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Útdráttur 

Orðræðan um bjartar framtíðarhorfur Brasilíu og Rómönsku-Ameríku á sér langa 

sögu.  Um það fjallaði Stefan Zweig bók sinni Brasil, Land of the future árið 

1942, De Gaulle í frægri ræðu 1964 og fjölmargir áhrifamenn aðrir síðan. Tímar 

umbrota og átaka eru þrátt fyrir það engin nýlunda í sögu Rómönsku-Ameríku en 

margt bendir til að nýr kafli, ólíkur þeim fyrri, sé hafinn.  Eftir áratuga skeið 

harðstjórnar og kúgunar eru lýðræði og mannréttindi víðast hvar að festast í sessi 

og því fylgir sterkari sjálfsmynd og aukið sjálfstraust. Þessi þróun hefur leitt til 

þess að áratuga forræði Bandaríkjanna yfir svæðinu í anda The Monroe Doctrine 

frá árinu 1823 sætir vaxandi gagnrýni og lönd álfunnar leita nú leiða, ýmist í 

samstarfi eða á eigin forsendum, til að tryggja öryggi sitt og afkomu.  Engum 

dylst, sem kynnir sér málin, að undirliggjandi eru sterkir straumar í þá veru að 

Rómanska-Ameríka hljóti þann sess og þá virðingu í alþjóðakerfinu sem stærð og 

mannfjöldi álfunnar gefur tilefni til en mikið hefur skort á að svo sé.  Hafa verður 

þó í huga í allri umfjöllun um Rómönsku-Ameríku að skuggi misskiptingar og 

fátæktar með tilheyrandi brotalömum í innviðum samfélaganna grúfir enn yfir og 

þar er geysimikið verk óunnið í flestum landanna.   

Í þessari ritgerð, sem byggir á heimildarýni, er gerð grein fyrir þróun og sögu 

stofnanabundins samstarfs Suður-Ameríkuríkja svo sem í Mercosursamtökunum 

og Samtökum ríkja við Andesfjöll.  Sérstaklega verður sjónum þó beint að nýjasta 

afsprengi slíks samstarfs, UNASUR, sem stofnað var til árið 2008.  Samtökin 

sækja fyrirmynd sína til Evrópusambandsins og vísa til alveg nýrrar sýnar í 

heimshlutanum. Fjallað verður um samskipti S-Ameríkuríkja og Bandaríkjanna í 

ljósi þess að stórveldið í norðri hefur verið mikill og örlagaríkur áhrifavaldur í 

heimshlutanum frá því snemma á 19. öld.  Helstu niðurstöður eru þær að 

samskipti Suður-Ameríkuríkja við umheiminn séu á vendipunkti. Færð verða rök 

fyrir því að nauðsynlegt sé fyrir Suður-Ameríkuríkin að rjúfa þá pattstöðu sem 

komin er upp í samskiptunum við Bandaríkin og skjóta fleiri stoðum undir 

uppbyggingu sína með nánara samstarfi við ríki Evrópusambandsins, BRIC-ríkin 

og ríkin á suðurhveli með tvíhliða eða marghliða samningum.  Meginniðurstaðan 

er þó sú að farsælast sé fyrir Suður-Ameríku að feta leið aukins svæðasamstarfs.   
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Abstract 

South-America has long been referred to as land of the future. Stefan Zweig did 

so in his book Brazil, land of the future, in 1942, De Gaulle in a famous speach in 

1964, and other influential people both before and after that.  After decades of 

military dictatorship and hardship, democracy and human rights are gaining 

grounds all across South-America and as a result self confidence and self 

awareness are on the rise. This process has brought to a dispute the long lasting 

dominance of the USA, in the spirit of The Monroe Doctrine from 1823, in the 

area.  As a result the South American countries now seek new economical, social 

and political alternatives, either bilaterally or multilaterally, to enhance their 

security and prosperity.  It’s obvious to anyone, who looks into South American 

state of affaires, that the hemisphere is firmly and rightly seeking status and 

recognition in the world according to its size and population. However, when 

studying the South American continent, one has to bear in mind that the shadow 

of poverty and injustice, that threatens the infrastructure of many societies, is 

apparent and that it will be a an enormous task to confront those problems. 

This literature review study will look into the history and evolution of 

institutionalized cooperation amongst South American states, focusing 

particularly on MERCOSUR and The Andean Community.  A special attention 

will be given to the UNASUR, an intergovernmental union, established with the 

UNASUR Constitutive Treaty on May 23rd 2008.  The South American USA 

relations will be covered whereas the powerful neighbour in the north has had a 

long lasting influence in the hemisphere.  The main results indicate that South 

American relations with the outer world are at a crossroad.  It will be argued, that 

it is of an imperative importance for South America to revaluate its relations with 

the USA at the same time as ties with other regions and states like the EU, the 

BRIC states and other states in the southern hemisphere, are strengthened 

bilaterally or multilaterally.  The main conclusion is however that the states in 

South America should enhance regional cooperation and integration.  Only by so 

doing is it likely that this continent of 17 million square kilometres and 360 

million inhabitants will accomplish the status on the world scene it desires.  
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Formáli 

Rannsóknarritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í 120 ECTS eininga 

meistaranámi í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands. Við skrif ritgerðarinnar 

naut ég leiðsagnar Hólmfríðar Garðarsdóttur, prófessors við spænskudeild 

Háskóla Íslands, og vil ég þakka henni leiðsögn, ráðgjöf, aðstoð við heimildaöflun 

og þann áhuga sem hún sýndi verkefninu frá upphafi til enda. Einnig vil ég þakka 

kennurunum í alþjóðasamskiptum við HÍ, sem með kennslu sinni gerðu hvert 

einasta námskeið bæði fræðandi og skemmtilegt, fyrir að koma á laggirnar löngu 

tímabærri námsbraut.  Þeir tímar eru liðnir þegar snertifletir með hefðbundnu 

brauðstriti hér uppi á Íslandi og hræringum í alþjóðamálum voru fáir.  Það sem 

gerist á alþjóðlegum vettvangi hefur á okkar tímum, við upphaf 21. aldar,  bein 

áhrif á fólk, heimili og fyrirtæki um alla heimsbyggðina.  Efling kennslu og 

rannsókna á alþjóðamálum var því tímabær enda má halda því fram að slík 

þekking sé forsenda þess að Íslendingum farnist vel við gerbreytta og síbreytilega 

heimsmynd. 

Ég naut þeirra forréttinda  að skrifa þetta verkefni í gamla húsmæðraskólahúsinu 

við Þórunnarstræti á Akureyri þar sem AkureyrarAkademían er til húsa og 

fræðaiðkun er í hávegum höfð.  Vil ég þakka félögum mínum í Akademíunni fyrir 

að auðga andann reglulega með uppbyggjandi samræðum um ástand og horfur í 

alþjóðamálum. Að lokum bjó ég að því við alla vinnuna að hafa dvalið heilt ár 

sem skiptinemi í Brasilíu fyrir margt löngu og að hafa allgott vald á spænsku 

vegna vinnu á Spáni og eftir búsetu og ferðalög um Síle, Bólivíu og Perú.  Það 

reyndist lykillinn að margvíslegu efni um málefni þessarar heimsálfu sem ella 

hefði verið óaðgengilegt.                                      
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1 Inngangur 
Rómanska-Ameríka er í flestra huga forvitnilegur en jafnframt fjarlægur 

heimshluti sem við fyrstu sýn skiptir okkur hér á Íslandi ekki miklu máli.  En er 

það svo?  Í sunnanverðri Ameríku eiga sér nú stað mikil umskipti sem meðal 

annars birtast í miklum efnahagsuppgangi og vaxandi svæðasamstarfi.  Það er 

alveg ljóst að umheimurinn mun í vaxandi mæli fylgjast með og verða var við 

Rómönsku-Ameríku á sviði alþjóðastjórnmálanna á komandi árum.  Samkvæmt 

skýrslu PricewaterhouseCoopers (2008) er því til dæmis spáð að brasilíska 

hagkerfið muni meira en þrefaldast og verða orðið jafn stórt samanlögðum 

hagkerfum Þýskalands og Bretlands og hið fjórða stærsta í heiminum, á eftir 

hagkerfum Kína, Bandaríkjanna og Indlands, árið 2050. Allra nýjustu spár gera 

jafnvel ráð fyrir að þetta gerist enn fyrr í ljósi nýlegs olíufundar fyrir ströndum 

landsins. Þá liggur fyrir að áframhaldandi efnahagsvöxtur Kína og Indlands hvílir 

að stórum hluta á aðgangi að hráefnum í Brasilíu og öðrum Suður-

Ameríkuríkjum.  Að öllu samanlögðu blasir því við að álfan muni fá stóraukið 

landfræðipólitískt1 vægi á næstu árum. Tilgangur þessa verks er að leggja lóð á 

vogarskálar aukinnar þekkingar á sviði alþjóðamála í heimshluta  sem er lítt 

rannsakaður hér á landi.  Meginviðfangsefni ritgerðarinnar snýr að 

svæðasamvinnu innan álfunnar og er það valið í ljósi þess að vaxandi 

tilhneigingar til svæðasamvinnu og samruna  gætir nú í öllum heimshlutum.  

Sérstaklega verður sjónum beint að samspili innri og ytri þátta, það er samskiptum 

ríkja álfunnar innbyrðis og samskiptunum við aðra heimshluta, einkum 

Bandaríkin.  

Rétt er að hefja máls á því að alþjóðavæðingin hefur breytt heimsmyndinni mikið 

á skömmum tíma og á það við um jafn ólík svið og verslun, viðskipti, menningu 

og stjórnmál. Öll ríki, stór og smá, veik og sterk  þurfa að endurmeta stöðu sína í 

því ljósi.  Þekking á samhenginu milli hagsmuna einstakra ríkja  og þróunar 

alþjóðamála verður því stöðugt þýðingarmeiri.  Hugtakið heimamarkaður í þeim 

skilningi að um sé að ræða afmarkað varið markaðssvæði á til dæmis ekki við 

                                                
1	  Hugtakið „landfræðipólitík“ er þýðing á enska orðinu geo-political sem vísar til samspils  og 
styrks  þátta eins og stjórnmála, landfræðilegrar stöðu , lýðfræði og efnahags, einkum með hliðsjón 
af því hvaða áhrif þeir hafa á stöðu og stefnu ríkja í utanríkismálum. 
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lengur.  Nær er að tala um að heimurinn allur sé orðinn einn heimamarkaður.  

Afleiðingarnar eru þær að efnahagssamvinna þjóða, sem eiga menningarlega og 

viðskiptalega samleið, styrkist og það birtist meðal annars í stórauknu 

svæðasamstarfi í öllum heimshlutum eins og áður sagði.  Þessi þróun er þó ekki 

aðeins bundin við menningar- og efnahagsmál. Nýjar hættur eins og 

hryðjuverkastarfsemi og loftslagsbreytingar, auk glímunnar við 

flóttamannavandann, ógna öryggi almennings og kalla á viðbrögð sem ekki eru á 

færi einstakra ríkja.  Scholte (2005:185) orðar það svo að hraði og umfang 

alþjóðavæðingarinnar hafi þegar gert viðtekna stjórnarhætti, sem byggjast á 

forsendum einstakra ríkja, úrelta í glímunni við slík vandamál.   Alþjóðastofnanir 

sem áður voru kjölfestan í samfélagi þjóðanna hafa margar hverjar misst vægi.  

Nærtækt er að líta til Atlantshafsbandalagsins og Norðurlandaráðs í tilfelli Íslands 

hvað þetta varðar og til OAS (e. Organization of American States) hvað varðar 

Rómönsku-Ameríku.  Við bætist að ný efnahagsleg stórveldi eins og Kína, 

Indland og Brasilía eru hröðum skrefum að auka áhrif sín og staða annarra að 

breytast að sama skapi, með tilheyrandi valdatilfærslum. Undir niðri kraumar svo 

gremja vegna viðvarandi ójöfnuðar ríkra og fátækra þjóða, oft nefnt gjáin milli 

norður og suðurs, sem veldur æ meiri spennu í alþjóðavæddum heimi.  

