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Förord 
 
 
 
Mitt älskade Sydamerika. Jag fick en gång frågan vad jag ansåg vara mitt största professionella åstadkommande. Nåja, 
jag vet, det fanns inte så mycket att välja på! Men jag svarade att det var den här uppsatsen. Oavsett hur den framstår 
för andra är den resultatet av en otrolig personlig resa – jag har lärt mig av vart och ett av respondenterna, och själva 
processen att samla in de där förbaskade små kassetterna, transkribera, sortera materialet, analysera… Det har 
sammanlagt tagit över två år för mig och min ovärderlige medarbetare Guillermo Albarrán Martinez. Till och från 
gjorde jag intervjuer under mina resor i Sydamerika 2007 och 2008, och transkriberingen skedde till och från under 
kvällar och lugna morgnar i Australien och Mellanöstern under 2008 och 2009. Idén att ta in Guillermo för att hjälpa 
mig med transkriberingarna var nog sänd från en högre makt. Hans arbete gjorde färdigställandet möjligt. 

Intervjuerna i Colombia var tveklöst de mest spännande. Jag gjorde tre resor in i Colombia under 2007 och 
2008, och under ett av dem besökte jag gerilla, paramilitärer och reguljär militär i djungeln i nordöstra delarna av 
landet. Hur lyckades jag få intervjuerna? Jag var redan i djungeln för att hitta ruinerna efter en precolombinsk stad. 
När man berättade vad man gjorde och visade en diktafon var det bara alltför lätt. Problemet var snarare att för 
många ville bli intervjuade, särskilt bland de uttråkade militärerna i skogen. Många av intervjuerna blev oväntat 
personliga. Respondenterna valde oftast själva var de ville intervjuas, och när de tog mig med till ett ställe där de 
kände sig hemma (hemma, en bakgård, osv) blev hela situationen väldigt genuin och kontextuell. Varje intervju lärde 
mig om levnadsvillkoren och den politiska verkligheten för sydamerikaner. Den mest minnesvärda intervjun var i 
Bogotá, en kvinna som jobbade i en butik för militärer – hennes huvudsakliga uppgift var att sy fast emblem på deras 
uniformer. Hennes man arbetade som någon slags informell gränsvakt mot Venezuela och hans humör hade blivit 
alltmer våldsamt sedan livet i skogen och stridigheterna börjat slita på psyket. Hon var glad att bo i Bogotá, långt 
ifrån honom, och var livrädd för att bli gravid. Ingen människa i hela Sydamerika önskade sig en union så mycket 
som den här underbara kvinnan, och ingen tyckte att krig och konflikter var meningslösare än henne. Kvinnan i 
militärbutiken kallade vi henne, jag och Guillermo, och det är inte utan att jag blir sentimental av att minnas henne. 

Ibland tänker jag att alla intervjuerna skulle sättas in i en bok, ett historiskt dokument för generationer. Jag måste 
fnissa åt betydelsen jag själv lägger vid dem. Mer än något är det ju jag som lärt mig något. Den kunskapen kan jag 
inte förmedla genom den här uppsatsen, men i mitt hjärta vet jag att det är det den största och bästa föreläsning jag 
gått på.  

Jag hade varit i Sydamerika innan jag fick idén till uppsatsen. Jag glömmer aldrig när jag tog bussen mellan Chile 
och Peru. Det var där det hände, i södra Peru. Då såg jag fattigdom. Inte fattiga människor som de i Santiagos slum 
eller fattiga människor som tigger i Lima. Utan den djupaste och eländigaste och ovärdigaste fattigdom. Människor 
som lever under en terrateniente, en jordägare. De har inga pengar, men det är bara början på deras fattigdom. De har 
ingen rätt att bestämma över sig själva, ingen möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, ingen möjlighet att diskutera sina 
problem tillsammans med andra, inget sätt att hjälpa sina barn till en bättre framtid. Allting hände i mig samtidigt: Jag 
blev akut demokrati-nödig, jag översköljdes av vänsteridealism, jag blev fattigdomsproblematik-förkämpe. Jag blev 
svårt och kroniskt politiserad. Böcker och studier kom samman med verklighet i en enda våldsam krasch. Att jag 
återvände och ville se hur människorna själva skulle kunna ta sig ur situationen verkar plötsligt inte så tokig längre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid ett intervjutillfälle hade en av respondenterna ett sådant underbart svar på en relativt öppen fråga om 
sydamerikansk regionalisering och Unasur. Den passade inte in någonstans i resultatdelen, men dokumenteras här: 
 
Nej. Jag vet inte, jag vet verkligen inte. Jag känner inte till något om den saken. Men sanningen är att senaste dagarna har varit 
festligheter i Colombia, så mer än något annat har jag varit på semester.  
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1 Inledning 

 

Vad är det egentligen som pågår i Sydamerika? Det tjugoförsta århundradet har inletts med att alla 

Sydamerikanska länder utom ett (Colombia) valt och återvalt vänster- och center-vänsterpresidenter. 

„Vänstervindarna … stoppar nya frihandelsavtal med EU‟ konstaterar Håkan Forsberg i Svenska 

Dagbladet redan (11 maj) 2006, och det Europeiska rådet tvingas tona ner sina krav på privatiseringar av 

allmänna resurser i Sydamerika samtidigt som nationaliseringar, hårdare statlig kontroll av utländska 

investeringar och social utjämningspolitik sveper över kontinenten. I maj 2008 skapades en union mellan 

länderna enligt modellen Europeiska Unionen. Projektet kallas Unasur – unionen för Sydamerikas 

nationer1. Vad innebär den här sydamerikanska regionaliseringen?  

 Med regionalism avses här en bred term som åsyftar idéer, värderingar och uttryck för en vilja att skapa, 

bibehålla eller förändra säkerhet, välstånd, fred och utveckling i en given geografisk region. Regionalisering 

är däremot en empirisk process, där man går från heterogenitet och icke-samarbete till ökat samarbete, 

integration, identitet mm inom det geografiska området (Schultz, Söderbaum & Öjendal 2001:5). Den 

ekonomiska integrationen i världen är högre inom än mellan regioner, vilket indikerar att regionalisering är 

den starkaste politiska förändringen inom ramen för ekonomisk globalisering (Kleinknecht och ter Wengel 

1998, jmf Baylis & Smith 2005:580, Smith 2005:61). Sedan Kalla Krigets slut finns en (åter-)framväxt, 

revitalisering och expansion av regionala projekt och organisationer – en „urge to merge‟ – och denna nya 

våg av regionalisering är avgörande för förståelsen av kontemporär statsvetenskap (Schulz, Söderbaum & 

Öjendal 2001:1). 

 När Sydamerika förändras – förändras världen med den. Trots att vi, med Jack Haywards ord 

(1999:34) endast „kan säga lite om dåtiden, något om samtiden och nästan ingenting om framtiden‟ är det 

den statsvetenskapliga akademins roll att försöka beskriva och tolka relevanta politiska fenomen. 

Regionaliseringen av Sydamerika förändrar de enskilda ländernas inhemska struktur liksom utomstående 

länder och handelsblocks relationer till dem. Det nya förhandlingsläget visavi ‘nord‟ förändrar 

förutsättningarna för såväl syd som nord. Den nya synen på ekonomi och socialpolitik i Sydamerika får 

tyngd och relevans i världspolitiken när länderna framtar gemensamma strategier. Det synliggör nya 

politiska möjligheter för andra länder. De sydamerikanska ländernas demokratiideal lutar ofta åt det 

deltagardemokratiska hållet, och deras plurikulturella hänsynstaganden, framförallt till 

ursprungsbefolkningar, kan påverka en hel värld av etniska konflikter och minoritetsförtryck. Bevakningen 

av Sydamerika är viktig för statsvetenskapen, men i första hand skulle regionaliseringen kunna ha en 

positiv påverkan på vardagen för hundratals miljoner människor i Sydamerika.  

 Sydamerika har närt drömmar om regionalisering i flera hundra år. Simón Bolívar försökte redan i 

början på 1800-talet skapa ett förenat Storcolombia. Men mellan 1940- och 1980-talet – medan diktaturer, 

nationalism och gränsstrider dominerat politiken – träffades alla de sydamerikanska ledarna endast två 

gånger, båda gånger på initiativ av Washington (Kirby 2003:104). Sedan diktaturernas fall har regionala 

                                                 
1 Unasur – Unión de Naciones Suramericanas 
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samarbeten som Mercosur och Andinska Gemenskapen (CAN) skapats, men problemet med unilateralism 

har kvarstått. Guedes da Costa (2001:92) menar att Sydamerika inte kan uppnå en enhet eftersom regionen 

inte utvecklat en gemensam identitet i världspolitiken – det som saknats är civilsamhällets röst, det vill säga 

att den drivits på underifrån. Istället har den regionala integrationen arbetats fram av regeringar med stöd 

från storindustrierna. Det civila samhället har varit tyst, och debatterna har skett inom ramen för den 

politiska, ekonomiska och akademiska eliten.  

 Unasur fortfarande är ett mycket ungt projekt. Det saknas kontemporär forskning kring 

regionaliseringen. Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att bidra med ny kunskap kring 

Unasur. Den här uppsatsen tar avstamp i den ontologiska idéströmningen om aktör/struktur: Här anses 

förändring ej kunna förklaras som uttrycket för aktörers intentioner, och ej heller som att kontexten ger 

förändringar via aktörer, istället samspelar de via strategi, där aktörer finner ett sätt att förändra strukturen 

(strategi), och strukturen lättare förändras av vissa strategier än andra. Strukturen, dvs. aktörer, är öppnare 

för vissa sorters förändring än för andra (jmf Hay 2002:208–209).  

 Studien fokuserar därför på det medborgerliga deltagandet i regionaliseringen. Statsvetenskapliga 

studier av det europeiska samarbetet har visat vikten av en förankring hos medborgarna och själva idén 

om demokratier implicerar att processen sker på medborgarnas villkor. Statsvetenskapliga teorier som New 

Regionalism Approach (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:254) betonar också vikten av historiska 

socialkonstruktioner av regionalism (se vidare i avsnitt 2.2). Vilken inställning har sydamerikanska 

medborgare till regionalismen i kontinenten och till Unasur? Hur kan deras åsikter påverka 

regionaliseringen? 

 

 

1.1 Uppsatsens syfte 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till att skapa en djupare förståelse av etablerandet och 

konsolideringen av den regionala politiska unionen Unasur, och bidra med empiriskt baserad kunskap 

kring dess förutsättningar att fungera. Uppsatsens specifika syfte är att bidra med kunskaper kring 

medborgarnas roll och deltagande, där deras egna värderingar och uppfattningar står i fokus. Ambitionen 

är fyrfalt: i) att studera Sydamerikanska människors åsikter kring Unasur; ii) kartlägga deras förståelse av 

sin egen och andra medborgares möjligheter att påverka den nationella politiken i allmänhet och Unasur i 

synnerhet; iii) utforska deras förståelse av identitetskänsla och då särskilt vad gäller sydamerikansk 

identitet, och iv) förstå dessa resultat inom ramen för det teoretiska ramverket och den befintliga 

forskningen. Grunderna för dessa specifika artikulationer av syftet förklaras fortlöpande i detta kapitel. 

 Uppsatsens främsta ambition är därmed att vara deskriptiv snarare än förklarande. I den utsträckning 

det är möjligt beskrivs korrelationer bland resultaten, men det uttalade syftet med uppsatsen är inte att 

förklara resultaten. Tanken här är att den enskilde medborgaren behöver studeras eftersom det är denne som 

utgör den centrala delen (aktör i en struktur) i det regionala samarbetsprojektet som här valts att fokusera 

på. Beskrivningen och tolkandet av de enskilda medborgarnas gemensamma smältdegel av idéer och 
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åsikter är därmed den centrala avsikten för uppsatsens empiriska undersökning. Syftet är att kartlägga och 

analysera sådana åsikter som främjar eller hindrar regionalism och regionalisering. 

 

 

1.2 Frågeställning 

Eftersom syftet med uppsatsen är att bidra med empirisk kunskap kring de sydamerikanska medborgarnas 

åsikter i etableringen och konsolideringen av Unasur, syftar uppsatsen till att besvara ett antal 

forskningsfrågor;  

 

Vilka åsikter har de sydamerikanska medborgarna om regionalism och Unasur? Hur kan 

dessa åsikter tolkas för att ge en bild av möjligheter och försvårande omständigheter för 

regionalisering? Hur kan svaren på dessa frågor tolkas med utgångspunkt i tidigare 

forskning? 

 

1.3 Metod 

Centralt för frågeställningarna är alltså den enskilde medborgaren, som representerar ett särskilt synsätt. 

Eftersom syftet är undersöka politiska attityder, åsikter och känslor rörande Unasur inom ramen för 

Sydamerika är kvalitativa djupintervjuer en lämplig metod. Intervjuer ger oss tillgång till andra människors 

observationer, och genom sin berättelse kan de både förklara och utveckla sina tankar. Materialet inhämtas 

inom ramen för en beskrivande kontext.  

 

1.3.1 Intersubjektivitet och objektivitet 

Den kvalitativa intervjumetodologin är inte konvergent, men denna uppsats tar sin utgångspunkt i vad de 

engelska författarna Wendy Holloway och Tony Jeffersons kallar den psykosociala kvalitativa 

intervjumeodik (2000), och till viss del Robert S. Weiss intervjumetodik (1994). Dessa kompletterar 

varandra på ett för studien fördelaktigt vis, men har vissa viktiga skiljelinjer. Medan Weiss menar att man 

kan och bör fråga respondenten varför den tycker som den gör (1994:13), menar Holloway och Jefferson 

att respondenten inte kan se sig själv 'klart', det s k 'autotransparensproblemet2' – respondentens ageranden 

och åsikter står inte klara för vare sig intervjuaren eller respondenten själv. Subjektet skapas genom 

diskurser, och är inte, som Foucault uttryckte det (1972:64): ett „majestätiskt framfört uttryck av ett 

subjekt som tänker, är medveten och uttrycker det‟. Vi bör sträva efter att ge respondenten en röst, men 

kan inte vara det exempelvis Trost kallar en sluss där respondentens synpunkter släpps in, emedan 

intervjuarens egna åsikter inte släpps ut (Trost 2005:30). Hur undkommer man då den 'hermeneutiska 

cirkeln', dvs. att tolkningarna är oändliga och att vi rör oss allt längre ifrån det som egentligen hände? 

Holloway och Jefferson hänvisar till vad de kallar 'kritisk realism'3; det finns en länk mellan det upplevda 

                                                 
2 'Transparent self problem' 
3 'Critical realism' 
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och det återberättade. Personers inre värld är inte en spegling av den yttre världen, och inte heller en 

rationell kognitiv ekvation, och eftersom man endast kan se och förstå sin egen logik, kan subjektet inte 

tolka sig själv (2000:3–4). Subjektet kan därmed endast tolkas via ett annat subjekt, men utan att nå den 

objektivt eller direkt. Intervjuaren och subjektet når varandra via språket, som inte är vare sig neutralt 

eller någon verklig representant4, och intervjuaren måste, liksom i alla språkliga utbyten, förstå och tolka 

subjektet inom ramen för sina egna igenkännelser. Språket i sig utgör ett diskursivt filter, eller som Steinar 

Kvale utrycker det: „Jaget använder inte längre språket för att uttrycka sig; snarare är det språket som talar 

via personen‟ (Kvale 1992:36). Som exempelvis Nilsson påpekar är allting narrativt fiktivt i dubbel 

bemärkelse; det finns ingen korrespondens mellan berättelsen om det som hänt och det den berättar om, 

samtidigt som det är nödvändigt att konstruera en berättelse för att den ska bli meningsfull – en identisk 

kopia av någonting ger oss inte en djupare förståelse – berättelsen om det narrativa blir därmed också en 

berättelse om oss själva (Nilsson  HumaNetten 1998: No 3). Möjligheten till total objektivitet är därmed 

ouppnåelig. Som Pickles påpekar (1976:21): 

„Den statsvetenskapliga forskaren är oskiljaktig från sitt ämne; inte bara därför att han är en del 

av det och som sådan är en del i att skapa dess framtida utveckling, utan också därför att han är 

en produkt av densamma. Han kan inte betrakta det från utsidan, därför att det han ser sker 

genom hans individuella miljös glasögon‟ (citerad i Lundquist 1993:68). 

 

Holloway och Jefferson menar att detta delvis kan undvikas genom att använda narrativt tillvägagångssätt5 

(2000:31), vilken undviker direkta frågor och istället syftar till att låta respondenten fritt associera och 

berätta om ett ämne. Frågor som kräver direkta svar kan dels få respondenten att skapa ett svar kring 

ämnet, dels hindras den från att tänka fritt kring ämnet. Intervjuer börjar därför med att respondenten 

definierar betydelserna av nyckelorden (t ex 'Vad innebär politik för dig?'), och att de sedan beskriver 

verkliga istället för påhittade berättelser (t ex 'Vilken sorts artiklar fastnar du för i tidningen? Kan du 

berätta om några intressanta som du läst?' istället för 'Vilka ämnen skulle du ta upp om du skulle kandidera 

till president?'). Sedan respondenten beskrivit definitioner och konkreta händelser tillåts intervjun bli något 

mer styrd, där intervjuaren förklarar att den vill höra respondentens åsikter kring ett antal ämnen.  

