ånader i 
förväg för att rösträtt skall erhållas; inom  en del om råden 
underlåter bo rtå t 50 procent av m ännen denna registrering 
och b lir alltså autom atiskt uteslutna från  valen, ett fö rhål
lande som av många betraktas som en fördel för de kon
servativa.

Röstningen är formellt fri, men tro ts den hem liga röstavgiv
ningen långtifrån  alltid reellt. A tt direkta m utor i viss om fatt
ning förekom m er erkännes allm änt, men denna trafik  har starkt 
avtagit. V iktigare är att på landsbygden de stora jo rdägarna 
länge kunnat och ännu på m ånga håll kan dirigera sina under
lydande vid valen likaväl som i arbetet; det är en sak varom 
man ta lar öppet och naturligt, m ed beklagande men utan in 
dignation. V idare brukar de stora och förm ögna partierna  på 
landet ge gratifikationer åt dem som inställer sig för att rö s ta ; 
ursprungligen var det här fråga om en ersättning för besväret 
att färdas från  hem orten till vallokalen. Dessa gratifikationer 
betraktas inte som m utor, då något löfte att rösta på veder
börande p arti inte ges, men naturligtvis u tgår m an från  att 
g ratifikation  skall sökas hos det parti för vilket den h jä lp 
sökande äm nar rösta. Även denna praxis omtalas med stor 
öppenhet, och det betonas att g ratifikationerna på några år 
till följd  av inflationen stigit från  50 till 200 pesos (m ot
svarande 10— 20 kronor i Sverige). Vilken roll detta system 
spelar är svårt att fastställa; exempelvis falangister och socia
lister fram häver dess betydelse, ty  de vill eller kan inte betala, 
medan de traditionella partiernas talesmän betecknar saken 
som obetydlig och oskyldig —  en förutsättning för de anspråks
lösa folkfester som på landsbygden och i sm åstäder följer på 
valakten. V iktigare än alla dessa faktorer är de stora klasskill
naderna och m ajoritetens totala b rist på politisk bildning —
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ett hinder för verklig dem okrati som fram träder överallt, men 
alldeles särskilt s tark t på  landsbygden. H är som i andra  jäm 
förelsevis progressiva sydam erikanska stater erin ras vi om 
förhållandena i V ästeuropas halvfärdiga dem okratier för fem
tio eller hundra  år sedan, och vi får k lart för oss att kärnan i 
problem et helt enkelt ä r folkupplysning och förbättrade lev
nadsvillkor, varfö r en ” lösning” kan tänkas endast på mycket 
lång sikt.

De legala begränsningarna av friheten, eller rik tigare m öj
ligheterna att legalt begränsa friheten, bildar en annan påtaglig 
inskränkning av den chilenska dem okratin. Författn ingen är 
på denna punkt av m indre vikt; de speciella befogenheter p re
sidenten enligt denna kan utöva vid inre kriser ä r föga om
fattande. E fter att under flera år ha opererat med provisoriska 
fullm aktslagar antog em ellertid kongressen i slutet av 1948 en 
” lag om dem okratins varaktiga försvar” , som i syfte att för 
fram tiden bevara den dem okratiska friheten ger stora m öjlig
heter att begränsa den. Lagen är inte så långtgående och kaut- 
schukartad som m otsvarande lagstiftning i Brasilien —  och 
än m indre i A rgentina — , men de risker den m edför för den 
regim  den vill skydda är uppenbara.

I lagens första parag raf förbjudes d irekt det kom m unistiska 
partiet och v arje  form  av kom m unistisk ag itation ; detsamma 
gäller, heter det v idare, ”varje  förening, organisation, parti, 
riktning eller rörelse som inom  republiken söker upprätta  ett 
system som stå r i m otsättning till det dem okatiska eller som 
lagstridigt verkar mot landets suveränitet” . Vilka system som 
här åsyftas k largörs närm are i det följande, där det talas om 
” de system som i teori eller handling syftar till a tt upprätta 
ett to talitärt eller tyranniskt styre, med undanrö jande av m ino
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rite ternas oförytterliga friheter och rättigheter och mänskliga 
friheter och rältigheter överhuvud” . Det ä r  tydligt att redan 
dessa bestäm melser kan u tnyttjas på  ett sätt som gör åsikts- 
och föreningsfriheten illusorisk. Men därtill kommer föreskrif
ter om straff ” för u tbredande av falska uppgifter i syfte att 
störa den konstitutionella ordningen, landets lugn och säker
het, det ekonom iska och m onetära systemet” , ” för kränkningar, 
föroläm pningar, angrepp och opassande u ttalanden m ot re
publikens president och m in istrar, vare sig detta sker i anslu t
ning till deras offentliga verksam het eller in te” . S trejker och 
propaganda för strejker i statsföretag och alla företag ” av 
offentlig ny ttighetskarak tär” är straffbelagda; statsanställda 
får inte ansluta sig till en fackförening. Om propaganda av 
förb juden  a rt sprides i tidn ingar eller i rad io  kan för viss 
tid  u tgivningsförbud respektive radieringsförbud  för veder
börande tidning eller radiostation  stadgas. I sin helhet ger 
lagen, som här blott refererats i några av de mest drastiska 
punkterna, rä tt till en oerhörd  m aktkoncentration hos rege
ringen och byråkratin .