Aflvaki þeirrar þróunar sem þetta verkefni fæst við er fyrirbærið sem kallað er 

alþjóðavæðing.2 Margir hafa reynt að koma höndum yfir og skilgreina 

alþjóðavæðinguna en með umdeildum árangri enda stundum sagt að á meðan 

þróuninni fleygir fram silist skilningurinn í kjölfarið á hraða snigilsins.  Það er þó 

víst að alþjóðavæðing á sviði viðskipta er ekki ný af nálinni.  Nýlundan er hin 

pólitíska og menningarlega alþjóðavæðing sem ruggar áður viðteknum viðhorfum 

og gildum. Þessi þróun mála á alþjóðavettvangi hefur verið mér hugleikin og varð 

kveikjan að þessari rannsókn.  Í þessu samhengi hefur mikið verið fjallað um þann 

nýja veruleika sem Ísland stendur frammi fyrir eftir lok kaldastríðsins og brottför 

Bandaríkjahers og þá auðvitað í tengslum við samrunaferlið í Evrópu.  Eins hefur 

                                                
2	  Engin óumdeild skilgreining er til á hugtakinu. Þó má ef til vill segja að það vísi til sögulegrar 
þróunar en þó einkum nýlegra grundvallarbreytinga sem hafa hlotist af byltingu í upplýsinga- og 
samgöngutækni.  Við það hafa fjarlægðir orðið afstæðar og náin tengsl ríkja, fyrirtækja,  samtaka  
og einstaklinga orðið möguleg þótt höf og álfur skilji að, þvert á fyrri hindranir eins og landamæri 
og skert persónufrelsi.  Á efnahagssviðinu er hugtakið oftast tengt við framgang kapítalískra 
viðskiptahátta í heiminum.  Til gamans má geta að Sigurður Pálsson skáld kallar 
alþjóðavæðinguna: „Þessa fjölvitund þar sem engin yfirsýn er möguleg“, í bók sinni Minnisbók, 
sem út kom hjá JPV 2008. 
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kastljósið sem fyrr beinst að Bandaríkjunum og í vaxandi mæli að ríkjum Austur-

Asíu, einkum Kína og Indlandi.  Rómanska-Ameríka hefur verið nokkuð afskipt í 

þessu sambandi í fræðunum og þaðan berast fáar fréttir til Íslands nema af 

náttúruhamförum og stórslysum, fyrir utan árlegu febrúarfréttina um karnivalið í 

Ríó.  Staðreyndin er þó sú að þar eru merkilegir hlutir að gerast.   Fyrst ber að 

nefna óvænt ris Brasilíu sem á skömmum tíma hefur minnt alþjóðasamfélagið á að 

þar er á ferðinni fimmta stærsta ríki heims að flatarmáli með áttunda stærsta 

hagkerfið og er jafnframt er einn helsti framleiðandi nauðsynjavara í heiminum.  

Hitt stóra ríki álfunnar, Argentína, er líka rísandi veldi sem sést á því að það er, 

ásamt Brasilíu, annað tveggja ríkja Suður-Ameríku sem sæti eiga í G-20 

ríkjahópnum.  

Höfundur þessa verkefnis var svo lánsamur að fá tækifæri til að dvelja sem 

skiptinemi í Brasilíu í eitt ár og hefur þessi heimshluti staðið honum nærri síðan.  

Þetta var á þeim tímum þegar hver hershöfðinginn tók við af öðrum á forsetastóli 

og net útibúa hersins var jafn þéttriðið í borgum og bæjum og net sparisjóðanna 

áður fyrr hér á landi.  Að andmæla hernum á þessum tíma var dauðans alvara því 

aftökusveitir (p. squdron de morte), sem myrtu meðal annars róttæka námsmenn 

og verkalýðsleiðtoga,  fengu að starfa óáreittar.  Þrátt fyrir þetta fór ekki fram hjá 

neinum að undir niðri blundaði mikill vilji til breytinga og framfara sem drifinn 

var áfram af stolti og sterkum þjóðernistilfinningum.  Það var illskiljanlegt fyrir 

gest að fátækt og umkomuleysi væri jafn útbreitt vandamál og raun bar vitni í 

þessu stóra landi gífurlegra náttúruauðæfa, slíkt ástand hlyti að vera tímabundið.  

Sömu vandamálin eru enn til staðar í Brasilíu en þrátt fyrir það eru runnir upp nýir 

tímar, um það er ekki lengur efast.  Samkvæmt spám Goldman Sachs verður 

brasilíska hagkerfið stærra en það franska og enska fyrir árið 2025 og 

matsfyrirtækið Standard og Poor’s hefur mælt sérstaklega með Brasilíu sem 

fjárfestingarkosti með þeim afleiðingum að fjármagn hefur streymt til landsins.  Í 

valdatíð Lula da Silva forseta frá 2002-2010 lækkuðu erlendar skuldir og 

verðbólga hjaðnaði auk þess sem gjaldeyrisvaraforðinn jókst verulega.  Nýfundnar 

olíulindir gefa fyrirheit um að þessi árangur sé varanlegur (The Global Guru, 

2011).   Í krafti stærðar sinnar er landið í oddastöðu í samrunaferlinu í Suður-

Ameríku og reiðubúið til að stíga fram á „stóra svið“ alþjóðasamfélagsins og 

mynda mótvægi við Bandaríkin, hitt stórveldið í heimshlutanum.  Að öllu 
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samanlögðu er Brasilía því mjög spennandi  rannsóknarefni. Þess má einnig geta 

að mörgum árum síðar, árið 1998, bjó höfundur í Síle og kynntist því landi einnig 

vel. Þetta var á þeim miklu umbrota- og uppgjörstímum þegar fyrrverandi 

einræðisherra landsins Augusto Pinohet var kyrrsettur í London að kröfu spænska 

dómarans Baltazars Garçon. En þótt Síle sé skrefinu á undan Brasilíu hvað varðar 

pólitíska og efnahagslega þróun þá er samt ólíku saman að jafna þar sem landið er 

smátt í samanburði við Brasilíu þótt það teljist meðalsterkt í sínum heimshluta. 

Aukið vægi Brasilíu og Argentínu, vaxandi metnaður, pólitískar umbætur og 

samstarfsferlið í álfunni gera hana að spennandi rannsóknarsviði.  Sá tími þegar 

þjóðir Suður-Ameríku lutu leiðsagnar Bandaríkjanna í stóru og smáu er liðinn og 

valddreifð stjórnkerfi eru óðum að leysa einræðis- og klíkustjórnmálin af hólmi.   

Einnig má segja að sá tími sé liðinn þegar þekking á málum fjarlægra heimshluta 

flokkaðist undir sérviskulegt grúsk þeirra sem ekki höfðu annað þarfara að gera.  

Þvert á móti.  Umfangsmikil þekking á gangi mála í Suður-Ameríku er hluti þess 

að geta lesið í framvinduna og áttað sig á því hvernig alþjóðakerfið og samskipti 

ríkja og ríkjabandalaga eru að þróast. 

Rétt er að geta þess að stundum gætir nokkurs ruglings í landfræðilegri umfjöllun 

um þann heimshluta sem hér er til umfjöllunar og því er rétt að skerpa aðeins á því 

efni.  Rómanska-Ameríka er hér notað um allt samfellt landsvæði sunnan 

landamæra Bandaríkjanna suður til Eldlands (spæ. Tierra del fuego). Mið-

Ameríka er notað um svæðið milli Mexíkó og Kólumbíu og Suður-Ameríka um 

landsvæðið þar fyrir sunnan (sunnan Panama). Eyríki Karíbahafsins, sem eru 24, 

teljast svo sérstakt svæði.  Þegar fjallað er um allan heimshlutann er því talað um 

Rómönsku-Ameríku og eyjar Karíbahafsins.  Oft er í umfjöllun um þennan 

heimshluta talað um Mexíkó, Mið-Ameríku og eyjar Karíbahafsins í sama mund 

og þá vegna náinna tengsla og nálægðarinnar við Bandaríkin. Í þessu verkefni 

verður skammstöfunin MMK notuð um það svæði til hægðarauka.  Því er við að 

bæta að stundum hættir fólki til að einfalda flókinn veruleika þessa svæðis í ljósi 

þess að aðeins tvö tungumál, spænska og portúgalska, eru móðurmál mikils 

meirihluta íbúanna.  Staðreyndin er sú að á svæðinu eru töluð fimm tungumál af 

evrópskum uppruna og sex tungumál sem upprunnin eru í heimshlutanum og eru 

talsvert útbreidd.  Þess utan er vitað um að minnsta kosti 100 tungumál og 
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mállýskur sem hafa takmarkaða útbreiðslu.  Einnig er vert að hafa í huga að 

menningarlegur fjölbreytileiki er geysimikill.             

Rannsóknarspurningarnar, sem tekist er á við í þessari rannsókn, tengjast stöðu og 

framtíðarhorfum í samstarfs- og samrunaferli ríkja Suður-Ameríku með hliðsjón 

af samskiptum álfunnar við Bandaríkin.  Leitað verður svara við áleitnum 

spurningum með því að skoða þróun stofnanabundins samstarfs með sérstakri 

áherslu á nýjasta afsprengið, UNASUR, sem vísar til alveg nýrrar framtíðar ef 

áætlanir ganga eftir.  Rannsókninni er ætlað að skýra þau umskipti sem eru að 

verða í þessum heimshluta og þau landfræðipólitísku áhrif sem af þeim munu 

leiða en um það hafa íslenskir fræðimenn lítið fjallað.  

Að loknum þessum inngangi er fræðilegt baksvið alþjóðastjórnmálanna rakið í 

öðrum kafla.  Þar er um að ræða stutta samantekt um helstu kenningar í 

alþjóðasamskiptum (e. IR theory) sem lagðar eru til grundvallar við rannsóknir og 

greiningu á samskiptum ríkja. Kenningar í alþjóðasamkiptum eru frjósamur akur á 

mörkum margra fræðigreina með stjórnspekilegan undirtón þar sem ólík 

þekkingarfræðileg og verufræðileg afstaða fræðimanna til álitaefna eru í 

brennidepli.  Jafnframt er sérstök umfjöllun um svæðasamvinnu og samruna þar 

sem greint er frá helstu hugtökum og kenningum sem að þeirri þróun snýr. Í 

kjölfarið, það er í þriðja kafla sem nefnist aðferðafræði og framkvæmd, er fjallað 

um rannsóknarspurningar verkefnisins og það vinnulag sem stuðst er við til að 

leita svara við þeim.    Í fjórða og fimmta kafla er þróun svæðasamstarfs í Suður-

Ameríku rakin og greint frá samskiptum álfunnar við Bandaríkin sem verið hafa 

ríkjandi stórveldi í heimshlutanum.  Í sjötta kaflanum er fjallað um Brasilíu sem er 

langstærsta ríkið í Suður-Ameríku og sem fyrirsjáanlega mun hafa úrslitaáhrif á 

þróun mála varðandi svæðasamstarf. Sjöundi kaflinn greinir frá tilurð UNASUR 

sem, ef áætlanir ganga eftir, vísar til alveg nýrrar framtíðar í samstarfi Suður-

Ameríkuríkja.  Í áttunda kafla, umræðukaflanum, er svo þróunin í heimshlutanum 

greind í ljósi kenninganna sem til grundvallar liggja og raktar nokkrar dæmisögur 

(e. case studies) til áréttingar. Tilgangur þeirrar umfjöllunar er að greina þróun 

mála, spá fyrir um líklega framvindu og svara með því rannsóknarspurningunni 

um hvert stefni í svæðasamstarfi Suður-Ameríkuríkja. Og jafnframt hvaða áhrif sú 

þróun muni hafa á samstarf álfunnar við Bandaríkin. Að síðustu eru helstu 



  

13 

niðurstöður dregnar saman auk þess sem farið er nokkrum orðum um gildi og 

annmarka rannsóknarinnar.  Ritgerðinni lýkur síðan með samantekt og 

lokaorðum. 
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2 Fræðilegt baksvið 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim kenningum í alþjóðasamskiptum sem helst 

eiga við í umfjöllun um það rannsóknarefni sem hér er til skoðunar og þá vaxandi 

svæðasamvinnu í nær öllum heimshlutum sem rekja má til áranna eftir lok seinni 

heimsstyrjaldarinnar.  Gerð er grein fyrir samhengi framvindunnar með sérstakri 

áherslu á þróun alþjóðamála á síðasta áratug 20. aldar og fyrstu árum þeirrar 21.  

