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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE FREKWENCJĘ WYBORCZĄ 
W GWATEMALI

Artykuł poświęcony jest czynnikom kształtującym frekwencję wyborczą 
w Gwatemali. Wymienione i scharakteryzowane zostaną uwarunkowania, 
które mają wpływ na to zjawisko, jednakże nacisk położony zostanie przede 
wszystkim na przyczyny mające swoje źródło w historii politycznej państwa, 
a także związki z kulturą polityczną. Celem autorki jest udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób wielorakie czynniki wpływają na poziom frekwencji 
wyborczej w Gwatemali: od elementów infrastrukturalnych, rozwiązania sys-
temowe, po uwarunkowania kulturowe.

Chciałabym rozpocząć od przedstawienia danych statystycznych dotyczą-
cych frekwencji wyborczej w Gwatemali. Absencja wyborcza w tym kraju w cią-
gu ostatnich trzydziestu lat wahała się od ponad 80% do ponad 20% (zob. dane 
zawarte w tab. 1). Zauważyć możemy, iż najwięcej uprawnionych do głosowania 
uczestniczyło w pierwszych wyborach rozpoczynających tranzycję ustrojową, 
do Zgromadzenia Konstytucyjnego, w 1984 roku. Jest to zrozumiałe z punktu 
widzenia psychologicznego – był to okres wielkich przemian, mający zakoń-
czyć jedną z najbrutalniejszych dyktatur kontynentu i wprowadzić demokra-
tyczny system polityczny. Obywatele po raz pierwszy od dziesięcioleci dostali 
prawo decydowania w sposób legalny o kształcie swojego państwa i skorzystali 
z niego. Wybory prezydenckie w następnym roku cieszyły się mniejszym zain-
teresowaniem wyborców, ale można to wytłumaczyć osobami kandydatów, jacy 
znaleźli się na listach wyborczych. Następnie przez dekadę frekwencja wybor-
cza stale malała, a szczególnie niskie uczestnictwo zanotowano w referendum 
konstytucyjnym, w którym, z punktu widzenia społeczeństwa dotkniętego de-
kadami dyktatur wojskowych, możliwość udziału powinna być właśnie jednym 
z najważniejszych momentów w najnowszej historii kraju, lecz społeczeństwo 
nie skorzystało z możliwości usankcjonowania, poprzez oddanie głosu, nowej 
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ustawy zasadniczej. Podobnie próba reformy konstytucyjnej nie cieszyła się za-
interesowaniem – 16 maja 1999 roku wyborcy gwatemalscy, przy frekwencji 
poniżej 18,55%, odrzucili w referendum konstytucyjne reformy zaproponowane 
przez Kongres. W ten sposób odwleczone zostały działania mające służyć uzna-
niu praw ludności tubylczej i ograniczeniu roli wpływowych sił zbrojnych.

W wieku XX i XXI mniejsza frekwencja cechowała wybory do władzy usta-
wodawczej niż wykonawczej, co można tłumaczyć spuścizną tradycji rządów 
jednostki i nieznajomością roli parlamentu w nowym systemie rządów oraz 
uznawanie jego pozycji za słabą w porównaniu z rolą prezydenta. Jednakże 
zainteresowanie udziałem w wyborach prezydenckich w pierwszej dekadzie 
XXI wieku malało, a po wzroście frekwencji w 2011 roku, ponownie zanoto-
wano jej spadek w wyborach 2015 roku, za co winą można obarczyć skandale 
korupcyjne wokół poprzedniego prezydenta – Otto Fernando Pereza Moliny. 
Jakie są jednak nie tylko doraźne przyczyny spadku frekwencji w danym roku, 
lecz ogólna tendencja do wahani się jej poziomu, utrzymującego się raczej po-
niżej 50%, postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Ta b e l a 1. Odsetek ludności nieuczestniczącej w wybranych wyborach i referendach w Gwatemali

Rok Rodzaj wyborów Odsetek ludności nieuczestniczącej  
w wyborach

1984 Zgromadzenie Konstytucyjne 21,9
1985 Prezydenckie (pierwsza tura) 30,7
1985 Prezydenckie (druga tura) 34,6
1990 Prezydenckie (pierwsza tura) 43,6
1991 Prezydenckie (druga tura) 55,0
1994 Referendum konstytucyjne 84,1
1994 Zgromadzenie Ustawodawcze 79,0
1995 Prezydenckie (pierwsza tura) 53,2
1996 Prezydenckie (druga tura) 63,1
1999 Referendum ludowe 81,5
1999 Prezydenckie (pierwsza tura) 46,1
1999 Prezydenckie (druga tura) 59,1
2003 Prezydenckie (pierwsza tura) 42,1
2003 Prezydenckie (druga tura) 53,23
2007 Prezydenckie (pierwsza tura) 60,36
2007 Prezydenckie (druga tura) 48,20
2011 Prezydenckie 30,5*

2015 Prezydenckie 43,68

* Brak oficjalnych danych.

Źródło: Alcántara Sáez [2008: 202] oraz opracowanie własne na podstawie danych Najwyż-
szego Trybunału Wyborczego – Tribunal Supremo Electoral, http://www.tse.org.gt/index.php/
informacion-electoral/resultados-electorales (dostęp 12.05.2016).
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Znaczenie dla frekwencji wyborczej mają ogólne uwarunkowania społecz-
no-gospodarcze w danym kraju. W przypadku Gwatemali wybrałam te elemen-
ty, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć wpływ na przeważnie niską 
frekwencję wyborczą.

