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Tiivistelmä: Boliviassa pidettiin lokakuussa 2019 presidentinvaalit, jotka johtivat vakavaan 
poliittiseen ja yhteiskunnalliseen kriisiin. Tämän aiheuttamissa levottomuuksissa kuoli kymmeniä 
ihmisiä. Marraskuussa 2019 vaalien tulokset mitätöitiin, ja maata vuodesta 2006 saakka johtanut 
presidentti Evo Morales erosi ja lähti maanpakoon. Analysoin maisterintutkielmassani poliittista 
keskustelua bolivialaisissa sanomalehdissä ennen syksyn 2019 vaaleja. Aineistoni koostuu kuuden 
sanomalehden presidentinvaaleja koskevasta uutisoinnista kahden viikon ajanjaksolla ennen 
vaalipäivää. Aineistoni lehdet ovat Cambio, El Deber, El Diario, El Tiempo, La Razón ja Página Siete. 

Tutkimusmetodinani käytän kehysanalyysiä. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten Bolivian 
presidentinvaalien kampanjointia kehystettiin mediassa? 2. Miten presidenttiehdokkuuksia 
kehystettiin Bolivian mediassa? 

Tunnistin aineistoni 52 sanomalehtiartikkelista kolme geneeristä kehystä: konfliktin, moraalin ja 

vastuullisuuden kehykset. Käytin kehysten tunnistamisessa apuna kehysmatriisia, kehysten 

alaluokkia ja aineistossa toistuvasti ilmenneitä fraaseja. Analyysini perusteella kehysten käyttö 

vaihteli lehdissä varsin paljon. Konfliktin kehys oli kehyksistä käytetyin. Myös muut kehykset saivat 

kuitenkin laajasti palstatilaa. Tutkimukseni osoittaa myös sen, ettei presidentti Evo Moralesin 

usein esittämä hallituksen ja perinteisten mediatalojen välinen hankala suhde ole tosiasiassa enää 

niin ongelmallinen kuin Morales on antanut ymmärtää. Tutkimukseni perusteella poliittinen 

uutisointi Boliviassa on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta kunnioittavaa ja tasapuolista.  

Vaaleja edeltänyt poliittinen keskustelu pysyi odotetuissa teemoissa. Bolivian presidentinvaaleja 

koskevaa keskustelua on viime vuodet hallinnut presidentin uudelleenvalinnan ja tämän 

oikeutuksen teema. Aineistoni perusteella hallitus perusteli presidentin uudelleenvalinnan 

oikeutusta kansan tahdolla ja hyvillä saavutuksillaan. Myös oppositio korosti retoriikassaan kansan 

tahtoa ja etenkin vuoden 2016 kansanäänestyksen merkitystä Moralesin ehdokkuuden 

oikeutukselle. Opposition mielestä Morales ei olisi saanut enää asettua ehdolle vuoden 2019 

vaaleissa, koska maan perustuslaki rajoittaa presidentin toimikaudet kahteen peräkkäiseen 

kauteen. Tutkimukseni tuo selkein esimerkein esille, miten presidentinvaaleja edeltänyt keskustelu 

keskittyi ehdokkaiden välisen vastakkainasettelun korostamiseen. Ehdokkaat saivat kuitenkin 

äänensä kuuluviin, joten avoimen poliittisen keskustelun käyminen Bolivian mediassa on yhä 

mahdollista.  
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1 JOHDANTO 
 

Vuosi 2019 jää Bolivian historiaan merkittävän poliittisen käänteen vuoksi. Boliviaa jo neljätoista 

vuotta hallinnut presidentti Evo Morales joutui eroamaan ja lähtemään maanpakoon 

presidentinvaalien jälkeisten poikkeuksellisten tapahtumien seurauksena. Maassa järjestettiin 

lokakuussa 2019 yleisvaalit, jotka koostuivat maan kaksikamarisen kansalliskokouksen 

edustajavaaleista ja presidentinvaaleista. Edustajavaaleissa äänestettiin edustajista 

edustajainhuoneeseen ja senaattiin. Presidentinvaaleissa äänestettiin presidentistä ja tämän 

aisaparista varapresidentistä. Keskityn tässä tutkielmassa pelkästään presidentinvaalien osuuteen 

yleisvaaleista. Analysoin presidentinvaaleja edeltänyttä mediassa käytyä poliittista keskustelua 

kehysanalyysin avulla. 

Vuoden 2019 vaalien mahdollisesta vilpillisyydestä oli esitetty huolia muun muassa katolisen 

kirkon taholta jo ennen varsinaista vaalipäivää.1 Vaaleihin istuvana presidenttinä valmistautunut 

Movimiento al Socialismon (MAS) Evo Morales vakuutti kunnioittavansa vaalien tulosta ja kansan 

tahtoa.2 Hän kuitenkin syytti oppositiota vallankaappauksen suunnittelusta jo ennen vaaleja ja 

kertoi MAS:in esittävän todisteet vallankaappaussuunnitelmasta vaalien jälkeen.3 Vaaleja 

saapuivat tarkkailemaan muun muassa Amerikan valtioiden järjestön (Organización de los Estados 

Americanos, OEA) kansainväliset vaalitarkkailijat. 

Itse vaalipäivä sujui rauhallisesti. Varsinaiset ongelmat alkoivat ääntenlaskennassa. 

Vaaliviranomaisilla oli käytössään äänten laskemiseen luotu järjestelmä, jonka tarkoituksena oli 

antaa nopeasti alustava tieto tulevasta vaalituloksesta. Tuo järjestelmä, TREP (Transmisión de 

Resultados Electorales Preliminares), ei kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla, vaan 

ennakkotulosten saapuminen viivästyi. OEA:n vaalitarkkailijat ilmoittivat epäselvyyksistä 

ääntenlaskennassa ja suosittelivat toisen presidentinvaalikierroksen järjestämistä.4 Vaalien 

viralliset tulokset julkaistiin lopulta 25.10.2019.5 Pitkittynyt ääntenlaskenta lisäsi epäilyjä 

mahdollisesta vaalivilpistä. 

 
1 El Deber: Iglesia Católica teme “manipulación” y el ‘vice’ dice que es “imposible hacer fraude”. 
2 Pagina Siete: Morales dice que se evitará la confrontación respetando resultados electorales. 
3 El Diario: MAS busca generar violencia para suspender elecciones. 
4 OEA, 2019a. 
5 CNN, 2019a. 
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Vaalien voittajaksi julistettiin Evo Morales yhdessä varapresidenttiehdokkaansa Alvaro Garcia 

Lineran kanssa. Lopullisen tuloksen mukaan Morales sai vaaleissa yli kymmenen prosenttia 

enemmän ääniä kuin hänen pahin uhkaajansa Carlos Mesa. Bolivian äänestysjärjestelmän 

mukaisesti yli kymmenen prosentin marginaali seuraavaksi tulleeseen riittää valintaan 

ensimmäisellä kierroksella.  Moralesin voitto ensimmäisellä kierroksella nostatti oppositiossa 

vastalauseiden myrskyn, joka johti laajoihin levottomuuksiin ympäri maata. Mielenosoituksia 

järjestettiin myös Moralesin puolesta. Levottomuudet, epäily vaalivilpistä ja poliisin ja armeijan 

tuen menettäminen johtivat lopulta Moralesin ja varapresidentti Garcia Lineran eroamiseen ja 

maanpakoon. Koska myös useat muut Moralesin edustaman MAS-puolueen edustajista 

irtisanoutuivat, uudeksi väliaikaiseksi presidentiksi nousi lopulta kansalliskokouksen toinen 

varapuheenjohtaja, Movimiento Democrata Socialin (MDS) Jeanine Añez. OEA julkaisi 

vaalitarkkailijoidensa lopullisen raportin 5.12.2019. Sen loppupäätelmä oli, että vaaleissa tapahtui 

tarkoituksellista manipulointia ja vakavia väärinkäytöksiä.6 Keskustelu mahdollisesta vaalivilpistä 

on jatkunut vaalituloksen valmistumisen ja Moralesin maanpaon jälkeen.7,8 

Maan väliaikainen presidentti Añez lupasi järjestää uudet vaalit mahdollisimman pian. Añezin 

nouseminen maan johtoon ei kuitenkaan lopettanut poliittista kuohuntaa Boliviassa. Moralesin 

eroaminen ja Añezin virkaanastuminen lisäsivät Moralesin kannattajien mielenosoituksia. 

15.11.2019 yhdeksän mielenosoittajaa kuoli Cochabamban kaupungin lähistöllä, kun armeijan ja 

poliisin muodostamat joukot avasivat tulen mielenosoittajia kohti.9 Toinen vakava poliisin ja 

armeijan liiallisesta voimankäytöstä johtunut verilöyly tapahtui 19.11.2019 Senkatassa, jossa 10 

ihmistä kuoli ja 30 loukkaantui poliisin ja armeijan tulituksessa.10 Kaiken kaikkiaan levottomuudet 

kestivät marraskuun loppuun, jolloin väliaikainen hallitus ja Moralesia tukevat järjestöt saivat 

sovittua tilanteen rauhoittamisesta. Levottomuuksien laajuuden ja väkivaltaisuuden vuoksi aihe 

nousi myös kansainvälisen yhteisön huoleksi. Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeusvaltuutetun 

toimisto (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) julkaisi 

24.8.2020 raporttinsa, jossa se tutki vaalien jälkeisiä tapahtumia ja niissä tapahtuneita 

ihmisoikeusloukkauksia. Raportin mukaan levottomuuksissa kuoli ainakin 30 ihmistä. 

 
6 OEA, 2019b. 
7 Esim. Williams ja Curiel, 2020; Newman, 2020. 
8 Jonas Wolff (2020) on avannut vaalien jälkeistä tilannetta kattavasti, ja hänen lähteistään löytyy paljon 
mielenkiintoista analyysiä vaalien jälkeisestä ajasta Boliviassa. 
9 Clarin, 2019. 
10 CNN, 2019b. 
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Kuolemantapauksista 20 on raportin mukaan voitu varmistaa tapahtuneen poliisin ja armeijan 

yhteisten operaatioiden aikana. Ketään ei kuitenkaan ole vielä saatettu vastuuseen noista 

laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista.11 Väliaikaista presidenttiä Jeanine Añezia syytettiinkin 

laajalti liiallisen voimankäytön hyväksymisestä mielenosoittajia kohtaan.12 Astuessaan valtaan 

Añez ilmoitti järjestävänsä uudet vaalit niin pian kuin mahdollista.13 Nämä olikin suunniteltu 

pidettäviksi toukokuussa 2020, mutta Bolivian vakava koronavirustilanne aiheutti vaalien 

perumisen. Kesäkuussa 2020 Añez ilmoitti uusien vaalien päivämääräksi 6.9.2020.14 Tuokaan 

päivämäärä ei lopulta toteutunut, vaan vaalit järjestettiin 18.10.2020. Palaan vaalitulokseen ja sen 

vaikutuksiin tutkielman johtopäätösten jälkeen, luvussa 6. 

Aineistoni koostuu presidentinvaaleihin liittyvästä sanomalehtiuutisoinnista Boliviassa kahden 

viikon ajanjaksolla juuri ennen lokakuun 2019 vaaleja. Olen kerännyt aineiston diakronisesti eli 

ajantasaista seurantaa tehden. Aineistoa on kuitenkin vielä tarkistettu ja täydennetty varsinaisen 

vaalipäivän jälkeen. Aineiston lähteiksi valitut lehdet ovat merkittäviä bolivialaisia sanomalehtiä. 

Esittelen lehdet aineiston yksityiskohtaisemman esittelyn yhteydessä. Tehdessäni mediaseurantaa 

vaaleja edeltävillä viikoilla en luonnollisestikaan osannut ennustaa tulevaa. Vaalituloksen 

mitätöiminen ja Moralesin maanpako olivatkin suuria yllätyksiä myös minulle. Kuitenkin on 

huomioitava, että Bolivian poliittinen tilanne oli jo ennen vaaleja erittäin jännittynyt. Siitä kertovat 

esimerkiksi katolisen kirkon esittämät huolet vaalivilpistä jo ennen varsinaista vaalipäivää.15 

Toisaalta samasta jännittyneisyydestä kertovat myös Moralesin syytökset oppositiota kohtaan. 

Moralesin mukaan oppositiolla oli vallankaappaussuunnitelma valmiina, mikäli hän voittaisi 

vaalit.16 Vuoden 2019 vaalit olivatkin ensimmäiset Moralesin valtaannousun jälkeen, joissa hänen 

voittoansa ei voitu vaaleja ennen pitää varmana. Vaikka Morales ja Garcia Linera vakuuttivatkin 

MAS:in saavuttavan vaaleissa ehdottoman enemmistön, ennen vaaleja tehdyt gallupmittaukset 

kertoivat karua kieltään puolueen kannatuksen pienenemisestä edellisiin vaaleihin verrattuna.17 

Mistä maan poliittinen jännite sitten kumpuaa? Aineistoa analysoidessani esiin nousevat selkeästi 

muutamat usein toistuvat seikat. Valtapuolue MAS:in mielestä koko Bolivian poliittinen järjestelmä 

 
11 OHCHR, 2020. 
12 Reuters, 2019; UN, 2019. 
13 El Comercio, 2019. 
14 Periódico Bolivia, 2020. 
15 El Deber: Iglesia Católica teme “manipulación” y el ‘vice’ dice que es “imposible hacer fraude”. 
16 Página Siete: Evo advierte que sufrirá un “golpe de Estado” si gana las elecciones. 
17 Página Siete, 2019a. 
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ja mediatoimijat ovat kääntyneet MAS:ia ja presidentti Moralesia vastaan. Oppositio sen sijaan 

korostaa Moralesin intoa pysyä vallassa ja tukeutuu kritiikissään usein helmikuun 2016 

kansanäänestyksen18,19 tulokseen, joka torppasi Moralesin suunnitelmat rajoittamattomista 

presidenttikausista. Nykytilanteen taustalla vaikuttavat myös maan poliittisen historian 

aiheuttamat pitkäaikaisemmat ristiriidat, alueelliset erot ja yhteiskunnan eriarvoisuus, joita 

käsittelen tutkielman luvussa 3. 

1.1 Aineisto ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni keskittyy siis Boliviassa lokakuussa 2019 pidettyihin yleisvaaleihin, joissa äänestettiin 

myös maan seuraavasta presidentistä. Tarkastelen ennen kaikkea presidentinvaaleja ja vallassa 

pysymistä koskevaa keskustelua ja sen kehystämistä maan lehdistössä. Tutkin aihetta 

kehysanalyysin avulla. Sen avulla voidaan järjestää ja selittää reaalimaailman ongelmia ja 

tapahtumia. Kehysanalyysi on hyödyllinen metodi selittämään median roolia politiikassa.20 

Esittelen metodini tarkemmin tutkielman luvussa 2. Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten lokakuun 2019 presidentinvaalien kampanjointia kehystettiin Bolivian mediassa? 

2. Miten presidenttiehdokkuuksia kehystettiin Bolivian mediassa? 

Aineistona käytän yhteensä 52 uutisartikkelia kuudesta bolivialaisesta sanomalehdestä. Aineiston 

lähteiksi olen valinnut seuraavat sanomalehdet: Cambio21, El Deber, El Diario, La Razón, Los 

Tiempos ja Página Siete. Valitsin lehdet maan luetuimpien lehtien joukosta22, kiinnittäen kuitenkin 

huomiota maantieteelliseen tasapainoon. Valtion äänitorvena toimiva Cambio on valittu mukaan 

toteuttamaan sen perustamiseen johtanutta tarkoitusta, eli antamaan hallitukselle ääni 

perinteisen valtamedian keskellä. Lehdistä Cambion, El Diarion, La Razónin ja Página Sieten 

päätoimitukset sijaitsevat maan hallinnollisessa pääkaupungissa La Pazissa. El Deber toimitetaan 

Santa Cruz de la Sierrassa, joka sijaitsee maan itäosan alankomailla. Los Tiempos tulee maan 

keskiosista, Cochabamban kaupungista. 

 
18 Kansanäänestykseen viitataan usein lyhenteellä 21F, joka viittaa äänestyspäivään 21.2.2016 (21 de febrero). 
19 Aiheeseen liittyvää tutkimusta: Achtenberg, 2016; Driscoll, 2019; Welp ja Lissidini, 2017. 
20 Reese, 2001: 7. 
21 Maan väliaikaisen presidentin Jeanine Añezin aikana lehden nimeksi vaihtui Bolivia (Página Siete, 2019b). 
22 La Prensa, 2019. 
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Bolivian mediakenttä on säilynyt varsin tiukasti muutaman perinteisen suvun otteessa. 

Sanomalehtien keskittyminen konservatiivisen talouseliitin omistukseen ja noiden toimijoiden 

pitkäaikaiset kytkökset oppositiopuolueisiin23 ovat presidentti Moralesin valtakaudella lisänneet 

maan sisäistä poliittista kahtiajakautumista. Molina väittää artikkelissaan24, että hallituksen ja 

lehdistön vastakkainasettelu näkyy vakavina ongelmina politiikassa ja lehdistössä. Hänen 

mukaansa hallituksen mediaa rajoittavat toimet aiheuttavat lehdistössä itsesensuuria ja siten 

heikentävät ilmaisunvapautta. Lehdistö puolestaan käyttää julkaisuissaan luokkasodan retoriikkaa 

aiheuttaen etnistä, taloudellista, alueellista ja ideologista vastakkainasettelua.25 Tutkielmani 

aineistona käytetyistä kuudesta lehdestä vain Cambio ja La Razón ovat tuon perinteisen 

vaikutusvallan ulkopuolella. Tammikuussa 2006, tultuaan juuri valituksi maan presidentiksi, Evo 

Morales tokaisikin radiohaastattelussa lehdistön olevan hallituksen pääasiallinen vastustaja.26 

Hallituksen perustamana Cambio onkin perustettu vastavoimaksi Bolivian mediakenttää 

hallitseville perinteisille voimille. Muista aineistoni lehdistä El Deberin ja Los Tiemposin omistaa 

Grupo Líder, jonka omistajina on kaksi vaikutusvaltaista media-alaan keskittynyttä perhettä, 

Garáfulicit ja Riverot. La Razónin omistaja on venezuelalainen liikemies Carlos Gill, jonka 

omistuksessa lehti on lieventänyt kritiikkiään Moralesin hallitusta kohtaan. 27 La Razónin omisti 

ennen Garáfulicin suku, joka nyt siis omistaa muiden mediaomistustensa lisäksi myös El Deberin ja 

Los Tiemposin. Página Siete kytkeytyy myös Garáfulicin sukuun, sillä toinen lehden perustajista on 

Rául Garáfulic. Cambion lisäksi siis vain El Diario on ilman suoria kytköksiä Garáfulicin sukuun. El 

Diarion omistaa Carrasco Guzmánin perhe. Kyseinen lehti on maan vanhin yhä julkaistava 

sanomalehti ja on pysynyt saman suvun hallussa perustamisestaan asti. Molina on kirjoittanut 

hallituksen ja lehdistön hankalista väleistä artikkelin28, joka avaa tätä monimutkaista vyyhtiä varsin 

kattavasti. Myös Giavedoni on kirjoittanut Bolivian lehdistön sisäisiä suhteita avaavan artikkelin.29 

On siis hyvä pitää mielessä, että Moralesin ja perinteisen lehdistön välit eivät suinkaan ole 

kitkattomat. Hallituksen ja lehdistön välinen suhde ei kuitenkaan ole tämän tutkielman 

fokuksessa.30 

 
23 Esim. Garcia, 2018; Falcão, 2020; Molina, 2010. 
24 Molina, 2010: 213. 
25 Ibid.: 213. 
26 ”La prensa es la principal enemiga del gobierno” -Evo Morales (Molina, 2010: 200). 
27 Molina, 2010: 210. 
28 Ibid. 
29 Giavedoni, 2010. 
30 Molina on kirjoittanut artikkelin, joka keskittyy nimenomaan hallituksen ja median suhteisiin. Katso Molina, 2014. 
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Tutkielmani aineisto on espanjankielistä, ja olen kääntänyt työssä käytettävät lainaukset 

artikkeleista itse. Tavoitteenani on kehysten avulla analysoida lehdistössä näkyviä 

vaalikampanjoinnin keinoja ja presidenttiehdokkaiden kehystämistä lehdistössä. Tarkasteluni 

kohteena on erityisesti keskustelu vallan jatkumisesta ja tämän oikeutuksesta. 