Einnig verða sögulegar forsendur og pólitískir hagsmunir, sem að baki liggja, 

greindir.  Hafa ber í huga að umfjöllun um þróun alþjóðamála á þessu tímabili ber 

þess greinileg merki að áhrif alþjóðavæðingarinnar fara stigvaxandi sem birtist 

meðal annars í aukinni tilhneigingu til að draga úr skörpum skilum milli utanríkis- 

og innanríkismála. Reyndar er Jan Aart Scholte (2005:78) þeirrar skoðunar að 

hvers konar verufræðileg aðgreining á innri og ytri tilvist ríkja í dag sé 

bókstaflega afvegaleiðandi.  Þessi nýja nálgun í fræðilegri umfjöllun um 

alþjóðamál er undir áhrifum frá mótunarhyggju (e. constructivism) sem líta má á 

sem andsvar við áhrifamestu kenningum í alþjóðasamskiptum allan 

kaldastríðstímann, nýraunsæishyggjunni (e. neo-realism) og nýfrjálshyggju-

stofnanahyggjunni (e. noe-liberal institutionalism) sem hafa efnislega þætti og 

vald sem útgangspunkt.          

2.1 Kenningar í alþjóðasamskiptum 

Í meira en 2000 ár hafa hugsuðir Vesturlanda glímt kerfisbundið við 

grundvallarspurningar stjórnmálanna í þeirri viðleitni sinni að auka skilning  á 

orsökum sundurlyndis og stríðsátaka annarsvegar og samvinnu og friðar 

hinsvegar.  Með Vestfalíusamningnum3 1648 var lagður grunnur að núverandi 

ríkjaskipan í heiminum. Hið fullvalda ríki varð til sem lögformleg eining en sú 

eining er hornsteinn hinnar pólitísku raunsæishyggju í alþjóðastjórnmálum.  

Hugsjón  Immanuels Kants (1724-1804) um sambandslýðveldi í Evrópu hlaut 

                                                
3	  Westfalíufriðarsamningarnir bundu árið 1648 enda á Þrjátíu ára stríðið, sem öll evrópsku 
stórveldin höfðu dregist inn í.  Samningarnir lögðu grunn að nýju pólitísku skipulagi í Evrópu sem 
byggðist á fullvalda ríkjum. Í þeim var kveðið á um valdheimildir einvaldskonunga, til dæmis 
réttinn til að leggja á skatta, starfrækja fastaheri og reisa varnarmannvirki á landamærum. 
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aftur á móti ekki náð fyrir augum ráðamanna þess tíma í álfunni og það var ekki 

fyrr en á seinni hluta 20. aldar sem tími þeirra hugmynda rann upp.   

Þess má geta að á Íslandi veltu menn líka fyrir sér gangi mála í heiminum.  Í 

ævisögu Matthíasar Jochumsonar eftir Þórunni Valdimarsdóttur (2006:326) taka 

þeir tal saman Matthías, dr. Jón Hjaltalín landlæknir, Halldór Kr. Friðriksson 

yfirkennari og Lárus Sveinbjörnsson bæjarfógeti er síðar varð háyfirdómari.  Þar 

sem þeir sátu sem sælastir við toddýdrykkju heima hjá dr. Jóni á gamlárskvöld 

þjóðhátíðarárið 1874 spyr Jón vini sína hvað þeir haldi að mestu ráði um gang og 

úrslit mála í veröldinni. Halldór svarar: „Mundi það ekki vera 

hnefarétturinn?“  Lárus er annarrar skoðunar: „Ég hygg nú að það sem mestu 

ræður séu peningarnir.“  „En hvað segið þér vinur?“ segir þá Hjaltalín og beinir 

orðum sínum að Matthíasi sem situr þungt hugsi.  „Mannvitið“, svarar hann þá. 

Matthías segir nemendum Gagnfræðaskólans á Akureyri þessa sögu rétt fyrir jólin 

fjörtíu árum síðar og bætir við að allir hugsandi menn ættu að velta fyrir sér hvað 

ráði mestu um gang og úrslit mála í veröldinni. Það sem er athyglisvert við 

samræður þeirra þremenningana í samhengi þessa verkefnis er samsvörun 

skoðana þeirra við helstu kenningar þeirra fræða sem fást við alþjóðasamskipti. 

Þannig eru tengslin  milli raunsæishyggjunnar og hnefaréttarins augljós.  Sömu 

sögu er að segja um frjálslyndisstefnuna og peningana.  Mannvitið, sem Matthías 

nefnir til sögunnar, má svo tengja við mótunarhyggjuna sem hafnar allri 

lögmálshyggju og segir að maðurinn með viti sínu og skynsemi geti þrátt fyrir allt 

breytt veröldinni ef vilji hans standi til þess. 

Sú kenning sem lengi hefur verið fyrirferðamest í allri umfjöllun um samskipti 

ríkja nefnist pólitísk raunsæishyggja (e. political realism) og víst er að hún hefur 

sett mark sitt á öll samskipti Suður-Ameríkuríkja bæði innbyrðis og við 

umheiminn enda álfan á áhrifasvæði Bandaríkjanna þar sem raunsæishyggjan 

hefur lengst af haft sterk ítök. Dunne og Smith (2008:92) orða það svo að frá árinu 

1939 hafi ráðamenn i Bandaríkjunum verið undir sterkum áhrifum 

raunsæishyggjunnar og kenningin hafi haft þau áhrif að háleit hugmyndafræði hafi 

vikið fyrir hagsmunagæslu og þeirri sannfæringu að aukinn efnahags- og 

hernaðarstyrkur, með tilheyrandi fælingarmætti, væri besta tryggingin fyrir friði.  

Þá segja þeir að lengi hafi verið litið á raunsæishyggjuna sem eins konar leiðarvísi 
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um það hvernig hámarka skyldi hag ríkja í fjandsamlegu umhverfi og það skýri 

mikil og langvarandi áhrif kenningarinnar. Í stuttu máli hverfast hugmyndir 

klassískrar raunsæishyggju um innsta kjarna mannlegs eðlis.  Grunntónninn er 

hörð gagnrýni á hughyggjuna (e. idealism) fyrir barnslega bjartsýni á eðli 

mannsins. Sigurbjörn Einarsson (2008) talar um „manneðlisrómantík“ í þessu 

sambandi og segir, með vísan í heimsstyrjaldirnar tvær, að hún hafi oft vakið 

falsvonir með mönnum og leitt til andvaraleysis með herfilegum afleiðingum.  

Samkvæmt raunsæishyggjunni snúast öll stjórnmál um baráttuna fyrir völdum því 

maðurinn er óendanlega sjálfselskur og gæddur ósvalandi þörf til að ráðskast með 

aðra.   

Helsti kennimaður hinnar klassísku raunsæishyggju er Hans Morgenthau (1904-

1980) og er hann jafnframt einn þekktasti fræðimaðurinn á sviði 

alþjóðasamskipta. Hann nálgast viðfangsefni sitt á frumspekilegum og trúarlegum 

nótum um hinn fallna mann og er hvað það snertir undir áhrifum hugsuða eins og 

Þúkýdidesar, Ágústínusar, Hobbes og Machiavellis.  Í stjórnmálavafstri, segir 

Morgenthau (1946:66), er það hinn líffræðilegi eiginleiki að vilja drottna yfir 

öðrum sem ber skynsemina og siðferðiskenndina ofurliði.  Afleiðingin er sú að öll 

viðleitni til að takast á við alþjóðastjórnmál með tilstilli alþjóðastofnana og 

alþjóðalaga eða aðferðum eins og afvopnun er í besta falli barnaleg eða það sem 

verra er, sennilega stórhættuleg.    

Innan hinna einstöku ríkja er valdatogstreitunni haldið í skefjum með 

valdastrúktúr studdum stofnanaveldi sem beinir kröftunum í áttir sem gagnast 

samfélaginu.  Réttkjörin stjórnvöld og sameiginlegir hagsmunir borgaranna, sem 

afsalað hafa fullveldi sínu til ríkisins með gerð samfélagssáttmála, skapa farveg til 

friðar og framfara. Á alþjóðasviðinu er ástandinu þveröfugt farið því þessar 

forsendur friðar og framfara eru þar ekki til staðar. Þess vegna fær 

drottnunaráráttan útrás á alþjóðasviðinu þar sem fjöldi ríkja, sem haldin eru 

óseðjandi valdafíkn, leika lausum hala.  Afleiðingin samkvæmt Morgenthau 

(1946:66) er að: 

Framvindan í alþjóðapólitík snýst ekki um val heldur nauðsyn; vegna 
þess að hún veltur á þáttum sem eru utan valdsviðs sérhverrar 
ríkisstjórnar.  Einstakar stjórnir geta hunsað þessa þætti, en leggja þar 
með heill og hamingju þjóða sinna að veði.  Spurningin um stríð eða frið 
ræðst af samspili þessara þátta sem eru viðvarandi burtséð frá því 
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hverslags stjórnvöld eiga í hlut.  Þjóðir eru friðelskandi við ákveðnar 
kringumstæður, en ófriðsamar við aðrar. 

Skrif  Morgenthaus hafa haft mikil áhrif og til marks um það eru þau orð Brent 

Scowcrofts (2008:243), þjóðaröryggisráðgjafa Gerald Ford og George Bush eldri, 

að bókin Politics Among Nations, sem kom fyrst út 1948 og hefur verið 

margendurútgefin, hafi lengi verið grundvallarrit, einskonar Biblía  nema af hans 

kynslóð í alþjóðasamskiptum. Í þeirri bók fer Morgenthau í vísindalega greiningu 

á alþjóðakerfinu, til dæmis hvaða hegðunarmynstur verður ofan á við hvaða 

kringumstæður, hvaða leiðir eru farnar að settum markmiðum o.s.frv.  Niðurstaða 

hans er djúp vantrú á alþjóðalögum, almenningsáliti og afvopnun, hvað þá að 

Sameinuðu þjóðirnar geti nokkru breytt um þessi efni.  Hvað almenningsálitið 

varðar rekst Morgenthau harkalega á hugmyndir Immanuel Kants, guðföður 

frjálslyndisstefnunnar, sem hélt því fram að ef almenningur fengi einhverju um 

ráðið veldi hann frið því þessi sami almenningur færði stærstu fórnirnar ef til 

stríðs kæmi.  Víst er að Morgenthau hefði hafnað kenningunni um lýðræðisfriðinn 

sem kom fram á 7. áratugnum og Michael Doyle (1986:1151-69) og fleiri vöktu 

athygli á með skrifum sínum undir lok síðustu aldar og byggir á hugmyndum 

Kants.  Kenningin um lýðræðisfriðinn (e. democratic peace theory), það að nær 

útilokað sé að lýðræðisríki fari í stríð hvert gegn öðru,  tengist svo enn nýrra 

hugtaki í öryggisfræðunum, öryggissamfélag (e. security community) þar sem svo 

háttar til að stríð er talið óhugsandi og ríki hafa ekki uppi neina hernaðartilburði 

hvert gagnvart öðru.  Þeir Adler og Bennet (1998) taka ríki Vestur-, Mið- og hluta 

Austur-Evrópu sem dæmi hvað þetta varðar og vísa til þess að í stað 

hefðbundinnar samkeppni í anda raunsæishyggjunnar ráði nú ferðinni þróun sem 

byggist á samruna á sviði efnahags og öryggismála.  