W Gwatemali wieki funkcjonowania opartej na wyzysku gospodarki wpły-
nęły na koncentrację bogactwa w rękach nielicznej ludności pochodzenia euro-
pejskiego. Do dzisiaj w krajach Ameryki Łacińskiej rozwarstwienie społeczne 
jest największe na świecie – pod koniec lat 90. niemal dwie trzecie populacji 
egzystowało za mniej niż dwa dolary amerykańskie dziennie. Mimo że od po-
czątku XXI wieku można zaobserwować niewielką poprawę sytuacji, nie gwa-
rantuje to, że liczba ponad 20 milionów mieszkańców Ameryki Środkowej, 
którzy muszą przeżyć za dwa dolary dziennie (czyli na poziomie skrajnej bie-
dy) nie powiększyła się do dnia dzisiejszego. Spośród krajów środkowoame-
rykańskich największe rozwarstwienie obserwujemy właśnie w Gwatemali: 
najbogatsze 10% mieszkańców Gwatemali przeciętnie zarabia 63 razy więcej 
na osobę niż 10% mieszkańców najbiedniejszych [Booth, Wade, Walker 2010: 
18, 20] (PKB per capita w 2012 roku wyniosło 3338 USD). W systemie go-
spodarczym, na jaki w Gwatemali wpłynął najsilniej dziewiętnastowieczny se-
mifeudalizm, przeciętny obywatel ma niewielkie możliwości awansu społecz-
nego, z powodu ograniczonego dostępu do środków produkcji lub do bogactw, 
jakie z nich wypływają (rządzony przez elity zależny system nieuchronnie pro-
wadzi do koncentracji własności i dochodu).

Gwatemala ma 16 536 milionów mieszkańców [CEPALSTAT 2017] – tym-
czasem wybory dokonane przez przywódców w Gwatemali przez pięć dekad 
doprowadziły do sytuacji, w której, współcześnie, tylko 72% populacji powy-
żej 15 roku życia jest piśmienna, średnia długość życia jest najniższa, a śmier-
telność niemowląt najwyższa w regionie, a także ponad 25% dzieci w wie-
ku od 10 do 14 lat pracuje [Booth, Wade, Walker 2010: 7].Gwatemala (razem 
z Hondurasem) ma najgorsze wskaźniki pod względem dostępu do edukacji 
– tylko niecałe 50% osób kończy edukację ponadpodstawową [CEPALSTAT 
2017]. Bieda i względnie wysoki poziom analfabetyzmu – dotyczą w więk-
szym stopniu terenów wiejskich, zamieszkanych w większości przez ludność 
indiańską.

Innym czynnikiem powiązanym ze sferą gospodarczą jest słabo rozwinięta 
infrastruktura: brak dróg asfaltowych, przy jednoczesnych klimacie sprzyja-
jącym częstym klęskom naturalnym, jak trzęsienia ziemi, huragany, obsunię-
cia ziemi, lawiny błotne i powodzie, co przekłada się na trudności w dotarciu 
do lokali wyborczych. Z drugiej strony podkreślić należy, iż „sieć” lokali wy-
borczych również nie dociera na niektóre tereny, ograniczając się do łatwiej 
dostępnych miejscowości. Pomijanie terenów wiejskich, zamieszkanych przez 
ludność pochodzenia indiańskiego, pod względem inwestycji w infrastrukturę, 
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to częsta polityka władz (są na to przykłady także w innych regionach Ameryki 
Środkowej, np. w Meksyku). Potencjalnie może mieć ona wpływ na ogranicza-
nie wpływu ludności indiańskiej jako wyborców – zważywszy na historię kraju 
i wciąż utrzymujący się rasizm nie jest to wykluczone.

Jeżeli przyjmiemy za Konstantym Wojtaszczykiem, iż jedną z cech charak-
terystycznych dla demokratycznego systemu politycznego jest dążenie poszcze-
gólnych obywateli i grup społecznych do realizowania własnych interesów albo 
bezpośrednio przez system polityczny, albo przy wykorzystaniu organizacji 
pośredniczących: partii politycznych i grup interesu [Wojtaszczyk 2007: 361], 
a jednocześnie za Seymourem Lipsetem powiążemy stabilną demokrację z do-
brobytem i wysokim poziomem wykształcenia [Lipset 1995: 61], to nietrudno 
zauważyć, iż uwarunkowania natury gospodarczej i społecznej nie mogą wpły-
wać pozytywnie na umiejętności korzystania ze zdobyczy demokracji, w tym 
możliwość uczestnictwa w wyborach, przez społeczeństwo Gwatemali.

Przechodząc do czynników natury politycznej należy wspomnieć, iż Gwate-
mala doświadczyła czterech dekad bezpośrednich lub pośrednich rządów wojsko-
wych. W latach 1954–1985, oficerowie wojskowi przejęli prezydenturę na okres, 
w czasie którego cywile, zdominowani przez wojskowych, nie mieli prawie 
żadnej możliwości manewru. Tranzycie do rządów cywilnych w 1986 nastąpiła 
w cieniu wojska, które zorganizowało co najmniej cztery próby zamachów w la-
tach 1986–1995. Rządy wojskowe, jednakże, nie były ograniczone do kontroli 
nad instytucjami rządzącymi. Wojsko gwatemalskie ukazało się jako jedno z naj-
bardziej ekonomicznie wpływowych i politycznie represyjnych w regionie, sto-
sując wojskowe i paramilitarne instytucje do kontrolowania ludności cywilnej, 
jak gdyby był to wróg zewnętrzny, a także zastępowalne zasoby siły roboczej. 
W konsekwencji Gwatemala cieszyła się złą sławą z powodu brutalności dzia-
łań przeciwko prawom człowieka. Po zamachu z 1954 wojskowi gwatemalscy 
udoskonalili system represji, w którym siły wojskowe lub paramilitarne zabiły 
jak się szacuje 100 000 do 200 000 osób, zrównały z ziemią 440 wsie i doprowa-
dziły do pojawienia się blisko miliona wewnętrznych i zewnętrznych uchodźców. 
Przez długi czas, po formalnej zmianie reżimu, wojsko gwatemalskie zachowało 
nadmierny zakres władzy w oficjalnie cywilnym rządzie [Yashar 1997: 5, 235].

System polityczny, jaki wyłonił się w wyniku przemian ustrojowych jest 
systemem rządów prezydenckich. W Gwatemali nie sprzyja on jednak kon-
solidacji demokracji z kilku powodów – jednym jest fakt, iż silna pozycja 
prezydenta jest odbierana w społeczeństwie jako przedłużenie personalizacji 
władzy – niejako kontynuowanie spuścizny tradycji rządów „silnej ręki” – cau-
dilizmu. Widać tu wyraźnie wpływ czynników kulturowych, zwłaszcza kultury 
politycznej, oraz historii kolonialnej. Forma organizacji rządów państw kolo-
nialnych miała wpływ na kształtowanie się systemów politycznych Ameryki 
Środkowej, a tradycje utrwalone wśród podbijanych narodów i wśród koloniza-
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torów wywarły piętno na społeczność całego kontynentu i później także na or-
ganizację życia społeczno-politycznego. Skutki tamtych procesów odczuwalne 
są do dziś w każdej dziedzinie życia. Ponadto takie zjawiska jak skrajna forma 
semifeudalizmu, rasizm, a także dominacja Stanów Zjednoczonych w regionie 
ukształtowały podziały społeczne w Gwatemali i wpłynęły na sposób i jakość 
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, w tym także w wyborach.