1.2 Tutkimusaiheen merkitys Latinalaisen Amerikan tutkimukselle 
 

Olen valinnut tutkimuskohteeni erityisesti aiheen mukaan. Olen jo opintojeni alusta alkaen ollut 

kiinnostunut vallan kysymyksistä ja valtarakenteista. Mielenkiintoni erityisesti presidentin 

valtaoikeuksia ja toimikausia kohtaan heräsi henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Matkustin 

Nicaraguassa ennen maassa vuonna 2011 pidettyjä presidentinvaaleja. Keskustelu Daniel Ortegan 

ehdokkuuden laillisuudesta kävi tuolloin kiivaana. Presidentti voitiin maan silloisen perustuslain 

mukaan valita vain kahdelle kaudelle.31 Tuo keskustelu herätti mielenkiintoni presidentin 

toimikausia kohtaan. Syksyllä 2012 aloitin opintoni Tukholman yliopistossa ja pääsin tarkemmin 

tutustumaan Latinalaisen Amerikan historiaan ja hallintojärjestelmiin. Kiinnostukseni 

presidenttiyteen liittyviin kysymyksiin kasvoi entisestään. Olen jatkanut aiheen seuraamista tiivisti 

koko opiskeluni ajan. Koska aihe on yhä mitä suurimmassa määrin ajankohtainen, päätin tehdä 

myös pro gradu -tutkielmani siihen liittyen.  

Aihe on ajankohtainen ja merkityksellinen myös laajemminkin Latinalaisessa Amerikassa. Alueella 

on ollut merkittävää sosiaalista liikehdintää viime aikoina. Syksyn 2019 levottomuudet Boliviassa, 

Chilessä, Ecuadorissa, Kolumbiassa ja Nicaraguassa ovat olleet erityisesti poliittista kuohuntaa. 

Yhtenä sosiaalisen liikehdinnän aiheuttajana pidetään Latinalaisen Amerikan entisestään kasvavaa 

taloudellista eriarvoistumista. Taloudellisista lähtökohdista aiheutuvan liikehdinnän lisäksi alueella 

on voimakasta feminististä liikehdintää. Naisten asemaan liittyvä keskustelu käy erityisen kiivaana 

etenkin Meksikossa ja Argentiinassa. Myös alkuperäiskansat ovat nousseet puolustamaan 

oikeuksiaan. Suuret metsäpalot ja erilaiset teolliset hankkeet, kuten kaivokset ja 

maataloustuotanto, ovat kiihdyttäneet tuota keskustelua viime aikoina. Näiden aiheiden lisäksi 

myös maahanmuutto on tärkeä teema alueella. Latinalaisessa Amerikassa riittää siis tapahtumia. 

Poliittisen ja sosiaalisen kuohunnan keskeltä voi olla vaikea poimia yksittäistä merkityksellistä 

aihetta, jota tutkia. Demokratian turvaaminen ja itsevaltiuden vastustaminen ovat olennaisia osia 

 
31 Nicaraguan perustuslaki, 2010. 
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hyvän ja turvallisen yhteiskunnan rakentamista. Siksi koen tutkimusaiheeni tärkeänä osana 

Latinalaisen Amerikan tutkimusta. 

1.3 Aiempi tutkimus 
 

Helsingin yliopistossa on tehty viime vuosina monipuolisesti Boliviaan liittyvää tutkimusta. Antti 

Korpisaari on tutkinut Keski-Andien alueen esi- ja varhaishistoriaa jo yli kaksi vuosikymmentä.32 

Martti Pärssisen lukuisat ja ansiokkaat arkeologiset tutkimukset ovat keskittyneet Andien ja 

Amazonasin tutkimukseen.33 Nyky-Boliviaa käsittelevistä tutkimuksista Eija Rannan34 väitöskirja 

vuodelta 2014 käsittelee Evo Moralesin valtaannousun jälkeistä yhteiskunnallista muutosta 

Boliviassa. Erityisesti väitöskirjassa tarkastellaan hyvän elämän (vivir bien) periaatteen ottamista 

maan päätöksenteon ohjenuoraksi. Eleonoora Karttunen35 on etnografisessa pro gradu -

tutkielmassaan käsitellyt alkuperäiskansojen alueen halki suunnitellun valtatien vastustusta. 

Boliviaan sijoittuva niin kutsuttu Tipnis-tapaus on hyvä esimerkki monitahoisesta eturistiriidasta, 

jota Karttunen tutkielmassaan käsittelee ansiokkaasti. Karttusen mukaan uuden plurinationaalisen 

valtion tekemä pesäero vanhan rasistisen eliitin kanssa on mahdollistanut vahvan valtion 

luomisen.36 Ranta kuitenkin kirjoittaa väitöskirjassaan, että vahva valtio tarkoittaa lähinnä Evo 

Moralesin vahvaa asemaa. Rannan mukaan Moralesin pyrkimys pysytellä vallassa on myös 

ristiriidassa hänen oman etnisen aimarataustansa ideaaleille johtamisesta, jotka korostavat vallan 

keskittymisen sijaan vallan vaihtuvuutta.37 Alkuperäiskansojen aseman huonontuminen on 

kuitenkin herättänyt huolta Moralesin valtakauden jälkeen. Muutos on ollut selkeästi nähtävissä 

Boliviassa nähdyissä mielenosoituksissa, ja myös OHCHR:n ihmisoikeusraportti nosti esiin huolen 

alkuperäiskansojen diskriminaatiosta vuoden 2019 vaalien jälkeisissä levottomuuksissa.38 Tuo 

kehitys on entisestään syventänyt juopaa eri kansanosien välillä. 

Myös Pedro Falcão39 on pro gradu -tutkielmassaan keskittynyt Boliviaan. Hänen tutkimuksensa 

avaa alkuperäiskansataustaisen Evo Moralesin nousua maan presidentiksi ja sen vaikutusta maan 

 
32 Katso esimerkiksi Ogalde et al. 2020. 
33 Esimerkiksi Pärssinen, 2018. 
34 Ranta, 2014. 
35 Karttunen, 2018. 
36 Ibid.: 82. 
37 Ranta, 2014: 190. 
38 OHCHR, 2020. 
39 Falcão, 2020. 
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alkuperäiskansojen edustajien representoimiseen maan lehdistössä. Falcãon tutkielma käyttää 

metodinaan kehysanalyysiä aivan kuten oma tutkielmanikin. 

Toinen kehysanalyysiä käyttänyt Helsingin yliopistossa tehty viimeaikainen pro gradu -työ on 

Yasmine Linnasolan40 tutkielma Venezuela valtakamppailun areenana – Venezuelan kriisiä koskeva 

uutisointi El Paísissa, El Tiempossa ja The New York Timesissa keväällä 2019. Linnasola antaa 

työssään erityisen painoarvon Kirsi Cheasin41 väitöskirjalle, joka myös hyödyntää kehysanalyysiä 

tutkiessaan näkökulmien laajuutta ja sävyä Etelä-Amerikkaa ja Brasiliaa koskevassa uutisoinnissa 

Helsingin Sanomissa ja New York Timesissa. Cheasin väitöskirjasta on ollut paljon apua myös 

tämän tutkielman kirjoittamisessa. 

Presidentin uudelleenvalintaan liittyviä kysymyksiä on tutkittu paljon. Aiheesta löytyy paljon 

tutkimuksia erityisesti Latinalaiseen Amerikkaan liittyen. Alueen poliittisen järjestelmän 

erityispiirteet selittävät osaltaan tätä kiinnostusta.42 Aihetta on tutkittu eri tieteenalojen ja eri 

näkökulmien kautta. Mielenkiintoa aiheeseen ovat varmasti ylläpitäneet maanosan vahvojen 

johtajien historia ja Latinalaisessa Amerikassa viime aikoina tapahtuneet muutokset presidenttien 

valtakausiin liittyen. Käsittelen presidenttijohtoisen järjestelmän ja presidentin uudelleenvalinnan 

historiaa tutkielmani luvussa 3. 

Uutisointia Bolivian tapahtumista ei suomalaisessa mediassa paljon näe. Poliittisista uutisista 

vaalitulos kerrotaan sentään Suomessakin, ja syksyn 2019 vaalien jälkeisistä tapahtumista löytyy 

joitain mainintoja myös suomalaisessa mediassa. Esimerkiksi polisiin ja armeijan toimesta 

tehdyistä verilöylyistä Senkatassa ja Cochabamban lähistöllä ei Suomessa kuitenkaan uutisoitu 

lainkaan. Pääosin vaalien jälkeiset levottomuudet jäivät kokonaan uutisoimatta. Kesällä 2020 

Boliviassa laajasti mielenosoituksissa käytetyistä tiesuluista43 ei ole Suomessa uutisoitu, vaan 

ainoastaan ulkoministeriö totesi matkustustiedotteessaan,44 että poliittisten levottomuuksien 

vuoksi Boliviassa esiintyi väkivaltaisia mielenosoituksia ja tiesulkuja. 

 

 
40 Linnasola, 2020. 
41 Cheas, 2017. 
42 Arenas ja Valencia, 2009. 
43 The New York Times, 2020. 
44 Ulkoministeriö, 2020. 
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1.4 Työn rakenne 
 

Tutkielmani johdantoluvussa olen hieman taustoittanut Bolivian vuoden 2019 yleisvaaleja 

edeltänyttä ja niitä seurannutta poliittista ilmapiiriä. Sen lisäksi olen esitellyt aineistoni ja 

tutkimuskysymykseni. Olen perustellut aineistovalintani ja antanut lyhyen katsauksen maan 

lehdistön tilaan. Seuraavassa luvussa esittelen metodini eli kehysanalyysin tarkemmin. 

Metodiluvun jälkeen vuorossa on taustoittava luku, jossa käyn läpi Bolivian poliittista historiaa 

itsenäisyydestä 2000-luvulle. Kolmannessa luvussa teen myös historiallisen katsauksen 

presidenttijohtoiseen järjestelmään ja presidentin uudelleenvalinnan historiaan. Taustoitusluvun 

jälkeen, luvussa 4, keskityn kehysanalyysin avulla selvittämään, mitä asioita aineistostani paljastuu. 

Luvussa 5 tuon esiin johtopäätökseni presidentinvaaleja edeltäneestä ajasta. Viimeisessä luvussa, 

luvussa 6, päivitetään lukijan tieto lokakuun 2020 presidentinvaalien tuloksesta ja vaalien 

vaikutuksesta maan tulevaisuuteen. 

 

2 KEHYSANALYYSI 
 

Kehystämisellä tarkoitetaan tosielämän tapahtumien ja ongelmien järjestämistä ja selittämistä. 

Kehysanalyysi on saavuttanut suurta suosiota varsinkin mediatutkimuksen ja politiikan 

tutkimuksen parissa. Kuten Stephen D. Reese mainitsee, se on erityisen hyödyllinen metodi 

selittämään median roolia politiikassa.45 Myös diskurssianalyysiä46 ja retoriikan tutkimusta47 on 

käytetty poliittisen keskustelun analysointiin. Koska aineistoni koostuu lehtiartikkeleista, eikä 

esimerkiksi politiikkojen puheista vaalitilaisuuksissa tai -väittelyissä, sopii kehysanalyysi kuitenkin 

paremmin tutkimukseni metodiksi. 

Kehysanalyysin ”isänä” pidetään yleisesti sosiologi Erving Goffmania. Hän määrittelee kehyksen 

sellaiseksi tunnistettavaksi perusosaseksi, joka määrittää tapahtumaa. Kehysanalyysillä Goffman 

taas tarkoittaa näiden kokemusmaailman perusosasten järjestämistä ja analysointia.48 Kehysten 

monikäyttöisyys tulee hyvin esille kehysanalyysiä käsittelevässä kirjallisuudessa. Kuten Robert 

Entman kirjoittaa, kehykset määrittelevät ongelmia, diagnosoivat tapahtumien syitä, arvioivat 

 
45 Reese, 2001: 7. 
46 Katso esimerkiksi Jokinen et al., 2016; van Dijk, 1997. 
47 Katso esimerkiksi Uhr, 2014. 
48 Goffman, 1986: 11. 
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moraalia ja ehdottavat parannusehdotuksia. Kehysanalyysillä voidaankin siis nostaa esiin kehyksiin 

sisältyviä ongelmia, arvioida noita esiin tulleita ongelmia ja lopulta antaa parannusehdotuksia 

ongelmien ratkaisemiseksi. Hänen mukaansa kehystämällä valitaan ja korostetaan tiettyjä 

elementtejä, joista voidaan muodostaa ratkaisua kaipaava ongelma. Tuohon ongelmaan voidaan 

sitten hakea syitä, arvioita ja ratkaisuja.49 

Analysoitavien kehysten valinta on olennainen osa kehysanalyysiä. Aiemman tutkimuksen50 

mukaan kehystämisessä voidaan tukeutua kahteen eri toimintamalliin. Ensimmäisessä kehyksiksi 

valitaan geneerisiä, yleisesti käytössä olevia ja aiheeseen sopivia kehyksiä. Näitä kehyksiä pyritään 

sitten löytämään analysoitavasta aineistosta. Toinen vaihtoehto on työskennellä aineisto edellä ja 

etsiä kehyksiä suoraan aineistosta. Molemmilla metodeilla on puolensa. Ensimmäisen vaihtoehdon 

etuna on sen laajempi yleistettävyys ja toistettavuus. Käytettävät kehykset ovat todistaneet 

hyödyllisyytensä jo aiemmissa tutkimuksissa, ja tutkimusten tuloksia pystytään paremmin 

vertaamaan toisiinsa. Toisaalta kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimustulosten yleistettävyydellä 

on aina rajoituksensa. Niinpä myös suoraan aineistosta esiin nousevien kehysten käytölle on 

perusteensa. Aihekohtaisten kehysten etuna on se, että ne sopivat usein aineistoon paremmin 

kuin yleisemmät kehykset. 

Brugman, Burgers ja Steen ovat ehdottaneet yleisesti käytössä olevien ja aihekohtaisten kehysten 

lisäksi kolmatta vaihtoehtoa. Heidän mukaansa metaforiset kehykset ovat luultua yleisempiä. 

Metaforisia kehyksiä löytyy niin yleisistä kuin aihekohtaisistakin kehyksistä. Niinpä metaforien 

ottaminen huomioon kehysanalyysissä kaventaa yleisten ja aihekohtaisten kehysten välisiä eroja ja 

helpottaa niiden vertailua.51 

Kehysanalyysiä käsittelevää kirjallisuutta lukiessa tulee selväksi, miten merkityksellisenä kehyksiä 

uutisoinnissa pidetään. Monet tutkijat52 korostavat median ja mediassa äänen saavien roolia 

kehysten käytössä. D’Angelo ja Kuypers ovat toimittaneet kattavan teoksen53, joka keskittyy 

uutistekstien analysointiin kehysanalyysin avulla. Median eri toimijat käyttävät kehyksiä omien 

tarkoitusperiensä saavuttamiseen. Niinpä kehykset eivät ole jotain, mitä tutkija määrittää 

aineistosta, vaan ennemminkin kiistaton osa aineistoa. Tuo kiistaton osa tutkijan täytyy pystyä 

 
49 Entman, 1993: 52–53. 
50 Esim. Brugman et al., 2017; Gandy et al., 2001; Semetko ja Valkenburg, 2000. 
51 Brugman et al., 2017. 
52 Esim. Entman, 1993; Pan ja Kosicki, 2001; Shah et al., 2001; Tankard, 2001. 
53 D’Angelo ja Kuypers, 2010. 
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perustellusti tunnistamaan aineistosta ja sitten analysoimaan sen merkitystä osana 

yhteiskunnallista keskustelua. On kuitenkin tärkeä huomata, etteivät mediatoimijat välttämättä 

valitse tietoisesti kehyksiä, joita he käyttävät. Sen vuoksi ei ole olemassa listaa kehyksistä ja niitä 

määrittävistä attribuuteista. Kehysanalyysiä metodina käyttäneiden tutkimusten perusteella myös 

monet niin sanotuista aihekohtaisista kehyksistä voitaisiin laajentaa yleisemmiksi kehyksiksi tai 

ovat todellisuudessa yleisesti käytössä olevia kehyksiä uudelleen nimettyinä. 

Hertog ja McLeod kirjoittavat kehysten olevan erottamaton osa yhteiskuntiemme kulttuuria. 

Heidän mukaansa ne sisältävät valtavan määrän hiljaista tietoa, jonka avulla kehysten merkitys 

ymmärretään kunkin kulttuurin sisällä.54 Kehykset nähdään siis olennaisena osana ihmisten 

mielipiteen muodostusta. Vaikka niiden vaikutus myönnetään, on myös esitetty huoli siitä, etteivät 

ihmiset ole riittävän tietoisia tai kykeneviä ymmärtämään sitä, miten kehykset vaikuttavat yksilön 

mielipiteen muodostamiseen poliittisissa tai sosiaalisissa kysymyksissä.55 Tästä aiheesta kirjoittavat 

myös Shah, Domke ja Wackman. Kirjoittamassaan luvussa The Effects of Value-Framing on Political 

Judgment and Reasoning Gandyn ja muiden kirjassa Framing Public Life: Perspectives on Media 

and Our Understanding of the Social World he tuovat esille, miten perustavanlaatuisia vaikutuksia 

kehystämisellä on äänestäjien päätöksissä. Shahin ja muiden mukaan media usein omaksuu 

poliitikkojen käyttämät kehykset suoraan omaan uutisointiinsa. Median uutisoinnin voidaan nähdä 

vaikuttavan ihmisten mielipiteiden muodostukseen agendalle nousevissa asioissa, ja lopulta 

uutisointi vaikuttaa lopullisen äänestyspäätöksen tekemiseen.56 

Tässä lähennytään tärkeää kysymystä nykyihmisen medialukutaidosta ja tiedonhankintakanavista. 

Entmanin artikkeli57 on kuitenkin kirjoitettu lähes kolmekymmentä vuotta sitten. Mikäli ihmiset 

eivät pystyneet silloin tunnistamaan median vaikutusta päätöksenteossa, on tilanne epäilemättä 

vielä haastavampi nykyään. Sosiaalisen median aikakaudella medialukutaidon merkitys on 

korostunut entisestään, kun tiedon levittäminen on helpottunut internetin eri sovellutusten avulla. 

Tiedonkulku on nopeutunut, ja median kenttä on pirstaloitunut. Tietoa on koko ajan saatavilla, ja 

tiedon lähteet ovat moninaistuneet. Tämä on epäilemättä lisännyt sananvapautta ja antanut 

monille aiemmin vaiennetuille ryhmille mahdollisuuden tuoda oman mielipiteensä esiin. Tällä 

muutoksella on kuitenkin myös vaikutuksensa tiedon uskottavuuteen. Yksittäisellä henkilöllä tai 

 
54 Hertog ja McLeod, 2001: 141. 
55 Esim. Entman, 1993. 
56 Shah et al., 2001: 239. 
57 Entman, 1993. 



   
 

12 
 

itsenäisellä verkkojulkaisulla ei ole samanlaista vastuuta julkaisemastaan sisällöstä kuin 

perinteisen median edustajilla. Tämä vaikuttaa tietysti myös sanomalehtien ja niiden 

verkkojulkaisujen tuottamaan sisältöön. Siksi onkin merkityksellistä tutkia, minkälaisia diskursseja 

nykyajan muuttuneessa mediakentässä luodaan perinteisessä mediassa. On kokonaan toinen 

kysymys, miten poliittista keskustelua käydään sosiaalisen median kanavilla. Myös tuo kysymys 

olisi mielenkiintoinen, mutta haluan tässä tutkimuksessa keskittyä tunnistamaan ja analysoimaan 

sanomalehtien käyttämiä kehyksiä Bolivian presidentinvaalikampanjointiin liittyvässä 

uutisoinnissa. 

Koska Semetkon ja Valkenburgin määrittelemät viisi geneeristä kehystä esiintyvät usein politiikkaa 

koskevassa uutisoinnissa, olen pyrkinyt tunnistamaan nimenomaan näitä kehyksiä aineistostani. 

Heidän määrittelemänsä kehykset ovat: konfliktin kehys, inhimillisyyden kehys, taloudellisten 

seurausten kehys, moraalin kehys ja vastuullisuuden kehys.58 Olen tunnistanut aineistostani näistä 

kehyksistä kolme, jotka ovat konfliktin kehys, moraalin kehys ja vastuullisuuden kehys. 

Taloudellisten seurausten kehys on myös tunnistettavissa aineistostani, mutta kuten tulen 

kehysanalyysini dokumentoinnissa avaamaan, se voidaan tätä aineistoa analysoitaessa sijoittaa 

konfliktin kehyksen alaluokaksi sen konflikteja vahvistavan pohjavireen vuoksi. Semetkon ja 

Valkenburgin määritelmässä taloudellisten seurausten kehyksellä viitataan konkreettisempaan 

taloudelliseen seuraukseen. Vaalikampanjoinnin yhteydessä taloudellisilla seurauksilla pelottelu 

on huomattavasti spekulatiivisempaa ja pyrkii lähinnä korostamaan ehdokkaiden välisiä eroja. 