 Intersubjektiviteten, dvs. möjligheten att upprepa resultaten, är möjlig vad gäller de sketch-liknande 

deskriptiva resultaten, även om de (troligen) är tidsbundna och inte kan upprepas över tid. Däremot är 

det inte avgjort att nästa forskare skulle nå fram till samma analys eller slutsatser. Därför måste 

forskningens innehåll och form ständigt granskas och problematiseras, så att inte bara den bästa kunskapen 

kommer oss till användning, utan också att annan god kunskap inte utesluts. Uppsatsens resultat är alltså 

diskursiva och kontingenta, men syftar heller inte till att framställa någon universalistisk och passiv 

reflektion av verkligheten, utan snarare en pusselbit bland många sammanhängande men också 

                                                 
4 Ett påstående som inom statsvetenskapen metodologi ibland kallas 'the turn to language', 'the linguistic turn' eller 'the 
hermanuetic turn'. 
5 'Narrative approach' 
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konkurrerande uppfattningar. Intersubjektivitet är därmed en fråga om transparens, redovisning av 

avgränsningar och tydligt förevisande av hur slutsatser dragits. 

 Intressant för den här studien är dock den kritik som riktats mot just fältstudier i utvecklingsländer 

som bedrivits av forskare från „nord‟. Exempelvis Martha C Nussbaum (2000) bemöter denna kritik hon 

som utländsk, vit medelklasskvinna skulle kunna möta efter att ha intervjuat indiska underklasskvinnor. 

Hon menar att intervjuaren, som vare sig tillhör „vi‟ eller „dom‟ utan en tredje identitet kan bibehålla en 

slags kulturell neutralitet vilket gör att respondenterna kan tala utan att de föreställningar som kommer 

med att möta människor ur deras eget samhälle (2000:29).   

 

1.3.2 Psykosocial intervjumetod 

Holloway och Jeffersons teori är att respondenternas svar dels bygger på den unika individens psykologi 

och biografi, dels de diskurser som erbjuder en interpellering mot individen (2000:23). Subjektet kan 

exempelvis välja att bortse från fakta om det upplevs som obehagligt eller hotfullt, men kan också skapa 

eller rekonstruera fakta om det inger trygghet eller välbefinnande (2000:34). Intervjuarens roll blir således 

att få respondenten att berätta – utan att tolka, döma eller bromsa – så att en hel bild (inklusive 

motsägelser) kan framträda (2000:36). Respondenten svar motsvarar de diskurser den interpellerats av, 

men påverkas också av biografiska upplevelser. Detta kallar Holloway och Jefferson för det psykosociala 

subjektet (2000:14), och det är därför som man kan förklara subjektets positionering både när det följer 

det förväntade och när det inte gör det. Det är därför viktigt att förstå att inga enskilda generella 

förklaringsmodeller kan ges och att individerna inte representerar andra än sig själva.  

 

1.3.3 Urval 

Frågan om vilka personer som tillsammans kom att i grova drag utgöra representanter för en betydligt 

större population är värd särskild uppmärksamhet och skedde i tre delar. 

 Först har respondenterna begränsats till ett givet geografiskt område; Colombia, Ecuador och Peru. 

En deduktiv hypotes förelåg, där nationalitet och inrikespolitisk stabilitet antogs spela roll för 

respondenternas svar: Demografiska variabler (såsom ålder, kön, klasstillhörighet, etnicitet etc) ansågs 

finnas representerade i lika utsträckning i alla sydamerikanska länder. Dock antogs olika nationella psyken 

finnas, och medborgarna antas identifiera med denna och förverkliga sig själva (i ett idealfall) genom sin 

demokrati och ytterst en personifiering med presidenten. Colombia antogs representera ett i 

Sydamerikanskt politiskt perspektiv relativt stabilt högerorienterat land, dvs. det stora flertalet i landet 

stödjer en högerorienterad president6. Ecuador antogs vara ett homogent och stabilt vänsterorienterat 

land7). Peru däremot, representerar de länder där höger-vänster-orienteringen inte är tydlig, och där 

                                                 
6 Álvaro Uribe valdes 2002 med 53% av rösterna i första valomgången och omvaldes 2006 med 62% av rösterna i 
första valomgången (New York Times [1], webbaserade källor). 
7 Rafael Correa valdes 2006 med 57% av rösterna i andra valomgången och omvaldes 2009 med 51% av rösterna i 
första valomgången (New York Times [2] och [3], webbaserade källor). 
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presidenten inte åtnjuter ett starkt stöd8. Dessa tre har sedan fått utgöra en skala på vilket de andra 

länderna9 placerats. Den inrikespolitiska stabiliteten ansågs påverka på så vis att respondenterna skulle 

finna de inrikespolitiska angelägenheterna primära och Unasur sekundär. Stödet för presidenten anses ha 

betydelse eftersom det i presidentiella system är regeringsmakten som i första hand styr utrikespolitiken, 

och därmed diskussionerna med andra länder om en eventuell union. Colombia utgör ett viktigt undantag 

– det är ett inrikespolitiskt stabilt land vad gäller stöd för presidenten – Álvaro Uribe har varit mycket 

populär under båda sina mandatperioder, men landet befinner sig i ett lågintensivt inbördeskrig. 

 

Figur 1.1  Placering av de Sydamerikanska länderna på en politisk höger-vänsterskala. 

 
 
Figur 1.2  Placering av de Sydamerikanska länderna på en skala för inrikespolitisk stabilitet. 

 
 

Hypotesen prövades sedan genom 2-3 intervjuer i Chile, Venezuela, Paraguay, Brasilien och Bolivia, efter 

att intervjuerna i Colombia, Ecuador och Peru gjorts. Det befanns att hypotesen stämt mycket väl – i 

länder med inrikespolitisk tumult återfanns de mönster i svaren som Colombianerna gjort, och till viss del 

Peru. I de måttligt inrikespolitiskt instabila länderna liknade svaren i hög grad de från Peru. De chilenska 

svaren däremot följde samma tendens som i Ecuador. Dessa båda länder anses måttlig eller hög grad 

stabila. Detta utvecklas vidare i kapitel tre. 

 Respondenterna i Ecuador, Colombia och Peru har först valts ut slumpvis, men då teoretisk mättnad 

(Weiss 1994:21, jmf Kvale 1997:97f) eftersträvats, har de som inte tillfört något nytt lagts åt sidan till 

förmån för säregnare respondenter. Det sammanlagda antalet intervjuade är därför betydligt högre än 36. 

Urvalet har också tagit hänsyn till sådana demografiska variabler som ålder, kön, geografi, klass, politisk 

aktivitet samt inkluderat såväl ursprungsbefolkning som spanskättlingar och afro-sydamerikaner. De har 

inte valts för att representera den grupp som de tillhör, utan har valts för att eventuellt hjälpa fram en 

teoretisk mättnad.  

                                                 
8 Jmf exempelvis 2008, då stödet för Alan García låg runt 20% (New York Times [4], webbaserad källa). 
9 Ej medtagen är Franska Guyana, vilken tillhör Frankrike och därmed redan är medlem i den Europeiska Unionen. 
Inte heller Surinam och Guyana behandlas här, pga. sin ringa politiska betydelse i sammanhanget. Dessa deltog vareej 
heller i Mercosur eller CAN. 
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1.3.4 Frågor till respondenterna 

Frågorna till respondenterna liknar snarare teman som diskuteras öppet. Sedan ett ämne definierats har 

respondenterna fritt utrymme att diskutera, men givna aspekter av varje tema måste beaktas. 

Respondenterna har dock getts så mycket eget utrymme för association och egna uttryck som möjligt. Vid 

intervjuernas början har ett antal frågor (eller teman) funnits till förfogande för att majevtiskt hjälpa fram 

svaren, men olika frågor har använts eller omformulerats beroende på vad respondenterna svarat – i de fall 

de inte belyst en önskad aspekt av ett tema har en lämplig fråga ställts (sedan tabell 2.1). Frågorna har inte 

ställts på samma vis eller i samma ordning, och intervjuerna har inte tagit lika lång tid, utan utförts med 

målsättningen att ge respondenten så mycket frihet som möjligt, så länge ämnena berörts på ett 

tillfredsställande sätt. Mallen (med vissa frågor) som användes vid intervjuerna återfinns som appendix 

(appendix 1).  

 Syftet med studien är att finna sådana åsikter och idéer bland sydamerikaner som skulle kunna hjälpa 

eller försvårar regionalisering i kontinenten. På vilket sätt – med vilka teman – närmas respondenter 

lämpligast? Teorier om regionalisering kan ge en god ingång till centrala fenomen. New Regionalism 

Approach beskrivs i avsnitt 2.2, och i 2.2.1 beskrivs de teman som kan att användas i intervjuerna. 

 

1.3.5 Validitet, reliabilitet 

Det finns två centrala koncept värda att beakta i en studie som denna: validitet och reliabilitet. Validitet, 

vilket handlar om att verkligen producera den forskning man föresatt sig, är tvåfalt: den interna validiteten 

- huruvida de empiriska resultaten motsvarar forskningens syfte och frågeställning, och extern validitet – 

kan resultaten generaliseras till fall som ej inkluderats i studien? Reliabilitet i den här sortens studie avgörs 

mest av noggrannheten och godtyckligheten i tolkandet av mätvärdena (Esaiasson et al. 2002:61–68). Det 

mest kritiska är „översättningen‟ av abstrakta forskningsfrågor till empiriskt mätbara värden 

(operationalisering) – motsvarar den verkliga studien den intellektuella rationaliseringen av verkligheten 

som forskningsfrågan innebar? 

 Operationaliseringen i den här studien, det vill säga frågorna som ställts till respondenterna, kan 

svårligen sägas besvara annat än den forskningsfråga som här ställts. Som synes i resultatdelen (avsnitt 

3.1.1) fungerade den psykosociala metoden väl – respondenterna talade fritt kring de utvalda teman och en 

helhetlig bild framträdde ofta. Vad gäller den externa validiteten utgör den teoretiska mättnaden ett 

antagande om att de mest generella synpunkterna framkommit, vilket också bekräftats genom 

provintervjuer och resultaten i de intervjuer som ligger till grund för resultatdelen av den här forskningen. 

Extern validitet är också vanligare att beakta vid studier med positivistiska ansatser, där en kausal teori ska 

kunna appliceras på en större population. Syftet med den här uppsatsen är deskriptiv, och är därmed tids- 

och geografiskt bunden. Uppsatsens problem rör snarare reliabiliteten, den möjliga godtycklighet med 

vilken frågor utformats och svar valts ut. Problemet är densamma som vid exempelvis ideologisk analys; 

om de analytiska verktygen är för vaga, reduceras möjligheten att duplicera forskningsresultaten. Men om 

forskningen bedrivs med väl utvecklade modeller finns en risk att det empiriska materialet „påtvingas‟ en 
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given tolkning, vilket närmast liknas vid en deduktiv studie istället för induktiv (Bergström and Boréus 

2005:172). Detta är emellertid inte problematiskt för den här studien, eftersom dess syfte endast är att 

utröna de generella tendenserna, vilket kan upptäckas genom en rad olika tillvägagångssätt, givet att det 

inte finns möjligheter till en på förhand oförutsägbar divergens.  

 

1.4 Material 

Forskningsmaterialet består av intervjutranskriptioner, eftersom metoden är kvalitativa intervjuer. 

Sammanlagt utfördes runt 45 intervjuer, men bara 36 av dem ligger till grund för analysen. De övriga 

intervjuerna gjordes för att verifiera eller falsifiera antagandet om att Colombia, Ecuador och Peru 

tillsammans kunde ge en för studien tillfredsställande bild av de generella tendenserna i Sydamerika som 

helhet. En sammanställning av dessa externa intervjuer återfinns i avsnitt 3.2.4 under resultatdelen.  

 30 av de ordinarie intervjuerna spelades in på kassetter. Fem colombianska respondenter; militära, 

gerilla- och paramilitära soldater, ville bara låta sig intervjuas på villkoret att intervjun inte spelades in på 

något vis. En colombiansk civil respondent framförde samma önskan. I de här sex fallen togs 

anteckningar fortlöpande under intervjuns gång, och skrevs ut i efterhand. I ett av fallen hölls intervjun på 

engelska, på respondentens förfrågan, i alla andra fall utfördes intervjuerna på spanska. En del intervjuer 

transkriberades av Guillermo Albarrán Martinez. Intervjutranskriptioner och originalupptagningar kan 

tillhandahållas vid förfrågan.   

 Av hänsyn till respondenternas anonymitet är namnen på samtliga respondenter fingerade. 

 

1.5 Disposition 

Här har konstaterats att medborgarnas uppfattning av en regional politisk union är viktig för att dess 

konsolidering och utveckling. I Sydamerika har den regionala politiska unionen Unasur skapats, och den 

här studien syftar till att undersöka de sydamerikanska medborgarnas uppfattningar kring den. Här har 

antagits att detta bäst låter sig göras genom kvalitativa djupintervjuer, och att respondenternas svar därmed 

utgör det empiriska materialet som besvarar forskningsfrågorna.  

 Den statsvetenskapliga forskning som ligger till grund för uppsatsens frågeställning och relevans, 

liksom intervjufrågornas formulering, utgör det teoretiska ramverk som presenteras i nästföljande kapitel. 

Det är med underlag i det teoretiska ramverket som forskningsresultatet också tolkas, resultatanalysens 

senare del. Det teoretiska ramverket inleds med en redogörelse för Unasur som regionalt politiskt projekt 

– dess form, innehåll och historia. Kapitlets andra del ger en djupare förståelse av regionala politiska 

sammanslutningar som fenomen, och den statsvetenskapliga forskningen kring detta, med särskild tonvikt 

på den för uppsatsen relevanta inriktningen NRA – New Regionalism Approach.  

 I uppsatsens tredje del redogörs det empiriska forskningsmaterialet. Först ges en sammanfattande bild 

av respondenternas svar, följt av en analytiskt sammanställande. Slutligen ges en tolkning av resultatet, där 

hänsyn tas till uppsatsens teoretiska ramverk, och det empiriska resultatet placeras i det statsvetenskapliga 

forskningsfältet. Uppsatsen avrundas med en sammanfattning av uppsatsens centrala delar. 
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2 Teoretiskt ramverk 

 

 

Det teoretiska ramverket har ett tvåfaldigt syfte. Dels förklarar den de teoretiska utgångspunkterna för 

frågeställningarna i den empiriska undersökningen. Därför beskrivs först Unasur och dess målsättningar 

mer ingående. Projektet Unasur är en regionaliseringsprocess, och det behövs därför verktyg för att förstå 

hur en sådan process går till – detta beskrivs i den andra delen. Ur denna process har sedan de viktigaste 

aspekterna operationaliserats och använts som utgångspunkt för intervjustudien. Dessa aspekter beskrivs 

mer ingående i de sista tre delarna.  

 De teoretiska kunskaperna är därför också menade att användas för att förstå och tolka de empiriska 

resultaten (avsnitt 4).  

 

 

2.1 Unasur 

Unasur (Unasul på portugisiska) är en supranationell union mellan tolv av Sydamerikas tretton nationer 

(Franska Guyana är en del av Frankrike och den Europeiska Unionen) och ska på sikt ersätta 

frihandelsområdena Mercosur (El Mercado Común del Sur) och Andinska Gemenskapen (CAN – La 

Comunidad Andina de Naciones). Modellen för unionen är den Europeiska Unionen, med planer på en 

inre marknad, gemensam centralbank och valuta, pass för Sydamerikanska Unionen och ett parlament. Vid 

tredje Sydamerikanska toppmötet den 8 december 2004 i Cuzco, Peru, skrevs en deklaration under av de 

tolv staterna, där man uttryckte sin intention att skapa en Union, och den 23 maj 2008 skapades den 

formellt vid en påskrivningsceremoni i Brasiliens huvudstad Brasilia.  

 Det sammanlagda BNP för de tolv länderna var 2008 nästan 974 miljarder dollar, motsvarande 

världens femte största ekonomi, och regionens sammanlagda export uppgår till ca 182 miljoner dollar 

årligen. Det geografiska området utgör sjutton miljoner kvadratkilometer, ungefär fyra gånger så stort som 

EU, och antalet invånare i regionen uppskattas till 361 miljoner – världens fjärde största grupp. Man har 

tillgång till två hav och en tredjedel av hela världens samlade sötvattenreserver, och här finns också åtta 

miljoner kvadratkilometer skog. Vidare naturtillgångar inkluderar världens största produktion och export 

av mat, liksom hydrokarbon för hundra år framåt. Här finns också världens femte största oljeexportör 

Venezuela, och olja finns i flera andra länder, liksom rika gruvtillgångar (UNASUR [2008] „Unión de 

Naciones Suramericanas‟, webbaserad källa).  