Kenningum Morgenthaus var andmælt fyrir að einblína á valdapólitík og neita að 

horfast í augu við að heimurinn breytist sem aftur kallar á nýja sýn og nýjar 

lausnir.  Spurt var: Hverjar verða lyktirnar ef ríkin láta eingöngu stjórnast af 

hömlulausri „real-pólitík“?4   Er valdabröltið takmark í sjálfu sér eða leið til að ná 

ákveðnu takmarki? Og þá hvaða takmarki?  Seinni tíma raunsæishyggjumenn eins 

                                                
4	  Hugtakið real-pólitík vísar til þess að öll stjórnun skuli hafa sérhagsmuni ríkisins sem 
útgangspunkt.  Þær aðgerðir sem gripið er til skulu taka mið af þeirri staðreynd að ríki eiga í 
stöðugri samkeppni sín á milli í heimsskipulagi þar sem stjórnleysi ríkir.  Eini  mælikvarðinn á 
árangur er hversu vel hefur tekist til við að vernda og efla ríkið.	  	  	  
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og Kenneth Waltz og John Mearsheimer, oft kenndir við nýraunsæishyggju (e. 

neo-realism),  höfnuðu ofuráherslu Morgenthaus á manneðlið og áhrif þess á gang 

mála í alþjóðakerfinu og leituðu skýringa í því hvernig kerfið sjálft  er byggt upp, 

í formgerð þess.  Þeir höfnuðu því einnig að kerfið væri alltaf eins í grunninn, 

samt við sig, og gengust við því að það væri sífellt að taka á sig nýjar myndir.  Í 

þeirra huga er þó ekki um neitt sem heitir alþjóðasamfélag að ræða því samskipti á 

alþjóðavísu einkennast eftir sem áður af stjórnleysi og sérhagsmunir hinna 

fullvalda ríkja yfirskyggja aðra þætti í samskiptum þeirra enda útgangspunkturinn 

alltaf hlutfallslegur ávinningur (e. relative gains).   

Önnur höfuðkenning alþjóðasamskiptanna, frjálshyggjan (e. liberalism), síðar 

nýfrjálshyggju-stofnanahyggjan (e. neo-liberal institutionalism), á það 

sameiginlegt með raunsæishyggjunni að efnislegir þættir og vald eru 

þungamiðjan.  Munurinn felst í áherslunni á mikilvægi lýðræðis og frjálsra 

viðskiptahátta.  Öndvert við raunsæishyggjuna gengst þessi stefna við mikilvægi 

alþjóðastofnana og því hlutverki sem þær gegna í heimi samkeppni og 

stjórnleysis.  Þannig segir Lamy (2008:133) að alþjóðastofnanir hvetji til og stuðli 

að samstarfi sem oft tryggi hagsmuni þjóða, þó með þeim fyrirvara að árangur sé 

líklegastur þar sem hagsmunir ríkja fara saman, en við aðrar kringumstæður sé sú 

hætta sífellt fyrir hendi að ríki svíkist undan merkjum og taki eigin hag fram fyrir 

heildarhag.  

Báðar þær kenningar, sem hér hefur verið getið, hafa sætt vaxandi gagnrýni, 

einkum eftir fall Sovétríkjanna og hrun járntjaldsins árið 1989.  Þá hefur það verið 

harðlega gagnrýnt af fylgjendum síðnýlendustefnunnar (e. post colonialism) að 

kenningar, sem hafi hagsmuni ríkjandi stórvelda sem útgangspunkt, móti 

alþjóðakerfið með þeim hætti sem verið hefur. Síðnýlendustefnan leggur áherslu á 

að það valdaójafnvægi sem einkenndi nýlendutímann lifi enn góðu lífi í heimi 

alþjóðastjórnmálanna sem sé augljóst ef litið er til ójafnrar stöðu kynjanna, 

kynþátta og stétta á þeim vettvangi.  Galeano (1971:1) lýsir ástandinu þannig að í 

raun viðgangist sú verkaskipting milli ríkja heimsins að sum hagnist á meðan 

önnur séu dæmd til að tapa og að ríki Suður-Ameríku hafi tilheyrt seinni hópnum 

allar götur síðan nýlenduveldin fóru þar um ránshendi.  Annars hefur helsta 

andsvarið við sterkri stöðu nýraunsæishyggjunnar og nýfrjálslyndu-
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stofnanahyggjunnar komið frá þeim sem kenndir eru við mótunarhyggju (e. 

constructivism).  Gagnrýni þeirra beinist að því að eldri kenningar, sem hafa vald 

og auð sem útgangspunkt en hafna mætti hugmynda,  dugi engan veginn til að 

skýra þróun heimsmála á síðustu áratugum. Hér má minna á að máttur 

hugmyndanna var Victor Hugo hugleikinn því hann sagði að ekkert fengi stöðvað 

framrás hugmyndar hverrar tími væri kominn.  Það tvennt sem oftast er nefnt í 

þessu sambandi er (1) hrun „tvípóla kerfis“ kaldastríðsáranna – þess kerfis sem 

raunsæissinnar töldu vera tákn stöðugleika og jafnvægis í alþjóðakerfinu – og (2)  

samrunaferlið í Evrópu.  Valur Ingimundarson orðar það svo að mótunarsinnar 

hafni þeirri nálgun að líta á alþjóðakerfið sem einangrað fyrirbrigði og segja að til 

að rannsaka það verði að taka mið af stjórnmála-, menningar-, félags- og 

efnahagsþróun í þjóðríkjunum.  Í stað þess að líta á alþjóðakerfið sem einangrað 

fyrirbæri eða orsakavald sem móti stefnu/hegðun ríkja í alþjóðasamskiptum hafa 

mótunarsinnar beint sjónum að  víxlverkun þessara tveggja grunneininga.  

Markmiðið er að sýna hvernig tilteknir þættir innan þjóðríkjanna móti 

alþjóðakerfið og hvernig tengsl þessara þátta umskapi eðli alþjóðasamskipta.  

Hugtakið sjálfsmyndir þjóðríkja (e. national identities) er talsvert notað í þessari 

umræðu og bent á að þær séu síður en svo stöðugar og breytist í tengslum við 

hræringar í alþjóðamálum (Valur Ingimundarson, 2008:xix).  Margt fleira fellur 

með hugmyndum mótunarsinna.  Samrunaferlið í ESB og fleiri svæðabandalögum 

er þeim hugleikið og þar sjá þeir augljós merki þess að viðteknar hugmyndir um 

fullveldi samkvæmt klassískum vestfalískum skilningi (sjá neðanmálsgrein bls. 

26) séu á undanhaldi.  Einnig telja þeir breyttar áherslur, svo sem aukið vægi 

sammannlegra gilda eins og  siðferðis og mannréttinda í alþjóðastjórnmálum,  

merki um hið sama. Gott dæmi um slíkt séu aðgerðir alþjóðasamfélagsins kenndar 

við íhlutun af mannúðarástæðum, friðargæslu og friðaruppbyggingu, en slíkar 

aðgerðir, þar sem sammannleg gildi vega þyngra en gróin fullveldissjónarmið, 

hafi til skamms tíma verið óhugsandi. 

Skilningur á mótunarhyggjunni sem kenningu í alþjóðasamskiptum hefur vafist 

fyrir mörgum.  Ef til vill getur verið gott að grípa til sálfræðinnar til hægðarauka 

því í raun er verið að yfirfæra hugmyndina um félagslega skilyrðingu einstaklinga 

yfir á ríkin – sem ekki er úr vegi þar sem þeim er stjórnað af einstaklingum.  Í stað 

þess að líta á samfélagið sem leiksvið fyrir einstaklingana eins og 
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raunsæishyggjan gerir lítur mótunarhyggjan á samfélagið sem leikstjórann, aflið 

sem mótar og stýrir einstaklingunum og gjörðum þeirra. 

Á síðustu árum hafa ný viðhorf og kenningar, sem ganga mun lengra í gagnrýni 

sinni á nýraunsæishyggjuna og nýfrjálshyggju-stofnanahyggjuna en 

mótunarhyggjan, verið að festa sig í sessi.  Þessi nýju viðhorf hafa verið nefnd 

póstpósitivísk, póststrúktúralísk eða póstmódernísk og eiga það sameiginlegt að 

hafna hinni þekkingarfræðilegu nálgun eldri kenninga.  Valur Ingimundarson lýsir 

þessum nýju viðhorfum þannig að þau gagnrýni oft ríkjandi ástand með því að 

upplýsa valdatengsl í alþjóðasamskiptum og hafni því að algildur sannleikur sé til 

í þeim efnum. Aðferðirnar eru mismunandi en geta meðal annars falist í 

orðræðugreiningu og afbyggingu hugtaka á borð við ógn og öryggi – ekki nægi að 

einblína á ríkisvaldið á tímum alþjóðavæðingar því einnig þurfi að taka mið af 

öðrum þjóðfélagsöflum (Valur Ingimundarson, 2008:xx).  Það sem meginmáli 

skiptir í þessu samhengi er að hinar viðteknu kenningar gefa sér að hægt sé að 

dæma allar fullyrðingar um fyrirbæri heimsins réttar eða rangar. Slík nálgun er 

kennd við raunhyggju og pósitívisma. Nýju viðhorfin hafna þeirri 

þekkingarfræðilegu nálgun á þeim forsendum að engin hlutlaus viðmið sem geri 

það kleift séu til staðar – hver kenning gefi sér í raun fyrirfram hvað teljist 

staðreyndir og því sé útilokað að taka sér hlutlausa stöðu til að skera úr um 

ágreining þeirra á milli (Smith og Owens, 2008:177).  Nánar verður vikið að 

þessu efni í kaflanum Rannsóknarspurningar, aðferðafræði og framkvæmd hér á 

eftir. 

Ein þessara nýju kenninga og sú sem á best við það viðfangsefni sem hér er til 

umfjöllunar er síðnýlendustefna.  Hún hefur lengi komið við sögu í rannsóknum á 

menningu, bókmenntum og mannfræði  gömlu nýlendanna en fær ekki umtalsvert 

vægi á fræðasviði alþjóðasamskipta fyrr en á þessari öld.  Það verður að teljast 

merkilegt þar sem viðfangsefni póstkólóníalismans eru í senn alþjóðleg og 

pólitísk, svo sem þjóðflutningar, sjálfsmyndir þjóða og þjóðarbrota, þjóðerni og 

þjóðernishyggja og sú menning sem gerir heimsvaldastefnu mögulega svo 

eitthvað sé nefnt.  Ástæða þess að þessi stefna átti lengi vel ekki upp á pallborðið í 

þeim vestræna fræðaheimi sem fæst við alþjóðasamskipti er sú að hann 

einskorðaðist lengst af við efnislega þætti og nálgun raunsæishyggjunnar eins og 
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áður sagði.  En þetta er að breytast vegna þess að  mörk ólíkra kenningaskóla um 

þessi efni verða óljósari eftir því sem alþjóðavæðingunni vindur fram.  Að mati 

Smith og Owens (2008:176-178) höfðu árásirnar á tvíburaturnana 2001 mikil áhrif 

á þróun þessara fræða og ollu því að menn sáu samband Vesturveldanna og 

fyrrum nýlendanna í nýju ljósi og jafnframt að hagsmunir þessara  ólíku heima eru 

og hafa alltaf verið nátengdir.  Síðnýlendustefnan hefur stuðlað að þessari þróun 

og valdið því að margir fræðimenn horfa til stefnunnar og þess víða sjónarhorns 

sem hún birtir þegar þeir fást við að greina alþjóðastjórnmál.  Þetta hefur haft í för 

með sér að í stað þess að einblína á hefðbundna efnislega þætti eins og 

hernaðarmátt völd og ríkidæmi er nú einnig litið til menningarlegra þátta til að 

auka skilning á gangi mála í heiminum.    

Hafa verður í huga að hugtakið síðnýlendustefna er villandi að því marki að halda 

mætti að við lifðum á tímum þar sem heimsvaldastefnan tilheyrir fortíðinni.  