Det säges i regel i Chile att denna lag —  liksom liknande 
tid igare fullm aktslagar —  tilläm pats med stor m oderation. 
Denna uppfattn ing är förståelig såtillvida som regeringen läm 
nat m ånga m öjligheter obegagnade —  eljest vore Chile ostri
d igt en d iktatur. I oktober 1949 satt inga kom m unister i fäng
else, och endast några tiotal var ställda under särskild  över
vakning. Lagen har likväl u tnyttjats på ett sådant sätt —  för 
alt inskrida mot ”statsfientliga” uttalanden, för att b ry ta stre j
ker osv. —  att även den hårda kritiken från  vissa oppositions
gruppers sida ter sig m otiverad. Och säkerligen leder lagens 
existens till en begränsning av den offentliga debatten, en 
m ildring av den oppositionella kritiken, en tendens att bö ja sig 
för de styrande som visserligen k lart skiljer sig från den to ta li
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tära likriktningen men också är den genom förda folkstyrelsen 
helt främ m ande.

Liksom en rad  andra sydam erikanska stater h a r Chile en 
m odern socialpolitisk lagstiftning; grundläggande reform er 
genom fördes redan av Alessandri i bö rjan  av 1920-talet, och 
arbetet har fullföljts under senare tid , inte m inst av den nu 
fungerande regeringen. Men liksom på andra håll är skillna
den mellan fattiga och rika stor, industria rbetarnas inkom ster 
är låga i förhållande till kapitalvinsterna, och de än säm re 
ställda jo rdb ruksarbetarna är enligt lagen eller i varje  fall i 
realiteten undandragna m ånga av socialpolitikens fördelar. En 
höjning av reallönerna har utan tvivel ägt rum  efter kriget, 
men den är inte betydande, och flertalet arbetare lever i villkor 
som för oss te r sig eländiga, m edan ett fåtal förm ögna utvecklar 
en lyx som i Sverige skulle verka utm anande.

För att på  lång sikt fö rbättra  läget söker regeringen i enlig
het med det för hela Sydam erika gällande m önstret att höja 
folkupplysningen och åvägabringa ett rationellt u tny ttjande av 
landets tillgångar. I det sistnäm nda hänseendet fö ljer den helt 
andra vägar än exempelvis P eron i A rgentina. U tländskt kap i
tal förklaras vara välkommet. De stora koppar- och nitratföre- 
tagen får förbli i nordam erikansk ägo, även om de b lir kraftigt 
beskattade och effektivt kontrollerade. Denna politik, som ger 
kom m unisterna m öjlighet att spela patrio ter, betecknar presi
denten som den enda rationella —  det vore absurt att förstöra 
statsfinanserna genom lån från  USA för att inköpa no rd 
am erikanska företag. Den eftersträvade industrialiseringen 
sker inte i sam band med socialisering. Inom  regeringen är 
endast socialisterna förespråkare för vissa socialiseringsåtgär- 
der, främ st beträffande kolgruvorna, som ägs av chilenska 
kapitalister. För att rationalisera och utbygga industrin , som 
gått snabbt fram åt under de senaste årtiondena, finansierar
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staten i stället en ’ korporation för produktionens främ jande” , 
vilken ger råd  och lån (i stort sett med av USA givna eller 
i USA upplånade pengar) åt privata företag. E lektrifiering, 
u tnyttjande av järn- och petroleum tillgångarna, förädling av 
kopparn och andra råvaro r inom landet hör till de saker som 
står på dagordningen.
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Sydamerika och USA