 

2.1.1 Historisk bakgrund  

På slutet av 1500-talet och början av 1600-talet intog Spanien och Portugal Sydamerika, och frigörelserna 

från kolonisatörerna ägde rum under de två första decennierna av 1800-talet. Central i denna 

frigörelseprocess var Simón Bolívar, som förenade Colombia, Venezuela och Ecuador i dåvarande 
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Storcolombia10 efter deras avkolonialisering 1821, och sökte utöka detta till att inkludera Peru och Bolivia 

när de frigjordes 1821 och 1825, liksom Chile och längre fram Förenade Provinserna (dagens Argentina). 

Drömmen var att förena tidigare spanska kolonier till en panamerikansk federation för att på så vis stå 

emot främmande makter och den gryende stormakten USA. Storcolombia kom dock 1830 att splittras till 

följd av ett inbördeskrig, och Bolívar konstaterade att en stabil nationell identitet endast kan uppstå via ett 

enande politiskt ideal, och att politisk enighet går före kulturell likhet (Kirby 2003:95). 

 Trots att självständighet från kronnationerna uppnåtts kvarstod de politiska eliter vilka skapade 

nationer efter Westfalsk modell, och länderna kastades in i nationalism via territoriella krig och konflikter 

över naturresurser och politisk makt. Människor med samma språk, religion, kultur och ursprung blev 

fiender, samtidigt som det feodala samhället skapade djupt polariserade samhällen med stort avstånd till 

den politiska eliten (Quintana 1999:38). Eftersom det „neo-feodala‟ systemet upprätthölls via senatorer och 

möjligheterna för de stora jordägarna at köpa politisk makt, beskydd och vapen, blev arbetarrörelser inte 

enbart en kamp mot industriägarna och gårdsherrarna utan många gånger också mot polis och militär 

(Recabarren 2003:9–13).  

  I efterdyningarna av ett totalförstört Europa efter andra världskriget tilläts USA och dåvarande 

Sovjetunionen kämpa om världsherravälde. I Latinamerika var det Kalla Kriget hett, och såväl 

kapitalistiska som kommunistiska diktatorer liksom dess opposition understöddes med pengar, vapen och 

ideologi. USA kom att betrakta Sydamerika som sin „bakgård‟ och CIA-understödda interventioner via 

diktatoriska „nickedocksregimer‟ blev norm (jmf Blum 1998). Vikigt styrinstrument för amerikanerna blev 

också deras Bretton Woods-institutioner IMF (Internationella Valutafonden) och VB (Världsbanken). 

Dessa gav utvecklingslån till det fattiga Sydamerika, under förutsättningen att när det inte kunde betalas 

tillbaka så kunde bankerna införa en neo-liberal ekonomisk politik, vilket bland annat innebar särskilda 

unilaterala handelsavtal med USA där de Sydamerikanska länderna producerade råvaror för de rika 

länderna, samt släppte in utländska investeringar och privatiserade industrier och råvaror (Andersson 

200:76–81). 

 Sydamerikas många och långa diktaturer innebar en isolationistisk politik, där USA utgjorde den 

största utländska handelspartnern. Detta har emellertid kommit att förändras, sedan Kalla Krigets slut och 

övergången från unipolaritet till en svag multipolaritet, samtidigt som amerikanskt fokus växlat till 

mellanöstern. 1969 skapades Andinska pakten CAN (Comunidad Andina)och strax efter Kalla Krigets slut 

skapades det regionala handelsblocket Mercosur i Sydamerikas södra kon (Arg, Bra, Par, Uru, senare också 

Ven). Mellan 1999 och 2008 har alla länderna utom Colombia valt en vänster eller center-vänsterpresident, 

och den som valdes först och suttit längst (1999–), Hugo Chávez, utgör också en av de viktigaste 

initiativtagarna för Unasur, tillsammans med sin brasilianske kollega Silvio Ignacio „Lula‟ da Silva (2003–). 

Chávez ser sig rentav som arvtagare till Simón Bolívars projekt att ena Sydamerika, och 2004 skapade han 

tillsammans med Kuba ett „bolivarianskt alternativ för Amerika‟, ALBA (Alernativa Bolivariana para las 

Américas). Senare har också Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador samt en rad mindre karibiska östater 

                                                 
10

 ‘Gran Colombia’ 
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tillkommit. Syftet med organisationen är inte bara att etablera en s k ‘inre marknad‟ utan också att etablera 

ekonomiskt, politiskt och socialt samarbete med bland annat ekonomisk hjälp till varandra. En gemensam 

valuta diskuteras också (ALBA, 2009, webbaserad källa). 

 

2.1.2 Problematisk regionalisering 

I takt med att allt fler vänsterpresidenter valts och demokratier konsoliderats, har emellertid tanken på en 

mindre vänsterradikal integrationsprocess tagit form, där också Colombia och Paraguay (som sedan 20 

april, 2008 bytt högerkonservativ president mot en vänsterorienterad) deltar fullt ut. Trots att processen 

rört sig snabbt framåt har den inte varit problemfri. Senaste diplomatiska krisen utbröt i början av mars 

2008 när Colombiansk militär bombade den Colombia-baserade gerillagruppen Farcs läger på 

Ecuadoriansk mark. Det toppmöte som skulle ha ägt rum mellan de Sydamerikanska ledarna i början på 

mars ställdes hastigt in, och OAS-mötet den 4 mars kom helt att domineras av intensiva diplomatiska 

samtal för att ett storkrig inte skulle bryta ut mellan Colombia och Venezuela–Ecuador. 

Latinamerikaforskaren Carlos Malamud presenterade i mars 2008 de „åtta hindren för en integration‟ (El 

Comercio, 22-03-2008), och fastslår att samtidigt som „integrationsprocessen i Sydamerika befinner sig i 

kris. Något annat påstående vore en eufemism menar andra, som Brasiliens utrikespolitiske rådgivare 

Aurelio Garcia, att „vi befinner oss i en försoningsprocess i regionen, och målet är att trygga bildandet av 

Unasur‟. Denna politiska vilja på hög regeringsnivå märks till och med hos de mer försiktiga länderna, som 

hos Chiles president Michele Bachelet som var unionens första ordförande, även om hon tillade: „Vi måste 

så snabbt som möjligt kunna visa upp konkreta mätbara resultat‟ (de la Reguera, „Ny union…‟, DN, 2008). 

Att notera är att den nämnda krisen mellan Ecuador, Venezuela och Colombia snabbt löstes inom ramen 

för ett av Sydamerikas egna samarbetsorgan.  

 

2.1.3 Unasurs syfte och framtid 

Bland de projekt som initierats inom ramen för Unasur, är – vilket också skrevs på i Brasilia, då unionen 

officiellt skapades – att inom sex år avskaffa alla tullar, tariffer och andra handelsbarriärer mellan 

medlemsländerna för icke-känsliga produkter, och inom tio ha en fullständigt fri marknad för rörelser av 

varor, tjänster, kapital och människor (dvs. också känsliga produkter). Dock skriver regionens presidenter 

fortfarande bilaterala avtal med andra länder oberoende av varandra (Vidales, Latinamerika, Nr.3, 2007). 

Tanken är emellertid att kunna förhandla tillsammans, och vid toppmötet i Brasília stadgades att 

utrikesministrarna skall ses var sjätte månad för att diskutera gemensamma ärenden, liksom andra 

ministrar. En gemensam centralbank ska också upprättas mellan sju av medlemmarna (Argentina, Bolivia, 

Brasilien, Ecuador, Paraguay, Venezuela och Uruguay), där Venezuela lägger in tre och Brasilien två av de 

sammanlagda sju miljarder US dollar. Banken kommer också att fungera som ett låneinstitut i syfte att 

kunna ersätta Världsbanken och IMF (La Jornada, 2007, webbaserad källa).  

 Den politiskt tunge brasilianske presidenten da Silva har också fört fram idéer om att skapa ett 

gemensamt försvarsråd, vilken skulle ersätta de amerikanska staternas samarbetsorganisation OAS, vilket 

skulle innebära att USA inte längre skulle ingå. Colombia, som är USA:s främsta allierade i regionen är 
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också den som starkast motsatt sig förslaget (de la Reguera, „Sydamerika…‟, DN, 2008). Venezuela har 

upprepade gånger anklagat Colombia för att överhuvudtaget vara en bromskloss i utvecklandet av en 

union (CadenaGobal, 28 Januari 2008, webbaserad källa). Ecuador har framfört tanken att Unasur också 

ska utgöra ett diplomatiskt forum för att lösa politiska tvister och handelskonflikter, och därmed kunna 

ersätta CIADI11 (El Mercurio, 6 Februari 2008).  

 En ytterligare del i samarbetet är den gasledning mellan Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay och 

Uruguay, kallad „Sydamerikanska gasringen‟12. På grund av politiska olikheter mellan Argentina och Bolivia 

har dock samarbetet fått skjutas på framtiden, och såväl Chile som Brasilien har under tiden tvingats 

importera gas bilateralt (jmf Markovic, 2008, offentliga dokument). Unasur diskuterar också en vidare 

utveckling av samarbetsorganet för naturgas och olja OPPEGASUR, som idag består av Venezuela, 

Brasilien, Argentina och Bolivia (SELA, 2007, webbaserad källa). 

 Frågan om Unasurs utveckling och fördjupning kräver nu en djupare kunskap kring hur en 

regionaliseringprocess går till. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv som kallas 

NRA, vilken vi nu ska titta närmare på.  

 

 

2.2 Regionaliseringsprocesser – New Regionalism Approach (NRA) 

Regionalisering är en stark trend inom internationella relationerna sedan slutet på Kalla Kriget – och den 

karaktäriseras av en större vidd, diversion, flöde och oberäknelighet än tidigare regionalisering. Den är 

ojämn, heterogen, pluralistisk och multidimensionell – den sker globalt men varje sektor är unik. Detta kräver 

en ny syn på regionalisering, där den förstås som en process. Bland de många teoretiseringarna av 

regionaliseringsprocesser tar denna uppsats avstamp i det som kallas New Regionalism Approach (NRA).  

 Den första vågens regionalisering skedde efter andra världskrigets slut och bestod av politiska 

grupperingar och allianser för att uppnå säkerhet och handelsområden. Den var ofta påtvingad, uppifrån, 

och utifrån. Inom statsvetenskapen definierades därför också regioner som geografiskt länkade stater med 

en viss nivå av interdependens (jmf ex. Nye 1965:vii). Den nya regionalismen är emellertid en mer spontan 

process underifrån och inifrån regionerna och syftar till att uppnå säkerhet och ekonomiska fördelar, men 

rör också miljö, politik och kultur. Den är därför en bredare och mer heterogen process än den tidigare, 

och inkluderar inte bara statliga aktörer utan också samhälleliga och sociala aktörer, liksom en alltmer 

självständig marknad. Dagens regionalism med s k suveränitetspooler ska dock inte förstås som ett 

alternativ till nationalstatsintressen eller nationalism, utan hellre ett supplement, eller ett försök att stärka 

och skydda statens makt i en alltmer interdependent och globaliserad värld. 

 Tidigare fokus på nationalstaten har gjort att majoriteten av regionstudier kommit att fokusera på 

statsinitierad regionalisering, och inte så mycket på regionaliseringsprocessen och det folkliga deltagandet. 

En bärande tanke inom NRA är att det inte finns några „givna‟ regioner – dessa skapas och omskapas 

medvetet eller omedvetet genom kollektivt mänskligt agerande och identitetsskapande. Här vilar man på 

                                                 
11

 CIADI är en konfliktlösande instans inom ramen för Världsbanken. 
12

 ‘Anillo Energético Sudamericano’ (spanska), ‘Anel Energético Sul-Americano’ (portugisiska) 
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socialkonstruktiv politisk filosofi, där idén om identitet eller samarbete antas drivas fram av kollektiva 

förståelser, inklusive normer, vilka kommer från sociala interaktioner. Förståelsen av intersubjektiva 

processer gör att vi förstår hur intressen och identiteter kan förändras över tid. En historisk analys är 

därför också en viktig del i förståelsen av regionaliseringsprocessen – det är här vi kan se varför olika 

regioner agerat olika. Vi bör därför hellre fokusera på aktörer än uteslutande på staten och institutioner. 

Eftersom det inte finns några „naturliga‟ regioner finns det heller inga „naturliga‟ intressen, utan dessa 

skapas i en interaktiv process med intersubjektiv förståelse. Dock skapas inga homogena enheter – det 

finns alltid kontrovers och överlappande identiteter. Vi måste därför flytta fokus från stater och strukturer 

till aktör och strategi. Från aktörsperspektiv blir frågan därmed: vilka ligger bakom projektet, med vilka 

medel och med vilka mål? Inom regionaliseringsteorin har fokus här tenderat att hamna på statliga 

initiativtagare och maktutövare, men NRA fokuserar också på processen nedanifrån, där också samhälle 

och marknad inkluderas (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:14–16). Ytterst är regionalisering en fråga 

om makt, en diskursiv makt, och som exempelvis Dahl (2000:38) påpekar är medborgarnas makt över 

dagordningen en förutsättning för en fungerande demokrati. Det är denna aspekt uppsatsen fokuserar på.  

 Trots att NRA syftar till att utgöra ett nytt teoretiskt ramverk för regionaliseringsstudier bygger den 

också vidare på tidigare forskning, om än som kontradiktion. Neorealismen var länge den dominerande och 

mest inflytelserika tankeströmningen inom IR, där regionalisering förstods som en effekt av tryck utifrån. 

Den är, med S. Hoffmans ord „en rationalisering av Kalla Krigets politik‟ (Hoffman 1977:48, citerad i Hay 

2002:19), och tar därför främst upp säkerhetsaspekter och fokuserar på stater och staters intressen. Staten 

går in i regionalisering pga. relativa fördelar eller för att stärka interna intressen. Auktoriteten Buzan 

framhåller att säkerheten i en region inte kan diskuteras land för land eftersom länderna inbördes påverkar 

varandra: „En grupp svaga stater [skapar] en säkerhetsregim eftersom de inser att ett sådant arrangemang 

skulle stärka deras nationella legitimitet, medan ett inbördes konfliktivt beteende sannolikt skulle öka 

splittring inom deras sköra inrikes strukturer.‟ (Buzan 2001:289). 

 Funktionalismen och institutionalismens bärande tanke är att när stater samarbetar kring något måste de 

skapa fungerande länkar. Dessa tenderar att vara decentraliserade, flexibla och anpassade till problemet i 

fråga. Institutionerna „spiller‟ sedan över till andra politiska områden. Den dominerande institutionella 

teorin är den neoliberala, som baserar sin analys på tre teorier: i) Interdependens ger regionalt samarbete 

och därmed institutioner, ii) institutioner gagnar alla och formar sedan staters beteende, och iii) regionalt 

egoistiska stater kan via regionala institutioner förmås samarbeta (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:8–

9). En viktig neoliberal tanke är också att demokratiska stater och regionala block inte krigar, eftersom 

globalisering och ekonomisk politik premieras av fredligt samarbete (Hay 2002:22). 

 En ytterligare inflytelserik statsvetenskaplig teoretisering av regionalisering är idén om regional 

ekonomisk integration. Globaliserande ekonomiska krafter spiller över i ekonomiskt samarbete som i sin tur 

sprids till politiska sfärer. De fem stegen mot total ekonomisk integration är; i) lägre tullar och avgifter för 

vänländer; ii) avskaffande av tullar och avgifter för medlemmar; iii) gemensam extern tull; iv) fri rörelse av 

arbete, kapital, tjänster och människor; v) gemensam ekonomisk politik med gemensam valuta och 
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ekonomisk politik; och vi) förenandet av ekonomisk politik med supranationell auktoritet och gemensamt 

parlament (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:10).  

 Europa utgör modell för Unasur. Regionaliseringen av Europa är viktig att beakta. Regionen är inte 

klart geografiskt angränsad utan består av den västra delen av den euroasiatiska landmassan. Den består 

dessutom av en rad olika religioner, språk och folkslag, till följd av en mängd folkvandringar och 

sedermera splittringar. Kring 1300-talet fanns i Europa en „europeisk‟ identitet, bland annat eftersom eliten 

hade en gemensam kultur och utbildning. Statsbildandet 1648 innebar ett steg bort från regionalism och 

ett närmande av nationalism och merkantilism. Efter två katastrofala „inbördeskrig‟ (1914–1919, 1939–

1945) beslöt man sig för ett institutionellt närmande mellan nyckelländerna Frankrike och Tyskland och 

senare också Storbritannien. Detta innebar i första hand en institutionell ekonomisk union, som sedan 

antogs kunna „spilla över‟ till andra samhällsdelar och stabilisera relationer (Schulz, Söderbaum & Öjendal 

2001:22–23). Det som idag avgör om man kan anses „europeisk‟ är att tro på marknadsekonomi, 

demokrati, mänskliga rättigheter och liberal individualism mm, vilket exempelvis ses i 

medlemskapsförhandlingarna med Turkiet (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:38).  