Gwatemala, mimo przemian zapoczątkowanych ponad trzydzieści lat temu, 
do dzisiejszego dnia należy do grupy tzw. demokracji fasadowych (w 2004 
roku Freedom House zakwalifikował Gwatemalę jako państwo „częściowo 
wolne”). Wśród czynników, jakie powinien spełniać reżim polityczny, aby być 
uznany za demokratyczny, wymienić należy m.in. regularnie odbywające się 
wolne wybory. Warunek ten nie był jednakże spełniany, gdyż powszechną 
praktyką było fałszowanie wyników wyborczych. Wybory nie służyły zatem 
obywatelom jako możliwość decydowania o swoim kraju, lecz były instrumen-
talnie wykorzystywane przez partie rządzące, jako sposób legitymizacji swoich 
rządów. Ponieważ stawało się to coraz bardziej widoczne i oczywiste dla społe-
czeństwa, zniechęcało obywateli do udziału w wyborach – nie mieli poczucia, 
iż ich głos może faktycznie mieć znaczenie.

Moim zdaniem kluczowe w zrozumieniu problemów uczestnictwa w wy-
borach w Gwatemali są istniejące podziały społeczne i etniczne ludności gwa-
temalskiej. W Gwatemali w wyniku działań kolonizatorów (nieliczna elita 
hiszpańska sprawowała władzę nad o wiele liczniejszą niższą klasą niebiałych) 
i późniejszych rządów autorytarnych, które kontynuowały umacnianie podzia-
łów klasowych, ukształtowało się społeczeństwo głęboko podzielone. W Gwa-
temali odsetek populacji tubylczej w ogólnej liczbie ludności jest duży – na rok 
2000, samookreślających się jako Indianie wynosił 66% (chociaż są dane mó-
wiące o mniejszej liczbie Indian w Gwatemali, jakkolwiek zależy to od przy-
jętych kryteriów badawczych; najczęściej jednak odsetek ludności indiańskiej, 
według większości badaczy, przekracza 50%; według przywoływanych wyżej 
statystyk CEPALSTAT, ludność indiańska stanowi 33,7% ludności miejskiej 
i 58,2% ludności wiejskiej – stan na rok 2014). Zaś odsetek populacji miejskiej 
w ogólnej liczbie ludności, na początku XXI wieku (2005 r.) sięgnął 50,0%1. 

1 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), United Nations, Sta-
tistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2012 oraz CEPALSTAT; http://interwp.ce-
pal.org/anuario_estadistico/anuario_2012/en/contents_en.asp; (dostęp: 12.02.2013); http://interwp.
cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_economico.asp?Pais=GTM&idioma=i; Stati-
stical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2007; A. Heston, R. Summers, B. Aten, Penn 
World Table Version 6.2, Center for International Comparisons of Productions, Incom and Prices 
at the University of Pennsylvania, September 2006; Central Intelligence Agency, The 2008 World 
Factbook; World Bank, “Regional Fact Sheet from the World Development Indicators 2008: Latin 
America and the Caribbean”; Ferranti, et al [2004], cyt. za: Booth, Wade, Walker [2010: 8].
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Zatem Gwatemala jest w dalszym ciągu krajem z przewagą ludności indiań-
skiej, chłopskiej, a właśnie ta część społeczeństwa rzadziej uczestniczy w wy-
borach, co znajduje odzwierciedlenie w niższej frekwencji wyborczej. Powo-
dów braku uczestnictwa tej części ludności można wymienić kilka.

Po pierwsze, jednym z kryteriów instytucjonalno-proceduralnych demokra-
cji są wybory nie tylko cykliczne, ale także rywalizacyjne (rywalizacja rozu-
miana jako stworzenie warunków dla istnienia opozycji – niekwestionowana 
swoboda organizowania się partii politycznych – i zakaz eliminowania opozy-
cji przez zastosowanie środków przymusu państwowego)2. Nie jest to oczywi-
ście warunek wystarczający, aby system można było nazwać demokratycznym, 
ale nawet ten warunek w Gwatemali nie zawsze bywał spełniony. W okresie 
po transformacji utrudniano bowiem udział lewicy w wyborach. Ostatecznie 
partie wywodzące się z ruchów partyzanckich dopuszczono do życia politycz-
nego, ale starano się ograniczać ich wpływ i pozbawiając wyborców utożsa-
miających się z ruchami lewicowymi możliwości głosowania na formacje 
polityczne reprezentujące ich interesy. Jednakże tłumaczenie to jest nieco bar-
dziej skomplikowane, jeśli uwzględnimy nie tylko fakt, iż ruchy partyzanc-
kie reprezentowały lewicę rewolucyjną, ale także to, że lewicy jako formacji 
partyjnej brak było w systemie politycznym. Partyzantka gwatemalska repre-
zentowała ludność głównie chłopską i pochodzenia indiańskiego, była jedną 
z najsilniejszych i najdłużej działających w całej Ameryce Łacińskiej. Jednak 
większość ludności wywodząca się z tej warstwy pozostaje bierna w wymia-
rze politycznym i publicznym. Z jednej strony wpływa na to historia – wieki 
przemocy wobec ludności indiańskiej, ale szczególnie żywa w pamięci Indian 
przemoc w okresie dyktatury w wieku XX. Część ludności tubylczej zamiesz-
kująca głównie tereny wiejskie, doświadczyła w momencie eskalacji konfliktu 
przemocy także w wyniku działalności partyzantek. Niekoniecznie oznacza to, 
że partyzanci dokonywali mordów na ludności cywilnej – za większość ofiar 
cywilnych odpowiedzialność ponosi wojsko. Ale partyzanci potrafili wymu-
szać na ludności wiejskiej udzielanie pomocy np. w kwestii zaopatrzenia, co 
narażało ją na ataki ze strony sił rządowych. Dlatego tej części społeczeństwa 
trudno jest się identyfikować z jakąkolwiek opcją polityczną, która ubiega się 
o władzę w wyborach, co nie skłania jej do uczestnictwa w wyborach.