USA och England stod fadder för de nya republikerna
1 Mellan- och Sydam erika. Den brittiske utrikesm inistern 
George Canning förklarade i underhuset att han ”kallat till 
liv en ny värld  för att trygga jäm vikten i den gam la” . Den
2 december 1823 uttalade den am erikanske presidenten James 
M onroe i sitt budskap till kongressen att ”vi skulle anse varje 
försök från  deras (de europeiska staternas) sida att utsträcka 
sitt system till någon del av detta halvklot såsom farlig t för 
vår fred och trygghet” och att ” de am erikanska kontinenterna, 
till följd av det fria och oberoende tillstånd de ernått och upp
rätthåller, hädanefter icke är att anse såsom förem ål för fram 
tida kolonisation av några europeiska m akter” . Dessa deklara
tioner, tillkom na efter överläggningar mellan de båda anglo- 
sachsiska staternas regeringar, var i sitt väsentliga syfte ty d 
liga: England och USA ville, eventuellt med väpnad makt, 
skydda de frig jo rda  staternas frihet, som hotades genom den 
heliga alliansens planer att återställa det spanska väldet. De 
avgörande m otiven för aktionerna är lika tydliga: USA drevs 
av fruktan för att europeiska storm akter med fäste i södra 
Amerika skulle bli en fara för den unga unionens existens, 
England ville skydda sina snabbt förvärvade handelsintressen 
i de gamla spanska kolonierna; i båda länderna var en känsla
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av sam hörighet med de fria nationerna gentem ot den heliga 
alliansens legitim ism  verksam vid sidan av de rena intresse
motiven.

Redan vid denna tid  fram trädde planer på ett panam eri- 
kanskt sam arbete. Den främ ste m ålsm annen för denna tanke, 
Simon Bolivar, lyckades visserligen få sam m an en kongress i 
P anam a år 1826, men dess fö rhandlingar blev resultatlösa. 
England, som Bolivar betecknande nog tänkte sig som medlem 
av den nya organisationen, skickade blott en observatör, USA:s 
delegation bann inte fram  i tid , och Brasilien ställde sig helt 
utanför. För övrigt stod det k lart a tt m otsättn ingarna var stora, 
inte m inst mellan USA och England —  den brittiska regeringen 
såg i det latinska Am erika inte blott en m otvikt till den heliga 
alliansen, utan också till det förlo rade och snabbt växande 
N ordam erika.

U nder stö rre delen av 1800-talet existerade inte några spe
ciellt intim a förbindelser mellan de två am erikanska konti
nenterna. Vissa förhållanden, som bortskym s av det gem en
samma nam net och av föreställningen att världsdelar skall 
bilda en enhet, gör den begränsade kontakten naturlig. Man 
glömm er lätt att Sydatlanten länge varit en brygga snarare än 
en klyfta och att stora delar av A m erika ligger närm are Europa 
än avlägsna platser inom den egna världsdelen: avståndet mel
lan W ashingston och Moskva är m indre än mellan W ashington 
och Buenos Aires, N ordam erikas centrum  är närm are alla 
europeiska huvudstäder (utom  Aten) än Rio de Janeiro , före 
P anam akanalen reste man lika snabbt från London som från 
New Y ork till Sydam erikas västkust. V idare var USA länge 
liksom Latinam erika ett kapitalfattig t land, med im port av 
industrivaror och export av jordbruksprodukter. I fråga om 
handel likaväl som investeringar var England under 1800- 
talet n ära  nog dom inerande på den sydam erikanska m arkna
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den; först om kring år 1930 blev de am erikanska kapitalplace
ringarna lika stora som de brittiska för a tt senare bli de o jäm 
förligt största. Kulturellt bildade varken London eller New 
York utan P aris centrum  för den lilla sydam erikanska eliten.

USA :s största politiska aktion under tiden mellan Monroe- 
doktrinen och det spansk-am erikanska kriget var inte ägnad 
att skapa tillit och sympati i de latinska staterna. Erövringen 
av nära halva Mexiko 1846— 1848 var inte blott i och för sig 
oroande, utan ackom panjerades av uttryck för den attityd  som 
senare fick beteckningen im perialism  —  en blandning av m akt
vilja och tro på U SA :s andliga överlägsenhet och d äru r h ä r
flytande civilisatoriska mission. Efter denna erövring in trädde 
em ellertid ett skede av utrikespolitisk passivitet; s triderna i 
slaverifrågan, inbördeskriget och rekonstruktionsarbetet efter 
detta upptog unionens kraft och intresse.

Den uppfattning som dikterat M onroedoktrinen förblev trots 
slitningarna och de föga utvecklade förbindelserna en central 
faktor i am erikansk politik. LSA  fram stod inför världen som 
det latinska Am erikas beskyddare. Typiskt är att den enda 
allvarliga fram stöt som gjordes mot am erikanskt om råde — 
Napoleon I I I :s  aktion mot Mexiko —  sam m anföll med inbö r
deskriget och att N ordstaternas seger rev sönder dröm m arna 
om ett fransk-m exikanskt kejsardöm e. Även sydam erikanska 
statsm än förk larar det vara sannolikt att deras länder under 
1800-talet likaväl som A frika skulle ha blivit objekt för euro
peisk kolonisation om inte USA :s m akt verkat avskräckande 
på alla spekulanter.