 Mellanöstern (pan-Arabien) är också viktigt att studera. I Mellanöstern, finns den kulturellt, historiskt, 

religiöst och språkligt enade regionala arabismen, och Pan-arabism syftar till att återförena de artificiellt 

uppdelade arabstaterna. Redan 1945 skapades Arabförbundet, vars mål var att frigöra Palestina, har också 

använts som paraplyorganisation för handels- och samarbetsavtal. Regionalismen har emellertid alltid 

arbetat sida vid sida med ett nationalstatsbyggande, och multi- och bilateralism har varit den vanligaste 

regionala samordningen. Stark misstro mellan länderna och allvarlig ideologisk polarisation mellan 

progressiva republiker och konservativa monarkier har gjort att nationalism utgjort den starkaste kraften 

(Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:42–43). 

  Sedan slutet av andra världskriget har det funnits regionala drömmar i Sydamerika, vilket bland annat 

synts i en rad regionala organisationer, och man har sökt stimulera handel och tillväxt genom att 

liberalisera intraregional handel kombinerat med regional protektionism. Interna konflikter, oförmåga att 

samarbeta och strukturellt periferiberoendeskap omöjliggjorde dock verklig regional integration. De 

sydamerikanska staterna var alltför politiskt och ekonomiskt instabila och ovilliga eller oförmögna att 

samarbeta (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:235). Som Hurrell (1998:230) uttrycker det: „trots att 

militär konflikt undveks, återfanns en stark gemensam uppfattning om hot under 1900-talet – risken för 

krig och vikten av militär beredskap var ett konstant tema vid strategiska och diplomatiska samtal‟. Med 

demokratiseringsprocessen på 1980-talet kom emellertid nya regionaliseringsmöjligheter – de nya och 

följaktligen svaga demokratiska ledarna kunde s.a.s. luta sig mot varandra, och ett öppnare politiskt klimat 

hade skapats där dialog, inkludering och konsensus ersatte diktaturernas militärt inspirerade misstro, spel 

och paranoia (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001: 237).  

 Medan den regionaliseringsprocess som pågår i Mellanöstern är statsledd i det avseendet att historiska 

intraregionala konflikter först måste lösas, har den Europeiska integrationsprocessen också visat vikten av 

ett inkluderat och bifallande civilsamhälle. 1998 drog Hurrell (1998:252) slutsatsen att framväxten av 

transnationella nätverk i Sydamerika inte haft någon betydande roll för att få slut på rivalitet eller förmå 
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staterna att röra sig mot samarbete. Snarare ska man ha rört sig framåt via förändringar i byråkratin och 

framväxten av institutionaliserad interaktion. Marknadskrafter inom exempelvis Mercosur har inte heller 

uppmuntrat framväxten av transnationella fackföreningsrörelser. 

 

 

2.2.1 Tidigare forskning 

Emedan mycket finns skrivet och teoretiserat om identitetsbildning, nationsbyggen, supranationalitet, 

demokratiskt deltagande och regionalism, saknas i stora stycken forskning, i synnerhet för Sydamerika. 

Unasur är ett ungt fenomen, och kontemporär forskning kring det än mer svårfunnet. Den här studien 

utgör ett modest bidrag till en gryende forskning inom området.  

 Att det saknas forskning om Unasur gör tidigare forskning om kontinenten intressant, och för den här 

studien särskilt sådan som rör demokrati, nationalism och regionalisering. Några av den berörs här. Ett 

antal mycket intressanta diskussionspapper har också lagts fram vid olika konferenser där bland annat 

Unasur diskuterats ur olika perspektiv. Ett antal kontemporära papper av stort intresse för den här studien 

har beaktats. Emedan dessa studier ej sammanfaller med den studie som här gjorts – på de 

sydamerikanska medborgarnas specifika åsikter och deras potentiella effekt på regionaliseringen – är de 

användbara för att analysera resultaten i en större kontext, och på så vis förhoppningsvis bygga länkar 

mellan olika studier (se vidare avsnitt 4.4). 

 Världsbanken fastslog i en studie från 2003 att ett dikotomiskt förhållande mellan stat och 

medborgare bidrog till en stagnerad social rättvisa, där medborgare inte ansågs i tillräcklig grad kunna 

påverka den nationella politiken (Världsbanken 2003, publikation). UNDP såg samma problem i en studie 

2004, och pekade också på behovet av att representativitet i de traditionella demokratiska institutionerna, 

men också en inkluderande marknadsekonomi (UNDP, 2004, publikation). Rindefjäll beskriver i sin 

doktorsavhandling (2005) chilenska medborgares deltagande i demokratin efter diktaturernas fall, framför 

allt inom ramen för sjukvård. Rindefjäll bekräftar att det fortfarande finns en dikotomi mellan stat och 

medborgare i Chile och att staten måste förbättra det medborgerliga deltagandet. Bland annat menar 

Rindefjäll att staten måste satsa på en allmän utvecklingspolitik och ett större deltagande i 

marknadsekonomin, samt en större möjlighet för medborgare att samlas och mötas i olika former.  I en 

Världsbanksrapport från 2005 (publikation) konstateras att en långsam och till och med backande 

ekonomiska utsikter ytterligare marginaliserar sydamerikaners deltagande i ekonomin och demokratin, 

samtidigt som de redan välbärgade fortsätter kontrollera landets tillgångar. Oförmåga att stävja korruption 

har ingett medborgarna en känsla av avstånd till den politiska eliten. 

 Sarti (2009, konferenspapper) diskuterar i sin forskning om betydelsen av regionala institutioner i 

Sydamerika – närmare bestämt ett parlament (Parlasur). Nya mönster för institutionellt politiskt beteende 

ansågs kunna förbättra demokratierna, där avståndet mellan politiska institutioner och civilsamhället 

avsevärt minskas. Studien visar att ett förändrat institutionellt mönster är avgörande för att vinna 

förtroende och framgång i de nya regionaliseringsprojekten, och därför också av vikt för sydamerikansk 

utrikes- och säkerhetspolitik. 
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 I sitt konferenspapper presenterat vid ABRI-ISA i juli 2009 har Gomes dos Reis och Teixeira använt 

en rad statsvetenskapliga teorier för att studera Brasiliens respons till de olika regionaliseringsprojekt som 

pågår i regionen. Brasilien hade tidigare en ledande position inom Mercosur. När Venezuela började ta en 

alltmer framträdande roll i regionen sökte Brasilien avväpna konkurrensen genom att erbjuda Venezuela 

medlemskap i Mercosur. Det vänster-orienterade ALBA-projektet blev sedan inte bara ett hot mot 

Brasiliens ledande position utan också ett geopolitiskt maktskifte. Det sydamerikanska samarbetsorganet 

Uansur ansågs därför vara den bästa vägen framåt, då den upptar nyckelmedlemmar i ALBA, samtidigt 

som den övergår Mercosurs regionala arbete. Gomes de Reis och Teixeira drar slutsatsen att Brasilien kan 

ha en bibehållen ledarroll i regionen om den antar en aggressiv roll i regionaliseringsarbetet med Unasur. 

Det amerikanska inflytandet i regionen anses också hota den brasilianska geopolitiska positionen – FTAA 

skulle inte ha verkat fördelaktigt för vare sig Brasilien eller Sydamerika, men är ej längre aktuell på grund 

av oväntade säkerhetsprioriteringar för USA samtidigt som en ny strategi väntar på att utarbetas för 

amerikanerna sedan det uppbrutna Mar del Plata-mötet 200513. 

 Busmanns (2006, konferenspapper) socialkonstruktivistiska studie fokuserar också på relationen 

mellan sydamerikansk regionalisering och amerikanska intressen. Medan Gomes dos Reis och Teixeira 

menade att den sydamerikanska integrationen innebär ett hot mot amerikanskt inflytande och dominans i 

den större amerikanska regionen, menar Busmann att Unasur skulle kunna fungera som en allvarlig 

spricka mellan Nord och Syd. Amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik gentemot Sydamerika har inte 

förändrats, enligt Busmanns studie, eftersom amerikanerna istället satsat på fördjupat ekonomiskt och 

marknadssamarbete. Amerikanernas ekonomiska reformer har till stor del fokuserat på neoliberal 

marknadsekonomiska målsättningar. Sydamerikas regionalisering ansågs däremot driven av en reaktion mot 

neoliberal marknadsekonomi, och likt Sartis studie fastslår också Busmann att fattigdomsbeämpning och 

utveckling blivit en gemensam utrikespolitisk prioritering för de sydamerikanska presidenterna. Studien 

ska också ha visat att den ökade ekonomiska delaktigheten och nya demokratiska institutioner skulle 

kunna förverkliga den sydamerikanska folkviljan, vilken är att stärka den egna rollen, samt frigöra sig frän 

amerikansk inflytande.  

  

2.2.2 Teman för intervjuerna 

Syftet med studien är att kartlägga sådana åsikter och idéer bland sydamerikaner som skulle kunna 

underlätta eller försvåra regionaliseringen. En rad teman med utgångspunkt i NRA används som 

respondenterna kan associera fritt kring. Som synes ovan är medborgarnas intentioner och vilja i centrum 

för en demokratisk nationell politisk utveckling, exempelvis i riktning mot regionalism. Det första temat är 

därför åsikter om Unasur. Som synes av den europeiska integrationsprocessen är det viktigt att de 

demokratiska kanalerna fungera. Det måste finnas fungerande strategier för de medborgerliga aktörerna att 

                                                 
13 I början av maj 2005 hölls ett toppmöte i Mar del Plata, Argentina, där Sydamerikas ledare möttes för att diskutera 
FTAA med USA. På grund av våldsamma och okontrollerbara protester utanför möteslokalerna och en öppet 
konfrontatorisk stämning mot USA bröts toppmötet i förväg och dåvarande amerikanske presidenten George W. 
Bush lämnade landet.  
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ändra samhälleliga strukturer. Det andra temat är således medborgerligt deltagande. NRA argumenterar att 

regioner skapas genom en socialkonstruktivistisk process. Idén om en gemensam region, som samarbetar, 

sker genom en kollektiv interpellering av en regionalismdiskurs. Det tredje temat berör en sydamerikansk 

identitet.  

 

Tabell 2.1 Exempel på tillvägagångssätt för att uppnå fri association med respondenter. 

  
Åsikter Unasur 

 
Medborgerligt deltagande 

 
En sydamerikansk identitet 

 
Definition 

 
Vad känner du till om 
Unasur? 

 
Vad innebär medborgerligt 
deltagande i politik för dig? 

 
Hur identifierar du dig med någon? 
Vem känner du 
samhörighet/broderskap med? 
 

Konkreta 
händelser 

Kan du minnas ett 
samtal om Unasur? 

Hur har du deltagit i 
politik? 

Har du träffat människor från 
andra sydamerikanska länder? 
 

Åsikter Vad tyckte du om 
Unasur, deras framtid 
etc.?  

Vad tycker du om ditt 
deltagande i Unasur 
hittills? Känner du att du 
kan påverka? 

Vad tyckte du om de du mötte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

3 Resultat 

 

Syftet med uppsatsen är att finna de resultaten som kan påvisa sådana tankeströmningar som talar till 

fördel för en regionaliseringsprocess, och de som talar emot. Det teoretiska ramverket angav angreppssätt 

för intervjuerna, och respondenternas svar presenteras i enlighet med dessa (åsikter om Unasur, 

medborgerligt deltagande och en sydamerikansk identitet). Intervjuerna gjordes inte deduktivt, det vill säga 

i syfte att bevisa en teori eller hypotes. Presentationen av resultatet har därför inte som huvudsakliga syfte 

att beskriva intervjusvaren med utgångspunkt i intervjufrågornas teman. Emellertid kommer teorierna 

(från NRA) att diskuteras. Andra relaterade resultat placeras in under de olika temana. 

 Forskningen vilar på två förutsättande teorier. Emedan det inte spelat någon roll om NRA-teorierna 

verifierats eller inte, då de endast utgjorde ett sätt att närma sig respondenternas åsikter, har de andra två 

teorierna använts som utgångspunkt för forskningens validitet. Den ena är Jefferson och Holloways 

narrativa tillvägagångssätt, och den andra är antagandet om att Colombia, Ecuador och Peru tillsammans 

kan beskriva de generella dragen i åsikterna hos Sydamerikanerna som helhet. Här finns också ett 

antagande om att en teoretisk mättnad kan uppnås. Resultatkapitlet inleds därför med en diskussion om 

Holloway och Jeffersons narrativa tillvägagångssätt och teorin om teoretisk mättnad, och avslutas med en 

översyn av de antaganden om operationalisering som gjorts i uppsatsen. 

 

3.1.1 Psykosocial kvalitativ intervjumetodik 

Holloway och Jeffersons narrativa tillvägagångssätt syftar till att låta respondenten fritt associera och 

berätta om ett ämne. Respondenternas åsikter kommer på ett naturligt sätt dominera svaren, och det som 

är determinerande för åsiktsbildningen kan utläsas genom att respondenten vidrör ämnet på ett avgörande 

vis, exempelvis genom att återkomma till det.  

 I de flesta intervjuerna kunde respondenterna associera och tala obehindrat. Resultaten bevisar inte 

Holloway och Jeffersons teori, däremot kan deras antagande klart utläsas i respondenternas svar. Detta 

stärker deras teori. Ju friare respondenterna kom att tala, desto starkare samband kunde anses skönjbart 

mellan deras svar och deras narrativ (historien om dem själva). Här ges två exempel: 

 Diego (2.6). Diego är en man i femtiofemårsåldern. Han var född till fattiga, traditionella bönder och 

förväntades arbeta med jordbruket som sina syskon. Diego valde emellertid att studera till präst – ett sätt 

att undkomma fattigdomen. Han lämnade prästutbildningen innan den slutliga examen och studerade 

istället filosofi vid landets största universitet. När Diego tillåts tala fritt om sina åsikter kring Unasur, sin 

(eventuella) identifiering med andra Sydamerikaner och sin syn på det medborgerliga deltagandet i politik 

(framförallt i regionaliseringsprocessen) återkommer han alltid till vikten av utbildning. Han anser 

utbildning kunna ta hela landet ur fattigdom och omodernitet på samma vis som honom själv.  

 Bland annat säger Diego att tillsammans kan de Sydamerikanska staterna …göra saker bättre, göra saker med 

lite mer omdöme, och man vet att man måste göra saker ordentligt samtidigt som vi respekterar oss själva och får andra att respektera oss, 

och detta får vi genom en kultur. Hur får vi en sådan kultur? Genom utbildning, och för att utbildas räcker det inte att vara i skolan, 
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gymnasiet eller universitet, man måste också,.. och man måste förse folket med mat, det vill säga producera. Vi har rik jord som 

producerar allting som vi behöver och vi behöver teknologi för det. Varifrån kommer det? Det får man genom forskning och var görs den? 

I universiteten. Om inte universiteten forskar, vem gör det då?   

 Diego förklarar att nära förra presidenten regerade var det inrikespolitiska läget så kaotiskt att man 

inte kunde bekymra sig om annat än mat för dagen. Med den nya presidenten är landet starkt och det 

finns möjligheter att iscensätta större projekt, som Unasur. Sitt förtroende för presidentens beslut kring 

Unasur förklarar han med att presidenten är en …man med visioner, det är en utbildad man, jag lovar dig, nej jag är 

övertygad om, att han är den ende presidenten i republiken som haft en phD, han har läst i USA, i Europa, och här.  

 José Emanuel (1.4). José Emanuel är soldat och har tillbringat de senaste åren i de nordöstra delarna av 

Colombia. Tidigare var han posterad i de sydöstra delarna av landet, där konfrontationer med gerilla och 

paramilitärer var frekvent. José Manuel har under de senaste åren haft mycket begränsad kontakt med 

‘vanliga‟ civila utanför djungeln. Han har varit rädd eller upprörd många gånger i sitt yrke och i alla sina 

åsikter om de ämnen som intervjun berör återkommer en ständig återkoppling till de militära hoten och 

den komplicerande förbistringen mellan människor, men också en stark längtan efter fred. 

 När José Emanuel pratar om Unasurs framtid säger han att …det går aldrig så länge vi har kriget. Venezuela och 

Ecuador hjälper ju gerillan, dom får befinna sig där, dom får vara där. Dom hjälper oss inte. Vem vill dom ska styra det här landet, 

gerillan? Landet kommer vara i händerna på narkotikahandlarna, det kommer vara våld, som förut.  