Kjarni málsins er sá að tími nýlendustefna í hefðbundnum skilningi beinna 

yfirráða nýlenduherrans yfir landi og þjóðum er vissulega liðinn en við hefur tekið 

nýlendustefna með nýjum formerkjum þannig að gjáin milli nýlenduveldanna og 

fyrrum nýlenda í formi valda- og aðstöðumismunar er enn óbrúuð.  Fræðimenn 

eins og  Duffield (2001) hafa bent á að í nútímanum sé í raun staðinn öflugri 

vörður um vestræna efnahags- og hernaðarhagsmuni í mörgum þróunarlöndum en 

gert var á nýlendutímanum.  Þeir lýsa ástandinu sem ný-nýlendustefnu og velta 

fyrir sér hvaða valdaþættir það séu sem viðhalda  kerfisbundnu óréttlæti 

alþjóðakerfisins. Ein skýring póstkólóníalista, eins og Doty (1996), er sú að 

áhrifamestu kenningarnar í alþjóðasamskiptum séu hlutdrægar og  vandamál í 

sjálfu sér því þær fari í raun í manngreinarálit eftir stétt, uppruna, kynþætti og 

kyni, ekki síst með því að gefa þeim þáttum engan gaum. Staðreyndin sé sú að 

afstaðan til kynþátta, með öðrum orðum kynþáttafordómar, móti að verulegu leyti 

hvernig tekist er á við viðfangsefni alþjóðastjórnmálanna. Sammerkt þeim 

fræðimönnum, sem hafna pósitívískum kenningum sem hafa efnislega þætti og 

raunhyggju í forgrunni, er sú skoðun að þær hafi hagsmuni og öryggi 

vesturveldanna sem útgangspunkt og þær dugi því ekki til að takast heildstætt á 

við þau viðfangsefni sem alþjóðastjórnmálin standa frammi fyrir og allra síst 

öryggið sem þó er helsta viðfangsefni þeirra.  Verður nánar vikið að þessu í 

umræðukaflanum.  
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 2.2 Svæðasamstarf í alþjóðasamskiptum 

Svæðasamvinna hverskonar er orðin snar þáttur í samskiptamynstri ríkja á 

heimsvísu. Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaviðskiptastofnuninni WTO frá 

árinu 2005 var Mongólía eina ríkið í heiminum á þeim tíma sem ekki var 

þátttakandi í neinu viðkiptabandalagi (WTO, 2005). Margt hefur þó breyst síðan 

þá og hefur landið meðal annars sótt um inngöngu í APEC (e. Asian Pacific 

Economic Cooperation). Frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar hefur 

svæðasamvinna stóraukist í heiminum og því mikilvægt að gera hana að 

umtalsefni og skýra hvað veldur henni, auk þess að varpa ljósi á helstu hugtök og 

skilgreiningar.  Sérstök áhersla verður lögð á þessa þróun í Suður-Ameríku en 

jafnframt litið til annarra heimshluta til samanburðar.  Færð verða rök fyrir því að 

svæðasamvinna og samruni sé hvarvetna að aukast og að sú þróun gangi alls ekki 

gegn alþjóðavæðingunni heldur sé miklu fremur einn angi hennar sem auðveldi 

ríkjunum að takast á við þær áskoranir sem henni fylgja.   

Svæðasamvinna tekur á sig ólíkar myndir eftir heimshlutum. Oftast er um  

efnahagslega og menningarlega samvinnu að ræða, auk samvinnu á sviði 

öryggismála,  en mjög misjafnt er hversu djúpt samstarfið ristir.  Hugtökin 

svæðasamvinna og svæðasamruni hafa verið notuð til glöggvunar á þessari þróun.  

Svæðasamvinna vísar til afmarkaðra samninga og samvinnu milli ríkja á sviði  

viðskipta, samgöngu-, heilbrigðis- og orkumála, sem hafa þann helsta tilgang að  

auka hagræðingu og áhrifamátt þeirra aðgerða sem gripið er til en hafa þess utan 

ekki í för með sér neinar skuldbindingar.  Í slíku ferli er því reynt að sigrast á 

hindrunum sem aftra samstarfi frekar en um sé að ræða að ríki samræmi 

reglugerðir og lög eða skuldbindi sig til að tala einu máli í samskiptum við önnur 

ríki.  Samstarfið einskorðast við gerða samninga en eykur þó líkurnar á því að 

samstarfsþjóðirnar hafi með sér samráð og standi saman við afgreiðslu mála hjá 

alþjóðastofnunum svo dæmi sé tekið.  Í tilfelli svæðasamruna er farið skrefinu 

lengra og löndin taka upp bindandi sameiginlegt regluverk.  Algengast er að slíkt 

regluverk taki til efnahagsamvinnu í formi fríverslunar, tollabandalaga og jafnvel 

myntsamstarfs.  Þá bætist jafnframt við að samvinnusvæðið kemur gjarnan fram 

sem ein heild út á við í samningum um alþjóðaviðskipti.  Slík vinnubrögð krefjast 

svo aftur að settar séu á laggirnar stofnanir með skilgreind yfirþjóðleg völd til að 

annast stefnumótun og samhæfingu. Samkvæmt Moravcsik (1998:12) er 
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óhjákvæmilegt, við þær aðstæður, að ríkin láti af hendi eitthvað af fullveldi sínu 

samkvæmt strangasta skilningi hugtaksins því þau fela þriðja aðila hluta af 

framkvæmda- og lagasetningavaldi sínu.   

ESB er það ríkjabandalag sem lengst hefur gengið í þessu efni og hefur sérstök 

fræðigrein, samrunakenningar (e. integration theories), orðið til í þeirri viðleitni 

að skýra samrunaferlið í álfunni.  Fyrirferðamesta kenningin, sem kallast 

nývirknihyggja (e. neo-functionalism), hefur skýrt samrunaferlið með því að vísa 

til spillover áhrifa, sem sagt þess að samstarf og samruni á einu sviði leiði 

sjálfkrafa til hins sama á öðrum sviðum – fríverslun með kol og stál hafi þannig 

kallað á minna landamæraeftirlit til að auðvelda flutninga og loks myntsamstarf til 

gera sjálf viðskiptin auðveldari í framkvæmd.  Hér er viss samhljómur með 

umsvifum bandarískra stórfyrirtækja í Rómönsku-Ameríku hvað það varðar að 

dollar var gjaldmiðillinn og Bandaríkin tryggðu snurðulausa flutninga meðal 

annars með yfirstjórn Panamaskurðarins.  Lengra nær þó samlíkingin ekki því allt 

ferlið og stjórnun þess var á hendi eins aðila og byggt á hagsmunum hans.   

Deilur um hlutverk og stöðu ríkjanna í Evrópusamrunanum hafa lengst af skipt 

fræðimönnum í ólíkar fylkingar.  Annars vegar eru þeir sem leggja áherslu á hið 

yfirþjóðlega eðli ESB og þær stofnanir sambandsins sem fara með yfirþjóðlegt 

vald.  Þessi viðhorf eru kennd við yfirþjóðlega nálgun (e. supranational 

approaches).  Hins vegar eru þeir sem líta svo á að hvað sem samrunaferlinu líður 

séu það sem fyrr ríkin sem ráði ferðinni og er það viðhorf kennt við nálgun á 

forsendum ríkjanna (e. intergovernmentalist approaches).  Á síðustu árum hafa 

deilur um eðli Evrópusamrunans einnig hverfst um þann grundvallarágreining í 

kenningum um alþjóðasamskipti sem áður var minnst á.  Þannig myndu 

fylgjendur raunsæishyggjunnar einfaldlega segja að samruninn sé verkfæri stóru 

ríkjanna til að viðhalda stöðu sinni og fái aðeins að viðgangast svo lengi sem hann 

þjónar hagsmunum þeirra. Þeir myndu skýra þátttöku Brasilíu í UNASUR, (spæ. 

Unión de Naciones Suramericanas) svæðasamstarfi Suður-Ameríkuríkja, sem 

síðar verður fjallað um, með sama hætti.  Mótunarsinnar myndu hafna þessu 

viðhorfi sem yfirborðskenndu og beina athyglinni að undirliggjandi þáttum eins 

og þróun hugmynda, hvernig þær komast á dagskrá stjórnmálanna og leiða loks til 
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pólitískrar útkomu. Þeir gætu vísað til þess að smáríki ESB hafa vægi í stofnunum 

þess langt umfram það sem mannfjöldi þeirra gefur tilefni til. 

En hvað veldur því að ríki leita í vaxandi mæli í nánara samstarf á nærsvæði sínu?  

Best og Christiansen (2008:437) halda því fram að ríkin meti það einfaldlega svo 

að besta leiðin til að standa vörð um eigin hagsmuni og sjálfstæði sé bætt samstarf 

við nágrannaríki, nálæg stórveldi, jafnvel óvinveitta keppinauta, og til að ná 

þessum markmiðum sé farsælast að taka  sér slíka stöðu í samfélagi þjóðanna.  

Samkvæmt greiningu Adler og Barnett (1998) snýst þetta um að hafa stjórn á því 

ferli sem kennt er við víxlhæði (e. interdependence) því að lönd glíma sífellt við 

fleiri sameiginleg viðfangsefni og verða sífellt háðari hvert öðru við úrlausn 

þeirra.  Þetta á við um viðskiptasviðið og tengist nýju hugtaki í öryggisfræðunum, 

„hagvörnum“ (e. economic defence) sem komst í hámæli eftir efnahagshrunið árið 

2008 og ekki síður öryggismál í hefðbundnum skilningi þar sem svæðasamstarf er 

talið geta leitt til myndunar „öryggissvæða” (e. security communities) þegar 

þjóðir sammælast um vinnubrögð og gildismat sem aftur dregur mjög úr líkum á 

innbyrðis átökum.  Tilhneigingin til aukins svæðasamstarfs hefur þó vakið ýmsar 

spurningar um áhrif þessarar þróunar á alþjóðakerfið í heild sinni.  Talað er um 

tvenns konar áhrif og talið að þróunin geti bæði leitt til sameiningar og 

sundrungar í heiminum.   

Annars vegar eru hin sameinandi áhrif að mati Alþjóðabankans (2005) þau að (1) 

slíkt fyrirkomulag hvetji til innra og ytra samstarfs sem aftur auki líkur á 

marghliða alþjóðlegu samstarfi um brýn úrlausnarefni, svo sem öryggismál, 

umhverfismál og alþjóðaviðskipti, í stað einhliða aðgerða einstakra ríkja; (2) það 

auðveldi ríkjum að sjá hag sínum betur borgið með afnámi hvers konar hafta; (3) 

þátttakan geri einstök ríki hæfari til að taka frekari skref á sviði alþjóðasamstarfs; 

og (4) aukið svæðasamstarf hafi að öllu samanlögðu í för með sér verulegan 

pólitískan ávinning. Hins vegar tekur bankinn líka saman rök andstæðinga 

svæðasamvinnu sem hafa bent á að ekki sé allt sem sýnist í þessari þróun og hafa 

áhyggjur af því að (1) þróunin geti leitt til óeðlilegra viðskiptahátta þar sem aðilar 

sitja ekki við sama borð; (2)  ríkin slitni úr tengslum við hinn ytri heim þar sem 

allir kraftar stjórnsýslunnar beinist að svæðasamstarfinu; (3) gjáin milli ólíkra 

heimshluta breikki vegna strangrar hagsmunagæslu og regluverks í 
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svæðasamstarfinu og (4) það geti leitt til vaxandi núnings og spennu milli 

einstakra svæða og heimshluta.  

Fylgismenn beggja sjónarmiða hafa bent á að sá núningur sem kann að hljótast af 

svæðasamstarfi sé þó breytilegur eftir tíma, aðstæðum og áherslum. Yfirþjóðlegar 

stofnanir ESB annars vegar og sameiginlegir ytri tollamúrar hins vegar varpa 

góðu ljósi á um hvað þessi ólíku sjónarmið snúast. Sambærilegt dæmi í sögu 

Suður-Ameríku má finna fljótlega eftir seinni heimsstyrjöld þegar ríkin hófu 

samstarf sem byggðist á auknum ríkisafskiptum og tortryggni gagnvart erlendri 

fjárfestingu. Markmiðið var að gera þau óháðari útflutningi hrávara og hefja eigin 

framleiðslu á neysluvarningi til að draga úr innflutningi og viðskiptahalla. Í 

samhengi þess sem á undan var getið þjappaði þetta ríkjunum vissulega 

tímabundið saman en á sama tíma var hættunni á einangrun boðið heim.   

Sú tegund svæðasamvinnu, sem hefur verið mest áberandi frá lokum kalda- 

stríðsins, felur vissulega í sér bæði þau jákvæðu og neikvæðu áhrif á alþjóðakerfið 

sem áður var minnst á. Þó eru fræðimenn sammála um að svæðasamvinna síðustu 

ára hafi umfram allt verið einhverskonar andsvar við gerbreyttri heimsmynd og 

nýjum áskorunum í kjölfar alþjóðavæðingarinnar.  Nú sé horft til mun nánari 

samvinnu, sem taki til fleiri þátta þjóðlífsins, en áður var gert.  Við bætist að 

vaxandi áhrif alþjóðlegra samtaka og fyrirtækja virðast rúmast ágætlega innan 

þessarar þróunar sem bendir til þess að um þverþjóðlegar, ekki síður en 

svæðisbundnar,  hræringar sé að ræða.  