Avaan asiaa vielä tarkemmin esimerkkien kautta kehysanalyysini dokumentointivaiheessa. 

Olen dokumentoinut kehysanalyysin kaikki vaiheet tarkasti. Aloitan analyysilukuni kehysanalyysin 

dokumentaatiolla. Tämä auttaa validoimaan tutkimustani ja perustelemaan tunnistettujen 

kehysten merkitystä paremmin. Helpottaakseni kehysten hahmottamista ja niiden tunnistamista 

aineistostani olen myös käyttänyt apunani kehysmatriisia, johon sain idean lukiessani Oona 

Riitalan pro gradu -tutkielmaa.59 Käytin pohjana Riitalan matriisia, mutta muokkasin sitä 

vastaamaan paremmin omia tarpeitani. Matriisissa60 analyysissa käytettäviin kehyksiin liitetään 

niiden ominaispiirteitä. Tämä auttaa kehyksen tunnistamisessa aineistosta, mutta myös helpottaa 

kehyksen vaikuttavuuden ymmärtämistä analyysivaiheessa.  

 
58 Semetko ja Valkenburg, 2000: 95–96. 
59 Riitala, 2019. 
60 Taulukko 1. 
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 Konfliktin kehys Moraalin kehys Vastuullisuuden kehys 

Avainsanat Pelko, diktaattori, 

pelkuri, yksinvalta 

Vaalivilppi, diktatuuri, 

demokratian 

puolustaminen, 

laillisuus/laittomuus 

Poliittinen vakaus, 

sosiaalinen vakaus, 

köyhyyden 

vähentäminen 

Alaluokat Uhkakuvat, 

Vastakkainasettelu, 

Taistelu, Salaliitto 

 

Pro-demokratia, 

Ulkopuoliset arvioijat, 

Laillisuus, Vaihtoehto 

 

Opposition yhtenäisyys, 

Kansan tahto, Bolivian 

etu 

 

Fraasit Likainen sota, 

uusliberalismi, 

aseellinen taistelu, 

vallankaappaus, 

diktatuuri vai 

demokratia 

21F, laiton ehdokas, 

demokratian puolesta, 

äänestämällä voi 

vaikuttaa 

Kansan vuoksi, voto útil, 

isänmaan puolesta, 

taloudellinen menestys 

Kehysten käyttäjät Hallitus, oppositio Hallitus, oppositio Hallitus, oppositio 

Taulukko 1. 

Kehystä valittaessa sen tärkeimpänä ominaisuutena on huomioitava, miten hyvin valittu kehys 

kestää aikaa. Vain aikaa kestäviä kehyksiä on merkityksellistä analysoida. Koska kehyksien avulla 

organisoidaan maailmaa ja yritetään ymmärtää sitä, on kehyksen merkityksen säilyttäminen 

ehdottoman tärkeää. Tankard on huolissaan kehysten poissulkevasta luonteesta.61 Kehysten avulla 

voidaan tietoisesti nostaa haluttuja aiheita ja ääniä sivuttaen samalla kehystäjän agendaan 

sopimattomia. Kehysanalyysin avulla voidaankin Tankardin mukaan tunnistaa ja tutkia erilaisten 

äänten kuulumista mediassa.62 Kehyksethän ovat, kuten olen jo aiemmin maininnut, erittäin 

tärkeitä ihmisten yhteiskunnallisen mielipiteen muodostukselle. 

 

 

 
61 Tankard, 2001: 95. 
62 Ibid.: 96. 
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3 TAUSTAA 
 

3.1 Bolivian poliittinen historia 
 

Latinalaisen Amerikan valtioiden itsenäistyminen Espanjan alaisuudesta johti monissa tapauksissa 

kaaokseen ja epävakauteen. Bolivia ei ollut tässäkään asiassa poikkeus. Nykyinen Bolivian alue oli 

itsenäisyyssotien alkaessa osa Perun varakuningaskuntaa, jonka itsenäistymispyrkimykset 

emämaan alaisuudesta kestivät vuodesta 1808 aina vuoteen 1825 asti. Itsenäisyyssotien aikana 

Perun varakuningaskunta sai tärkeää tukea vasta itsenäistyneeltä La Platan 

varakuningaskunnalta.63 Monivaiheisen itsenäisyyssodan päätteeksi Bolivia itsenäistyi Simón 

Bolívarin alipäällikön José Antonio Sucren johdolla vuonna 1825.64 Maa julistautui itsenäiseksi 

tasavallaksi, ja sille hyväksyttiin Bolívarin Perulle kirjoittama perustuslaki. Sucre valittiin maan 

ensimmäiseksi presidentiksi. Itsenäistyminen ei kuitenkaan sujunut hankaluuksitta. Sucre erosikin 

vuonna 1828 vallankaappaus- ja murhayrityksen jälkeen, oltuaan vallassa vain reilut kaksi vuotta. 

Sucren jälkeen valtaa pitivät vuoron perään kenraalikunnan eri edustajat, kunnes seuraavana 

vuonna maan johtoon nousi perulainen kenraali Andrés Santa Cruz. Hän hallitsi Boliviaa 

kymmenen vuotta, ja Kleinin mukaan65 hänen valtakautensa merkitys nuorelle valtiolle oli valtaisa. 

Santa Cruz perusti instituutioita tukemaan nuoren tasavallan yhteiskuntakehitystä. Hän onnistui 

myös rauhoittamaan maata vaivanneet levottomuudet lähes koko valtakaudekseen. Klein pitääkin 

häntä yhtenä maan kyvykkäimmistä johtajista kautta aikojen. Santa Cruzin valtakausi loppui 

Argentiinan ja Chilen nostattamien levottomuuksien jälkimainingeissa vuonna 1839. Bolivia ajautui 

sisällissotaan, jonka loputtuakaan sekava tilanne ei helpottanut. 

Seuraavat yli neljäkymmentä vuotta maata hallitsivat pääasiassa vallanhimoiset sotilasjohtajat. 

Lopulta vuonna 1884 valtaan nousi Gregorio Pacheco, jonka aloittama Perustuslaillisen puolueen 

(Partido Constitutionalista) valtakausi kesti aina vuoteen 1899 asti. Tämä ajanjakso oli poliittisesti 

ja taloudellisesti Bolivian siihenastisen historian tasaisin. Talous perustui ennen kaikkea hopean 

tuotantoon, ja maan taloudellisella eliitillä oli suuri vaikutusvalta myös politiikassa. Valtonen66 

 
63 Klein, 2011: 94. 
64 Ibid.: 101. 
65 Ibid.: 111. 
66 Valtonen, 2001: 526. 
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huomauttaa, että Bolivian 1800-luvun sekava itsenäisyyden alkuaika kuvastaa hyvin sellaista ei niin 

mairittelevaa tilannetta, jossa kansakuntaa ei ole olemassa vielä valtion perustamisvaiheessa. 

Poliittisilla aatteilla ei juurikaan ollut merkitystä paikallisten caudillojen67 ajaessa omaa alueellista 

etuaan ja alkuperäisasukkaiden eläessä luontaistaloudessa. 

Perustuslaillisen puolueen valtakauden päätyttyä valtaan nousi Liberaalinen puolue. 

Valtapuolueen vaihtuminen ei varsinaisesti tuonut suurta muutosta maan valtakunnanpolitiikkaan. 

Liberaalit olivat jo aiemmin pyrkineet erottautumaan hopean tuotantoon keskittyneestä 

talouseliitistä. Hopean merkityksen vähetessä ja tinan merkityksen puolestaan kasvaessa liberaalit 

pyrkivät luomaan kiinteät suhteet ennen kaikkea tinantuottajiin. Maahan rakennettiin lisää 

rautateitä, jotka tinan kuljettamisen lisäksi yhdistivät maan vaikeakulkuisia alueita toisiinsa, siten 

tiivistäen Bolivian yhtenäisyyttä. Tinan maailmanmarkkinahinnan nousu toi maahan vaurautta, 

jonka ansiosta myös politiikan turbulenssi väheni. Taloutta turvaamaan muodostui eliitti, joka 

koostui talouden ja politiikan mahtimiehistä. Tuosta joukosta on myöhemmin käytetty nimitystä 

rosca.68 On huomioitava, että toisin kuin monessa muussa Latinalaisen Amerikan valtiossa, 

Boliviassa maan kaivostoiminta säilyi suurelta osin maan kansalaisten hallussa. Näin ollen myös 

roscan edustajat olivat paikallisia, eikä Bolivian tilanteessa voitu puhua ulkomaisten kapitalistien 

sanelupolitiikasta. 

Tinan merkitys Bolivian taloudelle oli valtaisa, ja niinpä tinan hinnan vaihtelut vaikuttivat maan 

talouteen huomattavasti. Tinan maailmanmarkkinahinnan romahtaessa 1920-luvun lopussa ja 

1930-luvun alussa, Bolivian talous ajautui ahdinkoon. Taloudellisten ongelmien lisäksi Bolivia 

ajautui Paraguayn kanssa kiistaan Chacon tasankojen hallinnasta. Alueen rajoja ei ollut koskaan 

määritelty tarkkaan, mutta molemmat valtiot olivat jo 1800-luvulla esittäneet alueesta 

vaatimuksiaan. Kiista alueen hallinnasta johti sotaan, joka kesti kolme vuotta vuosina 1932–1935. 

Verisen sodan päätteeksi Bolivia menetti suurimman osan alueesta Paraguaylle. Sota ravisteli 

Bolivian yhteiskuntaa. Se lisäsi sosiaalista liikkuvuutta ja toi esille uusia poliittisia liikkeitä. Nämä 

muutokset olivat osaltaan pohjustamassa vuoden 1952 vallankumousta.69   

 
67 Caudillolla tarkoitetaan johtajaa, joka perustaa valtansa erityiseen henkilökohtaiseen johtajuuteen. Usein caudillo 
nousee valtaan, kun luottamus instituutioihin menetetään (Castro, 2007). Laajempaa historiallista taustaa caudilloista 
löytyy esimerkiksi Sobrevilla Perean teoksesta The Caudillo of the Andes: Andrés de Santa Cruz (Sobrevilla Perea, 
2011). 
68 Esim. Harten, 2011: 16. 
69 Valtonen, 2001: 528-529. 
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Chacon sodan jälkeen valtaan nousi kansallismielinen sotilasjuntta, joka ei kytkeytynyt aiempaan 

poliittiseen tai taloudelliseen eliittiin. Juntan ja juntasta presidentiksi nousseen Germán Buschin 

valtakausi kesti kuitenkin vain vuoteen 1939, jolloin valtaan nousi Enrique Peñaranda. Tämän 

hallitus läheni taas taloudellista eliittiä ja alkoi suosia tinantuottajien etuja. Toisen maailmansodan 

alkaminen nosti taas tinan kysyntää ja näin ollen myös hintaa. Kauppa suuntautui nyt kuitenkin 

ennen kaikkea Yhdysvaltoihin aiemmin keskeisen Iso-Britannian sijaan. Tinan tuoma pääoma 

mahdollisti Bolivian kehittämisen ja jopa pienimuotoisen teollisuuden luomisen. Sosiaalinen 

liikehdintä kuitenkin jatkui. Tinatyöläiset lakkoilivat Catavissa vuonna 1942, ja hallitus tukahdutti 

lakot armeijan tuella väkivaltaisesti järjestäen verilöylyn, jossa surmattiin työläisiä ja heidän 

perheenjäseniään. Hallituksen hyväksymä väkivalta vahvisti entisestään jo kytenyttä 

kansallismielisen liikkeen nousua.70 

Niinpä vuonna 1943 Peñaranda syöstiin vallasta ja vallankaappauksen tehnyt liike järjestäytyi 

poliittiseksi puolueeksi, Kansalliseksi vallankumoukselliseksi liikkeeksi (Movimiento Nacional 

Revonucionario, MNR). MNR oli nationalistinen ja vastusti Yhdysvaltojen kasvavaa vaikutusta 

Boliviassa. Valtaan nousi Gualberto Villarroel. Tinan maailmanmarkkinahinnan putoaminen 

aiheutti maassa taas talouskriisin, joka johti kapinaan ja Villarroelin pahoinpitelyyn ja hirttämiseen. 

Armeijan konservatiiveja ja roscaa tukeneet hallitukset palasivat näin valtaan. Vanhan järjestelmän 

valta säilyi vuodet 1946–1952, joiden aikana MNR pyrki vahvistamaan asemaansa maanpaossa 

olleen johtajansa Víctor Paz Estenssoron johdolla.71 

MNR voittikin vuoden 1951 vaalit, mutta vaalitulosta ei kunnioitettu ja presidentiksi nousi Hugo 

Ballivián.72 Huhtikuussa 1952 kaupunkien työlaiset ja keskiluokka lähtivät kaduille. Myös 

kaivostyöläiset ja alkuperäiskansojen edustajat nousivat kapinaan, joka oli osin aseellinen. Kapinan 

laajuus pakotti hallituksen eroamaan. Maan armeija ei halunnut sotkeutua kapinan 

tukahduttamiseen. Paz Estenssoro palasi maanpaostaan nousten presidentiksi. Vallankumous 

murensi roscan vallan lopullisesti, sillä vallankumouksellinen hallitus kansallisti Bolivian 

tinakaivokset, helpottaen maan talouden vaikeaa tilannetta. Hallitus teki myös maareformin, jolla 

oli suuri merkitys maaseudun maattomien asemalle. Lisäksi äänioikeus ulotettiin koskemaan myös 

lukutaidottomia sekä naisia. Hallitus alkoi myös toteuttaa suuria kansallisia kehityshankkeita, 

 
70 Valtonen, 2001:529. 
71 Ibid: 530. 
72 Ibid: 530. 
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suurelta osin Yhdysvaltojen tuella. Ennen kaikkea tiestön kehittäminen vei eteenpäin talouden 

lisäksi myös puolueen poliittista sanomaa.73 

Ajan kuluessa vallankumouksen henki laimeni. Myös käytännön ongelmia alkoi ilmaantua. 

Maareformin toteutus ei ollut onnistunut, ja liian pienet viljelyalat heikensivät kaupunkien 

ruokahuoltoa. Kansallistetun kaivosteollisuuden tuottavuus heikkeni, pienentäen valtion tuloja. 

Vallankumouksen yhtenäisyys rakoili pahasti, ja mielenosoitukset Yhdysvaltojen kasvanutta roolia 

kohtaan voimistuivat. Hallitus pyrkikin vahvistamaan asemaansa vahvistamalla maan supistettua 

armeijaa. Vuonna 1964 Paz Estenssoro valittiin presidentiksi vaaleissa, joita boikotoivat 

vasemmisto sekä osa Paz Estenssoron omaa MNR-puoluetta. Vaalitulokseen ei tyydytty, vaan jo 

muutaman viikon päästä virkavalansa vannomisesta Paz Estenssoro syöstiin vallasta armeijan 

toimesta.74 

Paz Estenssoron syrjäyttämisen jälkeen sotilashallitukset johtivat Boliviaa varsin maltillisin 

muutoksin.75 Vuonna 1971 presidentiksi tuli eversti Hugo Banzer Suárez, joka rajoitti poliittisten 

oikeuksien lisäksi muutenkin kansalaisvapauksia. Banzerin valtakausi kesti vuoteen 1978, jolloin 

maassa järjestetyt vaalit voitti Hernán Siles Zuazo. Armeija ei kuitenkaan hyväksynyt hänen 

voittoaan, vaan lyhytaikaiset sotilashallitukset seurasivat toisiaan aina vuoteen 1982, jolloin 

talousongelmien ja sosiaalisen levottomuuden ahdistama sotilashallitus päätti luopua vallasta. 

Sotilashallitus luovutti vallan vuoden 1978 vaalit voittaneelle Siles Zuazolle. Hänen valtakautensa 

oli velkakriisin sävyttämä, ja Bolivia ajautui hyperinflaatioon. Yhteiskunnallinen jännitys ja maan 

hankala taloustilanne johtivat Siles Zuazon eroon ja uusien vaalien järjestämiseen vuonna 1985.76 

Näissä vaaleissa ehdolle asettuivat Kansallisen demokraattisen toiminnan puolueen (Acción 

Democrática Nacionalista, ADN) edustajana entinen sotilashallituksen presidentti Hugo Banzer, 

MNR:n Victor Paz Estenssoro sekä MIR:n ehdokkaana Jaime Paz Zamora, edellisen presidentin 

varapresidentti. Ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai Banzer. Vaalien toinen kierros 

järjestettiin maan kongressissa. MIR asettui tukemaan MNR:n Paz Estenssoroa, joka voitti vaalit 

nousten näin presidentiksi jo neljännen kerran.77 Paz Estenssoron kausi aloitti maan historiassa 

aikakauden, jonka aikana ADN, MNR ja MIR (yleensä ADN ja MIR liittoutuivat vaaleissa) hallitsivat 

 
73 Klein, 2011: 214-220. 
74 Valtonen, 2001: 532. 
75 Klein, 2011: 226. 
76 Valtonen, 2001: 532-533. 
77 Ibid: 533. 
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aina vuoteen 2006 asti, jolloin valtaan nousi Evo Morales. Hartenin näkemyksen mukaan 

demokraattiset vaalit yhdistettynä eliitin hallitsemaan autoritääriseen poliittiseen kulttuuriin olivat 

suurempi uhka Bolivian demokratialle kuin maata aiemmin hallinneet sotilasdiktatuurit.78 

Paz Estenssoro aloitti neljännen presidenttikautensa hankalassa tilanteessa. Hyperinflaatio ja tinan 

maailmanmarkkinahinnan romahtaminen pakottivat hallituksen rajuihin toimiin. Boliviassa 

toteutettiin raju rakennesopeutus, jonka seurauksena valtaosa maan kaivostyöläisistä sai 

lopputilin. Kansalaisten reaaliansioiden romahdettua monet maanviljelijät siirtyivät kokapensaan 

viljelyyn, joka takasi suuremmat tuotot. Myös osa työttömiksi jääneistä kaivostyöläisistä siirtyi 

kokalehtien jalostamiseen kokaiiniksi viidakkolaboratorioissa. Kokaiinin kysynnän kasvu 

maailmanmarkkinoilla 1970-luvulta eteenpäin oli jo aiheuttanut painetta kokapensaan viljelyn 

lisäämiseksi. Kokapensasta on viljelty perinteiseen käyttöön, eli kuivattuina lehtinä 

pureskeltavaksi, tietyillä Yungas-laaksoalueen ja La Pazin alueilla jo esikolumbiaanisella ajalla.79 Nyt 

kysynnän kasvu yhdistettynä laajamittaiseen työttömyyteen johti uusien viljelyalueiden 

käyttöönottoon. Osana maareformia Bolivian hallitus edisti voimakkaasti maan itäosien 

alankomaiden asutusta ja viljelyyn ottoa. Yhtenä viljeltävänä kasvina myös alankomailla alettiin 

viljellä kokapensasta. Uusilla alueilla kasvatetut lehdet sopivat ylänköjen tuotantoa huonommin 

lehtien perinteiseen käyttöön, mutta sen sijaan alankomailla tuotetut lehdet ovat oivallista raaka-

ainetta lehtien jalostukselle kokaiiniksi.80 Osana surullisenkuuluisaa huumeiden vastaista sotaansa 

Yhdysvallat pyrki vähentämään kokalehtien tuotantoa Boliviassa.81 Hartenin mukaan huumeiden 

vastainen sota johti kokankasvattajien syndikaattien järjestäytymiseen poliittisesti ja myöhemmin 

laajaan poliittiseen murrokseen maassa.82 Kokapensaan kasvatuksessa ja kokalehtien käytössä 

riittäisi paljon tutkittavaa. Tämän tutkielman keskiössä ovat kuitenkin muut asiat, joten en mene 

aiheeseen tämän tarkemmin. Kokapensaan kasvatus linkittyy kuitenkin vahvasti myös tämän 

tutkielman aiheeseen, sillä yksi tutkielman keskeisistä hahmoista, Evo Morales, on aloittanut 

järjestötoimintansa ja myöhemmin poliittisen uransa kokankasvattajien syndikaatissa.83 

 
78 Harten, 2011: 24. 
79 Ibid.: 25. 
80 Klein, 2011: 247. 
81 Esim. Harten, 2011; Leichtman, 2000; Reiss, 2019. 
82 Harten, 2011: 71. 
83 Ibid.: 47–77. Harten on kirjoittanut Chaparen alueen asuttamisesta ja kokankasvatuksesta kattavan selvityksen, joka 
avaa kokankasvattajien järjestäytymistä perinpohjaisesti. Hartenin teos myös kuvaa Evo Moralesin nousua 
maatyöläisestä Bolivian poliittiseen eliittiin. 
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Paz Estenssoron neljännen presidenttikauden jälkeen presidentiksi valittiin ADN:n ja MIR:n 

liittoumalla Jaime Paz Zamora. Tämä nousi valtaan samoin kuin edeltäjänsä kongressissa 

järjestetyssä toisen kierroksen äänestyksessä. Paz Zamora ei tehnyt juurikaan muutoksia 

edeltäjänsä talouspoliittiseen linjaan, mutta huumepolitiikassaan hän pyrki keskittymään etenkin 

huumekaupan verkostojen paljastamiseen pienviljelijöiden viljelmien polttamisen sijaan.84 

Vuonna 1993 presidentiksi valittiin taas MNR:n edustaja, Gonzalo Sánchez de Lozada. Tämä uudisti 

maan perustuslakia sisällyttäen siihen maininnan Bolivian monikansallisuudesta ja -

kulttuurisuudesta. Hän myös yksityisti loput strategiset julkisen sektorin yhtiöt ja palvelut 50 

prosentin valtionosuuteen saakka. Uudistukset edistivät ulkomaisten sijoitusten saamista, mutta 

aiheuttivat toisaalta levottomuutta kansalaisissa palveluiden nousevien hintojen vuoksi. 

Seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 1997 vaalien toinen kierros järjestettiin taas maan 

kongressissa. ADN:n ja MIR:n ehdokas Hugo Banzer valittiin muutaman pienemmän puolueen 

tuella presidentiksi. Banzeria voidaan pitää poikkeuksellisena hahmona, joka pystyi 

muuntautumaan entisestä sotilasdiktaattorista poliitikoksi ja vakiintuneen poliittisen puolueen 

johtajaksi. Hän kuitenkin joutui eroamaan jo ennen kautensa loppua terveysongelmien vuoksi, ja 

vuonna 2001 presidentiksi nousi hänen varapresidenttinsä Jorge Quiroga Ramírez.85 

Vuoden 2002 vaalit olivat ensisoittoa maan seuraavalle poliittiselle mullistukselle. 

Yllätyksettömästi presidentinvaalien toinen kierros jouduttiin jälleen järjestämään kongressissa, 

jossa Sánchez de Lozada valittiin toiselle kaudelleen. Yllätyksestä vaaleissa vastasi kuitenkin 

alkuperäiskansojen edustajien esiinmarssi valtakunnanpolitiikkaan. Evo Moralesin johtama 

Movimiento al Sosialismo (MAS) tuli vaalien ensimmäisellä kierroksella toiseksi neljänneksellä 

äänistä. Lisäksi toinen alkuperäiskansoja edustava puolue Movimiento Indio Pachacuti (MIP) 

saavutti huomattavan äänimäärän. 2000-luvun alun yhteiskunnalliset levottomuudet ja kansan 

tyytymättömyys vallanpitäjiin kumpusivat Hartenin86 mukaan perinteisten puolueiden 

epäonnistumisesta toteuttaa perimmäistä tehtäväänsä: edustaa kansaa. Tuo epäonnistuminen 

näkyi Boliviassa politiikan ulkopuolelta tulevien haastajien nousuna, äänestyskäyttäytymisen 

heilahteluna, heikentyneenä luottamuksena puolueisiin ja kesken jääneinä valtakausina.87 

 
84 Valtonen, 2001: 534. 
85 Klein, 2011: 257-260. 
86 Harten, 2011. 
87 Ibid.: 15. 
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MAS:in historia juontaa juurensa kokankasvattajien järjestäytymiseen yhteisten etujensa 

ajamiseksi. Vuonna 1995, monien mutkien kautta ja perinteistä puoluepolitiikkaa kohtaan 

tuntemastaan epäluulosta huolimatta, eräät kokankasvattajien, maatyöläisten, 

alkuperäisasukkaiden ja kaivostyöläisten järjestöt onnistuivat perustamaan poliittisia tavoitteita 

ajavan elimen Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP). ASP:n ajauduttua sisäiseen kriisiin 

se jakautui kahteen osaan, joista toisen johtoon nousi Evo Morales. Tuo puolue oli Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).88 Maan vaalituomioistuin Corte Nacional Electoral 

(CNE) pyrki estämään IPSP:n osallistumisen vuoden 1999 vaaleihin. Niinpä IPSP yhdistyi MAS:iin, 

joka ironista kyllä on alun perin perustettu osaksi yhtä Bolivian vanhinta oikeistopuoluetta Falange 

Socialista Bolivianaa (FSB).89 Puolueen virallinen nimi onkin Movimiento al Socialismo – 

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), vaikkakin siitä yleisesti puhutaan 

pelkästään alkuosaa käyttäen. MAS onnistui seuraavan vuosikymmenen aikana vakiinnuttamaan 

asemansa maan tärkeimpänä yksittäisenä puolueena, ja vuoden 2005 vaaleissa MAS ja MIP saivat 

yhteenlaskettuna 56 prosenttia annetuista äänistä. Näin Evo Morales valittiin Bolivian 

ensimmäiseksi alkuperäiskansan edustajaksi itsensä identifioivaksi presidentiksi.90 

Vuoden 2005 vaalien jälkeen MAS on voittanut kaikki maassa järjestetyt vaalit. Ainoa MAS:in 

tappioksi laskettava äänestys on helmikuussa 2016 järjestetty kansanäänestys. Siinä kysyttiin, 

voitaisiinko maan presidentti ja varapresidentti valita uudelle kaudelle kaksi kertaa peräkkäin, 

aiemman yhden jatkokauden sijaan. Äänestäneistä 51,3 prosenttia äänesti ehdotusta vastaan ja 

48,7 prosenttia sen puolesta. Vaikka kansanäänestyksen tuloksella ei lopulta ollutkaan vaikutusta 

Moralesin ehdolle asettumiseen, oppositio on käyttänyt kansanäänestyksen tulosta 

kampanjoidessaan Moralesia vastaan. Palaan aiheeseen tarkemmin analyysissani. 

3.2 Presidenttijohtoisen järjestelmän historia 
 

Keskustelua eri hallintojärjestelmien määrittelemisestä on käyty ainakin Aristoteleen ajoista asti.91 

Järjestettäessä hallintoa toimeenpanovallan ja lainsäädäntövallan suhteiden mukaisesti voidaan 

yleisesti puhua kolmesta järjestelmästä, jotka ovat parlamentaarinen järjestelmä, 

presidenttijohtoinen järjestelmä ja semipresidentialismi. Yhdysvaltoja pidetään 

 
88 Ibid.: 85. 
89 Ibid.: 86. 
90 Klein, 2011: 264. 
91 Cheibub et al., 2011. 
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presidenttijohtoisen järjestelmän esikuvana, onhan se pitkäikäisin demokraattinen 

presidenttijohtoinen järjestelmä maailmassa. Mainwaring ja Shugart92 mainitsevat 

presidenttijohtoiselle järjestelmälle kaksi määrittävää ominaisuutta: Ensimmäiseksi, ylin 

vallanpitäjä (presidentti) on valittu vaaleilla. Toiseksi, presidentin toimikausi on rajoitettu. 

Presidenttijohtoisessa järjestelmässä ylin toimeenpanovalta kuuluu presidentille. Ministerit ovat 

presidentin nimittämiä, eikä puoluepoliittisilla voimasuhteilla ole vaikutusta nimityksiin. 

Parlamentarismissa puolestaan ylin vallanpitäjä (pääministeri) on parlamentin valitsema, eikä 

toimikautta ole rajoitettu. Hallitus muodostetaan yleensä eri puolueiden valtasuhteiden 

mukaisesti kansanedustajista, ja puolueet tekevät ministeripäätöksensä itsenäisesti. 

Semipresidentialismi yhdistelee piirteitä kahdesta edellä mainitusta järjestelmästä. Siinä 

presidentti valitaan vaaleilla, ja hänellä on tiettyä poliittista valtaa. Presidentti nimittää hallituksen 

ja voi tilanteen niin vaatiessa hajottaa parlamentin. Hallitus on kuitenkin kollektiivisesti vastuussa 

parlamentille, eikä presidentti voi erottaa ministereitä, ainakaan mikäli nämä nauttivat 

parlamentin luottamusta. Näistä järjestelmistä Boliviassa ja yleisesti Latinalaisessa Amerikassa on 

käytössä presidenttijohtoinen järjestelmä. Esittelen nyt lyhyesti presidenttijohtoisen järjestelmän 

kehitystä erityisesti Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

Genovese ja Han93 mainitsevat Yhdysvaltojen itsenäistymiseen liittyen, miten kuninkaan 

jumalallinen valta eli monarkia vaihtui ihmisten jumalalliseen valtaan eli demokratiaan. 

Presidentin asemasta puhuttaessa hän korostaa sitä, miten presidentinkin tulisi toimia 

perustuslain puitteissa, lain ollessa kaikkien yhteiskunnan vallankäyttäjien yläpuolella. Tärkeänä 

monarkiasta erottautumisen keinona Yhdysvalloissa nähtiin korkeimman toimeenpanovallan, eli 

presidentin, vaihtuvuus. Carey94 kirjoittaa, miten aluksi Yhdysvalloissa ehdotettiin presidentille 

yhtä hieman pidempää, kuuden tai seitsemän vuoden mittaista toimikautta. Alexander Hamilton, 

yksi maan perustajaisistä, ehdotti kuitenkin presidentille kahta peräkkäistä neljän vuoden 

toimikautta. Hänen perustelunansa oli se, että ensimmäisen kauden aikana kansa pystyy 

arvioimaan presidentin toimintaa ja halutessaan valitsemaan hänet toiselle kaudelle. Hamiltonin 

ehdotus sai kannatusta, vaikkakaan kausien määrän rajoitusta ei perustuslakiin kirjattu. Maan 

presidentit pitäytyivät kuitenkin yleensä herrasmiessopimuksessa, eivätkä pyrkineet toisen 

kautensa jälkeen enää jatkokaudelle. Yhdysvalloissa presidentin toimikaudet rajoitettiin kahteen 

 
92 Mainwaring ja Shugart, 1997. 
93 Genovese ja Han, 2006. 
94 Carey, 2003. 
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peräkkäiseen vuonna 1951, presidentti Franklin D. Rooseveltin pysyteltyä vallassa neljä kautta 

peräjälkeen. 

3.3 Presidentin uudelleenvalinta Latinalaisessa Amerikassa 
 

Latinalaisen Amerikan valtiot käyttivät itsenäistyessään poliittisen järjestelmänsä esikuvana 

etenkin Yhdysvaltoja. Niinpä sen vaikutus myös hallintojärjestelmiin on ollut suuri. Kaikki tutkijat 

eivät kuitenkaan näe Euroopan ja Yhdysvaltojen vaikutusta Latinalaisen Amerikan historiassa niin 

merkityksellisenä.95 Poliittista järjestelmää kehitettäessä Latinalaisessa Amerikassa päädyttiin 

kuitenkin pääasiassa Yhdysvaltojen kaltaiseen presidenttijohtoiseen järjestelmään; poikkeuksina 

ovat nykyaikana ainoastaan Haitin semipresidentialismi ja Kuuban yksipuoluejärjestelmä. Vaikka 

Yhdysvaltojen järjestelmä toimikin esikuvana Latinalaisessa Amerikassa, ovat alueen valtiot 

tuoneet presidenttijohtoiseen järjestelmäänsä omat mausteensa. Tärkeimpänä erona Latinalaisen 

Amerikan presidenteillä on yleisesti ottaen laajemmat lainsäädäntävaltaan ja poikkeustiloihin 

liittyvät valtaoikeudet kuin Yhdysvaltojen presidentillä.96 

Keskustelua presidentin toimikausista ja valtaoikeuksista on käyty koko Latinalaisen Amerikan 

valtioiden itsenäisyyden ajan.97 Jo Simón Bolívar varoitti Venezuelan perustuslakia kirjoitettaessa 

liian pitkän toimikauden johtavan väärinkäytöksiin ja tyranniaan. Bolívar itse sai kuitenkin 

myöhemmin kirjattua Bolivian perustuslakiin presidentille mahdollisuuden elinikäiseen 

valtakauteen. Tämä esimerkki osoittaa keskustelun ailahtelevuuden, mutta siinä voidaan nähdä 

myös yksi tärkeä keskustelua koskeva aspekti: presidentin valtaoikeudet. Siinä missä Bolívar oli 

tyrannian vaaroista varoittaessaan ajamassa Venezuelan presidentille laajoja valtaoikeuksia, hän 

Bolivian tapauksessa korosti presidentin vallan olevan vähäisempää. Verrattain vähäinen valta 

yhdistettynä pitkään toimikauteen takaisi maan vakauden. Suuria valtaoikeuksia puolustavat taas 

korostavat presidentin laajojen valtaoikeuksien takaavan todellisen muutoksen mahdollisuuden. 

Perusongelmana voidaan siis pitää tuon tasapainon löytämistä ja ylläpitämistä. 

Kaikissa Latinalaisen Amerikan maissa rajoitettiin presidentin uudelleenvalintaa joko 

itsenäistymisen yhteydessä tai verrattain nopeasti sen jälkeen. Careyn mukaan rajoituksiin 

vaikuttivat niin teoria kuin myös käytännön kokemukset valta-asemaansa lujittamaan pyrkineistä 

 
95 Esimerkiksi Claudio Veliz korostaa teoksessaan The Centralist Tradition of Latin America maanosan historiallisten 
lähtökohtien eroja suhteessa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Katso: Veliz, 1980. 
96 Arango Restrepo, 2018: 247. 
97 Sánchez, 2013: 60. 
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presidenteistä. Rajoituksista huolimatta toimikausia on myös historiallisesti pyritty jatkamaan. 

1900-luvun edetessä moni riittävän vahvan tuen kansalta tai armeijalta saanut presidentti jätti 

yksinkertaisesti perustuslain rajoitukset huomiotta tai onnistui muuttamaan perustuslakia 

mahdollistamaan valtansa jatkuvuuden. Hyvinä esimerkkeinä tällaisista johtajista voidaan pitää 

Augusto Leguíaa 1920-luvun Perussa, Getúlio Vargasia 1930-luvun Brasiliassa, Juan Perónia 1900-

luvun puolivälin Argentiinassa ja Víctor Paz Estenssoroa 1960-luvun Boliviassa.98 Toimikausien 

jatkamiseen reagoitiin kuitenkin tiukasti, ja vallan vaihduttua myös rajoitukset otettiin uudelleen 

käyttöön. Niinpä 1900-luvun loppua lähestyttäessä presidentin toimikausien rajoittamisesta oli 

muodostunut yleinen käytäntö Latinalaisessa Amerikassa. Tuo kehitys juontaa siis juurensa 

antidemokraattisten johtajien vallanhimoon. Latinalaisessa Amerikassa ongelmana on myös nähty 

instituutioiden heikkous.99 On kuitenkin muistettava, ettei presidentin uudelleenvalinta ole 

pelkästään negatiivinen asia. Presidentin uudelleenvalinnan mahdollisuus antaa äänestäjälle 

tilaisuuden arvioida istuvan presidentin aikaansaannoksia. Huomionarvoista on myös se, että 

jatkokaudella presidentin työlle saadaan jatkuvuutta, joka voi olla edellytys suuremmille 

poliittisille muutoksille. Myös Latinalaisessa Amerikassa on havahduttu presidentin 

uudelleenvalinnan tarjoamiin positiivisiin mahdollisuuksiin. Niinpä viime vuosikymmeninä 

valtakausia rajoittaneisiin käytäntöihin on alkanut tulla muutoksia. 

1990-luvun puolivälin jälkeen monet Latinalaisen Amerikan maat ovat muuttaneet presidentin 

uudelleenvalintaa koskevaa lainsäädäntöä sallimaan välittömän uudelleenvalinnan, aiemmin 

yleisen, peräkkäiset kaudet kieltävän järjestelmän sijaan.100 Esimerkiksi Corrales on analysoinut 

artikkelissaan101 niitä olosuhteita, joissa presidentin uudelleenvalintaa on Latinalaisessa 

Amerikassa helpotettu. Muutoksia lainsäädäntöön on tehty myös Boliviassa. 

3.4 Presidentin uudelleenvalinta Boliviassa Evo Moralesin aikana 
 

Evo Moralesin valtakauden aikana, vuosina 2006–2019, Bolivian perustuslakia muutettiin muiden 

muutosten ohella myös presidentin toimikausiin liittyen.102 Vuonna 2006, Moralesin noustessa 

valtaan, maan perustuslaki rajasi presidentin toimikauden yhteen neljän vuoden kauteen. Vuonna 

 
98 Carey, 2003: 123. 
99 Zovatto, 2009. 
100 Penfold et al., 2014: 539. 
101 Corrales, 2016. 
102 Perustuslakiuudistusta on analysoitu perusteellisesti monessa tutkimuksessa. Yksi hyvä esimerkki on Gamboa 
Rocabadon artikkeli vuodelta 2010. Katso: Gamboa Rocabado, 2010. 
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2009 maan perustuslakia uudistettiin. Uuteen perustuslakiin kirjattiin presidentin toimikauden 

pituudeksi viisi vuotta, jonka lisäksi sallittiin presidentin uudelleenvalinta. Tämän uudistuksen olisi 

pitänyt antaa Moralesille mahdollisuus asettua ehdolle vain vuoden 2009 presidentinvaaleissa. 

Hän olikin vaaleissa ehdolla ja tuli uudelleenvalituksi. Bolivian korkein oikeus linjasi kuitenkin, ettei 

hänen ensimmäistä kauttaan voida ottaa huomioon uudelleenvalintaa käsiteltäessä, koska se alkoi 

ennen perustuslain muutosta. Niinpä Morales pystyi asettumaan ehdolle myös vuoden 2014 

presidentinvaaleissa. Helmikuussa 2016 Boliviassa järjestettiin kansanäänestys, jossa maan 

kansalaisten mielipidettä kysyttiin suhteessa presidentin rajoittamattomaan uudelleenvalintaan.103 

Tuossa kansanäänestyksessä valtaosa äänestäneistä äänesti rajoittamatonta uudelleenvalintaa 

vastaan. Perustuslain mukaan Moralesilla ei näin ollen olisi ollut oikeutta asettua ehdolle enää 

syksyn 2019 vaaleissa. Morales onnistui kuitenkin saamaan maan korkeimmalta oikeudelta 

päätöksen, jonka mukaan vaaleissa ehdolle asettuminen on vahvempi ihmisoikeus kuin 

perustuslain toimikausia rajoittava pykälä. 

3.5 Amerikan ihmisoikeusjulistus ja presidentin uudelleenvalinta 
 

Amerikan ihmisoikeusjulistuksen (Convención Americana de Derechos Humanos, CADH) Artikla 23 

kuuluu: ”1. Kaikkien kansalaisten tulee nauttia seuraavista oikeuksista ja mahdollisuuksista: a) 

julkisten asioiden hoitamiseen osallistuminen, suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta; b) 

äänestää ja tulla valituiksi määräaikaisissa ja aidoissa vaaleissa, joissa kaikilla on yleinen ja 

yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa 

menettelyä noudattava; c) jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin.”104 Olen 

tukeutunut käännökseni sanamuodoissa Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, jossa 

vastaavat oikeudet taataan kaikille ihmisille koko maailmassa. 

Amerikan ihmisoikeusjulistuksen Artiklaan 23 on vedottu presidentin uudelleenvalintakeskustelun 

yhteydessä Bolivian lisäksi Costa Ricassa (2003), Hondurasissa (2015) ja Nicaraguassa (2009). Costa 

Ricassa presidentin uudelleenvalinta oli vuoden 1949 perustuslaissa mahdollista, kun edellisestä 

presidenttikaudesta oli kulunut kahdeksan vuotta. Uudelleenvalinnan osalta perustuslakia 

kuitenkin muutettiin vuonna 1969, ja presidentin uudelleenvalinta kiellettiin. Vuonna 1999 maan 

silloinen presidentti Óscar Arias nosti aiheen taas valtakunnalliseen keskusteluun. Ariasin 

 
103 Kansanäänestyksestä laajemmin: Welp ja Lissidini, 2017. 
104 CADH, 1969, oma käännökseni. 
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perusteluna hänen mahdolliselle uudelleenvalinnalleen oli se, että vain hän pystyisi tekemään ne 

välttämättömät uudistukset, joita Costa Rica tarvitsi.105 Hänen alkuperäinen suunnitelmansa oli 

hyväksyttää uudelleenvalinnan mahdollistavat lakimuutokset maan parlamentissa Asamblea 

Legislativassa. Parlamentti ei kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta edes parlamentin käsittelyyn. 

Niinpä Arias lähti edistämään asiaansa oikeusteitse. Hän vei asian päätettäväksi maan korkeimman 

oikeuden perustuslakituomioistuimeen (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica). Korkein oikeus antoi päätöksensä asiassa ensimmäistä kertaa syyskuussa 2000. Se ei 

hyväksynyt perustelua siitä, että uudelleenvalinnan kieltäminen olisi perustuslain vastaista. Se ei 

myöskään ottanut lainkaan kantaa kysymykseen ehdokkuudesta ihmisoikeutena. Arias ei 

kuitenkaan tyytynyt tuohon päätökseen, vaan jatkoi asian edistämistä asianajajiensa avulla. 