 Bortanför kriget och det omedelbara hotet från gerillan ser han dock en djup brödraskap med de 

andra länderna: …Vid gränsen är alla samma, i djungeln är alla samma. Alla är fattiga. Varför skulle vi inte hjälpa varandra, 

eller hur?  Men spänningarna vid gränsen gör att om han ser en venezuelan på Colombiansk mark måste han 

skjuta. …Ser jag en venezuelan måste jag skjuta först och fråga sen. Vad gör de här? Vi har skjutit många gånger, ibland är de två 

eller tre, ibland är de fem-sex. Vi skjuter därför att de är här, på den här sidan gränsen. Vad gör de här? De hjälper gerillan. De ger 

dom [smuggelrutter] in i Venezuela. Det är Chávez order. Tror [venezuelanerna] inte att vi vet det? 

 I José Emanuels fall finns en explicit koppling mellan åsikterna och det narrativa. I Diegos fall görs en 

extern tolkning till det narrativa. En förklarande ansats till respondenternas svar skulle kunna göras. Om 

fall flera beskrivande narrativ sammanfaller kan ett generellare påstående göras.  

 I många fall saknas dock en självbiografisk beskrivning av respondenterna. De har helt enkelt velat 

undvika att tala om sig själv, eller hänvisar till sina professionella och akademiska meriter. Det saknas 

material om varför de väljer att göra detta. Då det inte är den narrativa förklaringen som står i fokus för 

intervjun, utan det fria associationssättet som ger respondenten en möjlighet att helhetsbild av deras 

tankar om ämnena, utan att vi kan dra någon slutsats om varför de resonerar som de gör.  

 

 

3.1.2 Teoretisk mättnad 

Då vissa givna diskurser interpellerar de olika respondenterna återkommer samma svar trots att det finns 

olika narrativ bakom. I vissa fall uppstår nya diskurser – en slags hybridformer av olika diskurser. Det 

visade sig dock att av de trettiosex ordinarie intervjuer som gjordes fanns starkt upprepande mönster. En 
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teoretisk mättnad kan antas ha uppstått redan efter cirka ett dussin intervjuer. Samma åsikter återkom, 

men i olika kombinationer.  

 Det fanns ett fåtal avvikande svar. En respondent (1.10) svarade allt med en religiös utgångspunkt. … 

Det är i Guds händer. Människor tror att det är personer som bestämmer. Men det är Gud. Respondenten finns med i 

undersökningen men har inte använts då den inte ansetts kunna tillföra kunskap om hur regionalisering 

kan bromsas eller främjas (med mänskliga krafter). På liknande vis insisterade en respondent (1.8) på att 

svara att Unasur var en militär fråga – detta var inte en fråga för politiker utan militärer och deras 

bedömning av säkerhet. Dessa bedömningar gjordes av överordnande och var hemligstämplade. Även om 

tanken skulle kunna ha utvecklats vidare återkom respondenten alltid tillbaka till samma svar. En tredje 

respondent var mycket blyg (3.2) och svarade endera att hon inte visste eller gav ett mycket grunt svar.  

 

3.2.1 Åsikter om Unasur 

De flesta respondenter kunde inte redogöra för ambitionerna med Unasur, medan andra var väl förtrogna 

med idén – de som bäst kände till Unasur var tveklöst ecuadorianerna. En del kände till att man planerade 

att ha huvudkvarteret i Quito, och att Rodrigo Borja (ecuadorian) var omtalad som eventuell 

generalsekreterare. Några pratade om det som en del i Rafael Correas projekt för att ‘föra landet framåt‟. 

Som Vicente (1.5) uttryckte det: Han (president Correa) har pratat om det (Unasur). Det var idén som han la fram för 

väljarna: avskaffandet av kongressen – punkt ett. Ge oss tillbaka vårt land och vår nationella stolthet – punkt två. Skapa ett stort land 

eller Latinamerika eller ha några mycket konkreta punkter för det. Och han sålde det och här har han landet, eftersom röstningen är 

obligatorisk, och jag tror att folk, när dom såg ett nytt förslag, vi folket, trodde på honom och han övertygade oss om detta, eller hur? Han 

uppfyller sina löften nu, det som vi folket ville med grund i förslagen som han gav oss, och ett av dom var Unasur, ett Latinamerika, för 

att vara specifik. 

 En del respondenter beskrev Unasur främst som regionaliseringsprojekt, för att åter ena Sydamerika. 

Andra (främst colombianer) talade om Unasur som ett fredsprojekt. Med Javieras (1.3) ord: Alltså, det som jag 

tror är att han (president Úribe) vill undvika problemen med krig med dom som är våra grannar. Vi, om man säger, om Venezuela och 

Ecuador och de andra enar sig men bara med varandra och inte med oss, då förlorar vi. (…) Därför försöker Úribe undvika 

missförstånd för att undvika problemen med krig, som till exempel dom vi har med Venezuela. Inésita (1.7) har samma idé: Om 

det är krig, vet vi när Chávez vaknar varje dag – är han på dåligt humör blir det krig. Varje dag vet vi hur vårt liv blir, efter att vi sett 

på vilket humör Chávez vaknat. Om vi går samman med de andra länderna är det inte bara vi som kan, eh, alla pratar om problemen 

och alla har lösningar och bra saker. Även om respondenterna inte kände till Unasur (främst peruanerna), var de 

mycket positiva till en generell idé om regionalisering, och beskrev det spontant som ett möjligt handels- och 

utvecklingsprojekt, exempelvis Jaime (1.12):  ... Sydamerika skulle kunna vara ett block, för att förhandla i block. Och det är 

väldigt intressant.  

 Även om alla ville uppnå en Sydamerikansk regionalisering, såg många svårigheter men menade att 

regionaliseringen trots allt var oundviklig. En del respondenter menade att även om en regionalisering vore 

det önskvärda, ansåg de det vara omöjligt. De menade endera att de inte kunde lita på de andra länderna 

eller de andra ländernas medborgare. De pekade också på en historisk oförmåga att samarbeta. 
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Mauricio (2.1) pekade, liksom många andra respondenter på planerna på en sydamerikansk 

centralbank. Om dom lyckas etablera banken kommer det att vara någonting jätteviktigt som kommer hända här i Sydamerika 

därför att de, eh, vad de försöker göra, är som i Europa, Europeiska Unionen, försöka ha samma valuta, överallt, det händer just nu i 

Europa, men som du vet var det en process, så jag vet inte hur lång tid det tar. 

 

3.2.1.1 Unasur – ett steg bort från amerikanskt inflytande i regionen? 

Många respondenter menade att ett av huvudsyftena med att skapa en union vore att bryta sig loss från 

amerikanskt inflytande i regionen. Carmencitas röst: Alltså, det fanns intressen. Vi har varit kolonialiserade av ett land 

efter vartannat. Nu är det USA. Dom stal allt vi hade. Vet du, USA har blivit ratade här därför att … de har haft mycket historia 

här, historiskt sätt, mer än något annat genom CIA. Är du med? Det fanns presidenter som blev mördade på grund av USA. Men vi 

är inte dumma. Vi är inte dumma! Är du med? President Roldós var en sån slags president, eh, en social typ. Han skulle göra en massa 

saker. De dödade honom! Torrijo – de dödade honom! Allende – de dödade honom! Är du med? Och hur fick vi hit alla diktaturer? 

Hur många dog?   

Det fanns dock också respondenter som ansåg det viktigt att ha en god relation till USA för att få 

tillgång till utbildning och teknologi, exempelvis Eduardo (3.8): Det vore bra, det vore bra att försöka få dom att 

hjälpa oss så att dom hjälper oss framåt, därför att USA och andra länder är mer utvecklade än Peru, Peru håller på att halka efter. I 

USA finns högre studier, såna som vi här i Peru inte uppnått än; först när de är utdaterade i USA når de hit.  

Vissa menade att det var viktigt att vårda relationen till USA tills vidare, men på lång sikt arbeta för en 

regional integration, även om det skedde på bekostnad av relationen till USA. Flera colombianer påpekade 

att relationen till USA var avgörande i kampen mot våldet i landet, och att i valet mellan Unasur och 

amerikansk militär hjälp var de tvungna att välja USA. Förhållandet till USA ansträngde relationerna med 

grannländerna. Exempelvis Pedro (1.11) såg i likhet med Javiera (ovan) en risk i att alliera sig med USA 

samtidigt som de övriga sydamerikanska länderna går samman: Saken är den att… Det finns dom som inte gillar att 

vi har avtal med USA. Vi är dom enda. Jag tror inte det är bra.  Om avtalet (TLC) var bättre… då hade fler länder skrivit under. 

Venezuela, Chile, Argentina, Brasilien… Brasilien är nyckellandet. Nu är det vi som sticker ut, … men det hade varit bättre att 

skriva avtal med dom andra, som till exempel Venezuela som är vår största handelspartner och den mest strategiska för oss.  

 

3.2.1.2 Gränsstrider och historiska konflikter – nationalism som bromskloss för regionalisering? 

Det mest återkommande argumentet mot en union är de ständigt återkommande gränskonflikterna. 

Problemen som beskrevs i inledningskapitlet mellan Colombia och Ecuador under våren 2008 gav ett 

utmärkt tillfälle att diskutera konflikthanteringen mellan länderna. Många ansåg dock konflikterna som ett 

bevis på att en union ännu inte är möjlig.  

 Misstron återkom också i Peru – gentemot Chile. När Ricardo (3.3) beskrev problemen med Chile 

framstår det som något ur en skolbok, med ortsnamn och åratal: fjärran det vardagliga livet och utanför 

den personliga sfären: Vi har haft krig och konflikter. Nyligen har vi haft problem med Chile, det är det här problemet med 

[gränsdragningarna i norr]. Fallet är hos domstolen i Haag. Den här frågan har gjort Chile, liksom, arga. (Suck). Dom vill ha en bit 

hav utanför Peru, dom håller på om det där, dom har tagit frågan till en domare, båda länderna… Gränskonflikterna har lett till 

misstro vilket ses som ett fundamentalt hinder för att skapa en union. Fernanda (3.1) länkar chilenska 

folkets psyke direkt till deras militaristiska historia: Alltså, jag kommer själv från en familj från Tacna, som ju har varit 
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under chilensk kontroll och dom är patrioter och dom är militaristiska och dom har en väldigt speciell idé om vad som är familj, vad som 

är att samarbeta och hur man ska behandla sin familj. Tanken om medmänsklighet och broderskap är väldigt främmande för dom. Vi 

kanske inte gillar dom men vi skulle inte göra såna saker för att komma framåt som land. Vi är alla olika men vi hade inte kunnat 

göra saker som dom har gjort. Därför tror jag inte på en union, jag insisterar, jag tror inte på det. Jag kan inte komma överens med en 

chilenare., i mig finns det något som går emot när jag ser dom. Jag tänker, jag måste vara lugn, det är en kund, men jag avskyr dom, jag 

avskyr dom.  

 Det fanns respondenter som kände ett personligt engagemang i konflikterna. I dessa fall fanns en idé 

om ett vi och ett dom. Alejandro (2.3) säger att Ecuador är ett seriöst och bra land, men att de andra 

länderna har alltför nationalistiska tendenser. Enligt honom förmår de sig inte att förändra sitt sätt att 

hantera konflikterna, även om de inte reflekterar folkets känslor och intentioner: Du vet att det fortfarande finns 

problem med att majoriteten av folket inte känner sig representerade av regeringen… Men en förbättring av relationerna till andra länder 

beror mycket på vilja hos parterna. Jag kan försöka vara vän med någon, men om den inte vill eller kan vara vän med mig finns det inget 

jag kan göra. Alltså har det varit många problem med gränserna, nationalistiska tal… Det fryser relationerna mellan länderna och det 

påverkar en latinamerikansk union. Jag tror inte att det förändras Du ser ju vad som hände i konflikten mellan Ecuador, Colombia och 

Venezuela. Det var väldigt allvarligt, det som hände. Peru säger att dom har gränsproblem med Chile… Argentina har en dispyt med 

Uruguay över frågan om pappersmassabruket, Bolivia säger också att de har problem med Chile. Ecuador hade och har fortfarande 

problem med gränserna med Peru, och vi var ju till och med i krig för bara tio år sen… Brasilien har visat nyligen visat att man rör sig 

bort från den latinamerikanska agendan därför att man är upptagna med att utveckla etanolen… Alltså, därför tror jag inte att det 

håller på att ändras. Jag tror att drömmen är där, men det finns inte så mycket vilja. Vi får se hur det går med finansieringen av den här 

banken. Alejandros uttalande återknyter till Mauricios (2.1), som påpekade att banken trots allt utgjorde ett 

exempel på något som kunde ge ett konkret resultat. Matías (2.10) menar liksom Alejandro att staterna är 

opålitliga vare sig folket kan litas på eller ej. Han kommenterade bombningen av norra Ecuador så här: Om 

dom säger att de har hört att det är problem i mitt hus, skulle de inte fråga mig innan de går in och gör något? Om någon kommer in i 

ditt hem och tar din teve, skulle inte du reagera? Om jag är hemma, varför frågar man inte mig först vad jag tycker? Jag har aldrig haft 

problem med colombianer. Det finns bra och dåliga, precis som här. Men man kan inte lita på dom som bestämmer, de är inte som 

vanligt folk. Dom har inte samma värderingar.  

 När respondenterna diskuterade varför diskussioner om en union trots allt var möjliga kunde en del se 

en skillnad i hur de återkommande konflikterna hanterades. Henry (3.6) menar att krig är ett val som enskilda 

politiker tar: Skillnaden är… det är också vilka personer som fanns i politiken på den tiden, dom som kunde fatta beslut, dom valde 

konflikter, det var därför. Därför att nu, som dom säger nu, dom har ju skrivit under freden, dom kommer överens, nu finns ju handel 

och man hjälper varandra också, båda länderna gagnas… och sånt.  

 

 

3.2.2 Medborgerligt deltagande 

Respondenter som ansåg det vara omöjligt att skapa en fungerande union idag men som såg det som 

menade att det på sikt var oundvikligt understödde detta argument främst med en idé om en sydamerikansk 

gemenskap som existerar latent på individnivå. 

 Även i länderna med stark tro på presidenten och dennes beslut, menade vissa respondenter att 

regionaliseringen var en idé med grund i folket, inte den politiska eliten. Teresita, som nedan beskriver 
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Chávez och Correa som initiativtagare till en union sade: För mig, det som det handlade mest om, är folket. Det handlar 

mest om folket. Ja. Därför att det en nödvändighet! Och det är i praktiken våra ursprungsbefolkningars idé! Det är en nödvändighet. 

Dessutom är det… hur ska jag förklara för dig?, historien och allt det där… att länderna förenar sig, för att förhandla, för vad de vill, 

därför att det är det bästa! Flera såg ursprungsbefolkningens roll som viktig, eftersom den nu uppmärksammats 

på presidentnivå genom Evo Morales och Rafael Correa. Ricardo (2.9): Det första han gjorde när han blev president 

(Correa), och det första han gjorde var att åka ut till ursprungsbefolkningens byar, med särskilda besök, Chávez var där, och Evo 

Morales, dom var där alla tre, tillsammans. Och alltid, alltså, den här tendensen fanns alltid, det att vi en dag skulle gå samman. Den 

stunden kommer komma. Den kommer komma.  

Flera respondenter nämnde att regionaliseringen redan pågick, att handel och samarbeten pågick 

oavsett regeringar, och flera nämnde också det politiska samarbetet mellan ursprungsbefolkning i de 

andinska länderna. Det fanns också respondenter som kopplade Bolívar till Chávez. Teresita (2.5) 

påpekade följande: Jag tror att den här idén som Simón Bolívar hade en dag kommer att förverkligas en dag. Ja. Bolívar hade den 

drömmen och Chávez har den drömmen. Chávez är redan med, och Correa hänger på, eh, eh, som barnen säger, han hänger på. Båda 

två har samma dröm. Men visst, det gäller att komma överens, varje land har sin egen realitet.  

 Idén om regionalisering på individnivå är stark, och närvarande i alla länder men framförallt Peru. 

Den kopplas till en intressant idé om medborgerligt deltagande, nämligen att det finns ett avstånd mellan 

politiker och folket – även om politiker inte arbetar för regionalisering sker det underifrån. Man ansåg 

därför att det skulle komma att ske oavsett president. Juan Pablo kommenterade problemen mellan 

länderna så här: Nej, det där är inget mellan folken, det där är bara mellan regeringarna. Det colombianska folket har inget problem 

med venezuelanerna.  

 Avståndet till folkvalda var påtagligt. I flera intervjuer beskrivs till och med konflikterna mellan 

länderna som något endast mellan ledarna. Sergio, med entusiastisk syn på en framtida union ovan (3.11): 

Problemen med Venezuela… Jag vet inte vad dom (presidenterna) pratar om, det är deras politiska agenda. Därför att till sist och 

syvendes ser man dom ändå stå där och skaka hand, man ser dom alltid tillsammans till slut ändå. Silvia (3.7) uttryckte 

liknande tankar: Det där (problemen) är inte mellan folket. Det där är mellan ambassaderna, mellan dem.  

 Flera respondenter menade att ett presidentskifte var nödvändigt för att en union skulle möjliggöras. 

