
 KSIĄŻKI   
 

Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 149-154 149 

Andrew Selee, Decentralizacja, demokratyzacja i nie-
formalna władza w Meksyku, [Decentralization, De-
mocratization, and Informal Power in Mexico], The 

Pennsylvania State University Press, Pensylwania, 2011. 

 
W prezentowanej książce autor podejmuje pogłębioną ana-

lizę wpływu procesów decentralizacji oraz demokratyzacji na 
struktury terytorialne w Meksyku. Na łamach 180-stronicowej 

książki zastanawia się, czy decentralizacja wzmacnia proces demokratyzacji, czy też 
może ogranicza jej potencjał? Wartością dodaną publikacji jest ocena wpływu relacji 
nieformalnych na wspomniane powyżej procesy.  

Badania do książki zostały przeprowadzone w miastach, które w ostatnich latach 
rządzone były przez trzy największe partie: w Tijuanie – rządzonej przez Partię Akcji 
Narodowej (Partido Acción Nacional, PAN), w Ciudad Nezahualcóyotl1 – przez Partię 
Rewolucji Demokratycznej (Partido de la Revolución Democrática, PRD) oraz w Chil-
pancingo, gdzie dominowała Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna (Partido Revoluciona-
rio Institucional, PRI). Miasta te, charakteryzujące się podobną infrastrukturą instytu-
cjonalną, w okresie transformacji obrały jednak odmienne ścieżki rozwoju.  

Andrew. Selee jest zdania, że poza prawnie usankcjonowanymi normami, istotną 
rolę, szczególnie w zakresie relacji pomiędzy państwem a obywatelem, odgrywają nie-
pisane zasady nieformalne. Autor podkreśla, że Meksyk nie był krajem aż tak silnie 
scentralizowanym, jak to opisywano w literaturze. Okazało się bowiem, że sam fakt 
dominacji na poziomie krajowym nie wystarczył PRI do utrzymania silnej pozycji na 
lokalnej scenie politycznej i partia ta często zmuszona była do zawierania sojuszy „ho-
ryzontalnych”. W Meksyku wykształcił się system praw „metakonstytucyjnych”, dzięki 
którym m.in. prezydent, w momencie dla niego stosownym, mógł dokonać wymiany 
gubernatorów oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, jeśli ci nie reali-
zowali założeń polityki partyjnej. Struktura, która z zewnątrz, wyglądała na silnie scen-
tralizowaną i monolityczną, w praktyce była rozproszona i opierała się na sieci niefor-
malnych układów. Istnienie formalnych instytucji politycznych nie przeszkadzało w ist-
nieniu tzw. klientelizmu (clientelismo), a liczne spory często rozwiązywane były z po-
minięciem litery prawa.  

W krajach rozwijających się, te nieformalne powiązania nie tylko wzmacniają 
rząd i gwarantują jego przetrwanie, ale służą także jako instrument do zaspokajania 
oczekiwań obywateli, realizowania polityki publicznej oraz egzekwowana „rządów 
prawa”. Autor wychodzi z założenia, że nieoficjalna polityka nie jest oznaką słabości 

                     
1 Netzahualcoyotl to integralna część miasta Meksyk, choć leżąca poza granicami D.F. 
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instytucji państwowych, ale stanowi szczególną formę prowadzenia polityki, dzięki któ-
rej interesy obywateli i rządu2 stają się zbieżne. W Meksyku „patronat” (patronazgo) 
dostarcza przywódcom politycznym środków do manipulowania wyborcami, a państwu 
ułatwia realizowanie programów polityki publicznej. Klientelistyczna siatka powiązań 
efektywnie identyfikuje oczekiwania obywateli, bez potrzeby odwoływania się do kon-
sultacji społecznych,). Z drugiej jednak strony, relacje nieformalne podważają wiary-
godność aparatu państwowego a także samych polityków, którzy lojalność wobec przy-
wódców partyjnych przedkładają nad realizację zadań powierzonych przez obywateli. 