Vuonna 2003 asia tuotiin uudelleen korkeimman oikeuden päätettäväksi. Koska osa korkeimman 

oikeuden edustajista oli vaihtunut vuoden 2000 päätöksen jälkeen, epäiltiin Ariasin vaikuttaneen 

uusien jäsenien valintaan varmistaakseen heidän suosiollisuutensa.106 Korkeimman oikeuden 

päätös olikin, että maan perustuslaissa oleva presidentin uudelleenvalinnan kieltäminen on 

ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Amerikan ihmisoikeusjulistuksen mukaan kaikilla on oikeus 

äänestää ja tulla valituksi aidoissa vaaleissa, eikä tätä voida päätöksen mukaan rajoittaa 

perustuslailla. Óscar Arias sai päätöksen ansiosta asettua ehdolle presidentinvaaleissa kaudelle 

2006–2010 ja voitti lopulta nämä vaalit tarkistuslaskennan jälkeen. 

Samoin kuin Óscar Arias Costa Ricassa, myös Nicaraguan presidentti Daniel Ortega onnistui 

muuttamaan presidentin uudelleenvalintaa koskevaa lainsäädäntöä korkeimman oikeuden 

tuomion avulla. Ymmärrettyään, ettei lakimuutos menisi läpi maan parlamentissa, Ortega vei asian 

korkeimman oikeuden päätettäväksi. Korkein oikeus totesi uudelleenvalinnan kieltävän 

perustuslain kohdan ihmisoikeuksien vastaiseksi. Perusteluna oli Costa Rican tapauksen tavoin se, 

että oikeutta asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa ei voida perustuslaissa rajoittaa vaan 

ainoastaan laajentaa. Myös tämä tuomio107 on herättänyt keskustelua Nicaraguassa. Tuomiota on 

kyseenalaistettu, koska alun perin Ortega pyysi korkeimmalta oikeudelta ainoastaan 

ennakkopäätöstä asiassa. Asiasta annettiin kuitenkin juridisesti sitova päätös. Sen lisäksi 

korkeimman oikeuden kokoonpanoa on kyseenalaistettu. Kolmen liberaalin edustajan, jotka 

 
105 Barahona ja Barahona, 2012: 113. 
106 Ibid.: 116. 
107 Corte Suprema de Justicia, 2009. 
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todennäköisesti olisivat vastustaneet tuomiota, tilalle nousi kolme tuomiota puoltavaa sandinistia. 

Näiden edustajien avulla varmistettiin Ortegalle suosiollinen päätös.108 

Hondurasissa keskustelu presidentin uudelleenvalinnasta nousi valokeilaan vuonna 2009, kun 

silloinen presidentti José Manuel Zelaya Rosales suunnitteli kansanäänestyksen pitämistä muun 

muassa presidentin uudelleenvalinnan mahdollisuudesta. Korkein oikeus kuitenkin linjasi, että 

tällaisen kansanäänestyksen pitäminen olisi perustuslain vastaista.109 Poliittisen kriisin tuloksena 

Zelaya lähti maanpakoon Costa Ricaan. Uudelleenvalintakysymystä on myöhemmin pidetty 

pelkkänä tekosyynä vallankaappaukselle.110 Zelaya on sittemmin palannut takaisin Hondurasiin. 

Viisi vuotta myöhemmin, joulukuussa 2014, uudelleenvalinta-aihe nousi taas poliittisen 

keskustelun keskiöön. Joukko kansanedustajia vaati maan korkeinta oikeutta linjaamaan maan 

perustuslain pykälän numero 239 perustuslain vastaiseksi.111 Kyseinen pykälä estää maan 

presidenttinä toimineen henkilön asettumisen ehdolle myöhemmissä vaaleissa. Myöhemmin 

maaliskuussa 2015 maan entinen presidentti Rafael Leonardo Callejas toisti edustajien 

vaatimuksen pykälän numero 239 perustuslain vastaisuudesta. On huomioitavaa, että maan istuva 

presidentti Juan Orlando Hernández jättäytyi kokonaan tämän keskustelun ulkopuolelle. On 

kuitenkin esitetty epäilyjä siitä, että Hernándezin rooli prosessissa olisi ollut suurempi, kuin miltä 

julkisuudessa vaikutti.112 Maan korkein oikeus hyväksyi kansanedustajien ja Callejasin vaatimuksen 

ja tuomitsi mainitun pykälän perustuslain vastaiseksi. Ensimmäisen kerran vuonna 2014 valtaan 

noussut Hernández tuli korkeimman oikeuden päätöksen avulla uudelleenvalituksi vuonna 2017.  

Ääntenlaskussa oli kuitenkin epäselvyyksiä, joiden vuoksi OEA suositteli uusien vaalien pitämistä. 

Vaaleja ei kuitenkaan uusittu, vaan Hernández julistettiin voittajaksi. Valitsemisensa jälkeen hän 

on vakuuttanut, ettei tule asettumaan ehdolle kolmannelle kaudelle. Kuluva presidenttikausi 

kestää vuoden 2018 tammikuusta vuoden 2022 tammikuuhun. Seuraavat presidentinvaalit 

pidetään siis Hondurasissa kuluvana vuonna. 

Kaikissa kolmessa tapauksessa korkeimman tuomio perustui Amerikan ihmisoikeusjulistuksen 

artiklaan numero 23. Kuten sanottua, myös Boliviassa korkein oikeus linjasi tuon samaisen artiklan 

takaavan vahvemman oikeuden kuin yksittäisen maan perustuslaki ja sen rajoitukset. Bolivian 

 
108 Barahona ja Barahona, 2012: 123. 
109 Ibid.: 126. 
110 Esim. Sánchez, 2016. 
111 Ibid.: 247. 
112 Ibid.: 248. 



   
 

27 
 

entinen presidentti Jorge Quiroga on kuitenkin vienyt asian Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte-IDH) -ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.113 Asian käsittely on vielä kesken. 

 

4 ANALYYSI 
 

4.1 Kehysanalyysin dokumentointi 

 

4.1.1 Aineiston kerääminen 

 

Aineistoni koostuu bolivialaisten sanomalehtien verkkosivustoilta kerätyistä lehtiartikkeleista. Olen 

kerännyt artikkeleita diakronisesti mediaseurannalla. Ensimmäisessä vaiheessa valitsin artikkelit 

otsikon ja nopean silmäilyn perusteella. Valitut artikkelit käsittelevät nimenomaan vuoden 2019 

presidentinvaaleja ja niistä käytyä keskustelua. Yleisvaaleihin laajemmin liittyneet artikkelit jätin 

pois aineistosta. 

Seurantajaksoni oli kahden viikon mittainen, 7.–20.10.2019, eli vaaleja edeltävät kaksi viikkoa. 

Reaaliaikaisen seurannan lisäksi keräsin artikkeleita tammi–helmikuussa 2020. Tämän 

myöhemmän seurantajakson toteutin suorittamalla aiemmin valittujen sanomalehtien 

verkkosivuilta hakuja hakusanoilla: ”elecciones generales Bolivia 2019” (yleisvaalit Boliviassa 2019) 

ja ”elecciones presidenciales Bolivia 2019” (presidentinvaalit Boliviassa 2019). Näiden hakujen 

lisäksi tein Google-hakukoneella samat haut, lisäten hakusanaksi kulloinkin tarkastelussa olleen 

lehden verkko-osoitteen. Rajasin haun Googlen työkalulla tarkasteluajanjaksoon sopivaksi. 

Suorittamalla aineiston kokoamisen kolmella eri keinolla pystyin varmistamaan, ettei yksikään 

tutkimuksen kannalta relevantti artikkeli jäänyt huomioimatta. Lisäksi artikkeleiden läpikäyminen 

verkkosivuilta useampaan kertaan osoitti sen, että kaikki alkuperäisillä seurantajaksoilla valitut 

artikkelit löytyivät suoritetuilla hauilla kunkin lehden verkkosivuilta myös myöhemmässä 

vaiheessa. 

Osa valituista artikkeleista sisälsi tekstin lisäksi valokuvia tai taulukoita, osa jopa molempia. 

Keskityn tutkimuksessani kuitenkin pelkästään tekstiaineistoon ja jätän muun aineiston 

tulkitsemisen analyysini ulkopuolelle. Kehysanalyysiä voitaisiin kuitenkin käyttää myös kuvien ja 

 
113 Página Siete, 2020a. 
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graafien analysointiin. Esimerkiksi Coleman114 avaa tekstissään kehysanalyysin hyödyllisyyttä 

kuvien ja taulukoiden analysoinnissa. 

4.1.2 Artikkeleiden lukeminen 

 

Aineiston analysoimiseksi kopioin artikkeleiden otsikot ja tekstiosuudet erillisiin tekstitiedostoihin. 

Tallensin jokaisen artikkelin lehden ja päivämäärän mukaisella nimellä. Mikäli samana päivänä oli 

samassa lehdessä julkaistu useampi tutkielman kannalta relevantti artikkeli, merkitsin 

tiedostonimen loppuun juoksevan numeroinnin, jotta pystyin tarvittaessa yksilöimään jokaisen 

artikkelin. Kun aineiston keräämisen ensimmäinen vaihe oli ohi ja kaikki tutkimuksen kannalta 

olennaiset lehtiartikkelit verkko-osoitteineen ja päivämäärineen tallennettu, ryhdyin lukemaan 

artikkeleita läpi tarkemmin. Tuon lukukerran tarkoituksena oli poimia aineistosta 

presidentinvaaleihin olennaisesti liittyvät artikkelit ja karsia aineistoon sopimattomat artikkelit. 

Aineistoon sopimattomia artikkeleita olivat esimerkiksi yksinomaan galluptuloksista kertovat 

uutiset ja äänestäjäkuntaan keskittyvät artikkelit. Olenkin jättänyt aineistoni ulkopuolelle gallup-

tuloksista kertovat ja vaalien tekniseen toteutukseen keskittyvät uutiset. Jätin myös ylintä 

vaalituomioistuinta (Tribunal Supremo Electoral, TSE) koskevat uutiset pois aineistostani. 

Rajattuani artikkelit tutkimuksen kannalta olennaisiin pystyin jatkamaan kehysten paikantamiseen. 

Kuten mainitsin metodiluvussani, kehysanalyysissä voidaan käyttää joko yleisiä, vakiintuneita 

kehyksiä tai vaihtoehtoisesti aineistosta esiin nousevia kehyksiä. Olinkin ennen analyysin tätä 

vaihetta poiminut aiemmista tutkimuksista mahdollisia kehyksiä, joita sitten pyrin löytämään 

aineistostani. Semetko ja Valkenburg kirjoittavat presidentinvaalien kampanjoinnista kertovien 

uutisten käyttävän usein konfliktin kehystä.115 Konfliktin kehyksen lisäksi pyrin löytämään moraalin 

ja vastuullisuuden kehyksiä. Nuo kolme tunnistamaani yleistä kehystä jakautuvat sitten kukin 

useampaan alaluokkaan, jotka tarkentavat analyysia ja auttavat vastaamaan tutkimuskysymyksiini. 

Konfliktin kehys korostaa konflikteja ihmisten, ryhmien ja instituutioiden välillä. Se yksinkertaistaa 

monesti monimutkaiset poliittiseen substanssiin liittyvät kysymykset yksinkertaisiksi 

kahdenvälisiksi konflikteiksi. On huomioitava, että Semetkon ja Valkenbergin erillisenä kehyksenä 

mainitsema116 taloudellisten seurausten kehys on sisällytetty analyysissani konfliktikehyksen alle, 

koska aineistossa talousasioita käytettiin usein osana konfliktin luomista. Esimerkiksi Cambiolle 

 
114 Coleman, 2010. 
115 Semetko ja Valkenburg, 2000: 95. 
116 Ibid.: 95. 
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antamassaan haastattelussa117 Evo Morales käytti Kansainvälistä valuuttarahastoa ja sen roolia 

Argentiinan ja Ecuadorin talousvaikeuksissa uhkakuvana Bolivian tulevaisuudelle. Moralesin 

mukaan tuo uhkakuva toteutuisi, mikäli ihmiset äänestäisivät oikeistoa. Tutkimuksessani 

taloudellisten seurausten kehys sisältyy siis konfliktin kehykseen. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

myös vastuullisuuden kehyksen käytössä on nähtävissä kansantalouteen liittyvää argumentointia. 

Tämän vuoksi myös vastuullisuuden kehyksessä on osaltaan huomioitu taloudellisia perusteluja. 

Moraalin kehyksessä yksittäistä tapahtumaa, ongelmaa tai asiaa arvioidaan joko uskonnollisten 

periaatteiden tai moraalisten näkökantojen avulla. Aineistossani moraalin kehystä käytettiin 

etenkin demokratian puolustamisen ja laillisuuskeskustelun yhteyksissä. Vastuullisuuden kehystä 

voidaan käyttää joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Positiivisessa käytössä jokin toimija 

ottaa vastuun ongelman ratkaisemisesta ja osoittaa näin olevansa kohderyhmän luottamuksen 

arvoinen. Sen sijaan kehyksen negatiivisessa käytössä vastuu ongelman aiheutumisesta vieritetään 

poliittisen vastustajan niskaan ja näin ollen parannetaan omia asemia äänestäjien keskuudessa. 

4.1.4 Kehysten paikantaminen artikkeleista 

 

Käydessäni artikkeleita läpi huomasin, että usein yhdessä artikkelissa pystyttiin selkeästi 

erottamaan kahden eri kehyksen käyttöä. Tällaisissa kahta eri kehystä käyttäneissä artikkeleissa oli 

usein käytössä konfliktin ja moraalin kehykset. Näiden kahden kehyksen yhdistäminen samassa 

artikkelissa on varsin ymmärrettävää, sillä niiden avulla kehystäjä pystyy luomaan omaa 

paremmuuttaan korostavaa retoriikkaa.118 Suurimassa osassa artikkeleita119 voitiin kuitenkin 

tunnistaa yksi dominoiva kehys. Päädyin kuitenkin laskemaan esille nousevat kehykset käytettyjen 

artikkeleiden kappalejaon mukaisesti, koska yhdestä artikkelia määrittävästä kehyksestä 

huolimatta monissa artikkeleissa on käytetty useampia kehyksiä. Kaikissa analysoiduissa 

kappaleissa ei tekstin luonteen takia ole havaittavissa kehystä. Esimerkiksi kontekstia luovissa 

kappaleissa kehyksiä ei monesti ole. Artikkelit saattoivat myös sisältää vaaleihin liittyvää tietoa, 

kuten päivämääriä tai käytännön seikkoja, joista kehyksiä ei ole tunnistettavissa. Analysoitujen 52 

artikkelin sisältä löytyi kuitenkin 401 kehystettyä kappaletta, joka osoittaa hyvin kehysten käytön 

yleisyyttä aineistossani. 

 
117 Cambio: Evo: Votar por la derecha es votar por la vuelta del FMI. 
118 Katso esimerkiksi: Cabrejas-Peñuelas ja Díez-Prados, 2014. 
119 73 prosentissa artikkeleista yksi kehys määritti selkeästi koko artikkelia. 
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4.1.5 Olennaisten kehysten poiminta 

 

Merkitsin aineistoa lukiessani jokaisen tekstistä löytyvän kehyksen sille valitsemallani värikoodilla. 

Konfliktin kehyksen koodi oli punainen, moraalin kehyksen koodi vihreä ja vastuullisuuden 

kehyksen koodi turkoosi. Värikoodauksen lisäksi laitoin tekstinkäsittelyohjelman 

kommenttitoiminnolla jokaiseen tunnistettuun kehykseen kommentin, joka yksilöi kehyksen 

hieman tarkemmin. Kommentteihin merkitsin käytetyn kehyksen ja tämän lisäksi jokin 

kehysmatriisissa120 esitellyistä alaluokista. Alaluokkien merkitseminen aineistoon helpotti aineiston 

analysointia huomattavasti. Merkittyäni kehykset ja alaluokat aineistoon pystyin helposti 

laskemaan aineistossa esiintyvät kehykset ja niiden suhteet toisiinsa. Alaluokkien tunnistamisessa 

auttoivat myös kehysmatriisiin valitsemani fraasit, joita kunkin kehyksen kohdalla on useampia. 

4.2 Tulosten analysointi 
 

Kuten sanottua, tutkielmani aineisto koostuu kuuden bolivialaisen sanomalehden 7.–20.10.2019 

internetissä julkaisemista artikkeleista. Analysoin seuraavaksi jokaisen kehyksen ja tuon esille eri 

kehysten ilmaantuvuuksien erot eri sanomalehdissä. 

 

Kuvaaja 1. 
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4.2.1 Konfliktin kehys 

Kaiken kaikkiaan tunnistin konfliktin kehyksen aineiston 52 artikkelista 261 kertaa. 65 prosenttia 

kaikista aineistosta tunnistetuista kehystämisistä oli konfliktin kehyksen käyttöä. Se onkin 

ylivoimaisesti eniten121 esiintynyt kehys. Bolivian polarisoituneen poliittisen tilanteen tuntien 

kehyksen yleisyys ei yllätä. Olen antanut konfliktin kehykselle kehysmatriisissani neljä alaluokkaa, 

jotka yksilöivät käytettyä kehystä vielä hieman tarkemmin. Käyttämäni alaluokat ovat: Uhkakuvat, 

Vastakkainasettelu, Taistelu ja Salaliitto. Kaikkia alaluokkia esiintyy aineistossani, mutta 

vastakkainasettelu-alaluokka nousee selkeästi esiin. Aineistostani tunnistetuissa kehyksissä 

vastakkainasettelu näyttäytyy usein erityisesti omakehuna ja poliittisten vastustajien 

mustamaalaamisena122. Tämäntyyppisten kehysten käyttö vaaleja edeltävässä keskustelussa ja 

vaalikampanjoinnissa ei ihmetytä. Poliittisissa väittelyissä itsensä nostamista ja toisen huonossa 

valossa esittämistä pidetään lähes oletuksena. Tämä pätee varsinkin juuri ennen vaaleja 

annettuihin julkilausumiin ja poliittisiin debatteihin.123 Cambion innokkuus konfliktin kehyksen 

käytössä (68 prosenttia kaikista tunnistetuista kehyksistä) selittyy osittain Moralesin hallituksen 

hankalalla suhteella perinteiseen mediaan. On kuitenkin huomioitavaa, että Cambion 

vastakkainasettelua korostava uutisointi kohdistuu lähes pelkästään Carlos Mesaan. Tämä selittyy 

tietysti sillä, että Mesa profiloitui opposition kärkiehdokkaaksi jo paljon ennen vaaleja ja moni 

opposition voimahahmo olikin suoraan kehottanut äänestäjiä äänestämään Mesaa.124 Cambion 

tapa uutisoida Mesasta eroaa kuitenkin selvästi kaikesta muusta uutisoinnista. 

Kaikkien muiden lehtien uutiset kenestä tahansa ehdokkaasta keskittyvät varsin tiukasti 

asiakysymyksiin ja mielipiteiden kritisoimiseen, mikäli jotakin ehdokasta halutaan kyseenalaistaa. 

Cambiossa sen sijaan Mesaa koskeva uutisointi on lähtökohtaisesti alentavaa, 

henkilökohtaisuuksiin menevää ja vähättelevää. Mesaan esimerkiksi viitataan välillä (entisen 

presidentin) Gonzalo ”Goni” Sánchez de Lozadan ex-varapresidenttinä.125 Viittauksia Sánchez de 

Lozadaan voidaan pitää alentavina sen vuoksi, että tämän presidenttikausi päättyi lokakuussa 

2003 tapahtuneen verilöylyn jälkeen, minkä jälkeen Sánchez de Lozada pakeni Yhdysvaltoihin. 

 
121 Esiin nousseiden kehysten kokonaismäärä on 401. 
122 “…ahora nos damos cuenta de que [Mesa] no solamente es un cobarde, es un delincuente.” […nyt ymmärrämme, 
ettei hän ole pelkästään pelkuri, hän on rikollinen.] -Evo Morales, Cambio: Morales revela que EEUU hace campaña 
contra el MAS-IPSP. 
123 Cabrejas-Peñuelas ja Díez-Prados, 2014. 
124 Página Siete: Carlos Mesa suma apoyo de Tuto, Samuel y Del Granado. 
125 Cambio: Vicepresidente del FRI advierte que Carlos de Mesa “llevará al país hacia atrás”. 
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Verilöylystä on käyty oikeutta Yhdysvalloissa vuosikausia, mutta asian käsittely on yhä kesken.126 

Henkilökohtaisuuksiin menevästä uutisoinnista hyvä esimerkki on Cambion artikkeli, joka kokoaa 

Mesan 21 ristiriitaista lausuntoa.127 Artikkelissa esiintyvät lausunnot on kerätty vuodesta 2003 

alkaen. Moinen uutisointi on Mesaa tarpeettomasti kyseenalaistavaa, etenkin kun 

presidenttiehdokkaita koskeva uutisointi on kaikissa aineiston muissa lehdissä pääasiassa asiallista. 