De indikerade inte bara att processen inte drevs framåt av folket utan också att politikerna på elitnivån inte 

representerade sitt folk. Jaime (1.12), som trots att han ovan nämnde att han var intresserad av idén om 

Unasur menade att en union var omöjlig: Jag kan inte se det idag. Jag kan inte se det utan ett presidentbyte. Colombia måste 

byta president. Chávez har sagt det många gånger. Och alla vet att om vi närmade oss dom skulle vara mycket starkare och kunna 

förhandla i block. Men Úribe vill inte veta av detta. Han vill förhandla själv. Jaime är emot Úribes politik, men det flesta 

Colombianer ansåg att hotet kom från Venezuelas president Hugo Chávez. Länderna skulle inte kunna 

förenas så länge Chávez polemik bestod, se nedan.  

 

3.2.2.1 Chávez – ledare eller negativ konnotation? 

Av vissa ansågs Chávez vara Simón Bolívars reinkarnation och den drivande kraften bakom en 

sydamerikansk union, en starkt positiv kraft. Andrés (2.7): De finns en skillnad nu, hörrö, faktiskt. Skillnaden, ska du 

veta, jag tror att Hugo Chávez är en reinkarnation av den här Simón Bolívar, hörrö, på riktigt. Därför att jag tror att det var den första 

och avgörande handlingen för att förena våra länder, i Sydamerika. Så har jag förstått det. Och, nå, jag erkänner att inte det här är mitt 
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starkaste ämne, det här är ju inte riktigt sånt som jag sysslar med, men Chávez är den som starkast för fram den här idén, vet du. 

Faktiskt. Chávez, är det inte så? 

 Men det finns också de som ser Chávez som ett hot mot integrationen, främst på grund av sin 

aggressiva utrikespolitiska retorik, och sin starka preferens för vänsterorientation. Carolina (1.2): Colombia 

kommer bra överens med och är inspirerade att jobba med alla våra brödranationer, det har Úribe alltid sagt och han har alltid varit 

tydlig och ständigt upprepat detta, men varje gång som han vänder andra kinden till åt Chávez hotar Chávez med att slå honom nästa 

dag. Så har det varit, alltid någon ny galenskap. Jag ser det som svårt… det är väldigt svårt att lita på honom. Det är svårt därför att 

han alltid letar efter nya ursäkter, letar alltid efter problem. José Ernesto (1.6) uttrycker det som många Colombianer 

sagt – Chávez använder Colombia som slagträ mot USA, för att inte konfrontera USA direkt: Chávez sätter 

oss i mitten för att ha en ursäkt att inte göra det direkt med USA, han vill att vi är som det finstilta som han använder för att kunna 

protestera istället för att ta det direkt med USA, jag tror att det är så. Han måste hitta en ursäkt och det blev oss. Chávez understödjer 

naturligtvis gerillan ekonomiskt och med många saker, och eftersom gerillan har sin konflikt med den colombianska regeringen slutar 

alltihopa i den här soppan.  

 Mauricio (2.1), som skeptiskt till etablerandet av en union (och gärna ser konkreta resultat, vilket han 

ovan nämner att banken skulle kunna utgöra), menar att om en union skapades endast skulle vara på 

Chávez villkor: Skulle vi kunna ha en röst? Vår röst skulle vara ‘emot USA i allt’. Allt mot USA. Och vår president kommer 

följa Venezuela, vad dom är vill. Så jag tror att det Unasur kommer driva är det som Venezuela vill driva. Faktum är att han sagt att 

under 2009 så ska alla amerikanska baser ska bort, så under 2009 måste alla amerikaner i Ecuador bort, och jag menar, eh, eh.. då 

kommer vi ju förlora ekonomiskt stöd och sånt. Om han fortsätter så här måste vi kanske handla med… Canada? (…) Som Union – 

det vore bara samma sak som Chávez. Jag är ganska säker på att det vore i den linjen.   

 Carlos (3.4) gillar inte de auktoritära dragen i Chávez sätt att styra; Chávez, det är en militär och jag kommer 

aldrig tycka att det är bra att militärer styr ett land… Alla presidenter som är militäristiska… det är inte bra, de har andra idéer. 

Ibland kan det vara bra, men mer än 50% av dom är dåliga, därför att militärer kommer aldrig till makten på det rätta sättet, och de 

har alla sina onda idéer. 

 Precis som Jaime (1.12) ovan, anser Pedro (1.11) att ett presidentbyte måste ske för att ett samarbete 

och en union etableras. Pedro menar dock att det är Chávez som måste lämna makten: Alltså här, som jag sa 

till dig förut, det första är ju att vi måste lösa dom interna problemen i länderna. Efter att vi löst de interna problemen måste vi få ett slut 

på grälen mellan presidenterna. Det vill säga, först måste Chávez lämna makten, det är det första… (…) Det går att samarvbeta , men 

bara om Chávez inte är i Venezuela. Om han skulle lämna kontinenten skulle det vara lättare, därför att när Chávez varit vid makten 

har resten av kontinenten kunnat manipuleras lätt. Colombia har inte låtit sig manipuleras.  

 

3.2.2.2 Inrikespolitiska problem 

Flera respondenter menade att de inrikespolitiska problemen hindrade länderna från att samarbeta, därför 

att deras nationella intressen översteg deras regionaliseringsambitioner. Detta var framförallt uppenbart i 

de colombianska intervjuerna, där många menade att relationen till grannländerna alltid främst skulle 

komma att färgas av intresset att vinna kriget mot gerillan och narkotikasmugglarna. José Emanuel (1.4) 

menade att länderna måste lösa sina interna problem, annars kommer de alltid försöka utnyttja 

förhandlingssituationer till sin egen fördel: Först måste de lösa sina problem där borta, när de vet att det inte finns problem 

kan de prata med oss, för att förhandla om industriella produkter, det är mycket enklare. Då behöver vi inte oroa oss att så fort de har 

ett problem, till exempel brist på någon vara, så kommer de komma till oss och försöka utnyttja situationen och mötena till sin egen 
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fördel, förstår du? Innan det finns stabilitet i varje land kan vi inte prata om en överenskommelse på kontinental nivå. Innan de löser det 

kan vi inte göra någonting. Liknande kommentarer fanns ju bland colombianer kring synen på bekämpningen av 

gerillan, där man menade att kriget måste få gå före relationen till grannländer. 

 I Peru fanns stora problem till följd av volatila livsmedelspriser och den jordbävning som drabbade 

landet i augusti 2007. De flesta respondenterna återvände till de inrikespolitiska problemen oavsett vilken 

fråga man ställde om regionalisering. Juan (3.5) förklarade: Mmh, jag vet inte egentligen hur det är med andra ställen, 

men jag vet hur det är här, i Quica, och allting är --- mycket dåligt. Vi börjar med bortförklaringar och dräller omkring… (…) Alla 

dom gamla tiderna håller på att återvända och alla är väldigt rädda för prishöjningarna och priserna och allt sånt. Henry talade 

också om livsmedelspriserna, men nämnde också fattigdomen och återvändandet av gerillan Sendero 

Luminoso i de fattiga delarna: Folket här lider. Jag upprepar, i bergstrakterna och i djungeln lider de mest av alla. De lider mest 

för de har ibland inte ens någonstans att bo, de äter inte, de har inte råd att köpa maten nu, de försöker åka bort för att jobba. De lider 

verkligen, jag har sett deras läger i bergen, jag har kanske inte varit där så mycket men jag har sett hur de lider. Jag är från kusten, 

härifrån kusten, och de lider här också… Människorna lider. Tänk dig, det finns människor som går barfota, utan skor, utan tröja… 

Det är ju jättekallt vid kusten och folk behöver hjälpen, de behöver hjälp från de som har mer… (…) Med den här regeringen har 

matpriserna stigit avsevärt, och folket klagar, de klagar. För att köpa bröd till ett värde av en Sol (peruanska valutan) måste man ställa 

sig i kö, och så är de inte i andra länder, där går du in i en butik och köper det du ska ha och går ut. Allting förändras och det 

förändras till det sämre. Nu finns det terrorism igen, och det fanns det inte innan. Det finns droger igen, droger överallt… Det går dåligt, 

dåligt. Och när presidenten ska möta Sendero Luminoso dödar han, det har funnit konfrontationer, bakhåll för polisen, unga människor 

dör, det är också uppe i djungeln… I djungeln lider de mycket, där odlar de marijuana, koka, det blir så… 

 

3.2.2.3 Demokratiunderskott 

Diskuterar man politik med sydamerikaner återkommer ofta problemen med demokratierna. 

Respondenterna vittnade om ett stort avstånd till politikerna, oegentliga valrörelser och en korrupt 

byråkrati. Respondenterna hävdade ofta att de inte var ‘politiska‟ eller kände till tillräckligt mycket om 

politik för att uttala sig. Avståndet till en imaginär bild av det politiska och politiker hörs i Sergios ord 

(3.11): Jag har bara mig själv och mitt eget liv. Kanske är jag lite på sidan om saker, men jag ser hur de sköter saker och det blir bara 

sämre. Det här med kapitalism, socialism, jag vet inget om det. Jag förstår inte mycket av ekonomi och politik. Få jag leva och arbeta är 

jag nöjd. Det fanns också många som ansåg politikerna vara väldigt kapabla. På frågan om det kunde vara 

problematiskt att Ecuador är ett litet land i förhandlingar, svarade Teresita (2.5) med en trubbig 

trosvisshet: Nej, nej, det kan de ha i åtanke … Jag tror att Rafael Correa, för att han är en så bra ledare, kan ta det i beräknande. 

Även om vi är ett litet land! Inte tror jag att någon kan köra över oss. Nu för tiden har vi folk som kommer att förhandla och sånt, de 

har ett verkligt politiskt medvetande, ja, vi har folk som är förberedda på den här uppgiften. Folk som är kapabla att ta sig an detta.

 Problemen med korruption och sättet att bedriva valrörelser nämns ofta av respondenterna. I många 

valrörelser vittnar respondenterna om hur de erbjuds paliativas, en slags muta eller gåva för att intressera 

potentiella väljare. Detta ger en negativ bild av politiker. Carmencita (2.8) säger: Politikerna, särskilt dom till 

höger, vill bara sådant som är till deras egen fördel! Dom är inte på den här sociala, eh, deras politik är inte på en social nivå, de ser 

bara sina egna intressen, som det alltid varit här. De tar, hur ska jag förklara, eh, eh, under förevändningen att de tar för folket, men det 

är bara för deras egen skull- De luras med saker, med jag vet inte hur många gåvor, med saker, med paliativas som dom kallas, dom 

lurar folk med paliativas, de tillfredställer folk för ögonblicket, med efteråt glömmer dom, därför att då har de redan vad de ville ha. För 
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egen del! Så är det! Elena (3.2) säger: Vi folket är bara till för att… alla är bara skådespelare. Och vi skulle åka härifrån till ett 

annat ställe för att rösta, man kan säga at de transporterar människor för att röta, så är det… För valet til borgmästare i San Andrés 

var detlikadant, de betalade folk. De går runt och knackar på dörren och betalar folk. De ger dig ett brev att…och jag menar, vi röstar 

därför at det är bra för oss att få pengar, och så betalar man för att bli president eller borgmästare. Eduardo (3.8) säger att 

fattigdomen politikernas fel: Det är deras sak, vad heter det, parlamentarikerna. Det finns mycket korruption bland dom, det är 

som en mafia, allting är uppgjort mellan dom, och bara dom. Dom vill bara styra för sin egen skull, bara för sin egen skull. Dom gör vad 

dom vill, dom vill bara styra för att tillgodose sina gena intressen, inte för folket, inte för landet, bara för dom själva. Silvia (3.7) 

uttrycker liknande tankar: Alla politiker, de möts och har sina möten och lovar och lovar till folket och efteråt glömmer de 

alltihopa, glömmer folket som egentligen givit dom sin röst, som har gett dom sitt förtroende. När de väl nått kongressen bryr de sig inte 

om någon annan. De är där för att se till välfärden i sin egen plånbok. Jorge säger: Det finns ett mycket, mycket stort avstånd, därför 

att det som de bryr sig om är deras saker, och folket får se till sina saker själv. Man har aldrig kunnat blanda in folket i det som är 

regeringsmakt, trots att dom säger att dom visst bryr sig. Fernanda (3.1): Politikerna frågar aldrig om saker är bra eller dåliga, om 

saker har gjorts rätt. Därför är det ganska vanligt, eller det är helt enkelt så, att politiker har ett annat sätt att tänka än folket därför 

att de har haft ett annat liv än oss. Jag vet inte hur jag ska säga det här, jag vill inte berätta mitt livs historia, men…Det är stor 

skillnad mellan en människa som varit hungrig har och den som aldrig gått hungrig. Tror du inte? Det finns en stor skillnad. Vad mer 

kan jag säga? 

 Många respondenter kände likväl att de kunde påverka politiken i sitt land, framförallt i Ecaudor och 

Colombia. Man påpekade främst att det fanns en möjlighet att välja president i öppna val. I Ecuador 

påpekade flera respondenter att politiska förändringar kunde ske genom deltagande i media, framförallt 

radion. I Peru fanns en stark känsla av hopplöshet och respondenterna menade att de inte var delaktiga på 

något sätt i politiken. I såväl Peru som Ecuador menade flera respondenter att ett sätt att påverka politiken 

var att störta presidenten i en kupp. Vera (2.2): Klart att vi kan påverka. Vi har makten. Vi kan slänga ut presidenten. 

Det har vi gjort många gånger. Det är upp till oss. Jorge (3.9) säger: Priserna går upp, allt är ganska dåligt här nu. Jag vet inte, jag 

tror att det är bättre att göra en statskupp så att det kommer en ny president som inte behandlar oss illa utan lyfter Peru. 

 

3.2.3 En sydamerikansk identitet 

I trettiosex intervjuer svarade den överväldigande majoriteten att det fanns en stark känsla av 

gemensamhet i Sydamerika. Många använde ordet brödranationer. Historia, kultur, mentalitet, religion, språk 

och politisk verklighet tillhörde de återkommande svaren. Även skeptiker till unionen kunde beskriva en 

stor likhet mellan länderna, exempelvis Juan Pablo (1.9): Det är klart. Självklart! Jag känner broderskap med dom. En 

fattig människa från Bolivia… Det finns ju många fattiga människor här också. Här gör man samma sak. Vilken skillnad finns de? 

Jag ser ingen. Men det finns dom som inte känner solidaritet. Jag känner självklart broderskap med de här länderna som är extremt 

fattiga. Om vi har möjligheten att hjälpa dom, varför ska vi då inte göra det? Så att alla kan få det bättre. Det tycker jag. (…) Vi har 

alla samma kultur. Vår kultur är i princip densamma. Våra kulturer handlar om jämlikhet, och vi vet hur man jobbar tillsammans. 

Jag ser oss som ett enda folk, men med olika regenter.  

 

3.2.3.1 Sydamerika splittrat av yttre krafter? 

Flera respondenter menade att det som förhindrat en sydamerikansk identitet var USA. Carmencita (2.8), 

som ovan visat skepticism emot USA:s historia i regionen, menade att länderna haft konflikter eftersom de 
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låtit sig manipuleras av ‘landet i norr‟. Ja, på grund av USA. Det finns en provokation som kommer därifrån. Det är inte i 

USA:s intressen. Att länderna går samman. Därför måste vi, vad heter det… eh, se till att ta hand om den här unionen. Och det är 

bättre att ta itu med problemen på en diplomatisk nivå. 

 Flera menade att det inte bara var en fråga om broderskap mellan länderna, utan att rentav att 

‘återvända till sina rötter‟. Exempelvis María Jesús (2.11) pekade på att kontinenten, innan spanjorerna och 

andra conquistadorer kom, var enat. Vi, ursprungsbefolkningen, fanns här innan. Då fanns inga gränser. Där borta i Perus 

högländer, det som de idag kallar Titicaca, eller sjön Titicaca, där fanns alltid våra handelsplatser. Allt. Det är som att återvända, eh, 

det är, eh, som att återvända till våra rötter. Våra, förstår du? Alltså, då var Sydamerika ett enda. Förstår du? Det som delade upp oss 

är att de conquistadorerna erövrade oss. Dom delade upp oss. Då, på den tiden, fanns inga gränser.    

 I princip alla respondenter såg gemensamma sydamerikanska faktorer. Men de som uttryckte en stark 

misstro mot en regionaliseringsprocess och möjligheten till fördjupat samarbete menade också att de 

gemensamma faktorerna inte var sammanhållande eller djupa. Detta uttrycktes exempelvis av Alejandro (2.3), 

som ovan påpekade att det fanns problem mellan olika länder som omöjliggjorde regionalt samarbete: Kolla 

här. Jag tror att det finns någon slags identitet. Jag tror att det kan vara därför att vi har ett språk gemensamt. En religion som varit så 

dominerande som katolicismen. Fattigdomen. Det politiska sättet, jag syftar speciellt på diktaturerna som ju nästan alla länder hade. 