Að öllu samanlögðu má ef til vill líta á svæðasamvinnu sem einu raunhæfu leið, 

að minnsta kosti smærri ríkja, til að takast á við alþjóðavæðinguna með öllum 

þeim glundroða og áskorunum sem henni fylgja.  Mörg ríki, stór og smá, virðast 

berskjölduð frammi fyrir þeim kröftum sem eru að verki í alþjóðavæðingunni, 

einkum óheftu flæði fjármagns.  Svæðasamvinna kann í bili að vera eina færa 

leiðin til að takast á við þessar nýju áskornair og þau samfélagslegu viðfangsefni 

sem virðast fylgifiskar alþjóðavæðingarinnar. Á þessari stundu sér að minnsta 

kosti hvergi hilla undir kosmópólítanískar hugmyndir eða úrlausnir á heimsvísu á 

vandamálum heimsins.  Hvort aukið svæðasamstarf er áfangi á slíkri leið eða 

hvort fyrirbærið muni auka spennuna í alþjóðakerfinu, eins og sumir 

gagnrýnendur halda fram, leiðir tíminn einn í ljós 
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3 Rannsóknarspurningar, aðferðafræði og framkvæmd 

Vaxandi svæðasamstarf er eitthvert helsta einkenni þróunar heimsmálanna í 

byrjun 21. aldar.  Rannsóknarspurningar þessa verkefnis snúa einmitt að þessari 

þróun og hverfast um Suður-Ameríku. Spurt er hvaða áhrif svæðasamstarfið muni 

hafa á innri málefni álfunnar og á samskipti hennar við umheiminn, einkum 

Bandaríkin. Suður-Ameríka er kjörinn vettvangur til að taka púlsinn á nýjustu 

straumum og stefnum í alþjóðamálum vegna hraðra umskipta sem þar eru að 

verða og birtast meðal annars í vaxandi svæðisvitund.  Henni verður ef til vill best 

lýst með því að ólíkir heimshlutar leita leiða, á eigin forsendum, til að treysta 

stöðu sína andspænis nýjum alþjóðavæddum veruleika sem vakið hefur upp 

spurningar um stöðu og framtíð hins fullvalda ríkis samkvæmt viðteknum 

vestfalískum skilningi.5  

Nauðsynlegt er að vera meðvitaður um að heimspekileg álitaefni koma upp við 

alla rannsóknarvinnu.  Hvert er samspil staðhæfinga sem haldið er fram og þeirra 

raka sem styðja þær?  Hugtök, skilgreiningar og mælingar eru hér í lykilhlutverki.  

Hráefni félagsvísindalegra rannsókna eru texti og mál sem kalla á öguð 

vinnubrögð rétt eins og mælitæki raunvísindanna. Sem dæmi má nefna að hugtök 

gegna lykilhlutverki í rannsóknum í félagsvísindum.  Því er nauðsynlegt er að 

skilgreina þau helstu svo ekki fari á milli mála hvað átt er við. Annað 

heimspekilegt sjónarhorn á rannsóknum snýr að trúverðugleika rannsakandans.  

Um þetta segir Hart (2005:409) að þær spurningar sem rannsakandinn leggur upp 

með geta virst almennar en í raun leggja þær línurnar um eðli rannsóknarinnar.  

Hér er það nálgunin við spurningarnar sem skiptir máli.  Ef rannsakandinn telur að 

niðurstöðurnar og aðferðirnar til að fá þær fram  séu hlutlausar og hafi leitt fram 

hlutlægan sannleika er talað um hlutlæga nálgun.  Ef hann aftur á móti telur að 

rannsóknin og aðferðirnar sem notaðar voru hafi haft áhrif á skilninginn á 

viðfangsefninu er réttara að tala um nálgun sem kennd er við 

                                                
5	  Í honum felst að hvert ríki hefur í eigin höndum æðstu stjórn innri mála og jafnframt fullt og 
óskorað sjálfstæði í samfélagi þjóðanna. Ríkið þarf því ekki að lúta neinu utanaðkomandi valdi. Á 
tímum aukins víxlhæðis er reyndin þó sú að til að mæta kröfum eigin þegna og umheimsins hafa 
ríkisstjórnir í vaxandi mæli neyðst til að deila völdum sínum með samtökum eigin þegna, 
svæðasamtökum, nágrannaríkjum og alþjóðastofnunum. Þetta hefur leitt til þeirrar þversagnar að 
svo virðist sem ríkin verði að afsala sér hluta fullveldisins til að standa vörð um aðra þætti þess.	  
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mótunarhyggju/formgerðarhyggju. Aðalatriðið hér er hin þekkingarfræðilega 

staða. Í fyrra tilvikinu er  gert ráð fyrir að hægt sé að gera hlutlæga, áreiðanlega og 

réttmæta rannsókn sem leiði fram staðreyndir og að sömu niðurstöður mætti fá 

með endurteknum rannsóknum.  Þessi verufræðilega nálgun er kennd við 

raunhyggju og pósitívisma.  Ef rannsakandinn telur á hinn bóginn að 

raunveruleikinn sé óaðskiljanlegur frá þeim hugsunarferlum sem við notum til að 

skilja hann höllumst við að verufræði sem kennd er við hughyggju (Hart 

2005:408-411).  Höfuðatriðið er hvernig rannsakandinn nálgast viðfangsefnið.  

Nálgunin, til dæmis hvað fræðimaðurinn ákveður að rannsaka, hvaða 

rannsóknarspurningar hann velur og hvaða heimildir hann notar, getur haft 

afgerandi áhrif á niðurstöðurnar.  Rannsakandinn þarf því að gera sér grein fyrir 

að með vali á verkefni og rannsóknarsniði tekur hann sér ákveðna 

þekkingarfræðilega stöðu.  Mikilvægt er fyrir hann að gera sér grein fyrir því hver 

sú staða er. 

Til frekari skilningsauka má nefna deilur sagnfræðinga um aðferðafræði, oft 

kenndar við „einsögu“ og „stórsögu“. Sagnfræðingar sem hallast að einsögunni 

hafna því að hægt sé að skera á virk tengsl milli rannsakandans og heimilda hans. 

Túlkunin á sér stað í matinu á heimildum og hlutleysið því ekki til. Vísindaleg 

afstaða felst einmitt í því að gera grein fyrir forsendum og tengslum 

rannsakandans við efnið. Það er sá heiðarleiki sem gerir rannsókn vísindalega, 

ekki viðleitni til að fela sig á bak við vegg hlutleysis. 

Til að fást við rannsóknarspurningarnar og greina samrunaferlið í Suður-Ameríku  

hvaða áhrif það muni hafa á innri málefni álfunnar og samskiptin við Bandaríkin 

verður beitt heimildarýni og sérstök áhersla lögð á grundvallarrit í fræðunum auk 

nýjustu skrifa  fræðimanna og sérfræðinga  á þessu sviði.  Heimildaritgerð af 

þessu tagi telst eigindleg ransókn þar sem þeirri aðferð er beitt að leiða almennar 

reglur af einstökum dæmum og staðreyndum.  Hugtök og kenningar verða til í 

rannsóknarferlinu og rannsakandinn er aðalrannsóknartækið.  Þessi aðferð er talin 

gagnast vel þegar fengist er við „hvað“ og „hvernig“ rannsóknarspurningar og 

eins þegar dýpka á skilning á tilteknu viðfangsefni. Vegna byltingar í 

upplýsingatækni er þróun heimsmála bæði óvenjuleg og hröð í byrjun 21. aldar og 

því verða netheimildir, það er rafræn tímarit, mikið notuð enda þar að finna það 
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allra nýjasta sem er að gerast í fræðunum.  Þessi aðferð við rannsóknir er ekki 

hafin yfir gagnrýni frekar en aðrar og er margs að gæta við slíka vinnu.  Á 

skömmum tíma hefur fræðileg umfjöllum um svæðasamvinnu bæði aukist og 

þróast mikið og því er úr miklu efni að velja.  Lengi vel átti samrunaferlið í 

Evrópu sviðið hvað þetta varðar en á síðustu árum beina fræðimenn sjónum sínum 

í vaxandi mæli til annarra heimshluta.  
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4 Svæðasamvinna í Suður-Ameríku 

Á 20. öldinni urðu miklar breytingar á samskiptum ríkja og valdajafnvægi þeirra í 

milli í heiminum vegna heimsstyrjaldanna tveggja. Staða gömlu evrópsku 

stórveldanna, Bretlands, Frakklands og Þýskalands veiktist á sama tíma og ný 

stórveldi létu meira að sér kveðja. Gott dæmi um það hvernig pólitískir 

sviptivindar alþjóðakerfisins breyta stöðu landa og svæða er Ísland. Fyrri hluta 20. 

aldarinnar er Ísland á jaðri hins byggilega heims og fátækasta land Evrópu en í 

síðari heimsstyrjöldinni verður landið mikilvægur hlekkur í flutningaleiðum 

bandamanna og fær skyndilega verulegt landfræðipólitískt vægi. Kaldastríðið ýtir 

nýsjálfstæðri þjóð enn frekar inn í hringiðuna í átökum milli austurs og vesturs 

sem síðan fjara út með falli kommúnismans og upplausn Sovétríkjanna í kringum 

1990. Öryggishagsmunir í norðri gerbreytast, Ísland færist aftur út á jaðarinn í 

öryggis- og varnarmálum og verður afgangsstærð í landfræðipólitískum 

spekúlasjónum stórveldanna.  Á sama tíma og Ísland hefur þannig verið að 

fjarlægst hringiðu alþjóðastjórnmálanna er Suður-Ameríka á hraðferð inn á 

miðjusvæðið og líkleg til að hreiðra þar um sig til frambúðar. Flest bendir til að sú 

þróun haldi áfram á 21. öldinni en að jafnframt verði sú breyting á að hið lengi 

„undirokaða suður“ nái smátt og smátt að rétta hlut sinn. 

Þótt fall járntjaldsins hafi í fyrstu haft mest áhrif á norðurhveli þá var auðvitað um 

heimssögulegan viðburð að ræða. Áhrifin breiddust út um allan heim og leystu úr 

læðingi áður undirokaða krafta.  Stöðugleiki tvípólakerfisins vék fyrir mun 

óstöðugra fjölpólakerfi sem er enn í mótun.  Við bætist að undir lok 20. aldar og í 

byrjun þeirrar 21. varð öllum ljóst að hafið var ferli valdaumpólunar frá vestri til 

austurs og að einhverju marki einnig frá norðri til suðurs þótt þar sé um  hægara 

ferli að ræða. Þróunin á þessu tímabili er oftast kennd við alþjóðavæðingu.  

Fyrirbærið er vissulega ekki nýtt en herjar nú á alþjóðakerfið af áður óþekktum 

þunga og það svo mjög að jafnvel öflugustu ríki heimsins eins og Bandaríkin eiga 

fullt í fangi með að fóta sig við hinar nýju aðstæður.  

Sérfræðingur um svæðasamvinnu í Suður-Ameríku, Andrés Puntegliano (2013), 

telur að hugtakið landfræðipólitík (sjá. skilgr. bls. 8) gagnist vel til skilningsauka 

á þróun mála hvað þetta varðar í heimshlutanum.  Hugtakið, sem lengi var tengt 
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við útþenslustefnu nasista, sbr. lebensraum og síðar valdabrölti í anda pólitískrar 

raunsæishyggju eins og fram kom í kenningakaflanum, hefur í vaxandi mæli nýst 

við greiningu á nýjustu hræringum í alþjóðasamskiptum. Skýringuna rekur 

Puntegliano til breytinga á alþjóðasviðinu, loka kaldastríðsins og því hvernig 

þrengt hefur að síðasta stórveldinu, Bandaríkjunum. Nýr og breyttur veruleiki 

krefst nýrra skilgreininga. Hann talar um nýtt landslag, nýjan arkitektúr í þessu 

sambandi, fjölpóla alþjóðlegt kerfi þar sem valdamikil ríki eru í lykilstöðu, hvert á 

sínu svæði. Hér er því gengist við mikilvægi ríkjanna en því jafnframt hafnað að 

einstök ríki geti orðið þungamiðja hins nýja landslags alþjóðakerfisins án öflugs 

baklands á sínu nærsvæði – án náins svæðasamstarfs. Með öðrum orðum, 

svæðasamstarf og myndun nýrra valdablokka ruggar viðteknum gildum í 

samskiptum fullvalda ríkja. Besta dæmið um þetta er auðvitað ESB en 

Puntegliano segir Suður-Ameríku sérlega áhugaverða hvað þetta varðar og þar sé 

augljóslega að myndast  landfræðipólitísk eining með sterk efnahagsleg, pólitísk, 

félagsleg og menningarleg sérkenni. 