Autor zwraca uwagę, że decentralizacja jest procesem, który może wspomagać 
proces demokratyzacji rządów. Dzieje się tak dzięki temu, że rządy lokalne znajdują się 
„bli żej obywatela” i tym samym lepiej znają jego potrzeby. A z drugiej strony, obywa-
tele, znajdujący się „bli żej” władzy, łatwiej kontrolują poczynania polityków. Decen-
tralizacja wzmacnia demokrację poprzez wymuszanie na rządzących większej odpowie-
dzialności oraz zapewnienie obywatelem większego dostępu do życia politycznego. Au-
tor podkreśla, że przykłady relacji procesów zachodzących pomiędzy decentralizacją 
a demokratyzacją znane są jedynie z doświadczeń krajów rozwiniętych. W większości 
z nich budowa instytucji demokratycznych oraz wprowadzanie systemu ochrony praw 
obywatelskich miały miejsce właśnie w okresie centralizacji. Decentralizacja następo-
wała później. Natomiast w większości krajów rozwijających się, w tym w Meksyku, 
proces ten miał przebieg odmienny. Decentralizacja postępowała jednocześnie z trans-
formacją demokratyczną. Rządy lokalne zostały wzmocnione w momencie, w którym 
budowane były instytucje polityczne, a zakres prawa człowieka negocjowany i posze-
rzany. W związku z tym, że proces demokratyzacji instytucji państwowych nadal trwa, 
nie można jednoznacznie określić, jaki wpływ odegrała w nim decentralizacja. Z pew-
nością jednak, ułatwia ona przepływ informacji oraz komunikację pomiędzy rządem 
a obywatelami, wymusza ponoszenie odpowiedzialności za działania bądź zaniechania 
urzędników, a polityków czyni bardziej wyczulonymi na potrzeby obywateli. Z drugiej 
strony, proces ten w skali kraju, może postępować nierównomiernie; jego dynamika za-
leży od kapitału społecznego3, zdolności do stowarzyszania się oraz tworzenia piono-
wych i poziomych powiązań społecznych w danym regionie. Politolodzy sceptycznie 
nastawieni do decentralizacji twierdzą, że rządy lokalne mogą nie podołać realizacji 
nowych kompetencji. Ponadto istnieje zagrożenie, że działania stricte lokalne zostaną 
zawładnięte przez miejscowe elity. Nawet jeśli decentralizacja prowadzi do lepszego 
zrozumienia potrzeb obywateli oraz do podejmowania bardziej odpowiedzialnych decy-

                     
2 G. O’Donnell, „Delegative Democracy?”, Journal of Democracy 5, n. 1, 1994, ss. 55-69, G. 
O’Donnell, „Illusions about Consolidation”, Journal of Democracy 7, n. 2, 1996, ss. 34-51. 
3 R. D. Puntam, R. Leonardi, R. Y. Nonetti, Making Democracy Work: Civic Traditions in 
Modern Italy, Princeton Univeristy Press, Princeton, 1993.  
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zji przez rządzących, nierównomierne możliwości zwiększenia zdolności rządów lokal-
nych do wykonywania świadczeń mogą podważyć ich działania. Wyniki badań prze-
prowadzonych przez Andrew Selee’go świadczą o tym, iż w kraju, w którym odchodzi 
się od systemu autorytarnego, decentralizacja władzy formalnej w obliczu słabej kultury 
demokratycznej, wzmacnia zarówno kanały władzy nieformalnej, jak i pozycję przy-
wódców lokalnych. Tezę, że demokracja nie usuwa zagrożeń związanych z nadużyciem 
władzy wysuwał także prof. Stanisław Filipowicz w wykładzie „Demokracja i erozja 
tradycji Oświecenia”4.  

Sukces transformacji, dokonującej się w ostatnich latach w Meksyku, jest bez-
sporny. Życie polityczne w Meksyku jest znacznie bardziej otwarte i pluralistyczne niż 
kiedykolwiek wcześniej. Demokratyzacja stworzyła nowe opcje wyboru przywódców 
oraz zmieniła charakter komunikacji pomiędzy obywatelami a rządem. W ostatnich la-
tach obywatele zaczęli częściej domagać się swoich praw oraz pociągać do odpowie-
dzialności rządzących. Pomimo że logika autorytarnego systemu meksykańskiego opar-
ta była na gęstej siatce więzów nieformalnych, postępująca demokratyzacja w kraju dała 
impuls do tworzenia formalnych kanałów komunikacyjnych. Autor uważa jednak, że 
pomimo decentralizacji i demokratyzacji, nie doszło do znaczących zmian w struktu-
rach terytorialnych.  

Decentralizacja w Meksyku wzmocniła municypia (gminy). Aktualnie posiadają 
one kompetencje oraz środki, które jeszcze w 1980 r. były poza ich zasięgiem. Fede-
ralne transfery finansowe są bardziej przewidywalne, a na obszarach miejskich rosną 
dochody, w tym – te z podatków od nieruchomości. W większości jednostek terytorial-
nych wybory uznawane są za wolne i sprawiedliwe (chociaż nadal niekiedy zdarzają się 
nieprawidłowości), a w większości municypiów doszło do zmiany partii rządzącej.  

Pomimo wielu pozytywnych aspektów, prawo dotyczące procesu podejmowania 
decyzji jest nadal negocjowane. Uzależnienie od federalnych transferów finansowych 
sprawia, że municypia nie mają autonomii w zakresie ustalania priorytetów polityki lo-
kalnej oraz planów inwestycji w regionie. Wciąż nie zostały stworzone odpowiednie in-
stytucje, które umożliwiałyby szerszy udział obywateli w życiu politycznym kraju. Za-
kaz ponownego ubiegania się o to samo stanowisko obowiązujący urzędników (kaden-
cja przewodniczącego i rady miasta wynosi trzy lata) nie jest korzystna, jako że unie-
możliwia się w ten sposób tworzenie długoterminowych strategii planowania.  