För att inte säga alla. Ah! Reaggeton. (skratt) Jag tror att det finns några variabler… gemensamma faktorer. Men identiteten som 

kanske finns är utgjorda av ett par punkter, som kan få folk att identifiera sig med andra i grova drag. Vad kallar du en djup 

samhörighet? Något som man känner med sin landsman? Det jag vet att han som står bredvid mig känner när vi ser på vår flagga? Jag 

kan prata med en venezuelan eller en colombian om fotboll, kanske om Che Guevara eller fattigdom eller diktaturerna. Men jag kan inte 

förstå deras liv och de förstår inte mitt liv här i Quito. Mauricio (2.1), som ovan uttryckte en rädsla att Unasur alltid 

skulle dikteras av Venezuela och Chávez: Jag menar, när vi pratar om Bolívar och det som han ville… Jag menar, det är ju 

bara i böckerna, det är ju ingenting på riktigt, jag menar, vi har ju en annan slags kultur. Om du åker till Colombia kan du ju se 

sättet, folket, colombianerna… Du vet ju hur de arbetar och hur de behandlar folk. Jag menar, här har vi ju fortfarande jordägare, eh, 

jordägare som säger åt dig vad du ska göra… så jag menar, med Chile har vi ingen gemensam identitet, med Argentina har vi inget 

gemensamt, Bolivia – nåja, eh, där har vi kanske lite historia gemensamt, i böckerna, när Inka var här.. Och spanjorerna kom, som du 

vet, Peru och Bolivia var… Men att prata om Sydamerika, alla sydamerikaner – nej.  

 Flera pratar om problemet med massutvandringen av arbetskraft, och den negativa inverkan det haft 

på den sydamerikanska självbilden: Alfonso (2.4): Jag tror att vi förlorat det mesta av vår nationalism, på grund av 

emigrationen. Trots att de säger, nej, jag älskar mitt land, så säger och gör de saker… de åker så fort de kan, och de får en att tro att de 

någonsin kom från Ecuador. Jag menar, dom som bor i Spanien, New York, Miami, Los Angeles… var… det är bara det att… dom 

känner sig inte som Ecuadorianer mer. Diego (2.6) pratar också om en förlorad generation, men ser dem inte som 

stolta: Med Unasur skulle vi kunna ge ungdomarna verktyg, därför att ungdomarna är duktiga. Ungdomarna skulle inte behöva 

emigrera, förnedra sig, åka till USA eller vilket europeiskt land som helst, om de skulle veta att här, till exempel, fanns jobb.  

 

3.2.3.2 Xenofobi 

Trots att alla respondenter (utom en) menade att det fanns stora likheter och i många fall också ett 

brödraskap mellan länderna och folken fanns det också dem som motsade sig själva genom att uttala en 

xenofobisk inställning till grannländerna, exempelvis Fernanda (3.1), som ovan beskrev sin motvilja mot 

chilenare. Teresita (2.5) som ovan visat en stark tro på Unasur och ett enat folk, säger likafullt följande: 



 34 

Alltså, eh… colombianerna är… De har lätt för att prata, lätt för att övertala folk. Situationen de har där… ibland måste de ge sig 

av, på grund av gerillan och allt sånt, och dom kommer hit. (…) Men i ögonblicket en colombian får ett jobb, så vill han det inte, han 

gillar det inte. Därför att dom behandlar honom dåligt, därför att ’dom kommer behandla mig dåligt,som om jag vore det ena det 

andra…’ Och han gillar inte sitt arbete och säger upp sig. Vad händer då? Han blir beroende av den ecuadorianska staten. Ett annat 

fall var en, eh, före detta nunna. Hon sa upp sig från sitt konvent här. Och… hon försökte… Jag vet inte om hon lyckades eller inte men 

hon sökte jobb som gymnastiklärare här i Ecuador. Så håller dom på, och tar jobben från oss ecuadorianer! 

 

 

3.2.4 Operationaliseringen: Colombia, Ecuador och Peru, stickprovsintervjuerna 

Peru antogs representera ett land med stora interna problem och en opopulär president, Ecuador ett land 

med mindre interna problem och en populär president och Colombia ett land med stora interna problem 

och en populär president. 

 I länderna med populära presidenter (Colombia och Ecuador) fanns en påfallande tendens bland 

respondenterna som stödde sin president att också stödja dennes linje i fråga om Unasur. De som inte 

stödde presidenten stödde inte heller dennes Unasur-linje. I Peru stödde alla respondenterna idén om 

Unasur men inte för att man stödde presidenten. Överlag dominerades intervjuerna i Peru, liksom i 

Colombia, av den inrikespolitiska situationen.  

 Stickprovsintervjuerna i Chile, Paraguay, Bolivia och Brasilien (två i varje land) gav en endast en svag 

fingervisning om huruvida dessa mycket övergripande teorier stämmer. Likafullt stämde de, sammantaget 

med en av observationerna som gjordes i de andra länderna (vilken beskrivs närmare i 3.2.3) – att synen på 

en Sydamerikansk identitet var avgörande. Detta märktes framförallt hos de chilenska respondenterna. De 

var båda positiva till Unasur men menade att det var orealistiskt på grund av samarbetssvårigheter mellan 

länderna. Den ena, María Sofía (4.1), menade att hon inte kände någon samhörighet med de andra 

Sydamerikanerna trots att många likheter fanns – …Det är det att ibland är det väldigt svårt att förhandla med länder 

som inte är seriösa… Till exempel när Argentina var tvungna att devalvera sin valuta fem-sex år sen… Dom förvarnade inte någon 

utav medlemmarna i Mercosur det dom tänkte göra. Det som det hade som konsekvens var ju att deras produkter kom in i andra länder 

till ett mindre pris än konkurrenterna. Den gången sa Brasiliens president att han fick reda på det från tidningarna. Det här visar att 

man inte är särskilt seriös… Det som är synd är att det påverkar den Sydamerikanska integrationen och om man ser på det så är Chile 

lite isolationistiskt. Det är lite speciellt. Chile har alltid känt sig isolerat från alla. Vi har en väldigt isolationistisk mentalitet. Du som 

varit här flera gånger, har du inte märkt det? Men vi chilenare har den vanföreställningen att alla dömer ut oss… att hela världen är 

emot oss och att vi är ensamma. 

 I Bolivia och Paraguay var man mycket bekymrade över inrikespolitiska angelägenheter men i övrigt 

positiva till Unasur, framförallt i Bolivia där en stark identitetskänsla med andra andinska nationer 

beskrevs. Esperanza (4.4) menade att … det finns en fantastisk gemenskap mellan oss ursprungsbefolkning, vi har ju alla 

samma historia, samma kamp, även om vi kommer från olika länder! Meztiserna har ju också en fantastisk gemenskap, i alla fall 

gentemot oss! (skratt) De har också samma historia och förstår varandra. Vi vill alla samma sak för människorna är uppdelade på 

samma sätt, förstår du?  Hon fortsätter: Det är mer praktiskt för alla att vi samarbetar. Vi vill alla samma saker. Alla har 

samma problem, fattigdomen, maten, pengarna, barnen – att dom går i skolan, rättvisa. En dag kommer vi alla vara tillsammans som 

likar.   
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 I Brasilien stödde man en regionaliseringsprocess, särskilt som man ansåg Lula da Silva vara en av 

förgrundsfigurerna. Felipe (4.8) tvekade inte. … Det tar tid men det är klart vi kommer ha en union, ett enat Sydamerika. 

Vi är samma folk. Jag har många polare från andra länder, från Argentina, från Venezuela, Chile, jag har polare från, från Bolivia. 

Alla kommer hit och vi förstår varandra. En dag kan vi resa utan pass. Allt det här kommer hända. Alla länder tjänar på det. Alla 

vet det. Lula kommer leda det och allt kommer bli bättre, han kommer göra det.  En del länder bråkar men det är bara för att vi inte är 

ett land än, men när vi blir det kommer vi inte ha mer problem eller… Det kanske beror på vem du pratar med. Men dom som inte  

fattar dom kommer ju inte kunna stoppa det.  
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4 Analys 

 

I det här kapitlet kommer resultaten av intervjustudierna (kapitel 3) att analyseras. Då studien antagit en 

induktiv karaktär analyseras resultaten utan att försöka bevisa någon teori eller hypotes. Däremot diskuteras 

resultaten mot bakgrund av den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. Många av svaren 

överlappar varandra, varför de kan återkomma under olika avsnitt. 

 

4.1 Åsikter om Unasur – ett starkt stöd, men tvivel som måste mötas 

Ett av de viktigaste arbeten som Unasur har framför sig är att göra regionaliseringsprocessen känd. Unasur 

behöver bli ett starkt varumärke. Det är också viktigt att fördelarna med regionalism synliggörs. Inom 

NRA (kapitel 2.2) menar man att det inte finns några „givna‟ regioner – dessa skapas och omskapas 

medvetet eller omedvetet genom kollektivt mänskligt agerande och identitetsskapande. NRA lägger också 

vikt vid ett historiskt perspektiv eftersom det anger hur regionaliseringsdiskursen ser ut och förändrats över 

tid genom en social process.  

Få respondenter såg Unasur som en möjlighet till gemensamma förhandlingar. Häri ligger en av 

Unasurs verkligt potentiella styrkor. Sydamerikaner har en möjlighet att förbättra sina villkor i 

internationell handel och ytterst en större möjlighet att hjälpa sig själva och förbättra sitt samhälle på egna 

premisser. I kapitel 3.2.3.2 beskriver José Manuel hur länderna med interna problem kan komma att 

använda förhandlingssituationer till sin egen fördel (för att lösa sina egna problem), varför det inte går att 

förlita sig på dessa länder. Det kan vara av vikt att förhandla så många mindre frågor som möjligt för att 

bygga upp denna förhandlingsvana och också visa sin hemmaopinion att förhandlingar just syftar att hitta 

en gemensam plattform där enskilda länder kan dra fördel av varandra, fördelar som annars inte hade 

funnits. Att organisationen initiellt anklagas för att endast hantera ‘mjuka‟ frågor och undvika de svåra bör 

man vara medveten om från start. I samband med effektivt institutionellt arbete och ökat förtroende 

skulle detta kunna hanteras.  

Respondenterna ansåg att förhandlingar skulle kunna användas till att minska amerikanskt inflytande 

eller beroende av USA i regionen, vilket sågs som positivt. Den anti-amerikanska diskursen är väl 

etablerad över tid, men omstridd, inte minst mellan klasser. Den är polemisk och som diskuteras nedan 

(avsnitt 4.3), en diskurs som amerikanerna själva har makt över. USA har lanserat trovärdiga alternativ till 

Unasur (såsom FTAA och TLC) men avvisats av många sydamerikanska länder. De antiamerikanska 

sentimenten skulle kunna fokuseras i offentliga uttalanden till vikten av generell självständighet, demokrati 

och gemensamma styrka.  

Process ger förtroende för resultat, men resultat ger också förtroende för process. Den oerhörda 

vikten av att ersätta Världsbanken och IMF i regionen kan knappast underdrivas. Då dessa organisationer 

visat sig oförmögna att förändra principen om konditionaliteter, sin interna struktur och representativitet, 

och därmed reformeras i enlighet med den segdragna kritik som funnits, är det rimligt att se regionala 

banker och initiativ som en väg framåt. Som Unasurs första president Michele Bachelet påpekade i 
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inledningskapitlet (2.1.2), liksom flera respondenter, behövs konkreta resultat så fort som möjligt. Den 

sydamerikanska centralbanken tjänar därmed dubbla syften: att snabbt visa regionaliseringens fördelar och 

konkreta, fysiska resultat som inger förtroende för processen, samt öka den demokratiska legitimiteten i 

ekonomiska (och andra) processer. Eftersom man tror på banken – det är ett konkret resultat, bör Unasur 

fortsätta arbeta för att åta sig konkreta frågor, även om de är små (till att börja med) så att antalet konkreta 

resultat blir synliga. Infrastrukturprojekt skulle kunna vara ett sätt att synliggöra regionalism, passkontroller 

en annan. Ett annat sätt är att jobba med att få in folk från olika länder på höga poster – det skapar media 

i hemlandet och dess medborgare känner att de är viktiga. Rodrigo Borja kan vara ett exempel på det. 

 

  

4.2 Medborgerligt deltagande – förbättring av demokratin ett viktigt steg framåt 

Mot bakgrund av kontinentens icke-demokratiska historia finns ett oerhört värde av att betrakta den 

demokratiska process som omger Unasur. Att det finns respondenter som fortfarande tror att revolution 

är ett tillräckligt sätt för medborgare att delta i en demokrati är att betrakta som oroande. Demokratierna i 

Sydamerika är unga och det har funnits problem med partisystemen under diktaturerna som än idag 

försvårar det medborgerliga deltagandet (såsom dödspatruller som följde partilistor). Alltför många 

respondenter kände att deras röst inte gjordes hörd, eller ännu värre, att de inte förstod politik 

överhuvudtaget – de har inte tränats i att översätta sin verklighet i politiska termer. Även när de trodde på 

politiker och presidenter vittnade respondenternas orealistiska vördnad om ett avstånd till politiker och 

grundlig information om beslut. Ett omfattande arbete krävs för att åtgärda detta. Åtgärdandet av 

analfabetism och brist på information om olika politiska alternativ är naturligtvis i första rummet 

(inklusive information om opposition). Alla människor måste ha möjlighet att bilda ett politiskt parti på 

lika villkor, oavsett ekonomisk bakgrund. Att alla människors bakgrund finns representerat är mycket 

viktigt, såsom exempelvis Fernandas kommentar indikerar (avsnitt 3.2.2.3).  

Lagstiftning kring detta har varit mycket svårt i Sydamerika, även om reformarbete pågår i vissa 

länder. Bristen på politisk legitimitet påverkar Unasur i ett längre perspektiv. Så länge ledarna väljer 

regionalt samarbete kommer positivt regionalisering ske på kort sikt. Att arbetet är förankrat hos 

medborgarna är dock viktigt för att genomdriva svåra beslut, och för att ‘fel‟ beslut inte fattas och ger 

unionen negativ konnotation. Att den demokrati som trots allt finns fungerar väl och utan odemokratiska 

inslag (såsom palitativas och korruption) är självklar. Medlemsstaterna såväl som Unasur som organisation 

skulle behöva beakta detta och arbeta för individuella och gemensamma initiativ för att stärka 

demokratierna. Eftersom initiativet till Unasur skett på presidentiell nivå skulle detta kunna drivas från 

regeringarna även om kongressen motsätter sig det.  

Chávez är en nyckelfigur i det sydamerikanska samarbetet, men ledarrollen måste förvaltas med stor 

omsorg, särskilt som att det är troligt att Chávez återväljs, och eventuellt också Úribe. De sydamerikanska 

presidenterna behöver lösa sina konflikter på ett förtroendeingivande och långsiktigt hållbart vis. Som 

respondenterna visat kan Chávez uppfattas inte bara som en förespråkare för regionaliseringen utan också 
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en ledare. Men den polemiska framtoningen skadar relationen till Úribe och colombianerna. Det finns 

därför anledning att tro att det kan finnas liknande tendenser i andra sydamerikanska länder som Chávez 

inte stödjer. Att respondenter kommenterar hans bakgrund som militär bör snarare ses som en reaktion 

mot militärdiktaturerna, och vikten av att hålla statsmakt och militärer åtskiljda för att skapa ett starkare 

förtroende för demokratin. Men den auktoritära stilen förstärker också idén om ett avstånd mellan folket 

och politiker (där politiker är självsvåldiga) och en känsla av att osämjan mellan länderna i själva verket är 

på elitnivå, vilket i längden också har demokratiförsvagande effekter. Vill man bygga Chávez patos som 

ledare kan myten om Bolívar med fördel användas. Det är viktigt att se riskerna med detta – fortsätter 

hans divergerande retorik finns en risk att myten om ett enat Sydamerika ges en negativ konnotation.  

En del av de inrikespolitiska problem som vissa respondenter nämnde syftade på sådant som andra 

länder kämpar med och som påverkar deras relationer till andra länder. Ett ökat förtroende mellan 

länderna skulle kunna vara en väg framåt (se också avsnitt 4.3), vilket byggs främst genom större 

kontaktytor och en betoning av fördelarna med att lösa problemen gemensamt. Att medborgarna i vissa 

länder är alltför bekymrade med inhemska problem vittnar om den avgörande betydelse Unasur kan ha 

och vikten av att alla länder gemensamt bekymrar sig om hur de gemensamt kan möta problemen. Om 

gemensamma strategier finns skulle Unasur kunna ses som ett positivt och starkt alternativ när den 

inhemska regeringen är oförmögen att åtgärda problem.  