Huomionarvoista on myös Mesan saama huomio Cambion presidentinvaaleja käsittelevissä 

artikkeleissa. Aineistoni kahdestatoista artikkelista viisi keskittyy pelkästään Mesaan.128 Mesa on 

kyllä tiedostanut Cambiossa saamansa huomion. Página Sieten artikkelissa Mesa viittaa hallituksen 

harjoittamaan ”likaiseen sotaan”: 

”Nyt ei ole aika uhriutua. On aika tunnustaa yksi tosiasia. He kävivät äärimmilleen 

vietyä likaista sotaa, nähdäkseen putoammeko. He uskoivat, että olemme 

romahtamassa (…) Katsokaa meitä nyt, hitto vie! Olemme täällä voittaaksemme!” 

(Carlos Mesa)129 

On siis selvää, että Mesan vaalikampanjan ydin oli ennen kaikkea kamppailu Moralesia vastaan. 

Mesa pyrkikin ulostuloissaan haastamaan Moralesia ja jopa saamaan muiden ehdokkaiden 

kannattajia taakseen estämään Moralesin vaalivoiton. Esimerkiksi El Deberin artikkelissa130 Mesa 

sanoo, että sellaisia ehdokkaita, jotka vaalit voivat voittaa, on vain kaksi. Samaisessa ulostulossaan 

Mesa viittaa vastakkainasettelua korostaen Moralesiin ”laittomana ehdokkaana”. El Diarion 

julkaisemassa artikkelissa131 Mesa vetoaa äänestäjiä turvaamaan demokratian toteutuminen 

Boliviassa. Mesan mukaan vaihtoehtoina ovat demokratian palauttaminen tai jatko jo 13 vuotta 

kestäneelle autoritääriselle hallinnolle. 

Myös uhkakuvat ja taistelu -alaluokat vertautuvat usein toisiinsa. Välillä eroa näiden kahden 

alaluokan välillä on vaikea tehdä, mutta taistelu-alaluokan tunnisteena on konkreettisten 

taisteluun liittyvien ilmausten ja sodan retoriikan käyttö. Taistelu-alaluokassa käytettyjä ilmauksia 

 
126 Erbol, 2020. 
127 Cambio: De Mesa suma 21 contradicciones. 
128 Ibid.; Cambio: Vicepresidente del FRI advierte que Carlos de Mesa “llevará al país hacia atrás”; Cambio: Acusan a De 
Mesa de discriminar medios; Cambio: Carlos de Mesa dice que si gana evaluará a empleados públicos; Cambio: García: 
‘Exvice’ de Goni subirá tarifas de los servicios básicos. 
129 “No es el tiempo de hacerse la víctima. Es momento de constatar un hecho objetivo. La guerra sucia hasta la 
náusea (la hicieron para) ver si nos caíamos, (creyeron) que estábamos cayendo en picada (…). ¡Mírennos, carajo! Aquí 
estamos para ganar.” Página Siete: Mesa a Evo: “Nadie es un iluminado que no puede ser sustituido”. 
130 El Deber: “Hay solo dos candidatos que pueden ganar”: Mesa le pide su voto a Ortiz. 
131 El Diario: Mesa pide no arriesgar democracia. 
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ovat esimerkiksi likainen sota132, aseellinen taistelu133, väkivallanteko134 ja demokratian 

puolustaminen, vaikka verellä135. Uhkakuvista puhuttaessa uhka on abstraktimpi eikä niin 

konkreettinen. Esimerkkejä aineistossa käytetyistä uhkakuvista ovat uusliberalismi136, diktatuuri137 

ja Kansainvälinen valuuttarahasto (FMI)138. 

Salaliiton alaluokka on tunnistettavissa ainoastaan hallituksen ulostuloissa. Evo Morales tuo esille 

salaliiton mahdollisuutta useampaan otteeseen. Cambion julkaisemassa artikkelissa Morales 

syyttää Yhdysvaltoja hallituksensa vastaisesta salaliitosta: 

”Viime viikolla kutsuin Yhdysvaltain suurlähetystön asiamiehen (Bruce Williamsonin), 

ja näytin hänelle todisteet siitä, kuinka Yhdysvaltain suurlähetystön auto menee 

Yungasiin tarjoamaan päällystys- ja asfalttitöitä, kunhan he eivät vain kannata Evoa.” 

(Evo Morales)139 

Moralesin mukaan Yhdysvaltojen lähetystön auto on kiertänyt tietyillä alueilla Boliviassa ja 

luvannut töitä niille, jotka eivät äänestä Moralesia ja MAS:ia. Morales myös syyttää oppositiota 

levottomuuksien suunnittelusta, mikäli MAS voittaa vaalit. Hän kertoo Detrás de Verdad -ohjelman 

haastattelussa opposition suunnitelmista, mikäli MAS voittaa vaalit, seuraavasti: 

”Jotkin oletetusti Cochabamban ja La Pazin kansankomitean jäsenet ovat joidenkin 

entisten sotilaiden tai reservin sotilaiden kanssa tavanneet Santa Cruzin 

kansankomitean jäseniä, minulla on tallenteita, he haluavat polttaa Casa Grande del 

Pueblon (Presidentinpalatsin).” (Evo Morales)140 

 
132 Cambio: Morales revela que EEUU hace campaña contra el MAS-IPSP; Página Siete: Carlos Mesa suma apoyo de 
Tuto, Samuel y Del Granado [guerra sucia]. 
133 Página Siete: Las Bartolinas advierten con “lucha armada” si Evo no gana [lucha armada]. 
134 Los Tiempos: Candidatos juegan sus últimas cartas en conclusión de campañas [actos de violencia]. 
135 Los Tiempos: Comunidad Ciudadana convoca a cuidar el voto del 20 de octubre [Defenderán… aún con sangre]. 
136 Cambio: Evo: Nosotros garantizamos la unidad, seguridad y prosperidad. 
137 Los Tiempos: Candidatos juegan sus últimas cartas en conclusión de campañas. 
138 Cambio: Evo: Votar por la derecha es votar por la vuelta del FMI. 
139 “La semana pasada yo convoqué al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos (Bruce Williamson), 
(y le) demostré con documentos cómo este carro de la Embajada de Estados Unidos va a los Yungas a ofrecer 
empedrados y asfaltados, siempre y cuando no apoyen al Evo.” Cambio: Morales revela que EEUU hace campaña 
contra el MAS-IPSP. 
140 “Algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba y La Paz con algunos exmilitares o militares del sector pasivo 
(y) con miembros del Comité Cívico de Santa Cruz se han reunido, tengo grabaciones, quieren quemar la Casa Grande 
del Pueblo.” Página Siete: Evo advierte que sufrirá un “golpe de Estado” si gana las elecciones; La Razón: Morales dice 
que tiene pruebas de que cívicos y exmilitares alistan un golpe de Estado. 
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Salaliitto-alaluokan käyttö sopii hyvin MAS:in retoriikkaan, jossa perinteisesti korostuvat anti-

imperialismi, dekolonisaatio ja kansallismielisyys.141 Vaikka Morales ennen vaaleja sanoi tuovansa 

kaikki hallitusta vastaan suunnatut juonet koko kansan tietoon, ei hän ole ainakaan toistaiseksi 

esittänyt todisteita ennalta suunnitellusta operaatiosta syöstä hänet vallasta. Toisaalta vuoden 

2019 vaalien jälkipyykki on yhä käynnissä, joten asiaa ei vielä ole käsitelty loppuun. 

 

 

Kuvaaja 2. 

Lehdistä erityisesti Página Siete ja Cambio korostuvat konfliktin kehyksen käytössä. Sen osuus oli 

Página Sietellä 69 prosenttia ja Cambiolla 68 prosenttia. Ero kaikkien lehtien keskiarvoon, eli 65 

prosenttiin, ei ole valtaisa, mutta lehtien väliset erot olivat huomattavia. Kolmanneksi eniten 

konfliktin kehystä käytettiin Los Tiempos -lehdessä ja vähiten La Razónissa. La Razónissa konfliktin 

kehyksen osuus oli 55,5 prosenttia. Lehti eroaakin tätä kehystä eniten käyttävistä lehdistä 

selkeästi. Eri kehysten käyttäminen kertoo siis tavasta, jolla lehti haluaa viestiä lukijoilleen 

presidentinvaalikampanjoinnista. Se kertoo myös siitä, kuka saa lehdissä äänensä kuuluviin. 

 

 
141 Esimerkiksi Harten käsittelee MAS:in poliittisia päämääriä kirjassaan (Harten, 2011). 
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4.2.2 Moraalin kehys 

Moraalin kehys esiintyy aineistossani 104 kertaa, ja sen osuus käytetyistä kehyksistä on 26 

prosenttia.142 Moraalin kehyksen alaluokat ovat: Pro-demokratia, Ulkopuoliset arvioijat, Laillisuus 

ja Vaihtoehto. Kehysmatriisissani moraalin kehyksen avainsanoina eli tunnisteina on käytetty 

seuraavia ilmauksia: vaalivilppi, diktatuuri, demokratian puolustaminen ja laillisuus/laittomuus. 

Näiden tunnisteiden tukena on ollut käytössä fraaseja, jotka osaltaan helpottivat kehysten 

tunnistamista aineistosta. Moraalin kehyksessä erityisesti opposition ehdokkaat käyttävät fraasia 

21F. Kuten johdannossa mainitsin, tuolla lyhenteellä viitataan helmikuussa 2016 järjestettyyn 

kansanäänestykseen. Avasin kansanäänestystä ja sen vaikutusta jo luvussa 3.4. 

Los Tiempos -lehti lainaa artikkelissaan Comunidad Ciudadana convoca a cuidar el voto del 20 de 

octubre Gustavo Pedrazaa143 kampanjansa päätöstilaisuudessa Cochabambassa seuraavasti: 

”Morales sanoi, että vallankaappaus on käynnissä (...) mutta mitä Evo sitten teki 21. 

helmikuuta, ellei kaapannut kansanäänestystä? Hän ei tunnustanut äänestyksen 

suvereniteettia. Hän on pitänyt äänestystä pilkkanaan, hän ei ole kunnioittanut 

perustuslakia, joten kuka hän on tuomitsemaan?” (Gustavo Pedraza)144 

Oppositio käyttääkin kansanäänestystä vähättelemään hallituksen esittämiä huolia suunnitellusta 

vallankaappauksesta. Sen lisäksi kansanäänestystä käytetään Moralesin ehdokkuuden 

kyseenalaistamisessa. Opposition huoli Moralesin valtakauden jatkumisesta pohjautuu 

presidenttijohtoisen järjestelmän perusperiaatteen puolustamiseen. Kuten mainittua, 

Mainwaringin ja Shugartin mukaan145 toinen presidenttijohtoisen järjestelmän määritelmällisistä 

tunnuspiirteistä on se, että presidentin toimikausi on rajoitettu. Moraalin kehyksen osalta 

painotus on nimenomaan laillisuuskysymyksessä. Kansanäänestyksen lisäksi moraalin kehyksessä 

puhutaan laillisuudesta yleisemminkin. Keskustelu liittyy nimenomaan Moralesin oikeuteen 

asettua vaaleissa ehdolle. Kansanäänestyksen lisäksi vaaleja edeltävässä poliittisessa keskustelussa 

kyseenalaistettiin Moralesin ehdokkuuden mahdollistanutta korkeimman oikeuden tuomiota.146 

Lähtökohtaisesti presidentin tulisi toimia perustuslain puitteissa. Tämä ajattelu näkyi jo aiheeseen 

 
142 Katso Kuvaaja 1. 
143 Gustavo Pedraza oli Carlos Mesan varapresidenttiehdokkaana vuoden 2019 ja 2020 presidentinvaaleissa. 
144 “Morales dijo que hay un golpe de Estado que se está gestando (…) ¿pero Evo qué está haciendo el 21 de febrero, 
acaso él no golpeó el voto popular? ¿No desconoció la soberanía del voto? Él ha sido con la burla la voto, quien ha 
hecho la ruptura constitucional, entonces con qué cara viene a denunciar.” Los Tiempos: Comunidad Ciudadana 
convoca a cuidar el voto del 20 de octubre. 
145 Mainwaring ja Shugart, 1997. 
146 Los Tiempos: Tuto Quiroga llama a votar por Mesa como un acto de “supervivencia democrática”. 
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liittyvässä historiallisessa keskustelussa, jossa esimerkiksi Genovese ja Han korostivat147 

perustuslain merkitystä presidentin vallankäytön tasapainottajana. Boliviassa maan entinen 

presidentti Jorge Quiroga on ollut yksi aihetta esillä pitäneistä yhteiskunnallisista vaikuttajista. 

Hänen aloitteestaan kysymys on viety ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn.148 Tuomioistuimen 

päätös antaa valmistuttuaan keskustelulle lisää painoarvoa. On kuitenkin mahdotonta arvioida 

sitä, vaikuttaako päätös suoraan yksittäisten maiden lainsäädäntöön. Vaikka Evo Moralesia onkin 

syytetty laittomaksi ehdokkaaksi ja jopa diktaattoriksi, näkee Morales itse roolinsa nimenomaan 

demokratian eteenpäin viejänä. Hänen mukaansa Bolivia on salliva, keskusteleva ja osallistava 

demokratia.149 Yksi moraalin kehyksen fraaseista onkin ”demokratian puolesta”. Moralesin lisäksi 

sitä on käyttänyt myös hänen varapresidenttinsä Álvaro García Linera, kun hän haastattelussa 

kertoi tulevien vaalien olevan reilut ja heidän kunnioittavan vaalien tulosta.150 

Moraalin kehyksen käytön yhteydessä on myös korostettu äänestämisen tärkeyttä. Esimerkiksi 

Lineran mukaan Bolivia tarvitsee vahvan hallituksen, joka takaa maan päätöksenteolle yhteisen 

päämäärän.151 Myös maan oikeusasiamies Nadia Alejandra Cruz Tarifa korostaa Los Tiemposin 

artikkelissa152 maltillisuutta. Hänen mukaansa vaaleissa tärkeintä on, että kansa pääsee 

toteuttamaan oikeuttaan äänestää ja olemaan vapaasti ehdolla vaaleissa, jolloin voidaan 

varmistaa demokratian vahvistuminen maassa. Vaikka vaaleissa vapaus näyttäytyykin 

äänestämisen ja ehdokkuuden kautta, niin vaaleissa ehdolle asettumista rajoittavat lainkohdat 

ovat perusteltuja ja aiheellisia. Kuten Carey kirjoittaa 153, maanosan vahvojen johtajien historia on 

vaikuttanut voimakkaasti presidenttien toimikausien rajoittamiseen maanosassa. Myös 

instituutioiden heikkous154 on osaltaan ollut ohjaamassa kehitystä tuohon suuntaan. 

 

 

 

 
147 Genovese ja Han, 2006. 
148 Página Siete, 2020a. 
149 Cambio: Evo afirma que en 2006 se logró la verdadera democratización. 
150 El Deber: Iglesia Católica teme “manipulación” y el ‘vice’ dice que es “imposible hacer fraude”. 
151 La Razón: García dice que Bolivia necesita un ‘Gobierno fuerte’ con mayoría en el Legislativo. 
152 Los Tiempos: Defensoría pide actuar con tolerancia y sin violencia ante las elecciones presidenciales. 
153 Carey, 2001: 123. 
154 Zovatto, 2009. 
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Myös oppositiossa on ymmärretty äänestämisen merkitys demokratian puolustamisessa: 

”Pitäen mielessä sen, että tulevana 20. päivänä lokakuuta kansa menee vaaliuurnille 

käyttämään demokraattista äänestysoikeuttaan, [tämä] kansankokous päättää 

äänestävänsä vain niitä ehdokkaita, jotka täyttävät perustuslain ja 21F:n 

[kansanäänestyksen] vaatimukset, puolustavat aktiivisesti äänestämistä ja estävät 

minkä tahansa vaalivilpin ilmenemisen.” (Waldo Albarracín)155 

Maan demokratiaa puolustavan Comité Nacional de Defensa de la Democracian (Conade) 

järjestämässä kansankokouksessa puhunut Albarracín156 nosti esiin demokratian toteutumisen 

merkityksen. Kansankokoukseen osallistuivat muiden muassa oppositiojohtaja Samuel Doria 

Medina ja opposition presidenttiehdokkaista Carlos Mesa, Óscar Ortiz ja Víctor Hugo Cárdenas. 

Bolivian oppositiolla on useita yhteisiä tavoitteita, ja kansankokouksen vaatimukset157 yhdistävät 

opposition eri toimijoita. Oppositio on kuitenkin varsin hajanainen, eikä tahtotilaa yhteisen 

ehdokkaan taakse asettumisessa Moralesia vastaan löytynyt, vaikka sen puolesta ovat puhuneet158 

useat opposition edustajat. Hieman yllättävästi Partido Demócrata Cristianon (PDC) ehdokas Chi 

Hyun Chung nousikin vaalituloksissa kolmanneksi lähes yhdeksän prosentin kannatuksella.159 

Vaikka Chi vei ääniä erityisesti Óscar Ortizilta, voidaan uskoa hänen menestyksensä johtaneen 

ratkaisevaan yli kymmenen prosentin eroon Mesan ja Moralesin välillä lopullisissa vaalituloksissa. 

Chi nimittäin haastoi ennen kaikkea opposition sisäisiä ehdokkaita. Opposition hajanaisuus sai 

äänet jakautumaan niin, että Morales saavutti riittävän äänimäärän jo vaalien ensimmäisellä 

kierroksella. 

Kun katsotaan vuoden 2020 vaalien tuloksia, nähdään miten MAS:in ehdokas Luis Arce kasvatti 

puolueen äänisaalista seitsemän prosenttia. Carlos Mesa taas menetti edellisiin vaaleihin 

verrattuna samaiset seitsemän prosenttia. Äänestäjien liikkuvuudesta kertoo myös se, että lähes 

yhdeksän prosenttia edellisissä vaaleissa kerännyt Chi Huyn Chung sai vuoden 2020 vaaleissa vain 

noin 1,5 prosenttia äänistä. Chin huonoa menestystä selittää se, että hänen paikkansa PDC:n 

 
155 “Considerando que este 20 de octubre la población acudirá a las urnas a ejercer su derecho democrático el Cabildo, 
decide votar solo por las candidaturas que cumplen con la Constitución y el 21F, defender activamente el voto y 
derrotar cualquier manifestación de fraude electoral.” La Razón: Cabildo de La Paz aprueba juicio contra Evo y 
desconocer su eventual triunfo. 
156 Waldo Albarracín on Universidad Mayor de San Andrésin rehtori ja Conaden puheenjohtaja. 
157 La Razón: García dice que Bolivia necesita un ‘Gobierno fuerte’ con mayoría en el Legislativo. 
158 El Diario: Políticos llaman a votar por Mesa. 
159 El País, 2019a. 
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ehdokkaana vei vuoden 2020 vaaleissa kolmanneksi eniten ääniä saanut Luis Fernando Camacho, 

joka toimi PDC:n ja Unidad Civica Solidaridadin (UCS) allianssin Creemosin160 ehdokkaana. Hän ei 

ollut ehdolla vuoden 2019 vaaleissa ja silti onnistui saamaan seuraavan vuoden vaaleissa 14 

prosentin kannatuksen. Äänestäjien liikkuvuus ja erilaisten vaaliliittojen vaikutus onkin Bolivian 

vaaleissa suuri. 

Äänestämisen tärkeyden korostamista käytetään poliittisissa keskusteluissa kahdella eri tavalla. 

Moraalin kehyksen yhteydessä korostetaan nimenomaan äänestämisen vaikuttavuutta ja yksilön 

moraalista velvollisuutta pyrkiä vaikuttamaan maan tulevaisuuteen. Toisaalta äänestämisestä 

puhutaan myös yksilönvastuun kannalta. Palaan tähän teemaan vastuullisuuden kehystä 

käsitellessäni. 

 

Kuvaaja 3. 