W każdym z badanych miast (Tijuana, Ciudad Nezahualcóyotl oraz Chilpan-
cingo) nadal występują nieformalne więzy pełniące funkcje, które w rzeczywistości po-
winny być realizowane przez demokratycznie powołane instytucje przedstawicielskie. 
Inicjatywy obywatelskie nadal są zgłaszane rządowi najczęściej przez wpływowych 

                     
4 S. Filipowicz, „Demokracja i erozja tradycji Oświecenia” w: Trzy wykłady Kopernikańskie, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2010, s. 15. 
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funkcjonariuszy administracji państwowej. Taki układ utrwala pośrednie uczestnictwo 
obywateli w systemie politycznym i zarazem uniemożliwia wykształcenie się społe-
czeństwa obywatelskiego, rozumianego jako system więzi opartej na zaufaniu, wzajem-
nej życzliwości i gotowości do współpracy5, bez którego nie jest możliwa konsolidacja 
demokracji.  

Najbardziej efektywny, pod względem realizowania potrzeb obywateli jest mo-
del stworzony przez PRD w Nezahualcóyotl (zw. Nezą). Struktura miasta, podobnie jak 
partia, przypomina zdecentralizowaną koalicję organizacji. Zarówno PRI jak i PAN po-
siadają tam swoich „brokerów politycznych”, których wykorzystują do forsowania wła-
snych projektów. Pomimo że relacje państwa ze społeczeństwem nadal nawiązywane są 
za pomocą pośredników, na wybór których obywatele Nezy mają jednak wpływ. Dzięki 
konkurencji, „brokerzy polityczni”, pod groźbą utraty swojej pozycji, starają się wywią-
zywać z obietnic złożonych obywatelom.  

Drugi pod względem efektywności jest model występujący w Tijuanie (PAN). 
Tamtejsze organizacje są liczne i aktywne, ale tylko w niewielkim stopniu powiązane 
z partiami lub radą municypalną. Niefortunnie, w wyniku reform, zamiast rady została 
wzmocniona pozycja prezydenta miasta, a inicjatywy na rzecz zwiększenia partycypacji 
obywateli nie powiodły się. W rezultacie obywatelom pozostało jedynie niewielu po-
średników (formalnych i nieformalnych), za pomocą których mogą zgłaszać swoje żą-
dania.  

Model w Chilpancingo (PRI), gdzie organizacje są ściśle powiązane ze strukturą 
partyjną, jest najmniej efektywny. Mobilizacja obywateli wewnątrz partii nadal oparta 
jest na strukturach korporacyjnych oraz na relacjach klientelistycznych. Pośrednicy zo-
bowiązani są do realizowania swoich obowiązków, opierając się na strukturze oraz hie-
rarchii partyjnej.  

Pomimo odmienności realizowanych modeli, różnice w instytucjach przedsta-
wicielskich oraz strukturze municypiów są niewielkie. Okazuje się bowiem, że w społe-
czeństwie meksykańskim, niezależnie od stopnia zaawansowania procesów demokraty-
zacji, nieformalne więzy są bardzo silnie zakorzenione (ewentualnie zostają zreformo-
wane lub zastąpione innymi). Status quo wydaje się być korzystny dla wszystkich partii. 
Ugrupowania postrzegają reformy jako swoiste zagrożenie dla siebie.  

Istnieje kilka teorii na temat tego, dlaczego nieformalne więzy są zdolne prze-
trwać transformację demokratyczną. Po pierwsze, może to być efekt procesu socjalizacji 
(zarówno obywatele, jak i władza wychowała się w systemie bogatym w nieformalne 
więzy, dlatego tak trudno jest o zmianę). Po drugie, może wynikać z braku możliwości 
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Ostatecznie zachowanie przez miasta 

                     
5 S. Filipowicz, „Demokracja i erozja tradycji Oświecenia”, op. cit., s. 13. 
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starych modeli uczestnictwa, zniechęca rząd do szukania nowych dróg komunikacji ze 
społeczeństwem. 