 

4.3 En sydamerikansk identitet – Unasurs främsta styrka 

Det finns starka skäl att tro att en stark känsla av likhet och brödraskap finns i Sydamerika. Respondenter 

baserade sitt tillit till andra länder på sin känsla av likhet och samförstånd kring centrala fenomen, som 

fattigdom och exploatering. Det gemensamma språket, religionen och kulturen ingav dem en stark känsla 

av ömsesidig förståelse. Emedan vissa menade att denna likhet endast var ytlig finns alla förutsättning för 

att medborgare från olika länder att förstå varandra – ideologiska meningsskiljaktigheter finns även inom 

nationer och är inte i sig problematiska – det intressanta är förutsättningarna för dialog. Problemet som många 

respondenter pekade på och som diskuterats ovan (avsnitt 4.2) är avståndet till politiker – trots att känslan 

av broderskap finns mellan folken agerar den politiska eliten inte därefter. Det finns här tre utsikter: folket 

enas genom en ökad folklig representation, folket enas transnationellt, eller så sker ingen ökad 

regionalisering. Oavsett vilket av de två första alternativen finns en stark bas för diskursiv konvergens 

bland folken. Finns incitament för regionalisering finns en stark regionalism. Detta skulle kunna vara 

Unasurs största styrka och bör noggrant förvaltas. 

Många respondenter talade istället om USA som en möjlig källa till kunskap och fördelaktiga 

handelsavtal (TLC) som skulle kunna föra landet framåt. Det har länge funnits en idé om att det 

amerikanska (eller europeiska) skulle vara bättre än det sydamerikanska. Sydamerika skulle kunna tjäna på 

att stärka det kollektiva självförtroendet och den kollektiva självbilden. Detta kan, som alltid, göras genom 

lanseringen av Sydamerikanska varumärken. Det skulle kunna vara personer framgångsrika och 

unionsinriktade digniteter, som Lula, Chávez, Kristina Kirchner – eller en återlansering av viktiga 



 39 

sydamerikaner som Bolívar eller poeter, författare, målare – varför inte kulturella platser och 

naturfenomen? Det viktiga vore att lansera dessa som våra eller lägga fokus på att personen eller 

fenomenet beskrivs som sydamerikanska. Alla kan interpelleras av en sådan diskursiv omtolkning av det 

som tidigare varit uppdelat i vårt och deras, och den kumulativa stoltheten kan höja medborgarnas känsla 

av värde och tyngd. Sydamerika är och kan bli en stark politisk aktör, men den måste själv inta sin roll som 

(s k) stake-holder.  

 En viktig del i den självförtroendehöjande processen skulle kunna vara att närmare studera effekterna 

av de många miljoner gästarbetare som lämnat landet, eller generellt studera synen på utlandet (som ju 

många respondenter hänvisade till som mer utvecklad), för att se hur denna självförnekande process kan 

dekonstrueras. Av respondenternas svar finns det anledning att tro att misstanken mot amerikanska 

intentioner i regionen skulle kunna verka enande. Detta är ett tveeggat svärd – emedan känslan av 

utsatthet enar folken, är det inte Sydamerika som har den diskursiva makten. Den amerikanska makten 

över diskursen är fortfarande aktiv, vilket innebär att USA skulle kunna ändra sin politik visavi Sydamerika 

och därmed utmana den förenande diskursen om deras interventionistiska intentioner. Att amerikanerna 

förskjuts skulle kunna baseras i viljan till självstyre, där goda relationer ger ett meningsfullt utbyte för båda 

parter. Conquistadorernas splittrande effekt på kontinenten och Simón Bolívars dröm skulle kunna vara 

ett bättre sätt att såväl förklara det förflutna som den lämpliga framtiden – det förflutna är redan inaktivt 

och kan omkonstrueras i enlighet med behov. Skulle ursprungsbefolkningens status i Sydamerika höjas 

skulle deras redan väl etablerade samarbeta och förenande diskurs genast ge en positiv spill-over-effekt på 

övriga befolkningarna. 

Konflikterna – krigen: respondenterna vittnar om att detta inte nödvändigtvis uppfattas på ett 

personligt plan, med ett fåtal undantag. Konflikterna är inte folkligt förankrade. Frågan om gränsstriderna 

skulle kunna tolkas som en fråga för den politiska eliten. Ett aktivt val att jobba för fredliga lösningar 

skulle kunna ses som ett av den närmaste tidens viktigaste uppgifter för Sydamerikas presidenter. Det 

finns åtskilliga sätt att hantera frågan: i) Krigsretorik måste till varje pris undvikas. Diplomatiska uttryck 

måste användas. Flera respondenter såg Unaasur som ett potentiellt fredsprojekt – detta skulle kunna 

fångas upp. Till en början skulle medborgare kunna känna sig hotade av bristen på tydligt och 

„handlingskraftigt‟ ledarskap (i enlighet med tidigare militaristiska diskurs). Úribes hantering av 

gränskonflikten med Ecuador visar dock att en annan retorik är möjlig, och folket kan vänjas vid den. ii) 

Alla konflikter måste hanteras inom ramen för Unasur. Att ta upp frågan där – om nödvändigt i 

extrasessioner – ger publicitet åt organisationen och betydelse åt regionala lösningar. Den diplomatiska 

lösningen skulle kunna bli en fråga om prestige. OAS bör ej längre användas och det är av stor vikt att 

ordförandeskapet i Unasur aggressivt tar sig an regionala frågor. Det är dock viktigt att ta sig an andra 

frågor än konflikter, såsom miljö, kommunikation, infrastruktur mm – det behövs konkreta, synliga och 

positiva resultat. Förhandlingar mellan länderna bör därför snarast möjligast institutionaliseras. Med fördel 

bör länderna bidra med frågor de finner av vikt för att initiera en närvaro i hemlandets media. Det måste 

finnas en gemensam ansträngning att omskapa eller återuppfinna vissa nationalistiska idéer. Det är viktigt 
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(som vi sett i EU-processerna) att länderna behåller sina unika identitet. Men nationell styrka bör inte 

hävdas genom att offentligt ‘brösta upp sig‟ mot grannländer. 

Såsom påpekats ovan är det bärande tanke i NRA att diskursiva förståelser av regionalism bör beakta 

historiska aspekter. I Sydamerika pekade många på historiska problem mellan länderna. Det skulle kunna 

vara av stor vikt att beakta hur dessa vidtalas. Gränsstrider i modern tid kan med lätthet omtalas som en 

del av ett ‘mörkt förflutet‟ då länderna plågades av diktaturer och medborgarna inte hade möjlighet att 

styra landet själva, och en upplyst förståelse av regionalism saknades. Vissa respondenter beskrev 

skillnaden i hanteringen av regionala frågor på det viset så en sådan diskurs finns redan etablerad i 

Sydamerika.  

Många pratar inte bara om en sydamerikansk union utan också latinamerikansk. Det är en intressant idé 

för framtida utveckling. Framgången för ALBA är en viktig nyckel till en framgångsrik integration norrut. 

Här måste dock problemen med ideologier, personcentrerad politik och aggressiv utspel ses som ett 

avgörande hinder. Det är av central betydelse att unionen skapas med gemensamma regionala värderingar, 

som exempelvis Simón Bolívar själv antydde. Ideologier anger inte bara olika sätt att uppnå samma saker, 

men ibland också olika målsättningar. Det är omöjligt att begära att alla länder väljer samma ideologi. 

Unasur skulle därför kunna sträva efter att uppnå en lång rad saker som inte kräver samma ideologi, och 

projekt inom ramen för unionen där alla länder inte behöver delta. det är avgörande att få med sådana 

länder som Colombia på deras egna, folkvalda villkor. Risken är annars att länder som Colombia eller Chile 

– som är särskilt mån om sin politiska integritet – inte deltar fullt ut, till stor förlust för hela unionen. 

Problemen i ett land som Colombia är tveklöst av sådan karaktär att de bäst löses internationellt, och med 

den spill-over som nu sker till bland annat Ecuador och Peru är det i folkets långsiktiga intressen att dessa 

löses gemensamt. Det skulle här också kunna ses som viktigt att den anti-amerikanska retoriken fokuserar 

på ömsesidiga fördelar (många respondenter ser USA som en källa till positiva möjligheter) så att länder 

som demokratiskt väljer starka amerikanska relationer inte blir exkluderade.  

Alla utbyten (exempelvis på universitetsnivå) eller kontakter mellan länderna måste uppmuntras. Av 

xenofobiska uttalanden som de av Teresita (avsnitt 3.2.3.2) och Alejandro (avsnitt 3.2.3.1) framgår att en 

intensivare förståelse av varandras likheter och olikheter skulle gagna unionen. Människorna med 

upplevelser av positiva möten med andra länder och intressanta historier om olikheter (och likheter) 

kommer att upptas av det sociala nätverket – positiv förändring genom probing. Positiva attityder bör 

spridas i största möjlighet så att framtida integrationsbeslut emottas utan skepticism.  

 

 

4.4 Tolkning av resultatet inom ramen för det teoretiska ramverket 

I avsnitt 2.1.3 framkom att ett av syftena med Unasur är en gemensam handelsunion, och ett eventuellt 

gemensamt försvarsråd. Resultatet av studien visade att detta har en stark förankring hos folket. Den 

starka samhörigheten som många respondenter beskrivit tyder på att förutsättningarna för en union är 

starka. De respondenter som inte trodde på en union, och framförallt inte litade på grannländernas 
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intentioner, hade också ofta en negativ syn på en gemensam sydamerikansk identitet. Unasur liknar 

därvidlag den europeiska gemenskapen mer än exempelvis Mellanöstern, trots att den fortfarande lider av 

nationalistiska och nationalstatliga konflikter (vilket EU inte gör). Skulle gränskonflikter och dylikt 

fortsätta, finns dock en allvarlig risk att Mellanösterns regionalism återskapas i Sydamerika, med misstro 

och ideologisk polarisering.  

 Tidigare forskning kring sydamerikansk regionalism och Unasur visar vikten av att civilsamhället 

driver på processen, då de dels är demokratins väktare, men också s k agents of change, aktörer som 

strategiskt kan förändra de politiska och institutionella strukturerna och diskurserna. Strukturer består av 

aktörer, och aktörerna utgör själva en struktur. Staterna, kan och bör därför, enskilt och tillsammans, 

arbeta för att följa de råd Rindefjäll och Sarti förordar. En viktig del i detta är den fortsatta satsningen på 

medborgarnas integration i ekonomin och det politiska livet (liksom ökat förtroende för politiker).  

 Busmann och Gomes de Reis och Teixeira menade att Sydamerikas ekonomiska satsning på 

medborgarna skulle kunna driva split mellan USA och Sydamerika, då dessa inte rör sig i samma 

makroekonomiska riktning. Emedan ett minskat inflytande för USA i regionen skulle kunna stärka Unasur 

finns också en möjlighet till starka gemensamma förhandlingsmöjligheter, vilket skulle kunna leda till en 

ny och mindre antagonistisk relation med grannen, vilket är viktigt inte minst eftersom vissa medborgare 

känner att Unasur kan vara ett vänsterprojekt, vilket leder till misstänksamhet och eventuellt lägre nivåer 

av integration.  

 

4.4.1 Vidare forskning 

Den psykosociala intervjumetoden visade att respondenterna interpellerade olika diskurser beroende på 

narrativ. I resultatdelen visades två exempel som skulle kunna styrka den teorin. Eftersom diskurserna kan 

kartläggas – den här studien utgör en ansats till det – skulle det kunna vara av intresse att först fastslå vilka 

diskurser som finns för att sedan studera dem kvantitativt. Med en sådan information skulle akademin 

kunna peka på vilka avgörande steg som bör tas för att säkra regionaliseringen – såväl främjande som 

dämpande initiativ. Om något särskilt fenomen visar sig vara av särskild vikt skulle vidare psykosociala 

narrativa studier kunna vara ett sätt att närma sig de livssituationer som producerar interpellationer till 

fenomenet. Om korrelationer finns, kan det vara av stort värde att se hur medborgare skulle kunna mötas 

för att ge Unasur de bästa förutsättningarna. 
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5 Sammanfattning 

 

Regionalisering är en av de viktigaste trenderna i global politik sedan Kalla Krigets slut. De många 

sydamerikanska länderna som valt och återvalt vänster- och centervänsterpresidenter beslutade sig 2008 

för att skapa en union i enlighet med den Europeiska Unionen. Det är statsvetenskapligt relevant att 

studera detta fenomen, eftersom det inte bara förändrar Sydamerikas förhandlingsläge visavi „nord‟, utan 

också har potential att förändra alla fattiga regioners förhandlingsläge.  

 Sydamerika har i stort en gemensam kultur, historia, språk, religion och etnisk sammansättning – ändå 

har kontinenten historiskt plågats av gränsstrider och konflikter, ofta med nationalistiska förtecken. Men 

demokratierna i de flesta av de sydamerikanska länderna är unga. Ett ökat inflytande för medborgarna i 

Sydamerika skulle ge dem en större chans att utöva den slags regionalisering de vill ha. Medborgarna är 

aktörer som kan påverka de politiska strukturerna genom strategiska handlingar. Den här uppsatsen har 

haft för avsikt att kartlägga de sydamerikanska medborgarnas åsikter i etableringen och konsolideringen av 

Unasur, och ge en bild av möjligheter och försvårande omständigheter för regionalisering.   

 Då medborgarnas åsikter stått i fokus för studien användes kvalitativ psykosocial intervjumetod, 

vilken syftar till att låta respondenterna associera fritt kring en rad teman eller frågor, för att låta dem tala 

med egna ord om sådant de själva finner viktigt. Intervjuer gjorde med trettiosex respondenter från 

Colombia, Ecuador och Peru, där respondenterna tillsammans utgjorde en teoretisk mättnad för de olika 

diskurser som antogs finnas i regionen. Genom NRA-teorin framtogs tre generella teman som ansågs vara 

viktiga för regionalism. De grundar sig i en föreställning om att regionalism är en social konstruktion som 

sker genom en historisk process. Respondenterna intervjuades om sina åsikter kring Unasur, sin syn på 

medborgerligt deltagande och en sydamerikansk identitet.  

 Respondenterna ville gärna se Unasur lyckas. Många trodde att det var oundvikligt, eftersom folken 

var lika, eller till och med endast artificiellt uppdelade. Andra ansåg det omöjligt på grund av nationalism 

och de historiska (och nutida) konflikterna. Konflikterna hade skadat förtroendet mellan länderna, men 

vissa menade att konflikterna endast funnits på politisk elitnivå och inte förankrat hos folket. En del 

respondenter såg det som en möjlighet att bli fri amerikanskt inflytande i regionen medan andra såg det 

som ett hot att mista amerikanskt stöd och „utveckling‟. Att unionen idag har en stark vänsterorientering 

kunde anses som hämmande för höger- eller proamerikanska stater. Viktigt för framtida förtroende i 

unionen var konkreta resultat, såsom fullföljandet av planerna på en gemensam centralbank. 

Uppfattningen av demokratierna var att anse som mycket dålig – stort misstroende fanns mot politiker 

och många ansåg det svårt eller omöjligt att delta i det politiska livet. Icke desto mindre var presidenternas 

politik (inklusive stöd eller skepticism mot Unasur) uppmuntrad av folket, om presidenten var populär. 

Andra menade att just presidenterna – på grund av polemiska inställningar eller inkompetens, utgjorde 

själva bromsklossen för Unasur. I många fall var de inrikespolitiska problemen så svåra att de i allt 

prioriterades före regionalisering. Unasurs största styrka var emellertid att finna i den starka 

sydamerikanska gemenskapen, även om den också motsades av vissa respondenters xenofobi eller ilska 
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över historiska oförrätter. Vissa menade att det finns djupa ideologiska skillnader vilka övergick den 

gemensamma identiteten.  

 Mot bakgrund av respondenternas svar och med stöd i det teoretiska ramverket antogs därför att ett 

fokus på större medborgerligt deltagande i de politiska processerna var av stor vikt. Korruption och 

valfuskliknande beteende behövde minskas, och presidenterna agera mindre självsvåldigt. Det starka 

stödet för regionalisering skulle kunna översättas i hanteringen av mindre svåra frågor som kan ge 

konkreta resultat, och det är viktigt att föra alla konflikter och förhandlingar till Unasur, bland annat för 

att ge den uppmärksamhet medialt. Den kollektiva självbilden måste stärkas och omformuleras till en 

regional diskurs. 
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Appendix 

 

Variation på frågor till respondenterna: 

 

 

Åsikter om Unasur: 

 

 Kunskap om Unasur 

 Önskemål för Unasur. Andra möjligheter (TLC, FTAA)? 

 Regionaliseringens möjligheter – kommer det att ske? 

 Historisk möjlighet – varför händer det (inte) nu? 

 

 

Medborgerligt deltagande: 

 

 Politik generellt – preferenser? 

 Deltagande i den nationella politiken (möjligheter att sätta dagordningen, påverka politiken) 

 Delaktighet i den regionella politiken 

 Möjligheten till jämlikt deltagande i en union 

 

 

En sydamerikansk identitet: 

 

 Förenande egenskaper i Sydamerika 

 Förtroende för andra sydamerikaner 

 Personliga erfarenheter av medborgare från andra länder 

 Relationerna till grannländer … 

 

 