I slutet av 1800-talet in träder på en gång m era intim a och 
m era spända förbindelser mellan LISA och dess världsdels- 
g rannar i söder. USA :s industriella och finansiella expansion, 
som gör unionen till Englands och Tysklands konkurrent om

100



exporten till och investeringarna i det latinska Am erika, kan 
kanske betecknas som en grundläggande orsak; tendenserna 
till im perialism  om kring sekelskiftet, betingade av ekonomiska 
faktorer, men också av mera tillfälliga personliga och poli
tiska konstellationer, spelar in i förloppet.

Av m indre betydelse är i detta sam m anhang att u trikes
m inistern Jam es Blaine år 1889 fick till stånd den första pan- 
am erikanska konferensen och att denna form  av sam arbete 
sederm era blev en reguljär institution. Länge blev denna pan- 
am erikanism  föga mer än en fras med ännu m agrare substans 
än skandinavism en, och konferenserna upptogs av bom bas
tiska tal, överläggningar på tekniska om råden utanför politi
ken och ett och annat ofruk tbart och irriterande m enings
utbyte på centrala punkter. V iktigare är att M onroedoktrinen 
började tilläm pas som en mot varje  europeisk inblandning i 
am erikanska förhållanden rik tad  princip. K larast fram trädde 
detta då USA år 1895 ingrep i en gränstvist mellan England 
(det brittiska G uayana) och Venezuela. ”N um era” , skrev u t
rikesm inistern Olney i en för sin grova ton beryktad depesch 
med adress till den brittiska regeringen, ” är Förenta staterna 
praktiskt taget allenarådande på denna kontinent, och dess 
åsikt är lag på de om råden inom  vilka det anser sig böra in
sk rida .” England gav vika. Enligt de efter hand tyst godkända 
am erikanska anspråken var varje  utom am erikansk aktion mot 
am erikanska stater —  t. ex. för att fram tvinga betalning av 
lån —  utesluten.

Med detta följde särskilt efter Spaniens besegrande och 
K ubas befrielse anspråk på att vara dom are och exekutor på 
den am erikanska kontinenten. Theodore Roosevelt, som i sin 
klum pighet och taktlöshet påm inde om kejsar W ilhelm, fo r
m ulerade år 1904 grundsatsen: ” System atiska orättfärdigheter
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kan i Am erika, liksom på andra håll, till slut nödvändiggöra 
ingripanden av någon civiliserad nation, och inom  den västra 
hem isfären kan Förenta staternas upprätthållande av Monroe- 
doktrinen tvinga unionen att, om också ovilligt, vid flagranta 
försyndelser eller uppenbar vanm akt utöva en internationell 
polism akt.” Roosevelt och andra am erikanska presidenter hand 
lade efter den regeln, men det var nästan genom gående USA:s 
egna intressen som påkallade polisiär verksamhet. En rad  mel
lanam erikanska stater —  Kuba, N icaragua, San Domingo, 
H aiti —  besattes på grund av oroligheter och bristande skuld
betalning under kortare eller längre tid  av am erikanska tru p 
per. Än längre gick Roosevelt då han år 1903 inspirerade och 
genom drev erkännandet av den revolution som g jorde Panam a 
—  fö ru t en del av Colombia —  till självständig stat, detta för 
att säkerställa byggandet av Panam akanalen ; några år senare 
förk larade han utan att respektera de undanflykter med vilka 
aktionen broderats att han ” tagit P anam a” .

Det var under detta skede som ordet dollardiplom ati blev 
populärt. Sam bandet mellan de am erikanska bolagens investe
ringar och den am erikanska regeringens politik är visserligen 
inte alltid entydigt. A m erikanska h istoriker har övertygande 
bevisat att i m ånga fall de finansiella och de politiska in tres
sena var separata och stridiga, men de har också k larlagt att 
politiken ofta följde dollarn. Med W oodrow W ilsons presiden
tu r (1913— 1921) kom visserligen ett avståndstagande från 
Theodore Roosevelts knytnävspolitik, och utrikesm inistrarna 
under det republikanska skedet 1921— 1933 följde snarast det 
wilsonska m önstret, men flera in terventioner företogs, och de 
svåra konflikterna med Mexiko ledde till väpnade sam m an
stö tn ingar och landstigningar och hotade gång efter annan att 
resultera i krig.
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Sydam erika hade beskyddats liksom M ellanam erika, men 
det hade inte blivit förem ål för beskyddarens m era aggressiva 
om sorger —  dessa hade inte sträckt sig längre än till näset vid 
Panam a. USA :s politik under detta skede fram kallade likväl 
oro i hela det latinska Amerika. Skulle de gam la spanska kolo
nierna efter ett århundrade av orolig frihet förvandlas till 
am erikanska kolonier, ägda av am erikanska kapitalister, 
köpare av am erikanska industrivaror, hållna i tukt och o rd 
ning av am erikanska kryssare och m arinso ldater? Så extrem t 
form ulerade inte m ånga problem et, men det diskuterades från 
Rio Grande till M agellans sund. Inte ens den dem okratiska 
ideologi som u tg jo rt en bräcklig grund för gemenskap syntes 
vara respekterad av den m äktiga unionen. Dess ideal u tanför 
USA föreföll snarare att vara en fast regim  som gav trygghet 
åt det am erikanska kapitalet. Theodore Roosevelts u trikes
m inister Elihu Root hade lika entusiastiskt som kejsar W ilhelm 
hyllat Mexikos d ik ta tor: ’’Om jag  vore poet skulle jag  skriva 
ärem innen. Om jag  vore m usiker skulle jag  kom ponera trium f
m arscher. Eftersom  jag  blott är en am erikan som älskar rä tt
visa och frihet, betrak tar jag  P orfirio  Diaz, Mexikos p resi
dent, som en av de stora män vilka är värdiga m änsklighetens 
h jältedyrkan.”