Saga tilrauna til svæðasamvinnu í Suður-Ameríku er löng og þyrnum stráð og nær 

allt aftur til þess tíma þegar lönd álfunnar öðluðust  sjálfstæði eitt af öðru fyrir um 

það bil 200 árum í kjölfar þess að Napóleon Bonaparte réðst á Spán árið 1810.  

Portúgalski hlutinn varð að sambandslýðveldinu Brasilíu árið 1889.  Hins vegar 

mistókst að koma á slíku fyrirkomulagi á fyrrum yfirráðasvæði Spánverja  þótt 

það væri reynt með myndun Stór-Kólumbíska lýðveldisins 1819-1831 og Mið-

Ameríku lýðveldisins 1823-1839.  Best og Christiansen (2008:438) greina frá því 

að á meðal margra sem ólu með sér draum um stofnun sambandsríkis í Suður-

Ameríku var Símon Bólívar.  Árið 1826 gekkst hann fyrir ráðstefnu í Panama þar 

sem hann lagði fram stofnskrárdrög að slíku ríki. Samkvæmt Londono var það 

mat Bólívars að öflug samstaða væri forsenda farsældar hinna nýfrjálsu ríkja. 

Hann var meðvitaður um valdametnað gömlu heimsveldanna, Englands, 

Frakklands og Spánar og grunaði Bandaríkin um að vilja drottna yfir 

náttúruauðæfum Rómönsku-Ameríku. Þrátt fyrir það gengu upphaflegu áætlanir 

hans út á bandalag allra Ameríkuríkja, en hann áttaði sig fljótt á að það var 

óraunhæf hugmynd því Bandaríkin höfðu þegar árið 1823 mótað utanríkisstefnu 

kennda við The Monroe Doctrine sem gekk í berhögg við slíkar hugmyndir. Mat 

Bólívars var að Bandaríkin hefðu þá þegar sýnt að þau hefðu engan hug á 
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samstarfi við ríkin í suðri á jafnréttisgrundvelli.  Þau væru fús til að deila kjörum 

með enskumælandi grönnum sínum í norðri en hygðust drottna yfir Vesturheimi 

að öðru leyti (Londono, 1959: 11-13).   

Eins og kunnugt er gengu hugmyndir Bólívars um sambandsríki þó ekki eftir og í 

hönd fór tímabil borgarastyrjalda þar sem ráðandi herforingjar (spæ. Caudillos) 

tókust á. Lyktirnar urðu þær að þjóðernishugmyndir með tilheyrandi 

fullveldiskröfum urðu ofan á og til varð fjöldi stórra og smárra ríkja.  Eftir stendur 

þó að áætlun Bólívars (e. Bolivarian project) hefur allar götur síðan veitt 

fylgismönnum svæðasamstarfs innblástur í þeirri viðleitni. Afstaðan til og 

samskiptin við Bandaríkin hafa ávallt verið snar þáttur í tilveru heimshlutans. 

Nærtækt er að tala um ástar-/haturssamband hvað það varðar.  Sumir vildu líta á 

Ameríku sem eina heild með sameiginlega þjóðarvitund en í hugum annarra, eins 

og Símonar Bólívars sem þó var ekki andsnúinn Bandaríkjunum í sjálfu sér, var 

um sérstaka þjóðarvitund að ræða í Suður-Ameríku og því útilokað að tala um 

einingu í þessu sambandi.  Kúbanska frelsishetjan José Martí (1853-1895), sem 

um tíma bjó í Bandaríkjunum, varpar góðu ljósi á hvað um er að ræða. Annars 

vegar dáðist hann að efnahagsuppganginum, menntakerfinu og 

lýðræðisfyrirkomulaginu sem tryggði tjáninga- og athafnafrelsi einstaklingsins í 

Bandaríkjunum. Allt þættir sem var ábótavant í Rómönsku-Ameríku.  Hins vegar 

gagnrýndi hann mútur og spillingu og það hvernig valdaklíkur stjórnuðu öllu á 

bak við tjöldin. Jafnframt gagnrýndi hann kynþáttafordómana sem alls staðar 

blöstu við. Þá þóttist hann sjá merki þess að Bandaríkin hygðu á bein og óbein 

yfirráð yfir nágrönnum sínum í suðri. Mest sveið honum þó þegar sá möguleiki 

var ræddur í fullri alvöru á Bandaríkjaþingi að kaupa Kúbu af Spáni eins og hvern 

annan verslunarvarning (Kirk, 1983). 

Suður-Ameríka  var lengst af mjög háð Bandaríkjunum hvað varðarði verslun og 

viðskipti og hverskonar fjárhags- og þróunaraðstoð. Og ekki nóg með það því 

löndin voru einnig, þó í mismiklum mæli væri, undir hæl risaveldisins í viðleitni 

þess til að standa vörð um eigin pólitíska og efnahagslega hagsmuni.  En allt 

breyttist við fall Sovétríkjanna og hrun tvípólakerfisins.  Á 10. áratugnum leit út 

fyrir að í uppsiglingu væri einspóls kerfi (e. unipolar) þar sem Bandaríkin hefðu 

yfirburðastöðu í heiminum en fljótlega kom í ljós að það tímabil myndi aðeins 



  

32 

standa stutt og að í uppsiglingu var mun flóknara og óstöðugra fjölpólakerfi þar 

sem aðalleikendurnir yrðu, auk Bandaríkjanna, ríki ESB, Kína, Rússland og síðar 

Indland,  Brasilía og ef til vill fleiri lönd. 

Nánar verður vikið að svæðasamruna innan álfunnar síðar en segja má að  seinni 

tíma tilraunir í þá veru hafi byrjað með Pan-American ráðstefnunni sem haldin var 

í Washington  1889 og leiddi að lokum til stofnunar Samtaka Ameríkuríkja (OAS) 

árið 1948.  Um þróun þessara mála fram að lokum kaldastríðsins má segja að hún 

hafi verið mjög á forsendum Bandaríkjanna og það orð fór lengst af OAS að 

samtökin væru fyrst og fremst útvörður bandarískra hagsmuna.  Sömu sögu er að 

segja af NAFTA (North American Free Trade Agreement) sem er heiti á 

samkomulagi Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó frá 1994 og tekur einkum til 

fríverslunar- og landbúnaðarmála. Eftir lok kaldastríðsins kveður svo við alveg 

nýjan tón þegar MERCOSUR, með þátttöku Brasilíu, Argentínu, Paragvæ og 

Úrúgvæ, og Samtök Mið-Ameríkuríkja (e. Central American Integration System) 

taka til starfa 1991.  Síðar komu til Samtök ríkja við Andesfjöll (e. Andean 

Community) 1997 sem á þeim tíma höfðu á prjónunum víðtækara og dýpra 

samstarf en þau samtök sem fyrr voru nefnd.  Stóra nýlundan var sú  að þessum 

samtökum var ætlað að starfa á  mið- og suður-amerískum forsendum eingöngu 

og ekki var gert ráð fyrir þátttöku Bandaríkjanna.  Þróunin eftir þetta hefur verið 

hröð.  Í framhaldi af ríkjaráðstefnum sem haldnar voru árið 2000 og 2002 hófst 

nýr kafli þegar lagður var grunnur að sameiningu MERCOSUR og  Samtaka ríkja 

við Andesfjöll.  Árið 2006 gekk Venesúela í MERCOSUR og í kjölfarið sóttu 

Bólívía og Ekvador um inngöngu í samtökin.  Það var svo í maí 2008 sem 

stofnsáttmáli UNASUR (spæ. Unión de Naciones Sudamericanas) var 

undirritaður.  Nú eru öll ríki Suður-Ameríku í UNASUR nema Franska Gvæana 

sem í raun er hluti Evrópusambandsins sem stjórnsýsluleg eining innan 

Frakklands.  Þessi nýju samtök sækja fyrirmynd sína til Evrópusambandsins og er 

ætlað yfirþjóðlegt hlutverk og völd í tilteknum málaflokkum.  Í byrjun 21. aldar 

blasir því gerbreytt heimsmynd við með nýjum tækifærum og möguleikum til 

tvíhliða eða marghliða tengsla ríkja Rómönsku-Ameríku við umheiminn. 

Eins og áður kom fram er almennt litið á vaxandi svæðasamstarf í heiminum sem 

andsvar við þeim nýja veruleika sem ríki heimsins standa frammi fyrir vegna 
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aukinna áhrifa alþjóðavæðingarinnar.  Saga svæðasamstarfs í Rómönsku-Ameríku 

er orðin nokkuð löng en lengst af var árangurinn takmarkaður.  Það var ekki fyrr 

en í byrjun 9. áratugarins með tilkomu Mercosur og endurnýjaðrar samvinnu ríkja 

við Andesfjöll og ríkja Mið-Ameríku sem hlutirnir komust á verulega hreyfingu.  

Þessi þrjú samrunaferli, sem þó eru ólík hvað uppbyggingu, stefnu og markmið  

varðar, eru leiðandi á sviði svæðasamvinnu í heimshlutanum.  Hér verður 

athyglinni þó fyrst og fremst beint að þeim tveimur fyrrnefndu enda Mið-Ameríka 

ekki nema að litlu leyti til umfjöllunar í þessari rannsókn.  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að fara örfáum orðum um 

svæðasamrunann í Evrópu þar sem  ESB er þróaðasta svæði heimsins hvað þetta 

varðar og önnur svæði leita fyrirmynda í því sem þar er að gerast.  ESB-ríkin 

mynda nú þegar einn sameiginlegan innri markað og eiga jafnframt í mjög nánu 

efnahagssamstarfi, einkum þau sem tekið hafa upp sameiginlega mynt, evruna.  

Samtímis á sér stað margþættur pólitískur samruni, þó síst á sviði utanríkis-, 

öryggis- og varnarmála.  Hvað stofnanauppbyggingu varðar samanstendur 

sambandið annars vegar af stofnunum eins og framkvæmdastjórninni, dómstól og 

þingi sem eru yfirþjóðlegs eðlis, það er sækja ekki umboð sitt til ríkisstjórna 

aðildarríkjanna, og hins vegar af ráðherraráðinu sem heyrir beint undir 

ríkisstjórnirnar.  Þetta tvíeðli ESB er grundvallaratriði varðandi greiningu á 

samrunaferlinu.  Þær kenningar sem fást við að skýra það hverfast um afstöðuna 

til þess hvort sambandið verði sífellt yfirþjóðlegra eða hvort aðeins er um náið 

samstarf að ræða á forsendum aðildarríkjanna.  Staða laga aðildarríkjanna 

gagnvart lögum ESB og hvort meirihlutasamþykki nægi eða hvort einróma 

samþykkis skuli krafist á vettvangi ESB við ákvarðanatöku eru tengd álitamál. 

Eins og áður sagði hefur samrunaferlið í Evrópu, sem sagt hefur verið sui generis, 

eða sinnar eigin gerðar vegna sérstöðu sinnar í heiminum, getið af sér heilmikil 

fræði sem fást við að skýra og skilja það sem fram fer.  Þessi fræði hafa verið nýtt 

til að greina svæðasamstarf í öðrum heimshlutum eins og Suður-Ameríku.  Þó er 

ljóst að aðstæður eru ekki þær sömu og því um ólíka ferla að ræða.  