Aineistoni lehdissä moraalin kehyksen käyttö vaihtelee Cambion 20 prosentista La Razónin 35,5 

prosenttiin. Lehtien välillä ei ole suurta eroa vastuullisuuden kehyksen käytössä, joten lähes koko 

ero selittyy sillä, että kuten aiemmin mainitsin, Cambio kehystää artikkeleitaan huomattavasti 

enemmän konfliktin kehyksen kautta. Yhtenä syynä Cambion konfliktihakuisuudelle voidaan pitää 

hallituksen ja vanhojen mediatoimijoiden hankalaa suhdetta.161 Toisaalta, kuten lehtiä esitellessäni 

 
160 Creemos voidaan suomentaa ”Me uskomme”. 
161 Molina, 2010 
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mainitsin, La Razónin omistaa nykyään venezuelalainen liikemies Carlos Gill, jonka tulo omistajaksi 

on liennyttänyt hallituksen ja La Razónin välejä. Muut lehdet asettuvat Cambion ja La Razónin 

välimaastoon, ja niiden osalta moraalin kehyksen osuus on varsin lähellä koko aineiston keskiarvoa 

eli 26 prosenttia. 

4.2.3 Vastuullisuuden kehys 

Analysoimistani kehyksistä vähiten käytetty on vastuullisuuden kehys. Tunnistin sen käyttöä 9 

prosentissa kaikista kehystetyistä kappaleista.162 Vastuullisuuden kehyksen tunnistamista 

helpottamaan käytin kolmea alaluokkaa: Opposition yhtenäisyys, Kansan tahto ja Bolivian etu. 

Näiden alaluokkien lisäksi käytin taas kehyksen tunnistamiseen artikkeleissa esiin nousseita 

fraaseja: kansan vuoksi, ”voto útil”, isänmaan puolesta ja taloudellinen menestys. Vaikka 

vastuullisuuden kehys on aineistossa vähiten käytetty kehys, on sen merkitys poliittisen 

keskustelun kannalta tärkeä. 

Kuten alaluokat osoittavat, vastuullisuuden kehyksen kannalta tärkeimmät esiin nousevat teemat 

ovat demokratian puolustaminen opposition yhtenäisyyden avulla, Bolivian edun korostaminen ja 

kansan tahdon merkityksen esiin nostaminen. Oppositio kokee vastuukseen maan demokratian 

puolustamisen autoritääristä nykyhallintoa vastaan. Esimerkiksi opposition yksi voimahahmoista 

Luis Fernando Camacho korosti El Diarion artikkelissa vaalien merkitystä maan vakaudelle ja 

demokratian pysyvyydelle. Camacho korostaakin opposition ja kansan vastuuta demokratian 

puolustamisessa: 

”Ainut, mitä voin Santa Cruzin väestön nimissä pyytää, on se, että tämä yhtenäisyys 

jatkuisi, koska tämän voiton jälkeen tulee palkinto ja meidän täytyy rakentaa maa, 

joka on yhtenäinen, suvereeni, demokraattinen ja jossa vallitsee yhteiskuntarauha.” 

(Luis Fernando Camacho)163 

Opposition vastuuna voidaankin siten nähdä soveliaan ehdokkaan ja vaaliohjelman tarjoaminen 

kansalle, joka sitten puolestaan on vastuussa Bolivian tulevaisuudesta äänestyskäyttäytymisellään. 

Bolivian tulevaisuus onkin yksi vastuullisuuden kehyksen tärkeimmistä aiheista. Myös maan 

 
162 Katso Kuvaaja 1. 
163 “Lo único que puedo pedir a nombre del pueblo cruceño, es que esta unidad vaya a continuar, porque después de 
esta victoria viene la gloria y debemos construir un país con unidad, soberanía, democracia y paz social.” El Diario: 
Cabildo paceño resuelve votar solo por candidatos que respetan 21F y CPE. 
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katolinen kirkko painottaa tiedotteessaan164 äänestämisen merkitystä demokratialle. Ehdokkaat 

tuovat esille vastuunsa maan tulevaisuudesta: 

”Takaamme sosiaalisen vakauden, joka on synonyymi poliittiselle vakaudelle; 

sosiaalinen ja poliittinen vakaus yhdessä saavat aikaan taloudellisen kasvun. Tämä on 

tällä hetkellä suuri etumme.” (Evo Morales)165 

Morales sanoo yhteiskunnallisen ja poliittisen vakauden takaavan myös taloudellisen kasvun. 

Hänen mukaansa vain MAS pystyy tarjoamaan tämän mahdollisuuden Bolivialle. Morales korostaa 

Página Sietessä166 kansakunnan yhtenäisyyden merkitystä Bolivian kehittämisessä. Carlos Mesa 

puolestaan kokee presidentin keskeiseksi vastuuksi valtionhallinnon kehittämisen. Hänen 

mukaansa istuvan hallinnon aikana byrokratian määrä ja hallintokoneiston koko ovat kasvaneet 

liian suuriksi. Mesa näkee niiden pienentämisen yhtenä tulevan presidentin tehtävistä.167 

Kansan tahdon merkitys on myös keskeinen osa vastuullisuuden kehystä. Evo Moralesin mukaan 

hänen ehdokkuutensa oikeutus on ollut kansan vastuulla: 

”Presidentti sanoi myöhemmin, ettei hänen osallistumisensa vaalikamppailuun ole 

hänen oma päätöksensä, vaan kansan päätös.” (La Razón, 17.10.2019)168 

Myös Carlos Mesa korostaa kansan tahtoa vaaleihin liittyen: 

“Tulemme hallitsemaan, koska kansa tahtoo, että hallitsemme.” (Carlos Mesa)169 

Kansan tahdolla ehdokkuuden oikeuttaminen on tietysti ymmärrettävää, kun puhutaan 

demokraattisista vaaleista ja ehdokkuuksista vaaleissa. On kuitenkin huomioitavaa, että 

hallituksen ja opposition näkemykset kansan tahdosta ovat varsin eriävät. Osaltaan tämä kuvastaa 

Bolivian poliittisen elämän kahtia jakautuneisuutta. Hyvä esimerkki asiasta on Moralesin 

presidentinvaaliehdokkuus. Kuten edellä oleva lainaus osoittaa, Morales itse kokee saaneensa 

valtuutuksen ehdokkuuteensa kansalta. Oppositio puolestaan perustelee Moralesin ehdokkuuden 

 
164 La Razón: La Iglesia Católica pide un ‘voto consciente’ y llama a participar de las elecciones generales. 
165 “Este proceso garantiza primero estabilidad social, eso es sinónimo de estabilidad política; entre estabilidad social y 
política hay crecimiento económico. Esa es la gran ventaja que tenemos en este momento.” Cambio: Evo: Nosotros 
garantizamos la unidad, seguridad y prosperidad. 
166 Página Siete: Morales dice que se evitará la confrontación respetando resultados electorales. 
152 Cambio: Carlos de Mesa dice que si gana evaluará a empleados públicos. 
168 “El presidente dijo luego que su incursión en la arena electoral no era decisión suya, sino la del pueblo.” La Razón: 
García asegura que el MAS respetará el resultado de los comicios aún pierda. 
169 “Vamos a gobernar porque el pueblo quiere que gobernemos [–].” Página Siete: Mesa a Evo: “Nadie es un 
iluminado que no puede ser sustituido”. 
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kyseenalaistamista ja sen laittomana pitämistä samalla perusteella, eli kansan tahdolla. Opposition 

mielestä Bolivian kansa ilmaisi kansanäänestyksessä, ettei Moralesin tulisi enää asettua ehdolle 

presidentinvaaleissa. Näyttääkin siltä, etteivät opposition ja hallituksen diskurssit kohtaa vaaleja 

edeltävässä keskustelussa. Vaikka molemmat näennäisesti puhuvat samasta asiasta, ovat 

näkemykset niin kaukana toisistaan, että todellisuudessa osapuolet eivät edes yritä keskustella, 

vaan pyrkivät ainoastaan vakuuttamaan omat tukijansa. On huomioitava, että tavallisen 

äänestäjän on vaikea hahmottaa eri auktoriteettien ja kehystämisen vaikutusvaltaa mediassa. 

Kuten aiempi tutkimus170 osoittaa, median uutisointi vaikuttaa äänestäjien väliseen poliittiseen 

keskusteluun ja lopulta äänestyskäyttäytymiseen. Uutisoinnilla onkin vaikutusta jopa vaalien 

tulokseen. Vastuuta vaalien laillisuudesta tai oikeutuksesta ei siten voida sysätä äänestäjän 

kontolle. 

Äänestäjien roolia vaaleissa ei kuitenkaan voida väheksyä. Keskustelussa presidentin 

uudelleenvalinnan oikeutuksesta uudelleenvalinnan hyväksymisen puolesta on argumentoitu171 

demokratiakehityksen edistymisellä ja äänestäjien vaihtoehtojen lisäämisellä. Presidentin 

uudelleenvalinnan mahdollistaminen antaa äänestäjälle mahdollisuuden tehdä valinta pysyvyyden 

ja muutoksen välillä. 

 

Kuvaaja 4. 

 
170 Shah et al., 2001: 239. 
171 Arenas ja Valencia, 2009. 
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Vastuullisuuden kehyksen käyttö aineistossa vaihteli varsin paljon. Lehdistä vähiten 

vastuullisuuden kehystä käytti Página Siete vain noin viidessä prosentissa sen kaikista 

kehystetyistä kappaleista. Eniten tätä kehystä käyttivät Cambio ja El Deber. Niistä vastuullisuuden 

kehys on tunnistettavissa 12 prosentissa kappaleista, joissa jokin kehys on tunnistettavissa. Loput 

lehdet asettuvat ääripäiden väliin tämän kehyksen muodostaessa 9 prosenttia kunkin lehden 

kehystyksistä. 

4.2.4 Mitä kehystämisellä saavutetaan? 

Olen nyt esitellyt kehysanalyysini ja siinä tunnistamani kehykset. Sen lisäksi olen avannut kunkin 

kehyksen kohdalla lehtikohtaisia määriä ja painotuksia kehystämisessä. Olen nostanut aineistosta 

esiin nousseita kohtia esimerkeiksi kustakin kehyksestä, sen alaluokista tai keskusteluissa usein 

käytetystä fraasista. Näiden esimerkkien avulla on helppo nähdä, minkälaisista palasista vaaleja 

edeltävä keskustelu rakentuu. On tärkeä huomata eri sanomalehtien väliset erot. Bolivian lehdistö 

on valtaosin perinteistä ja vanhaan taloudelliseen eliittiin nojaavaa. Onkin hieman yllättävää 

huomata, että kaikista ärhäkkäimmin hallituksen ja opposition välistä juopaa kehystävät kaksi 

tuoreinta tekijää maan mediakentällä eli Cambio ja Página Siete. On kuitenkin selvää, että siinä 

missä kaksi viimeksi mainittua lehteä luottavat uutisoinnissaan konfliktin voimaan, ovat vanhan 

median edustajat huomattavasti uusia lehtiä maltillisempia. Niiden uutisoinnissa korostuvat 

moraalin merkitys, oikeusvaltion puolustaminen ja vastuu maan tulevaisuudesta. Vanhan median 

kohdalla on kuitenkin myös hyvä pohtia vakauden merkitystä ennen kaikkea lehtien omistajille ja 

heidän viiteryhmälleen. Vakiintunut taloudellinen eliitti pystyy varmistamaan oman etunsa vain 

riittävän vakaassa yhteiskunnassa. Konfliktin kärjistyessä elämästä tulee hankalammin 

ennakoitavaa ja epävarmempaa. Sellainen ilmapiiri rajoittaa taloudellisen kasvun mahdollisuuksia, 

joita taloudellinen eliitti pyrkii varmistamaan. Vaikka lehtien kritiikki Evo Moralesia kohtaan on yhä 

kärkästä, ovat myös Bolivian vanhan taloudellisen eliitin edustajat hyötyneet Moralesin 

presidenttikausista. Maanosan keskiarvoa parempi talouskehitys172 ja pääasiassa pelkästään 

monikansallisiin yhtiöihin kohdistuneet kansallistamiset ovat taanneet lihavat ajat myös vanhan 

rahan omistajille.173 

Opposition korostama demokratian puolustaminen nousee esille kaikissa analysoiduissa 

kehyksissä. Kehysten määrittelyssä demokratian puolustamisen perustelu kuitenkin vaihtelee 

 
172 Arauz et al., 2019. 
173 Wolff, 2019: 115–116. 
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kehyksen mukaan. Konfliktin kehyksessä demokratiaa halutaan puolustaa autoritääristä hallintoa 

vastaan, ja kehyksen luoma vastakkainasettelu on vapaa yhteiskunta vastaan diktatuuri. Moraalin 

kehyksessä puolestaan oppositio korostaa ehdokkaiden laillisuutta ja kansan tahtoa. Oikeusturva 

ja kansan tahdon toteutuminen ovat demokratian peruspilareita. Moralesin ehdokkuudesta 

tehdään moraalinen kysymys, jota korostamalla oppositio pyrkii vieraannuttamaan äänestäjiä 

Moralesista. Alleviivaamalla vuoden 2016 kansanäänestyksen tulosta oppositio haluaa herätellä 

kansaa kyseenalaistamaan Moralesin ehdokkuuden oikeutuksen. Kuten yllä esittämäni analyysi 

osoittaa, vastuullisuuden kehyksessä oppositio ottaa vastuun Bolivian tulevaisuudesta. Tätä 

kehystä käyttämällä opposition edustajat haluavat yhdistää opposition äänestäjiä ja tuoda esille 

vallan vaihtumisen hyötyjä Bolivian kansalle. Tässä keskustelussa demokratian puolustaminen 

kulminoituu opposition yhtenäisyyteen autoritääristä hallintoa vastaan. Analyysini perusteella 

maan demokratian puolustaminen onkin opposition tärkein työkalu Moralesin ja MAS:in valtaa 

vastaan. 

Opposition yhtenäisyyden saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Tuota tavoitetta vaikeuttaa 

Bolivian poliittisen historian painolasti. Ennen MAS:in valtaannousua vallankahvassa olleet 

perinteiset valtapuolueet MNR, ADN ja MIR eivät pystyneet haastamaan poliittisesti uutta 

sosialistihallintoa, vaan menettivät merkityksensä valtakunnanpolitiikassa. Torrico kuvaa 

artikkelissaan174 miten edellä mainittujen kolmen puolueen merkitys hiipui 1980-luvun 

huippuvuosista uudelle vuosituhannelle tultaessa dramaattisesti. Vuoden 2002 vaaleissa sekä 

ADN:n että MIR:n poliittinen vaikutusvalta romahti. Myös vuonna 1942 perustettu ja 

vuosikymmenet vallan keskiössä ollut MNR menetti asemansa MAS:in valtaannousun myötä. 175 

MRN voitti vielä vuoden 2002 presidentinvaalit ehdokkaanaan Gonzalo Sánchez de Lozada, mutta 

vuosien myötä puolueen merkitys väheni vähenemistään ja vuoden 2019 presidentinvaaleissa 

MNR:n ehdokas Virginio Lema sai vain 0,69 prosentin kannatuksen. Hartenin mukaan MNR on 

kuitenkin vaikuttanut Bolivian politiikkaan enemmän kuin mikään muu puolue maan historiassa. 

Hän näkee myös MAS:in ottaneen huomattavasti vaikutteita MNR:n historiallisista tavoitteista ja 

toimintatavoista.176 

 
174 Torrico, 2015: 86. 
175 Klein, 2011: 260. 
176 Harten, 2011: 21. 
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Perinteisten valtapuolueiden tilalle MAS:ia haastamaan ovatkin nousseet ennen kaikkea uudet 

vaalikoalitiot, joissa yhden valovoimaisen ehdokkaan taakse pyritään saamaan laajemman 

poliittisen liikehdinnän tuki. Vuoden 2020 vaaleissa näistä koalitioista menestyivät parhaiten 

Comunidad Ciudadana (CC) ja Creemos. CC:n kantava voima on oppositiojohtaja Carlos Mesa. 

Vaaleissa kolmanneksi nousi Creemos:in ehdokas Luis Fernando Camacho, joka oli vuoden 2019 

vaalien jälkeisen toiminnan ja poliittisen keskustelun keskiössä ja sai siten nostettua profiiliaan 

valtakunnanpolitiikassa.177 

Hallituksen retoriikassa taas korostuvat vastakkainasettelu, taloudelliset ansiot ja kansan tahto. 

Kuten mainittua vastakkainasettelu on tunnistettavissa konfliktin kehyksessä. Erityisesti hallitus 

hyökkää CC:n Carlos Mesaa vastaan. Konfliktin kehyksessä keskeisiä käytettyjä retorisia keinoja 

ovat vastustajan vähättely ja omien saavutusten esiin tuominen. Ymmärrettävästi MAS piti maan 

taloudellisia saavutuksia voimakkaasti esillä koko seurantajakson ajan. Esimerkiksi IMF:n vuoden 

2018 maaraportin178 mukaan Bolivian talous on kasvanut ja köyhyys on vähentynyt merkittävästi 

viimeisten viidentoista vuoden aikana. Kansan tahdon perusteleminen sen sijaan on hieman 

hatarammalla pohjalla. Toisaalta MAS on voittanut kaikki parlamentaariset vaalit vuoden 2005 

vaalien jälkeen. Puolue sai kuitenkin kovan kolauksen Ei-puolen voitettua helmikuun 2016 

kansanäänestyksen. Kansanäänestyksen häviäminen ei kuitenkaan estänyt Moralesia asettumasta 

ehdolle ja pitämästä tätä kansan tahtona.179 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Analyysini perusteella pystyn vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin. Aloitan tutkielmani 

viidennen luvun käymällä läpi näitä vastauksia. 

5.1 Miten Bolivian presidentinvaalien kampanjointia kehystettiin mediassa? 
 

Aineiston perusteella oppositio pyrki viimeiseen saakka yhdistämään voimansa yhteistä 

vihollistaan, Evo Moralesia vastaan. On kuitenkin selvää, ettei tämä onnistunut. Kuten olen jo 

aiemmin maininnut, Bolivian poliittinen kenttä on pirstaloitunut ja oppositio on varsin hajanainen. 

Tästä huolimatta yksi oppositiovaikuttajien tärkeimmistä strategioista vaalikampanjoinnissa oli 

 
177 El País, 2019b. 
178 IMF, 2018. 
179 La Razón: García asegura que el MAS respetará el resultado de los comicios aún pierda. 
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yhtenäisyyden korostaminen. Yhtenäisyyttä tuotiin esille moninaisin tavoin. Demokratian 

puolustaminen oli toistuva teema opposition kampanjoinnissa. Korostamalla maan demokratiaan 

kohdistuvaa uhkaa oppositio pyrki kampeamaan MAS:in vallasta. Opposition kampanjoinnissa 

onkin nähtävissä selkeä strategia. Moralesin hallitus pyrittiin kehystämään uhkana maan 

demokratialle. Ratkaisuna tälle uhalle on opposition yhtenäisyys, joka toteutetaan ”hyödyllisen 

äänestämisen” (voto útil) avulla. Opposition suunnitelmaa hankaloittavat kuitenkin niin opposition 

itsensä hajanaisuus kuin hallituksen aito laaja kannatus. Tavoitteensa saavuttaakseen opposition 

tulisi pystyä keräämään ennen kaikkea kaikkien Moralesia vastustavien äänet yhden ehdokkaan 

taakse. 

Hallituksen kampanjointia kehystetään puolestaan etenkin kansan tahdon ja hallituksen 

saavutusten kautta. Kuten olen analyysiluvussani kirjoittanut, hallituksen retoriikka kansan 

tahdosta, nimenomaan Moralesin ehdokkuuden osalta, on ongelmallista. On kuitenkin tärkeä 

muistaa, että MAS on tähän mennessä voittanut kaikki maassa järjestetyt vaalit vuodesta 2005 

lähtien. On siis kiistatonta, että puolueella on aitoa kannatusta, mistä kertoo myös yhä käynnissä 

oleva keskustelu vuoden 2019 presidentinvaalien tuloksesta ja oikeellisuudesta.180 Moralesin 

kampanjan laillisuutta on kuitenkin laajasti kyseenalaistettu. Tämä juontaa ennen kaikkea juurensa 

helmikuun 2016 kansanäänestykseen, jossa Bolivian kansa äänesti presidenttikausia koskevien 

rajoitusten poistamista vastaan. Hallituksen kampanjaretoriikassa noita syytöksiä on pyritty 

mitätöimään vähättelemällä kansanäänestyksen merkitystä ja korostamalla maan korkeimman 

oikeuden päätöstä Moralesin ehdokkuudesta. Lisäksi hallitus on oikeuttanut Moralesin 

ehdokkuutta sillä, että myös oppositio on valmis osallistumaan vaaleihin, joten myös se tunnustaa 

Moralesin ehdokkuuden oikeutetuksi. Hallituksen saavutusten korostaminen on keskittynyt 

taloudellisen kehityksen painottamiseen ja varoittavien esimerkkien esiin tuomiseen. Moralesin 

valtakauden aikana maan talous kasvoikin ja köyhyys vähentyi huomattavasti. Hallituksen 

retoriikassa varoittavina esimerkkeinä toimivat talousongelmiin ajautuneet naapurimaat 

Argentiina ja Ecuador, joiden ongelmat johtuvat Moralesin mukaan paluusta uusliberalistiseen 

politiikkaan.181 

 
180 Esim. Rosnick, 2020. 
 
181 Cambio: Evo: Votar por la derecha es votar por la vuelta del FMI. 
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Salaliitoista puhuminen on myös tärkeä keino hallituksen kampanjoinnissa. MAS:in edustajat ovat 

syyttäneet salaliitosta oppositiota182, Yhdysvaltoja183 ja äärioikeistolaisia ryhmittymiä184. Hallituksen 

retoriikka vahvistaa Bolivian sisäistä poliittista vastakkainasettelua. Se voi kuitenkin vahvistaa 

Moralesin omien kannattajien uskollisuutta. Yhdysvaltojen kritisoiminen taas kuuluu anti-

imperialistiseen ja nationalistiseen diskurssiin, jota MAS on viljellyt koko vallassaolonsa ajan.185 

MAS pyrkii siis pysyttelemään vallassa ennen kaikkea vähättelemällä poliittisia vastustajiaan, 

korostamalla oman valtakautensa saavutuksia ja nostattamalla bolivialaisten kansallistunnetta. 