Vid de politiska följderna av denna spänning mellan konti
nenterna finns det ej skäl att dröja. Den var bakgrunden till 
en mycket om talad m edlingsaktion av ABC-staterna (A rgen
tina, Brasilien, Chile) i tvisten mellan USA och Mexiko och 
till att en rad  latinam erikanska stater, därib land Mexiko, V ene
zuela, Colombia, Chile och A rgentina, förblev neutrala i det 
första världskriget. V iktigare är att berö ra  den USA-fientliga 
åskådning som vid denna tid växte sig stark i Sydam erika; 
den innefattar d rag som är av betydelse även i det nuvarande
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läget och av perm anent intresse som utslag av nationell prestige
vilja och illusionism.

Sitt mest pregnanta uttryck har denna åskådning lå tt i 
uruguayaren José Rodos skrift Ariel, utkomm en år 1900. Ariel 
är idealiteten och ordningen i livet, den ädla inspirationen i 
tänkandet, oegennyttan i moralen, den goda smaken i konsten, 
heroism en i handlingen, förfiningen i sederna” —  och allt 
detta representeras av det latinska Amerika. USA säges inte 
d irekt vara C aliban; dock antyds de stora likheterna. N ord
am erikanen prisas för sin energi, uppfinningsförm åga och 
fram stegsvilja, men med en överlägsenhet som står föraktet 
nära. N yttighetskulten, fram gångssträvan och en falskt dem o
kratisk likriktning dom inerar U SA; andligen tomm a m än
niskor arbetar med iver för att bygga upp ett samhälle utan 
värde, utan glädje, utan förfining. Am erikanens ”välstånd är 
lika stort som hans oförm åga att m otsvara en m åttlig och 
kultiverad föreställning om m änniskans bestäm melse” . T rots 
fattigdom  och efterblivenhet företräder därför det latinska 
Am erika det högre stadiet.

Denna tankegång mötte ofta fö rr och fram träder fortfarande 
i latinam erikansk debatt. USA är ävlan, konkurrensen, pen
ninghungern, tom heten bakom de m ateriella framstegen, oför
m ågan att n ju ta  av livet, okänsligheten för det sköna, omed
vetenheten om det goda —  latinam erikanen är en mild, resig
nerad, ädel, sensibel och sensuell aristokrat. Tydlig är b land
ningen av rationell iakttagelse och lidelsefullt självförsvar. 
Den ytterst begränsade överklassen i Sydam erika kan säker
ligen —  och kunde än m era för femtio år sedan —  utifrån  alla 
rim liga definitioner göra anspråk på en högre kultur än den 
väldiga am erikanska över- och medelklass som socialt och 
ekonom iskt m otsvarade den —  även om man alltför ofta tänkt 
på å ena sidan en genom arv förmögen godsägare, å andra
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sidan en hetsad affärsagent. S jälvförsvaret, det farliga själv
försvaret, fram träder särskilt i tendensen att bortse från  efter
blivenheten, fattigdom en och obildningen, ko rt sagt från 95 
procent av befolkningen, och att sålunda med de m agiska orden 

ku ltu r” och ” förfin ing” dölja ett u tbrett m ateriellt och and
ligt elände.

Den metod med vilken sydam erikanen efter Rodos mönster 
når sin känsla av överlägsenhet och förakt mot den rikare och 
m odernare grannen kan anses som en varian t av en klassisk 
latinsk attityd  mot England och USA. U ppenbart är att denna 
attityd  är en annan än den gam la ryska inställningen till västern 
och dess fram steg. I ena fallet ä r  det levnadskonsten, den 
genom trad ition  och m iljö vunna aristokratiska fulländningen 
som upphöjes, i det andra fallet oskulden och det m oraliska 
d jupsinnet.