Po drugie, w latach 80. kraje środkowoamerykańskie doświadczyły cha-
rakterystycznego modelu transformacji w kierunku demokracji: narzuconego 
lub nawet „udzielonego”. Ponadto jest to proces kontrolowany „z góry”, ze stro-
ny rządzących elit. Tranzycja gwatemalska została zapoczątkowana odgórnie, 
a jej rozwój w pełni kontrolowany przez aparat państwowy, budowany przez 

2 Wybór warunków i procedur uważanych za charakterystyczne dla demokracji zob. np. An-
toszewski [2003: 10, 14].
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dekady, niepotrafiący poruszać się w nowej rzeczywistości, w państwie, w któ-
rym przez dziesięciolecia nie funkcjonowały demokratyczne partie polityczne. 
Dlatego obywatele, przede wszystkim pochodzenia indiańskiego, postrzegają 
elementy tego systemu, w tym wybory, nie jako wywalczone oddolnie, z któ-
rymi się utożsamiają, lecz obce, co jest kolejnym czynnikiem zniechęcającym 
do czynnego w nich uczestnictwa. Ponadto instytucje państwowe były źródłem 
przemocy wobec cywili, zwłaszcza pochodzenia indiańskiego, na niespotykaną 
skalę i z tego powodu ludność nie ma do nich zaufania, postrzega je jako opre-
syjne, co również przekłada się na niechęć do udziału w wyborach.

Z punktu widzenia formalnego reżim polityczny kształtowany od roku 1984 
ma charakter prezydencki, z jednoizbową władzą ustawodawczą, z możliwo-
ścią form partycypacji ludowej w inicjatywie reformy konstytucji i możliwości 
prowadzenia konsultacji za pomocą referendum. Państwo ma charakter silnie 
scentralizowany. System partyjny w Gwatemali cechują silna fragmentaryzacja 
i zmienność oferty partyjnej, co sprawia, że jest to jeden z najmniej zinstytu-
cjonalizowanych systemów wielopartyjnych w całej Ameryce Łacińskiej. Jed-
nocześnie ograniczona jest, jak wspomniałam, obecność formacji lewicowych 
w wyborach. W nowym porządku siły zbrojne utrzymały silną pozycję, nieco 
ograniczoną po Porozumieniach Pokojowych; w rzeczywistości konstytucja 
z 1985 roku formalnie wzmocniła władzę wojskowych, w porównaniu do ich 
uprawnień ustanowionych przez same instytucje armii w konstytucji 1965 
roku. Uprawnienia te natychmiast stały się widoczne poprzez mnogość dekre-
towanych stanów wojennych i stanów wyjątkowych, poprzez utrzymanie się 
elementów doktryny bezpieczeństwa narodowego i uporczywe łamanie praw 
człowieka – ciągle miały miejsce zniknięcia i zabójstwa – pomimo utworzenia 
instytucji Prokuratora ds. Praw Człowieka3. W Porozumieniach Pokojowych, 
w jednym z najważniejszych rozdziałów skoncentrowano się na kontroli ar-
mii, lecz nie uzyskano zadowalających rezultatów [Alcántara Sáez 2008: 162]. 
Ta silna pozycja i rola elit nie tylko wojskowych jest spuścizną po reżimach 
autorytarnych XIX i XX wieku w Gwatemali. Bogumił Szmulik i Marek Żmi-
grodzki [2007: 127] czynią ciekawe spostrzeżenie, iż autorytaryzm propaguje 
w pewnym wymiarze elitaryzm: „Elity w państwie wyłaniane są za pomocą 
kryterium zasług dla państwa”. W takim systemie uproszczone są procedury 
decyzyjne, czego konsekwencją jest łamanie prawa. Nie obowiązują również 
reguły odpowiedzialności politycznej. Jest to kolejny czynnik, który wywołuje 
brak zaufania wśród wyborców i może zniechęcać do udziału w głosowaniu. 
Ponadto większość dowódców wojskowych, w tym niesławny Ríos Montt, nie 
poniosło odpowiedzialności za zbrodnie dokonane w czasie dyktatury (w tym 
ludobójstwa na tle rasowym). Nawet gdy dochodzi do procesów sądowych, 

3 Procurador de los Derechos Humanos.
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są one celowo przedłużane lub podważane zostają wyroki skazujące, a byli 
wojskowi uciekali przed odpowiedzialnością, zdobywając mandaty poselskie. 
Jeśli dodać do tego niezwykle wysoki poziom korupcji można zrozumieć, dla-
czego część społeczeństwa, niezwiązana z elitami, w których wciąż wpływy 
mają dawni decydenci albo ich protegowani, nie widzi sensu w uczestniczeniu 
w wyborach, nie postrzegając kandydatów jako swoich reprezentantów.

W odniesieniu do systemu wyborczego, to w październiku 2006 roku Kon-
gres przyjął ostatnie reformy ustawy wyborczej i o partiach politycznych4. Naj-
wyższym autorytetem w materii wyborczej jest Najwyższy Trybunał Wybor-
czy5, który pełni swoje funkcje nieprzerwanie i którego kształt i kompetencje 
reguluje ustawa wyborcza i o partiach politycznych. Należy podkreślić, że za-
dbano w warstwie formalnej o niezależność polityczną jego działań – w od-
różnieniu od pozostałych latynoamerykańskich porządków prawnych w tej 
kwestii. Partie polityczne nie są bezpośrednio obecne w składzie tego Trybu-
nału –składa się on z pięciu sędziów, wybranych przez Kongres większością 2/3 
całkowitej liczby członków, spośród czterdziestu kandydatów z listy przedsta-
wionej przez komisję, złożoną z pięciu przedstawicieli środowiska uniwersy-
teckiego i adwokatury6.