Vaikuttaa siltä, että tuo strategia toimii, sillä MAS voitti myös vuoden 2020 presidentinvaalit, joihin 

palaan johtopäätösten jälkeen luvussa 6. 

Opposition kampanjointia kehystettiin Bolivian lehdistössä demokratian puolustamisen kautta, 

opposition yhtenäisyyttä ja laillisuuden toteutumista korostaen. Hallituksen kampanjoinnin 

keskeisinä teemoina olivat puolueen aikaansaama taloudellinen kehitys, kansan tuki ja oikeiston 

aiheuttama uhka maan suvereniteetille. 

5.2 Miten presidenttiehdokkuuksia kehystettiin mediassa? 
 

Toinen tutkimuskysymykseni koskee presidenttiehdokkuuksien kehystämistä. Käyn sitä tässä läpi 

pääehdokkaiden Evo Moralesin ja Carlos Mesan kohdalta, sillä he saivat ylivoimaisesti eniten 

palstatilaa ja olivat vahvimmat ehdokkaat mahdolliselle toiselle kierrokselle. Hallituksen 

perustama Cambio uutisoi Mesasta huomattavan paljon. Tämä uutisointi keskittyi Cambion osalta 

konfliktin kehykseen ja erityisesti Mesan uskottavuuden horjuttamiseen. Kuten aiemmin olen 

maininnut, Cambio viittasi Mesaan186 entisenä varapresidenttinä, korostaen näin hänen rooliaan 

Gonzalo Sánchez de Lozadan surullisenkuuluisassa hallituksessa. Lehti oli myös kerännyt kaikki 

Mesan ristiriitaiset sanomiset yhteen artikkeliin.187 Cambio syyttää myös yhdessä artikkelissaan188 

Mesan valikoivan tarkkaan, kenelle hän haastatteluja antaa. Lehti lainaa uutista, jonka mukaan 

valikointi johtuu siitä, ettei Mesa osaa vastata kysymyksiin ja että hän lopulta puhuu itsensä 

pussiin. Mesan valikointiin huomion kiinnittäminen on mielenkiintoista myös sen vuoksi, ettei Evo 

 
182 Página Siete: Evo advierte que sufrirá un “golpe de Estado” si gana las elecciones. 
183 Cambio: Morales revela que EEUU hace campaña contra el MAS-IPS. 
184 Cambio: Rada advierte que grupos radicales buscan generar violencia en cierre de campaña del MAS en Santa Cruz. 
185 Tilzey, 2019. 
186 Cambio: Vicepresidente del FRI advierte que Carlos de Mesa “llevará al país hacia atrás”; Cambio: Carlos de Mesa 
dice que si gana evaluará a empleados públicos. 
187 Cambio: De Mesa suma 21 contradicciones. 
188 Cambio: Acusan a De Mesa de discriminar medios. 
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Morales ole Jornada-lehden artikkelin189 mukaan osallistunut televisioituun vaaliväittelyyn 17 

vuoteen. 

Cambion uutisointi Moralesia koskien on huomattavasti Mesan kohtelua parempaa. Morales 

esitetään Cambion uutisissa talouskasvun takaajana190, demokratian puolustajana191 ja 

yhteiskunnallisen vakauden suojelijana192. Muidenkaan lehtien Moralesia koskevat kommentit 

eivät ole henkilöön meneviä. Kaikki muut lehdet antavat Moralesille ja varapresidentti García 

Lineralle mahdollisuuden tuoda mielipiteensä esiin, kuitenkaan heitä kritisoimatta. Onkin selvää, 

ettei Morales enää voi väittää kaikkien maan kaupallisten lehtien olevan häntä vastaan, kuten hän 

on aiemmin193 kokenut. Tutkimukseni perusteella Bolivian lehdistö käsittelee Moralesia, ja muita 

presidenttiehdokkaita, asiallisesti ja analyyttisesti. Tämä huomio asettaakin Cambion merkityksen 

maan mediakentällä kyseenalaiseksi, sillä kuten Molina artikkelissaan194 kirjoittaa, Cambion 

perustamisen taustalla oli nimenomaan hallituksen ja median ongelmallinen suhde. Perustamalla 

Cambion hallitus sai äänensä kuuluviin perinteisen median ulkopuolella. Mikäli hallituksen ja 

median välit ovat parantuneet, ei tätä perustetta lehden olemassaololle enää ole. Toisaalta 

mediakenttä on koko maailmassa murroksessa internetin ja sosiaalisen median tuomien 

muutosten takia. Koska Cambio on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Bolivian keskeisenä 

uutiskanavana195, on sen täytynyt löytää lukijakuntansa myös internetin aikakaudella. Ennen 

Cambion perustamista Boliviassa on viimeksi ollut valtiollinen sanomalehti 1900-luvun puolessa 

välissä.196 Kuten luvussa 1 mainitsin, Cambio vaihtoi nimekseen Bolivia syksyllä 2019 väliaikaisen 

presidentin Jeanine Añezin noustua valtaan. Ainakin toistaiseksi lehti on jatkanut uudella 

nimellään myös MAS:in valtaan palaamisen jälkeen. 

Carlos Mesaa kohdellaan maan muissa lehdissä Cambiota kiihkottomammin. Varsinkin Página 

Siete näyttäytyy Mesan tukijana. Kuten analyysissäni osoitin, tunnistin Página Sieten uutisoinnista 

kaikista lehdistä eniten konfliktin kehystä. Lehti onkin antanut palstatilaa nimenomaan Mesan 

 
189 Jornada, 2019. 
190 Cambio: Evo: Votar por la derecha es votar por la vuelta del FMI; Cambio: Evo: Nosotros garantizamos la unidad, 
seguridad y prosperidad. 
191 Cambio: Evo afirma que en 2006 se logró la verdadera democratización. 
192 Cambio: MAS denunciará intentos de desestabilizar los comicios ante observadores internacionales. 
193 ”La prensa es la principal enemiga del gobierno” -Evo Morales (Molina, 2010: 200). 
194 Molina, 2014: 55. 
195 La Prensa, 2019. 
196 Molina, 2014: 55. 
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suoraan Moralesia vastaan kohdistetuille lausunnoille197, joka sopii hyvin jo aiemmin mainittuun 

tutkimukseen198 vaaleja edeltävästä keskustelusta, jossa itsensä nostamista ja poliittisen 

vastustajan väheksymistä pidetään vaalikampanjoinnissa oletuksena. 

Kokonaisuutena pääehdokkaiden, eli Mesan ja Moralesin, kehystäminen on lehdissä varsin 

asiallista ja keskittyy ehdokkaiden omien ulostulojen uutisointiin. Toisen tutkimuskysymyksen 

vastaus on, että vaikka ehdokkaiden kehystämisessä on havaittavissa konflikteja korostavia 

piirteitä, on uutisointi pääasiassa ehdokkaille tilaa antavaa ja näiden kampanjoiden sisältöä varsin 

vähän arvottavaa. Tutkimukseni perusteella ehdokkaat saavat Bolivian lehdistössä tuotua 

näkemyksensä esille varsin kattavasti. 

5.3 Kehysanalyysin loppupäätelmä 
 

Yhteensä tunnistin kehyksiä aineistostani 401 kappaleessa. Olen kehysanalyysin avulla analysoinut 

aineistostani tunnistettuja kolmea kehystä. Nuo kehykset on tunnistettu yleisistä kehyksistä, joita 

Semetko ja Valkenburg199 ovat tutkimuksessaan määritelleet. Kuten kehysanalyysiä käsittelevässä 

osiossa mainitsin, he ovat määritelleet viisi yleistä kehystä. Tunnistamani kolme kehystä ovat 

konfliktin kehys, moraalin kehys ja vastuullisuuden kehys. 

Aineiston tunnistetuin kehys oli konfliktin kehys. Sitä käytettiin 65 prosentissa kaikista 

kehystetyistä kappaleista. Ennen kaikkea konfliktin kehyksellä pyrittiin kehystämään 

presidentinvaaliehdokkaita. Toiseksi käytetyin kehys oli 26 prosentin osuudella moraalin kehys. 

Sen käytöllä nostettiin aineistossa esiin ennen kaikkea laillisuuskysymyksiä. Vähiten tunnistin 

aineistosta vastuullisuuden kehystä. Sitä oli kaikista kehystetyistä tekstikohdista 9 prosenttia 

kappaletasolla laskettuna. Vastuullisuuden kehyksen käyttötarkoituksena oli analyysini perusteella 

vastuu Bolivian tulevaisuudesta. 

Tutkielman tutkimustulokset ovat helpommin ja mielekkäämmin verrattavissa aiempaan 

tutkimukseen, koska tunnistetut kehykset ovat yleisesti määriteltyjä kehyksiä. Vaikka 

tutkimuskohteena on yksittäinen maa ja sen yksittäiset vaalit, ovat tutkimustulokset varsin 

selkeästi linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Presidentinvaalikampanjoinnissa ehdokkaiden 

 
197 Página Siete: Mesa: “Si pierde la elección, el Presidente debe entregar el mando democráticamente”; Página Siete: 
Mesa a Evo: “Nadie es un iluminado que no puede ser sustituido”. 
198 Cabrejas-Peñuelas ja Díez-Prados, 2014. 
199 Semetko ja Valkenburg, 2000. 
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vastakkainasettelu on tutkimuksessa200 tunnistettu strategia. Sama tendenssi näkyy myös tämän 

tutkielman tuloksissa. 

6 BOLIVIA VAALIEN JÄLKEEN 
 

Vuoden 2019 presidentinvaalien tulokset mitätöitiin, ja Evo Morales lähti varapresidenttinsä 

Alvaro García Lineran kanssa maanpakoon. Keskustelu noista vaaleista jatkuu Boliviassa ja 

kansainvälisesti vielä vuoden 2020 vaalien jälkeenkin. Vuoden 2019 vaalien tulosten mitätöinnin 

jälkeen maan väliaikaiseksi presidentiksi nousi Jeanine Añez, jonka tehtävänä oli uusien vaalien 

järjestäminen. Uudet vaalit saatiinkin maassa lopulta järjestettyä noin vuosi edellisten vaalien 

jälkeen. Koska Evo Moralesin osallistuminen ehdokkaana uusiin vaaleihin ei ollut mahdollista, 

asetti MAS ehdokkaakseen uusiin vaaleihin maan entisen valtiovarainministerin Luis Arcen. Hänen 

epäiltiin olevan pelkästään Moralesin sätkynukke, olihan Morales pyrkinyt pysyttelemään vallassa 

lähes kaikin käytettävissä olevin keinoin. Luis Arce on kuitenkin itse vakuuttanut201, ettei 

Moralesilla tule olemaan roolia hänen hallituksessaan. Myös David Aplaza, MAS:in El Alton alueen 

johtaja, on sanonut202, että nyt on Luis Arcen vuoro johtaa. Hänen mukaansa Morales ei puutu 

Arcen hallituksen toimintaan. Evo Morales jatkaa kuitenkin MAS-IPSP:n puheenjohtajana. 

MAS sai uusissa vaaleissa vahvan kannatuksen, mutta se ei saavuttanut toivomaansa kahden 

kolmasosan enemmistöä kansalliskokoukseen. Koska määräenemmistön menettäminen 

hankaloittaa MAS:in lainsäädäntämahdollisuuksia, puolueen edustajat muuttivat väistyneen 

kansalliskokouksen viimeisissä kokouksissa joitakin perustuslain kohtia niin, että päätökset 

tehdään uudistuksen jälkeen yksinkertaisella enemmistöllä 2/3:n määräenemmistön sijaan.203 

Oppositiossa näitä päätöksiä kritisoitiin voimakkaasti. Unidad Demócratan (UD) edustaja Gonzalo 

Barrientos piti muutoksia jo valmiiksi heikentynyttä demokratiaa uhkaavina.204 Carlos Mesa ei 

pitänyt muutoksia hyväksyttävinä vaan laittomina.205 MAS:in edustaja Omar Aguilar puolusti 

muutoksia. Aguilarin mukaan perustuslakiin tehdyt muutokset helpottavat presidentin päätösten 

vahvistamista ja mahdollistavat siten taloudellisen toimeliaisuuden uudelleen käynnistämisen 

 
200 Cabrejas-Peñuelas ja Díez-Prados, 2014. 
201 Reuters, 2020. 
202 The Guardian, 2020. 
203 Página Siete, 2020b. 
204 Página Siete, 2020c. 
205 Los Tiempos, 2020. 
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maassa.206 Poliittisen elämän turbulenssi näyttääkin jatkuvan Boliviassa. Tilanne on jännittynyt, 

eikä sitä helpota Luis Arcea kohtaan marraskuussa 2020 tehty hyökkäys.207 Hyökkäyksessä epäiltiin 

käytetyn dynamiittia, mutta myöhemmin kyseessä ovat paljastuneet olleen jonkinlaiset 

paukkupommit.208 On kuitenkin huolestuttavaa ja tuomittavaa, että maan vastavalittua 

presidenttiä kohtaan hyökätään. Arcella riittääkin työsarkaa kansan yhdistämisessä ja jännitteiden 

purkamisessa. Toivottavasti Luis Arce täyttää nämä odotukset ja vie Bolivian kohti yhtenäisyyden 

ja hyvinvoinnin aikaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
206 Ibid. 
207 Página Siete, 2020d. 
208 El Deber, 2020. 
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7 LÄHTEET 
 

7.1 Tutkimusaineisto 
 

CAMBIO 

https://www.periodicobolivia.com.bo 

Experto: Bolivia no merece caer en la trampa neoliberal ni en el abismo en el que está Argentina. 

Cambio. 9.10.2019. 

Evo: Votar por la derecha es votar por la vuelta del FMI. Cambio. 10.10.2019. 

Evo afirma que en 2006 se logró la verdadera democratización. Cambio. 10.10.2019. 

MAS denunciará intentos de desestabilizar los comicios ante observadores internacionales. 

Cambio. 12.10.2019. 

Evo: Nosotros garantizamos la unidad, seguridad y prosperidad. Cambio. 12.10.2019. 

De Mesa suma 21 contradicciones. Cambio. 14.10.2019. 

Vicepresidente del FRI advierte que Carlos de Mesa “llevará al país hacia atrás”. Cambio. 

14.10.2019. 

Acusan a De Mesa de discriminar medios. Cambio. 14.10.2019. 

Carlos de Mesa dice que si gana evaluará a empleados públicos. Cambio. 15.10.2019. 

García: ‘Exvice’ de Goni subirá tarifas de los servicios básicos. Cambio. 15.10.2019. 

Rada advierte que grupos radicales buscan generar violencia en cierre de campaña del MAS en 

Santa Cruz. Cambio. 15.10.2019. 

Morales revela que EEUU hace campaña contra el MAS-IPSP. Cambio. 16.10.2019. 

https://www.periodicobolivia.com.bo/
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EL DEBER 

https://eldeber.com.bo 

“Hay solo dos candidatos que pueden ganar”: Mesa le pide su voto a Ortiz. El Deber. 8.10.2019. 

Barriga buscará anular el proceso electoral con amparo constitucional. El Deber. 9.10.2019. 

Iglesia Católica teme “manipulación” y el ‘vice’ dice que es “imposible hacer fraude”. El Deber. 

11.10.2019. 

Branco Marinkovic cree que Mesa puede dar la sorpresa y critica los caudillismos locales. El Deber. 

15.10.2019. 

Último día de campaña: Evo cerró en La Paz y la oposición mide fuerzas en Santa Cruz. El Deber. 

16.10.2019. 

Ortiz niega que detrás de su candidatura haya un “cálculo político” con miras a las elecciones para 

gobernador. El Deber. 16.10.2019. 

 

EL DIARIO 

https://www.eldiario.net 

Tres regiones harán cabildos en defensa de la democracia. El Diario. 9.10.2019. 

Cabildo exige respeto a voto de bolivianos. El Diario. 10.10.2019. 

Cabildo paceño resuelve votar solo por candidatos que respetan 21F y CPE. El Diario. 11.10.2019. 

Masiva concentración. El Diario. 11.10.2019. 

Bancada de Demócratas se fractura por apoyo a Mesa. El Diario. 12.10.2019. 

Cierre de campaña del MAS acabó en enfrentamiento. El Diario. 13.10.2019. 

https://eldeber.com.bo/
https://www.eldiario.net/
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Mesa pide no arriesgar democracia. El Diario. 13.10.2019. 

Cívicos y oficialistas se enfrentaron en Potosí. El Diario. 13.10.2019. 

Políticos llaman a votar por Mesa. El Diario. 14.10.2019. 

MAS busca generar violencia para suspender elecciones. El Diario. 15.10.2019. 

Aparición de exgobernantes revela oportunismo político. El Diario. 16.10.2019. 

LA RAZÓN 

https://www.la-razon.com 

García dice que Bolivia necesita un ‘Gobierno fuerte’ con mayoría en el Legislativo. La Razón. 

7.10.2019. 

Cabildo de La Paz aprueba juicio contra Evo y desconocer su eventual triunfo. La Razón. 

10.10.2019. 

La Iglesia Católica pide un ‘voto consciente’ y llama a participar de las elecciones generales. La 

Razón. 11.10.2019. 

Evo asegura que es su última postulación y que dejará la política para criar peces en el Chapare. La 

Razón. 11.10.2019. 

Morales dice que tiene pruebas de que cívicos y exmilitares alistan un golpe de Estado. La Razón. 

14.10.2019. 

Tuto pide unir esfuerzos para llamar al voto por Mesa. La Razón. 14.10.2019. 

Evo: En vehículo de la Embajada de EEUU se ofrece obras a cambio de no votar por el MAS. La 

Razón. 15.10.2019. 

García asegura que el MAS respetará el resultado de los comicios aún pierda. La Razón. 

17.10.2019. 

https://www.la-razon.com/
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LOS TIEMPOS 

https://www.lostiempos.com 

Defensoría pide actuar con tolerancia y sin violencia ante las elecciones presidenciales. Los 

Tiempos. 13.10.2019. 

Tuto Quiroga llama a votar por Mesa como un acto de “supervivencia democrática”. Los Tiempos. 

13.10.2019. 

Comunidad Ciudadana convoca a cuidar el voto del 20 de octubre. Los Tiempos. 15.10.2019. 

Candidatos juegan sus últimas cartas en conclusión de campañas. Los Tiempos. 16.10.2019. 

Una Bolivia mejor, la principal propuesta de Mesa. Los Tiempos. 16.10.2019. 

PÁGINA SIETE 

https://www.paginasiete.bo 

Las Bartolinas advierten con “lucha armada” si Evo no gana. Página Siete. 9.10.2019. 

Campaña: el MAS apela al miedo al citar los casos de Macri, PPK y otros. Página Siete. 9.10.2019. 

Evo dice otra vez que si gana será su última gestión. Página Siete. 10.10.2019. 

Morales dice que se evitará la confrontación respetando resultados electorales. Página Siete. 

10.10.2019. 

Bolivia Dice No niega desbande en Cochabamba. Página Siete. 10.10.2019. 

Desbande en Bolivia Dice No: Asambleístas piden votar por Mesa. Página Siete. 10.10.2019. 

Mesa: “Si pierde la elección, el Presidente debe entregar el mando democráticamente”. Página 

Siete. 13.10.2019. 

Evo advierte que sufrirá un “golpe de Estado” si gana las elecciones. Página Siete. 14.10.2019. 

https://www.lostiempos.com/
https://www.paginasiete.bo/
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Carlos Mesa suma apoyo de Tuto, Samuel y Del Granado. Página Siete. 15.10.2019. 

Mesa a Evo: “Nadie es un iluminado que no puede ser sustituido”. Página Siete. 15.10.2019. 
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