Theodore och Franklin  Roosevelt fö re träder de båda ytter
ligheterna i U SA :s politik gentem ot det latinska Amerika. Den 
förre deklarerade att USA såsom ”civiliserad nation” hade rätt 
att in tervenera i vanstyrda och vanm äktiga stater, han lös
ryckte P anam a från  Colombia, och han gav ofta uttryck åt den 
im perialistiska tankegång enligt vilken den m äktige och m o
derne inte blott bör hjälpa, utan också leda och befalla sin 
svage och felande broder. F ranklin  Roosevelt bekräftade i sitt 
första budskap till kongressen i m ars 1933 en redan påbörjad  
kursändring  i am erikansk politik. Det gällde, förklarade han, 
att genom föra en ” den goda grannens po litik” . D ärm ed ville 
han fastslå att USA var och borde uppträda som en stat bland 
and ra  likaberättigade stater och att, m era konkret, någon inter- 
ventionsrätt för unionen inte kunde hävdas. Dessa grundsatser 
har sederm era varit vägledande för nordam erikansk politik, 
och deras tilläm pning har, trots alla bakslag och konflikter,
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m edfört en stor fö rbä ttring  av förhållandet mellan de am eri
kanska kontinenterna.

Franklin  Roosevelt om satte om edelbart de nya principerna 
i handling. P å den panam erikanska konferensen i M ontevideo 
1933 antogs ett u ttalande mot en stats intervention i en annan 
stats inre eller yttre affärer, och tre  å r senare i Buenos Aires 
beslöts ett än k la ra re  och m era generellt avståndstagande från 
interventionspolitiken. År 1934 drogs de am erikanska tru p 
perna bort från  republiken H aiti, och USA hade in te  längre 
någon väpnad styrka inom  en annan stats om råde.

” Den goda grannens po litik” var förutsättningen för det in 
tim a sam arbete som kom till stånd under och efter det andra 
världskriget, även om den yttre faran , den relativa isoleringen 
från  Europa och de enorm t ökade ekonom iska förbindelserna 
mellan Am erikas stater b idrog till den snabba utvecklingen. 
De tungrodda panam erikanska konferenserna kom pletterades 
genom möten mellan utrikesm inistrarna. En utrikesm inister
konferens i H avanna 1940 tog det första steget hänem ot Mon- 
roedoktrinens om vandling till ett panam erikanskt säkerhets
system. Den resolverade näm ligen att ” varje  angrepp av en 
icke am erikansk m akt mot en am erikansk stats territo rie lla  
integritet, suveränitet eller politiska oberoende skall betraktas 
som en angreppshandling mot de stater som undertecknar 
denna deklaration” . Nästa utrikesm inisterm öte, i Rio de Janeiro  
1942, upprättade ständiga organ för diskussion av m ilitära och 
politiska försvarsfrågor och anbefallde alla stater att bryta 
förbindelserna med axelm akterna. Den sistnäm nda rekom m en
dationen följdes, om också sent och m otvilligt av Chile och 
A rgentina; efter hand gick alla latinam erikanska stater med 
i kriget, och Brasilien sände rent av en division till Europa.

Sam arbetet kröntes av Riopakten av den 2 septem ber 1947. 
Pakten förk larar ” att ett väpnat angrepp av någon stat m ot en
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am erikansk stat skall betraktas som ett angrepp mot alla de 
am erikanska staterna och att följaktligen var och en av de 
fördragsslutande staterna förb inder sig att läm na h jä lp  mot 
angreppet i utövning av den inneboende rätt till individuellt 
och kollektivt självförsvar som erkännes i artikel 51 av I' örenta 
nationernas s tadgar” . Denna överenskommelse är v idare än 
H avannapakten, i det att inte blott angrepp från  en europeisk 
stat, utan angrepp från  vilken som helst stat —  även en am eri
kansk stats angrepp på en annan am erikansk stat —  m edför 
plikt till kollektiv hjälpaktion. H uruvida ett angrepp föreligger 
bestämmes av ett konsultativt råd, där alla staterna är rep re
senterade och som beslutar med två tredjedels m ajoritet. I an
slutning till dessa bestäm melser lovar de am erikanska staterna 
att i sista hand lösa tvister genom skiljedom  eller förliknings
förfarande. Den panam erikanska rörelsen har med denna pakt 
efter sextio år av högst skiftande öden utm ynnat i en form lig 
allians.