Od Najwyższego Trybunału Wyborczego zależne są: spis obywateli, de-
partamentalne komisje wyborcze, municypalne komisje wyborcze, obwodowe 
komisje wyborcze7. Najwyższy Trybunał Wyborczy uprawniony jest do miano-
wania dyrektora generalnego spisu obywateli, określanego jako organ technicz-
ny, jak również członków zasiadających w komisjach. W reformie wyborczej 
z 2004 roku ustanowiono, że komisje obwodowe będą znajdować się w miej-
scowościach, w których do rejestru wpisanych zostało ponad 500 obywateli. 
Dwa lata później wprowadzono zmiany, na mocy których TSE może decydo-

4 Ley Electoral y de Partidos Políticos, http://tse.org.gt/descargas/Ley_Electoral_y_de_Par-
tidos_Politicos.pdf (dostęp 23.07.2012).

5 Tribunal Supremo Electoral (TSE).
6 Najwyższemu Trybunałowi Wyborczemu rocznie przynależy ustawowo kwota nie mniej-

sza niż 0,5% środków z budżetu wpływów zwykłych państwa na pokrycie wydatków związa-
nych z jego funkcjonowaniem i z przebiegiem procesów wyborczych (art. 122 ustawy wybor-
czej i o partiach politycznych). Wśród kompetencji Trybunału Wyborczego jest zarządzanie 
i organizowanie procedur wyborczych, sprawowanie kontroli nad wypełnianiem rozporządzeń 
ustawowych dotyczących organizacji politycznych; wydawanie postanowień dotyczących ich 
rejestracji, sankcji, koalicji lub łączenia; powiadamianie sądów sprawiedliwości o czynach sta-
nowiących przestępstwo lub błąd o jakich posiadałby wiedzę, w materii swoich kompetencji; 
rozstrzyganie apelacji, które należy rozpoznać. Ostatnie reformy wyborcze zlikwidowały stano-
wiska osób, które klasyfikowały przestępstwa wyborcze, co przyczyniło się do pewnej słabości 
TSE, który przestał dysponować środkami przymusu

7 Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales, Juntas Receptoras 
de Votos.
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wać o liczbie i lokalizacji komisji obwodowych, kierując się różnymi kryteria-
mi, jak np. dostępność, bezpieczeństwo czy infrastruktura w danym miejscu 
[Alcántara Sáez 2008: 195–196]. Wspominałam o kwestii trudności w dostępie 
do lokali wyborczych ze względów infrastrukturalnych – przepis, który pozwa-
la na uzależnienie powołania komisji obwodowej od tego właśnie czynnika, 
stworzył możliwości de facto wykluczenia mieszkańców części terenów wiej-
skich z udziału w wyborach.

W Gwatemali głosowanie nie jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w wybo-
rach należy spełnić wymóg wpisania się do spisu obywateli, choć samo wpisa-
nie do rejestru również nie jest obowiązkowe8. Ten zapis nie tylko powoduje, 
że faktycznie nieznana jest liczba osób uprawnionych do głosowania. Stwarza 
on także sytuację, w której osiągnięcie ustawowego wieku, upoważniającego 
do czynnego udziału w wyborach, nie pociąga za sobą umieszczenia takiej oso-
by w spisie wyborców. Obowiązek samodzielnego zarejestrowania się w spi-
sie wyborców może mieć wpływ na niższy odsetek osób, które w wyborach 
uczestniczą.

Pewną zachętą do udziału w wyborach na poziomie lokalnym jest możli-
wość funkcjonowania obywatelskich komitetów wyborczych. W Konstytucji 
Gwatemali zapisano, iż „Państwo gwarantuje swobodne tworzenie i funkcjo-
nowanie organizacji politycznych”, na zasadach określonych w Konstytucji 
i ustawie wyborczej i o partiach politycznych (art. 223 Konstytucji). We wspo-
mnianej ustawie wśród organizacji politycznych znalazły się partie polityczne, 
obywatelskie komitety wyborcze oraz stowarzyszenia mające cele polityczne 
(art. 16 ustawy wyborczej…). Obywatelskie komitety wyborcze to organizacje 
o charakterze tymczasowym, które przedstawiają kandydatów na stanowiska 
obsadzane w wyborach powszechnych do samorządów municypalnych. Peł-
nią ważną funkcję – reprezentowania nurtów obecnych wśród opinii publicz-
nej w procesach wyborczych związanych z rządami municypalnymi (art. 97 
i 98 ustawy wyborczej…). Dzięki temu zastępują funkcję partii politycznych 
na tych obszarach, gdzie zasięg działalności partii jest ograniczony [Alcántara 
Sáez 2008: 197].. Ma to tym większe znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
iż Gwatemala w Ameryce Łacińskiej jest państwem o największej liczbie za-
rejestrowanych partii politycznych. Niestabilność systemu partyjnego przyczy-
nia się do jego skrajnej fragmentaryzacji oraz częstych zmian przynależności 
partyjnej deputowanych w Kongresie. Na początku kadencji 2004 było 12 for-
macji politycznych, w tym trzy z nich wchodziły w skład Wielkiego Sojuszu 
Narodowego, zaś trzy lata później funkcjonowało 17. W samym 2006 roku 
ponad 50 deputowanych zmieniło przynależność partyjną [tamże: 201]. Z tych 
16 partii cztery zostały założone na przełomie XX i XXI wieku, a 17 partii 

8 Ley Electoral y de Partidos...
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zniknęło po porażce wyborczej w 1995 roku, co odzwierciedla niestabilność 
systemu partyjnego i słabą zdolność utworzenia trwałego zaplecza wyborczego 
i rozpowszechnienia formacji partyjnych w kraju (np. w połowie 2007 roku 
funkcjonowało już 21 partii) [tamże: 199–201]. Ogromna fragmentaryzacja 
i zmienność sceny politycznej, także może przyczyniać się do wahań poziomu 
frekwencji wyborczej. Zwłaszcza w regionach o słabo rozwiniętej infrastruk-
turze instytucjonalnej i ograniczonym dostępie do mediów, gdzie obywatelom 
trudniej jest uzyskać informacje o programach i poglądach reprezentowanych 
przez tak często zmieniające się formacje (zatem z uwagi na skład etniczny 
ludności wiejskiej dotyczy to przede wszystkim ludności pochodzenia indiań-
skiego).