W Meksyku dużą rolę odegrały szczególnie dwa ostatnie elementy – brak społe-
czeństwa obywatelskiego oraz marazm rządu. Najważniejsza przyczyna tkwi jednak 
w samej strukturze państwa meksykańskiego, które w przeszłości, bez kanałów niefor-
malnej władzy nie było w stanie funkcjonować. Państwo efektywnie neutralizowało 
i włączało do systemu politycznego, stanowiących potencjalne zagrożenie, przeciwni-
ków. Taka struktura pozwoliła na stabilizację systemu przez niemalże cały wiek XX. 
Nie ulega wątpliwości, iż państwo podjęło starania na rzecz budowy bezpośrednich re-
lacji ze społeczeństwem. Przykładami są stworzenie systemu wolnych i uczciwych wy-
borów, programów federalnych, w których wyeliminowano obecność pośredników oraz 
wypracowanie systemu federalnych transferów finansowych na niższe poziomy zarzą-
dzania. Przeważającym jednak schematem myślenia jest nieformalna władza, która zde-
cydowanie szybciej i efektywniej realizuje interesy zainteresowanych. Sytuacja ta nega-
tywnie wpływa na zrozumienie przez obywateli funkcjonowania demokracji oraz ak-
tywnego obywatelstwa, które pod wpływem oddziaływania nieformalnej władzy zostaje 
zniekształcone.  

Książka Andrew Selee jest pierwszą publikacją, która kompleksowo podejmuje 
tematykę decentralizacji oraz demokratyzacji we współczesnym Meksyku i niewątpli-
wie jest warta polecenia. Autor skrupulatnie przedstawia wyniki swoich badań i widać, 
że doskonale zna specyfikę kraju. Niemniej jednak nie waha się używać sformułowań, 
jakoby Meksyk, w czasie rządów PRI, był krajem autorytarnym. W literaturze istnieją 
różne określenia, takie jak „demokracja selektywna”, „demokracja ortodoksyjna”, de-
mocradura czy „reżim autorytarno-modernistyczny”. Najwłaściwszym określeniem 
wydaje się być jednak „system pół-autorytarny”. Rzeczywiście reżim państwa przenikał 
w niemal wszystkie sfery funkcjonowania społeczeństwa, niemniej jednak istniała w 
kraju opozycja, a rządy sprawowane były przez cywilów. Połączenie trzech elementów: 
systemu prezydenckiego, systemu partii hegemonicznej i korporacjonizmu (zorganizo-
wanie społeczeństwa w cztery grupy-korporacje: robotniczą, rolniczą oraz sektor ludo-
wy i wojskowy) pozwoliły PRI na funkcjonowanie przez lata w tym układzie.  

Autor dokonuje trafnych obserwacji, niemniej jednak pisząc o relacjach nie-
formalnych na łamach książki powtarza te same przykłady i odnosi się do nich ogólni-
kowo, nie tłumacząc czytelnikowi, na czym one dokładnie polegały. Wyjaśnia kliente-
lizm oraz patronat, ale pomija inne ważne elementy systemu politycznego, które nadal 
stoją na drodze do konsolidacji demokracji w kraju. Do niepisanych reguł, charaktery-
stycznych dla systemu politycznego Meksyku zaliczamy także m.in. dedazo („wskazy-
wanie palcem”, czyli potajemny system wyborczy), system toma y daca („dać i mieć 
coś w zamian”, nadawanie przywilejów, w zamian za oddanie na partię głosów podczas 
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wyborów), chambismo (zajmowanie przez członków partii kilku stanowisk), carro 
completo (pełny wóz), dystrybucja władzy i wynikających z nich korzyści wewnątrz 
rządzącej partii i jej członków6.  

Bibliografia 

Brudzińska, Kinga, (2011), „Demokratyzacja systemu politycznego Meksyku: wyzwania i suk-
cesy” w: Piotr Łaciński (red.), Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: 
przywództwo, idee i systemy polityczne, Studia i analizy, tom 12, Collegium Civitas, War-
szawa, ss. 73-94. 

Filipowicz, Stanisław, (2010), „Demokracja i erozja tradycji Oświecenia” w: Trzy wykłady Ko-
pernikańskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 13 i 15. 

O’Donnell, Guillermo, (1994), „Delegative Democracy?”, Journal of Democracy, 5, nr 1, 
ss. 55-69. 

O’Donnell, Guillermo, (1996), „Illusions about Consolidation”, Journal of Democracy, 7, nr. 2, 
ss. 34-51. 

Puntam, Robert D., Leonardi, Robert, Nonetti, Raffaella Y., (1993), Making Democracy Work: 
Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press. 

Selee, Andrew, (2011), Decentralization, Democratization and Informal Power in Mexico, The 
Pennsylvania State University Press, University State, Pennsylvania.  

 
Kinga BRUDZIŃSKA

7 

                     
6 K. Brudzińska, „ Demokratyzacja systemu politycznego Meksyku: wyzwania i sukcesy”, w: 
P. Łaciński (red.), Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee 
i systemy polityczne, Studia i analizy, tom 12, Collegium Civitas, Warszawa, 2011, s. 76. 
7 Mgr Kinga Brudzińska – ekonomista, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.  