N ärm ast före och under kriget fram stod i första rum m et de 
sydam erikanska rik tn ingar vilka önskade ett närm ande till 
eller i varje  fall goda förbindelser med de nazistiska och fascis
tiska regim erna som U SA :s m otståndare i Sydam erika. Den 
påtagliga labiliteten i de sydam erikanska staterna —  i grunden 
beroende av bristen på fasta åsikter inom  stora folkgrupper —  
fram trädde i en tendens att anknyta till de regim er som syntes 
på väg att segra. Denna anpassningsvilja förbands hos m ånga 
med ideologiska sym patier och nationella asp ira tioner som 
enligt den nordam erikanska uppfattningen m åste bli farliga inte 
blott för USA :s, utan för hela Amerikas oberoende. I stora 
stater som Brasilien och än m er A rgentina fanns rik tn ingar som 
m er eller m indre k lart och medvetet tänkte sig m öjligheten att 
med H itlers stöd eller vänskap vinna en dom inerande ställ
ning inom  kontinenten. Att H itlers stöd innefattade nazistiskt
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förtryck, medan USA utnyttjade sin m aktställning med den 
största m oderation, var inte uppenbart eller bestäm m ande för 
alla —  lika litet som för det nazistiska Tysklands frivilliga h jä l
pare i Europa. Den fara som låg i dessa rörelser lyckades den 
am erikanska diplom atin och fram för allt de am erikanska vap
nen bem ästra. Segrarna i N ordafrika och på Stilla havet var 
det avgörande slaget mot H itlers m edlöpare och im itatörer i 
Sydam erika. Då de argentinska m ilitärer som tydligast anknöt 
till nazismen gick till revolt 1943 var axelns m akt redan bruten, 
och m an fick nöja sig med att m otta tyranniernas flyktingar 
i stället för deras arméer.

Efter kriget är det den andra stora d ik taturrörelsen i m odern 
politik, kommunismen, som program m atiskt hotar det goda 
förhållandet mellan Sydam erika och USA. Den har stöd i vik
tiga om ständigheter: i m öjligheten att vädja till nationalism en 
i länder där det am erikanska kapitalet —  trots de väldiga fö r
bättringar dess investeringar m öjligg jort —  är en ständig 
erin ran  om svagheten och beroendet; i de sydam erikanska 
arbe tarnas fattigdom  och obildning, som gör det svårare h ä r än 
på and ra  håll att appellera till frihetskänslan och lättare att 
spela på revolutionära strängar. T rots detta ter sig kom m unis
mens u tsikter inte stora, särskilt med tanke på den katolska 
kyrkans ställning; utsikterna försvagas i den mån m an genom 
jordbruksreform er och sociala reform er lyckas m ildra det ofta 
blott halvt medvetna m issnöjet. Genom sin finansiella h jä lp  
b id rar USA till framsteg som bry ter udden av kommunismens 
propaganda.

A rgentina, Sydam erikas ekonom iskt mest m oderna och 
aktiva stat, har sedan länge stått i ett motsats- och konkurren t
förhållande till USA. U nder åren närm ast efter 1943 års stats
kupp var situationen ytterst spänd, och även om den sederm era 
förbättrats , är både de d iktatursträvanden och den nationalism
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som präg lar Peråns regim  en fara för förbindelserna, allra 
helst som peronism en —  på sam m a sätt som nazism och 
kommunism —  söker utvidga sitt inflytande och sitt politiska 
system även till andra stater. Å andra sidan torde den perönis- 
tiska aggressiviteten hos andra sydam erikanska folk inge en 
oro som tar sig uttryck i närm ande till USA, den enda makt 
som med säkerhet kan sätta spärr för en argentinsk erövrings
politik. För exempelvis Brasilien, Chile och U ruguay synes 
peronism en därför för närvarande spela en roll liknande kom 
munismens för V ästeuropa —  den accentuerar värdet av an 
knytningen till USA.

Den nordam erikanska interventionspolitiken av Theodore 
Roosevelts typ är uppgiven. N ågon gång har det visserligen 
antytts att USA borde bli dem okratins polis i Sydam erika och 
på ett effektivt sätt inskrida mot diktaturer, men med tanke på 
de talrika om kastningarna i de latinska staterna ter sig denna 
tankegång verklighetsfräm m ande; bortsett från  m era princi
piella skäl skulle polisen helt enkelt få för mycket att göra och 
alltför mycket lockas att stanna på platsen såsom perm anent 
kontrollant. Att man avstår från  intervention innebär att varje 
fast etablerad regim  godtas, men inte total passivitet. Genom 
att vägra att erkänna nya statsledningar och fram för allt genom 
sin ekonom iska politik kan USA inom  vissa gränser påverka 
utvecklingen. K ravet på försiktighet häru tinnan  har em ellertid 
blivit allt tydligare. V id 1946 års presidentval i A rgentina var 
USA:s önskan att h indra valet av P erån  så påtaglig att man 
med visst fog kunde tala om ett val mellan P erån  och Braden 
(b iträdande utrikesm inister i USA, förut am bassadör i Buenos 
A ires), och denna paroll b idrog enligt allmän uppfattning att 
ge P erån  segern. N ära nog lika påtagligt var att den nord 
am erikanska diplom atin år 1945 arbetade för att få bort 
Vargas, ett förhållande som den ännu populäre f. d. diktatorn
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utnyttjat till propaganda mot USA. Det ä r exempel som m anar 
till återhållsam het eller åtm instone ytterlig diskretion i kritiska 
lägen.