Czynnik kulturowy i kultura polityczna niezwykle silnie łączą się z uczest-
nictwem społeczeństw w życiu politycznym. Kultura polityczna, w ujęciu Ga-
briela Almonda i Binghama G. Powella, pojmowana jest jako zmienny w cza-
sie, wytworzony głównie pod wpływem tradycji historycznej oraz struktury 
instytucji politycznych i zasad funkcjonowania danego systemu – całokształt 
orientacji społeczeństwa, grupy społecznej, jednostek wobec polityki. To su-
biektywna sfera polityki (wewnętrzne przekonania) znajdująca wyraz w zacho-
waniach konkretnych i werbalnych [Garlicki 1991: 13] – do wspomnianych 
zachowań możemy zaliczyć także udział w procedurze głosowania w wybo-
rach. Kultura polityczna łączy się również z wykształceniem się społeczeństwa 
obywatelskiego i świadomego politycznie gdyż jej elementy tworzą: zaintere-
sowanie polityką, wiedza o niej i znajomość faktów politycznych, uznawane 
i pożądane wartości dotyczące systemu politycznego i mechanizmów funkcjo-
nowania jego instytucji, ocena zjawisk politycznych i sądy wartościujące do-
tyczące instytucji politycznych, uznawane wzory zachowań w sferze polityki 
i wypróbowane typy działań politycznych. Przewaga prodemokratycznych po-
staw politycznych i skłonność do angażowania się w sprawy publiczne przez 
obywateli, pozwala na kształtowanie się silnego społeczeństwa obywatelskiego 
[Almond, Verba 1963, cyt. za: Antoszewski 1997: 19]. Takie społeczeństwo 
świadomie uczestniczy w życiu politycznym, także poprzez głosowanie. Po-
nadto dzięki lokalnemu „zakorzenieniu” kandydaci wysuwani przez komitety 
są lepiej znani miejscowym wyborcom i w założeniu lepiej rozumieją potrzeby 
lokalne, co może przełożyć się na względnie większe poparcie dla nich.

Normy prawne zawarte w kodeksach wyborczych kształtują system wy-
borczy, ale nie jest to jedyny zespół norm reguł kształtujących zachowania 
wyborcze. System wyborczy jest podsystemem systemu politycznego, wcho-
dzącym w skład systemu normatywnego (regulacyjnego) – obejmującego ogół 
norm, regulujących stosunki społeczno-polityczne. Oprócz norm prawnych, 
podsystem ten zawiera reguły pozaprawne i nienormatywne. Główną część 
podsystemu normatywnego stanowią normy zawarte w konstytucji, ustawach, 
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aktach organów wykonawczych i orzecznictwie sądowym. Normy pozapraw-
ne (autonomiczne) zawarte są w aktach organów i organizacji niepaństwo-
wych – np. statuty partyjne, regulaminy grup interesów. Te ostatnie związane 
są ze sferą kultury i tradycji – narodowych, politycznych, formy świadomości 
społecznej, praktyką prawną i polityczną, ideami prawnymi i doktrynami są-
dowymi; obejmują też kulturę polityczną [Wojtaszczyk 2007: 361]. I są moim 
zdaniem kluczowe w wyjaśnieniu problemu absencji wyborczej przede wszyst-
kim wśród ludności indiańskiej.

Według Davida Eastona na strukturę systemu politycznego składają się 
wspólnota polityczna, reżim polityczny oraz instytucje polityczne. Wspólnota 
to członkowie systemu politycznego [Antoszewski, Herbut (red.) 2002: 440, 
497–498]. Reżim polityczny to „porządek polityczny, oparty na określonych 
wartościach i zasadach polityczno-ustrojowych, związany z relacjami, jakie za-
chodzą między podmiotami władzy politycznej a obywatelami (czy też szerzej 
– społeczeństwem)” [Dziemidok-Olszewska, Sokół (red.) 2012: 476]. Można 
zatem powiedzieć, że jest to układ nieformalnych i formalnych struktur, me-
chanizmów i reguł, na których opiera się całokształt procesów politycznych 
zachodzących w systemie. Obejmuje on normy zwyczajowe i prawne, według 
których wspólnota uczestniczy w działaniach systemu politycznego, oraz te 
regulujące funkcjonowanie instytucji w procesach decyzyjnych. Normy zwy-
czajowe wymagają tu szczególnej uwagi i wiążą się z procesami zapoczątko-
wanymi już w momencie kolonizacji. Niezwykle silna okazała się np. uformo-
wana w połowie XIX wieku struktura polityczna: silna władza wykonawcza, 
funkcjonująca obok słabych organów legislacyjnych i sądowniczych, silny rząd 
centralny w opozycji do słabych władz lokalnych lub regionalnych [Sandoval 
Argueta, Arriaga Contreras (coords.) 2005: 10]. Może to tłumaczyć, do pewne-
go stopnia, względnie większe zainteresowanie wyborami władzy wykonaw-
czej niż ustawodawczej.

Semifeudalny system, połączony z przemocą skierowaną wobec chłopskiej 
ludności indiańskiej wpłynął na ograniczony zmysł partycypacji politycznej, 
stając się powszechnym aspektem kultury politycznej już w XX wieku, za-
równo wśród rządzących, jak i wśród obywateli. Ludność przyjęła, na ogół, 
wzorzec zachowania politycznego charakteryzujący się apatią lub niewielkim 
zainteresowaniem sprawami politycznymi, co w dużej mierze wzmocnione zo-
stało przez nietolerancję na odmienne ideologie (bezpośredni spadek katolicy-
zmu hiszpańskiego) [Heras Gómez 2004: 31]. Kultura polityczna w wiekach 
po kolonizacji oraz zdobyciu niepodległości, ukształtowała się takiej formie, 
że obywatele nie mieli w sobie dość siły, aby protestować, wysuwać żądania 
lub krytykować działania władz (demokratyczne prawo, znane jako prawo 
do sprzeciwu) oraz byli w minimalnym stopniu reprezentowani, co ograniczało 
realizację ich żądań. Nie wykształcił się również zwyczaj egzekwowania prawa 



Zuzanna Kowalczyk146

lub żądania jego wypełniania. Elity zazwyczaj rządziły, nie biorąc pod uwagę 
niczego poza swoimi własnymi interesami. W konsekwencji zasada odpowie-
dzialności wobec rządzonych również nie zaistniała w kulturze politycznej. 
Rządzący nie ponosili żadnej lub ponosili bardzo niewielką odpowiedzialność 
względem praw obywatelskich, które niemal zawsze pozostawały martwą li-
terą. Odpowiedzialni za kształtowanie projektu państwa, chociaż tworzonego 
w porządku demokratycznym, przymykali oczy na realną implementację oby-
watelskich praw i obowiązków. W takiej sytuacji niewykształcenie się kultury, 
a zatem i nawyku partycypacji wyborczej jest logiczną konsekwencją spuści-
zny kolonialnej: w ujęciu historycznym nie dziwi, iż wartości demokratyczne 
takie jak tolerancja, zaufanie, partycypacja i poszanowanie różnicy zdań, nie 
były łatwo włączane do kultury politycznej okresu po tranzycji ustrojowej.