Behovet av krediter är nu som fö rr det mest trängande skälet 
för de sydam erikanska staterna att hålla sig väl med USA. 
Detta behov h a r  fått ökad eller åtm instone m era uppenbar 
politisk betydelse genom att lånen i helt annan om fattning än 
förr ges av staten eller i varje  fall under statlig kontroll. De 
väldiga b idrag  som USA i denna form  ger till fram stegsarbetet 
i Sydam erika ä r ägnade att på lång sikt göra de understödda 
staterna m äktigare, rikare och m era jäm lika i förhållande till 
bidragsgivaren. D ärm ed uppstår på lång sikt nya problem , 
som här ej kan beröras.

Alla jag  ta lat med är ense om att inte blott de politiska för
bindelserna sedan några årtionden blivit intim are de båda 
kontinenterna emellan, utan att också de personliga, folkpsyko
logiska relationerna förbättrats. F ortfarande m öter i Sydam e
rika den attityd  som kan betecknas som den aristokratiska fat
tigdom ens: m ot det m ateriella fram steget ställer m an förfining, 
smak, belevenhet, själfullhet. Men uppskattningen av USA, 
av nordam erikanen, h ar stegrats, delvis av samma orsaker som 
varit verksam m a hos de västeuropeiska folken.

Schem atiskt kan sägas att utvecklingen i USA under senare 
tid m edfört fö rändringar som m an värderar och att utveck
lingen i världen givit ett åskådningsm aterial som skärper vär
deringen av dessa förändringar. Den im peralism  som k ritise ra
des kring sekelskiftet har vikit för ” den goda grannens politik” , 
och den ter sig mild, uppfattas knappast längre som en im pe
rialism , i jäm förelse med den nazistiska och den kom m unis
tiska aggressionen. Den okontrollerade kapitalism  som ansågs 
prägla USA har stävjats genom statliga ingripanden och kont
roller, sociala reform er och en m äktig arbetarrörelse. I stäl
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let för den kulturella fattigdom  som tidigare kunde påstås höra 
ihop med det ekonom iska fram steget har trätt litterär och veten
skaplig blom string. Just de intellektuella kretsar som förr u t
form ade en mot nordam erikanen rik tad  ideologi har varit till
gängliga för denna den växande kulturens tysta propaganda. 
M ånga som fö rr reste till P aris eller London söker sig nu —  då 
den gam la världens villkor relativt och absolut försäm rats —  
till USA, och vid dess universitet har under senare å r i genom 
snitt 4 000 sydam erikanska studenter varit inskrivna.

Inom  alla grupper u tanför ytterlighetsrik tn ingarna finner 
man bekräftelse på att panam erikanism en sakta förvandlas till 
något mer än ett geografiskt-politiskt begrepp. Särskilt är fö r
skjutningen tydlig inom  vad m an kan kalla liberala och social
dem okratiska partier och rörelser. Representanter för dessa 
grupper ä r ivriga att betona att det i dag är lika naturlig t att 
uppskatta USA som det fö rr var naturlig t att inte göra det. 
USA har upphört att vara ett hot och för allt flera blivit ett före
döme —  det har enligt M onroes tanke förblivit värnet för den 
södra kontinentens oavhängighet.
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S Y D A M E R I K A  ha r  u n d er de senaste åren  kom m it 

a tt spela en a llt stö rre  ro ll i de t a llm änna m edvetandet. 

Så m ycket m era välkom m en ä r den k o rtfa ttad e  m en 

k larläggande analys av de po litiska och sociala fö rh å l

landena i en  rad  sydam erikanska sta te r som H erb e rt 

T ingsten ger i föreliggande volym. F ram ställn ingen  in 

leds m ed en översikt av de sydam erikanska rep u b lik e r

nas storm iga fö rflu tna  v ilket a lltjäm t gör sig påm in t i 

o lika  sam m anhang. Skildringen  av det ak tuella  läget 

ankny ter ti l l  vissa cen tra la  företeelser h lan d  vilka 

m ärks m akarna  Perons d ik ta tu r  i A rgentina, den an

m ärkn ingsvärt s tab ila  dem okratin  i U ruguay sam t ”det 

undangöm da rasprob lem et” i B rasilien , vars ta lrik a  

negerbefolkning i stor u tsträckn ing  lever u n d er de m est 

m iserab la  fö rhållanden . Som vanlig t ä r T ingsten även 

i denna bok  en lysande stilist m ed en sällsynt förm åga 

a tt finna  elegant tillspetsade form uleringar.
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