Znaczenie dla frekwencji wyborczej może mieć także stopień poparcia 
dla systemu demokratycznego. Stopniowo wśród społeczeństwa Gwatemali 
zwiększa się ono: z około 49% w 2004 do 52,2% w 2006 roku. Jednak zaufanie 
do instytucji w Gwatemali jest niskie: tylko trzem z nich udaje się przekroczyć 
próg 50 (w skali od 0 do 100)9. Podobnie jak ma to miejsce w wielu innych kra-
jach latynoamerykańskich Kongres Narodowy i partie polityczne są aktorami 
gwatemalskiego systemu politycznego mniej godnymi zaufania. Ten brak za-
ufania również ma odzwierciedlenie w nieznacznym odsetku obywateli – 15%, 
którzy wyrażają sympatię względem którejś z formacji politycznych [Alcántara 
Sáez 2008: 207]. Te ostatnie dane niewątpliwie mają przełożenie na niski po-
ziom uczestnictwa w wyborach.

Ta b e l a 2. Uczestnictwo obywateli w organizacjach społecznych w Gwatemali (2006 r.)

Rodzaj organizacji Udział w %
Organizacje religijne 65,1

Stowarzyszenia de padres de la escuela 29,5
Związki na rzecz poprawy dla społeczności 23,4
Stowarzyszenia fachowców, handlowców 7,9

Partie polityczne 7,1

Źródło: Cultura Política de la Democracia en Guatemala: 2006. Proyecto de Opinión Públi-
ca de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt; za: Alcántara Sáez [2008: 209].

Badania ankietowe pokazują trwałość spuścizny kolonialnej jaką jest m.in. 
brak aktywności ludności w życiu politycznym i społecznym państwa, nie 
tylko w odniesieniu do wyborów – Gwatemalczycy prezentują niski poziom 

9 W tym sensie najlepiej ocenianymi instytucjami są samorządy miejskie, Prokurator 
ds. Praw Człowieka i wojsko.
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uczestnictwa w działalności różnych organizacji publicznych. Najwięcej oby-
wateli angażuje się w działania organizacji społecznych o charakterze religij-
nym, zaś partycypacja w stowarzyszeniach zawodowych lub partiach politycz-
nych jest rzadkością. Jak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie 
Vanderbilt najczęściej angażujący się w działalność organizacji społecznych 
to głównie osoby mieszkające na terenach miejskich, młodzi i należący do za-
możniejszych grup społecznych. Ponadto tylko 31% ankietowanych oświad-
czyło, że uczestniczyło w rozwiązaniu jakiegoś problemu dotykającego ich 
społeczność. Wreszcie, odnośnie do niekonwencjonalnej partycypacji poli-
tycznej, Gwatemala zajmuje jedno z najniższych miejsc w regionie Ameryki 
Środkowej – jedynie 6,2% wskazało, że brało udział w proteście publicznym 
[Alcántara Sáez 2008: 209]. Nagminne jest wśród mieszkańców poczucie sła-
bego państwa prawa i odpowiedzialności władz publicznych, a wspomniana 
niewielka partycypacja społeczeństwa w kwestiach publicznych osłabiana jest 
w dużym stopniu przez pionową strukturę rządów. Doprowadziło to do bardzo 
silnej i scentralizowanej władzy i jednocześnie, kruchego rozwoju praw oby-
watelskich i politycznych, co znajduje wyraz w słabej świadomości obywa-
telskiej, a zatem osłabia rozwój społeczeństwa obywatelskiego i świadomości 
wagi uczestnictwa w życiu politycznym jednostki.

Zatem na wahania frekwencji wyborczej w Gwatemali może wpływać szereg 
czynników – od uwarunkowań gospodarczych, w tym infrastruktura, poziom 
wykształcenia, historia przemocy i autorytaryzmu, przez pewne zapisy prawne. 
Jednak, jeśli zgodzimy się, iż normą jest raczej niższy niż wyższy poziom fre-
kwencji, to w mojej opinii pierwszoplanową rolę odgrywa brak wykształcenia 
partycypacyjnej kultury politycznej, na co wpływ miał sposób kolonizacji re-
gionu. Uczestnictwo w wyborach – świadomych wagi swojej decyzji obywateli 
– jest jednym z kluczowych elementów, które mogłyby wzmocnić niezakoń-
czony ciągle proces transformacji ustroju w Gwatemali. Jednak w tym celu 
należy najpierw zastanowić się nad rozumieniem demokracji i jej zasad, w tym 
rywalizacji i partycypacji wyborczej, wśród społeczeństwa Gwatemali. Podjęto 
w tym względzie pewien wysiłek: badacze gwatemalscy przeprowadzili bada-
nia dotyczące rozumienia w społeczeństwie wyrażenia „kultura demokratycz-
na”, rozumiejąc, że osoby, które chciałyby ją stosować odnoszą się do: 1) cało-
kształtu wartości, opinii i postaw jednostek tworzących różne klasy społeczne, 
jak i grupy lub frakcje, które się na nie składają, skłaniają się ku poszukiwaniu 
rozwiązań pokojowych i trwałych, powstałych z woli większości w kwestiach 
politycznych; 2) równolegle istnieje trwały, zbiorowy proces zdolny utrzymać 
praktykę, powtarzalną i niekwestionowaną, rozwiązań dyktowanych sumą woli 
jednostek wobec problemów zbiorowych; 3) jest zatem możliwe mówienie 
o istnieniu konsensusu stającego się zwyczajem, dającym się zakwalifikować 
jako demokratyczny. W świetle wydarzeń historycznych zarówno dawnych, 
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jak i mających miejsce w czasach ostatnich, badacze w Gwatemali twierdzą, 
iż w tym państwie nie ma zwyczaju zbiorowego rozwiązywania w ten sposób 
problemów politycznych, chociaż wielka liczba Gwatemalczyków deklaruje 
życzenie, aby tak było [Sandoval Argueta, Arriaga Contreras (coords.) 2005: 
12–13]. Według Gwatemalczyków system w dalszym ciągu jest stworzony 
dla caudillo, bezprawia i semifeudalizmu, a dawne struktury społeczno-gospo-
darcze, kulturowe, religijne, ideologiczne i aksjologiczne ciągle funkcjonują. 
Potwierdzać to mogą wydarzenia towarzyszące choćby kampanii wyborczej 
z 2003 roku, która naznaczona została w dużym stopniu przez przemoc – za-
rejestrowano 29 zabójstw członków, przywódców i kandydatów partii opozy-
cyjnych.

Podsumowując, można zatem sądzić, iż wprowadzone w XX wieku zmiany 
systemu politycznego (a także społecznego i gospodarczego) nie były wystar-
czająco radykalne. Postawiono nacisk na zmiany polityczne i nie rozpoczę-
to zmian społecznych: restrukturyzacji podstaw społecznych i gospodarczych 
państwa. Doprowadziło to do rozczarowania, braku zainteresowania życiem 
publicznym, nie tylko w wymiarze politycznym, i braku nadziei na trwałe 
zmiany w przyszłości. W takiej sytuacji nie wydaje się zaskakujące, iż znaczna 
części populacji jest sceptyczna wobec projektu demokracji wyborczej, któ-
ry jest przedstawiany się jako odpowiedź na problemy społeczno-gospodarcze 
i jako drogę rozwiązań politycznych.

Poza dużą różnorodnością sceny politycznej i poszerzeniem spektrum po-
litycznego na lewo, utrzymuje się niski poziom frekwencji wyborczej, szcze-
gólnie w wyborach władzy ustawodawczej. Nieuczestniczenie obywateli 
w wyborach jest jednym z głównych problemów zagrażających konsolidacji 
demokratycznej w Gwatemali. Jednym z czynników tłumaczącym niski po-
ziom partycypacji politycznej jest ten dotyczący ciągłej dyskryminacji Indian, 
którzy są pomijani na listach wyborczych, oraz w kwestii rozpowszechniania 
wiadomości politycznych w językach tubylczych. Zaledwie 8% deputowa-
nych wybranych w 2003 roku było pochodzenia indiańskiego. Dodatkowym 
problemem są trudności w przygotowaniu list wyborców i niewystarczająca 
dystrybucja geograficzna komisji wyborczych. Ponadto odczuwalna jest nie-
ufność z jaką ludność indiańska podchodzi do instytucji narodowego systemu 
politycznego. Ma to przełożenie na niewielki poziom uczestnictwa ludności 
nie tylko w sferze politycznej, ale również w innych formach organizacji spo-
łecznych, jak stowarzyszenia sąsiedzkie, organizacje obywatelskie czy grupy 
związkowe [Alcántara Sáez 2008: 203].

Sceptycyzm wobec instytucji demokratycznych odzwierciedlany jest mię-
dzy innymi właśnie we frekwencji wyborczej. Przede wszystkim zaś zjawi-
sko to dotyczy terenów wiejskich, tradycyjnie zamieszkiwanych w większości 
przez ludność pochodzenia indiańskiego. Nie ma danych, które bezpośrednio 
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wyjaśniałyby wahania frekwencji wyborczej w odniesieniu do składu etniczne-
go społeczeństwa gwatemalskiego. Ale można założyć, iż jeśli frekwencja wy-
borcza oscyluje wokół poziomu 50%, rzadko go przekraczając, a w wyborach 
do władz ustawodawczych najczęściej spadając poniżej tej wartości, to wpływ 
ma na to brak uczestnictwa ludności pochodzenia indiańskiego. Indianie sta-
nowią bowiem ponad połowę obywateli Gwatemali, a czynniki wpływające 
na brak chęci uczestnictwa w wyborach i zaangażowania obywatelskiego, do-
tykają głównie tej grupy ludności (historia przemocy, bieda, mniejszy odsetek 
ludności kontynuującej kształcenie ponadpostawowe, mniejsza aktywność za-
wodowa kobiet, niedorozwój infrastruktury i nieobecność instytucji państwa 
w regionach wiejskich). Zatem aby zmierzyć się z problemem ograniczonego 
zainteresowania życiem politycznym swoich obywateli, władze Gwatemali 
muszą podjąć kroki zmierzające do włączenia przede wszystkim tej grupy lud-
ności w aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, co w perspektywie długo-
okresowej powinno przełożyć się także na poziom frekwencji wyborczej.
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest przyczynom niskiej frekwencji wyborczej w Gwatemali. Wymie-
niono i scharakteryzowano uwarunkowania, które mają wpływ na to zjawisko, odnoszące się 
do sfery gospodarczej, społecznej i politycznej. Szczególny nacisk został położony na przyczyny 
związane z ukształtowaną pod wpływem kolonializmu i autorytaryzmu oraz kulturą polityczną.. 
Zaakcentowane zostały także powiązania między poziomem frekwencji wyborczej a składem 
etnicznym społeczeństwa gwatemalskiego, co prowadzi do wniosku, że większość czynników 
mogących zniechęcać obywateli do uczestnictwa w wyborach w największym stopniu dotyczy 
indiańskich grup ludności.

Słowa kluczowe: Gwatemala, frekwencja wyborcza, kultura polityczna, autorytaryzm.

THE FACTORS THAT DETERMINE THE ABSTENTION RATE IN GUATEMALA 
(summary)

The author of the article aims at explaining the reasons behind the abstention rate in Gua-
temalan elections. The conditions related to economic, social and political fields, which have 
impact on voters turnout, are presented. The author emphasizes the reasons intertwined with po-
litical culture, which was shaped under the influence of colonialism and authoritarian rule. Fur-
thermore the author emphasizes relations between the level of voters turnout and ethnic com-
position of Guatemalan society. It leads to a conclusion that the majority of factors that may 
disincline the citizens to participate in the elections in the greatest extent affects indigenous 
groups of population.

Keywords: Guatemala, voter turnout, political culture, authoritarianism.