Samrunakenningar sem samvinna ríkja Evrópu hefur getið af sér eiga því ekki að 

fullu við í Suður-Ameríku. Samkvæmt Malamud (2006) má greina þrjú skeið í 

viðleitni ríkja Rómönsku-Ameríku til svæðasamstarfs en ekki náðist teljandi 
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árangur fyrr en á því síðasta.  Á 6. áratugnum tóku tvenn samtök til starfa, 

Fríverslunarsamtök Rómönsku-Ameríku (e. LAFTA) og Fríverslunarsamtök Mið-

Ameríku (e. CACM).  Bæði fóru vel af stað en þó fjaraði fljótt undan 

starfseminni, sem rakið var til skipulagsgalla og þess að æðstu ráðamenn komu 

ekki nægilega að málum. Þá veikti það þessi samtök að aðildarríkin voru 

jafnframt með tvíhliða viðskiptasamninga við Bandaríkin og í reynd í mestum 

viðskiptum við það land. Á 7. áratugnum voru Samtök ríkja við Andesfjöll 

stofnuð og einnig Fríverslunarsamtök ríkja Karíbahafsins (CARICOM) en þau 

urðu heldur ekki langlíf.  Það var ekki fyrr en á 9. áratugnum þegar lýðræði varð 

ríkjandi stjórnarform í hverju landinu á fætur öðru sem verulegur skriður komst á 

málin með stofnun MERCOSUR og endurreisn Samtaka ríkja við Andesfjöll og 

víkur nú sögunni að þeim.      

4.1 MERCOSUR 

MERCOSUR er efnahagsbandalag sem samanstendur af ríkjunum Argentínu, 

Brasilíu, Paragvæ, Urugvæ, Venesúela og Bólivíu.  Samtökin voru stofnuð árið 

1991 og mörkuðu ásamt Fríverslunarsamtökum Norður-Ameríkuríkja (e. NAFTA) 

upphaf þriðja skeiðsins í svæðasamvinnu Ameríkuríkja. Á fyrstu tíu starfsárunum, 

segir Nofal (1997:292), þrefölduðust innri viðskipti MERCOSUR-ríkjanna og 

mikil aukning varð jafnframt í viðskiptum bandalagsríkjanna við umheiminn.  

Erlend fjárfesting jókst að sama skapi og á skömmum tíma fengu samtökin 

pólitískt og viðskiptalegt vægi sem eftir var tekið á sviði alþjóðastjórnmála og 

alþjóðaviðskipta, nokkuð sem var nýlunda þegar Suður-Ameríka átti í hlut. 

Upphaf MERCOSUR má rekja til pólitískra breytinga í lýðræðisátt og pólitísks 

vilja til að draga úr landlægri tortryggni milli aðildarríkjanna, einkum Brasilíu og 

Argentínu.  Þessar áherslur á bætt innri samskipti viku þó fljótlega fyrir nýjum 

áherslum á aukið samstarf og viðskipti við önnur ríki og svæðabandalög.  Það sem 

var breytt frá fyrri tilraunum til svæðasamstarfs var að ferlið var nú borið uppi af 

æðstu valdamönnum ríkjanna.  Forsetar Brasilíu og Argentínu, þeir José Sarney 

og Raúl Alfonsín settu sterkan persónulegan svip á sátta- og samstarfsferlið í 

byrjun og þeir forsetar ríkjanna sem á eftir komu fylgdu því fordæmi (Peña 

1998:1).   
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MERCOSUR breyttist þó í tímans rás og árið 1995 var svo komið að samtökin, 

sem í fyrstu einbeittu sér að fríverslun sín á milli,  höfðu þróast í átt til 

tollabandalags og sett sér háleit markmið um sameiginlegan innri markað.  Að 

uppbyggingu eru samtökin þó eigin gerðar og sækja sér ekki beina fyrirmynd 

annað.  Peña (1998:2) hefur lýst því þannig að MERCOSUR-samtökin séu dæmi 

um tiltölulega opið svæðasamstarf sem samrýmist ágætleg regluverki Alþjóða 

viðskiptastofnunarinnar og vinni samkvæmt eigin hugmyndafræði um 

svæðasamvinnu en  samsvari ekki nema að hluta til því sem sé að gerast í ESB.  

Samkvæmt viðteknum hugmyndum í samrunafræðunum, sem að mestu byggjast á 

reynslu Evrópuríkja eins og vikið var að hér að framan, er óhjákvæmilegt að koma 

á laggirnar sérstökum stofnunum til að  halda utan um jafn flókið fyrirbæri og 

sameiginlegur innri markaður er.  Hlutverk þeirra er að fást við tvö stærstu 

vandamálin sem óhjákvæmilega fylgja svo nánu ríkjasamstarfi en þau eru hvernig 

taka eigi ákvarðanir og hrinda þeim í framkvæmd og hvernig eigi að jafna deilur 

sem óhjákvæmilega koma upp.  Öndvert við ESB hefur stofnanauppbygging 

MERCOSUR verið lítil hvort heldur um er að ræða yfirþjóðlegar stofnanir eða 

milliríkjastofnanir.  Sú leið hefur verið farin að hafa alla ákvarðanatöku í formi 

hefðbundinna ríkjasamskipta og krefjast ætíð samhljóða samþykkis.  Þó eru 

starfandi þrjú svæðisráð sem bæði eru skipuð  embættismönnum og 

sérfræðingum: Sameiginlega markaðsráðið (e. CMC) er skipað 

utanríkisráðherrum og viðskiptaráðherrum landanna og það hefur sér til fulltingis 

og ráðgjafar tvö ráð skipuð embættismönnum og sérfræðingum.  Þess utan starfa 

tvær nefndir með ráðgefandi hlutverk, önnur skipuð þingmönnum en hin 

hagsmunaaðilum.  Samtökin hafa aðalskrifstofu í Montevideo í Urúgvæ en hún er 

fremur smá í sniðum.  Ef upp koma deilur er beitt ad hoc lausnum því engin  

fastanefnd starfar á því sviði.  Aðeins hefur þurft að grípa til slíkra úrræða í 

örfáum tilvikum.  Ekki er um neina lagaárekstra að ræða þar sem starfsemi 

MERCOSUR hróflar í engu við lagagrundvelli aðildarríkjanna.  Þetta 

fyrirkomulag var valið í þeim tilgangi að lágmarka líkurnar á því að pólitískur 

ágreiningur hindraði framgang samstarfsins.  Í upphafi var gert ráð fyrir að árlegur 

leiðtogafundur legði blessun sína yfir stefnu samtakanna.  Síðar komst á það 

fyrirkomulag að leiðtogarnir funduðu tvisvar á ári, samtímis Sameiginlega 
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markaðsráðinu, og við þau tækifæri eru allar ákvarðanir sem máli skipta teknar og 

deilumál útkljáð. 

Árið 2002 var ákveðið setja á laggirnar sérstakan dómstól með aðsetur í Asunción 

í Paragvæ en umboð hans og lögsaga er þó takmörkuð.  Þrátt fyrir tilkomu 

dómstólsins var almennt álitið að líkurnar á að MERCOSUR fengi aukið vægi 

væru litlar og því spáð að sennilegra væri að fjara mundi undan samtökunum.  

Malamud (2006) hefur bent á að sú staðreynd að allt samstarf á vettvangi 

MERCOSUR sé á milliríkjaplani (e. intergovernmental) þar sem 

útgangspunkturinn er að hrófla hvergi við ítrasta fullveldi aðildarríkjanna hamli 

öllum framgangi þess.  Ástæðan er sú að almenningur og borgaraleg samtök hvers 

konar koma hvergi nærri stefnumörkun og ákvarðanatöku.  Afleiðingin sé meðal 

annars að stórir samningar sem gerðir hafa verið, eins og Asunciónsáttmálinn frá 

1991 eða Ouro Preto samningurinn frá 1994, sem áttu að treysta tollabandalagið 

og leiða til fríverslunar hafi í raun takmarkað gildi vegna þess að þeim var ekki 

fylgt nægilega vel eftir með nauðsynlegri stofnanasamvinnu og stofnanaaðlögun.  

Ósamkvæmnin milli háleitra markmiða annars vegar og óburðugs skipulags hins 

vegar er þó engin þversögn að mati Perales (2001) því hún endurspeglar þann 

landlæga sið í suður-amerískum stjórnmálum að orðum fylgja ekki alltaf aðgerðir. 

4.2 Samtök ríkja við Andesfjöll 

The Andean Pact, sem var undanfari Samtaka ríkja við Andesfjöll (spæ. CAN), 

var stofnað árið 1969.  Samtökin, ásamt CARICOM, störfuðu innan LAFTA og 

hefur starfsemi þeirra verið kennd við bylgju tvö í samstarfsviðleitni ríkja 

Rómönsku-Ameríku og eyja Karíbahafsins.  Tilgangur samtakanna var að styðja 

við og gera þeim LAFTA ríkjum, sem skemmst voru á veg komin, fært að taka 

fullan þátt í samstarfinu jafnframt því sem stefnt skyldi að sameiginlegum innri 

markaði á öllu svæðinu.  Fimm ríki undirrituðu stofnsamninginn sem kenndur var 

við borgina Cartagena: Bólivía, Kólumbía, Síle, Ekvador og Perú.  Venesúela 

bættist í hópinn árið 1973 en þremur árum seinna, árið 1976, hætti Síle þátttöku.  

Stofnsamningurinn hvíldi í fyrstu á öðru samkomulagi kenndu við Montevideo og 

hlaut ekki fullt lagalegt gildi fyrr en árið 1983 þegar komið var á fót sérstökum 

dómstól til fulltingis Cartagenasamningnum.  Þrátt fyrir það fór í hönd 
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stöðnunartímabil en á 10. áratugnum var ákveðið að hleypa nýju lífi í ferlið með 

tilheyrandi endurskipulagningu og styrkingu stofnana. 

Tilurð The Andean Pact má rekja til óánægju vegna takmarkaðs árangurs innan 

LAFTA.  Þau samtök höfðu sett sér háleit markmið um fríverslun í allri álfunni 

innan tólf ára en árangur var takmarkaður.  Að dómi Mace (1988:404-427) voru 

fyrirætlanir The Andean Pact metnaðarfyllri og víðtækari en áður höfðu sést í 

samstarfi ríkja þriðja heimsins.  Tvö helstu einkenni  samstarfsins voru þau að á 

efnahagssviðinu var áherslan á innri fríverslun og skipulega iðnaðaruppbyggingu, 

en á hinu pólitíska sviði var komið á fót tveimur stofnunum, Commission og Junta 

sem hafa skyldu nokkur yfirþjóðleg völd.  Sérstaka athygli vekur að ekki var gerð 

krafa um samhljóða samþykki  í þessum stofnunum og því gat einfaldur meirihluti 

knúið fram bindandi ákvarðanir.  Þar að auki var sett á laggirnar sérstök áætlun 

sem átti að styðja við þau ríki sem verst voru sett, það er Bólivíu og Ekvador. 

Starf samtakanna fór ágætlega af stað en innganga Venesúela og brotthvarf Síle 

höfðu margs konar vandamál í för með sér fyrir hina flóknu samstarfsáætlun.  

Semja þurfti upp á nýtt um fjölmörg mál sem að endingu leiddi til þess að horfið 

var frá mörgum af metnaðarfyllstu samstarfsmarkmiðunum.  Harkan í 

samningaviðræðunum olli því að ekki náðist samkomulag um atriði eins og 

kostnaðarskiptingu, hversu djúpt samstarfið skyldi rista eða hvernig leysa ætti úr 

ágreiningi.  Við bættist síðan pólitískur óstöðugleiki sem var viðvarandi í Bólivíu 

og víðar og jafnframt að ekkert aðildarríkjanna var nógu sterkt til að taka af skarið 

og leiða ferlið.  Sumpart var því innri vanda um að kenna en önnur vandamál 

tengdust sjálfu samrunaferlinu.  Til að takast á við ástandið var komið á sérstökum 

dómstól og þingi árið 1979 en þegar á reyndi skorti þessar stofnanir pólitíska getu 

sem er, með orðfæri neo-fúnksjónalismans, sá vandi sem skapast þegar 

samstarfsáformum fylgir ekki nauðsynlegt fjármagn og stofnanaaðhald.  

Samkvæmt Pereira (2000) birtist það hvergi skýrar en þegar sú staða kom upp að 

þingið varð húsnæðislaust vegna ógreiddrar húsaleigu og þingmenn á leið til 

þinghalds komu að luktum dyrum.  Afleiðingin varð sú að ekki rofaði til í 

samstarfinu fyrr en með undirritun Quito samkomulagsins 1987 sem fól í sér 

aukinn sveigjanleika og einfaldari málsmeðferð. 
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Hið nýja stofnanafyrirkomulag var þó eftir sem áður mun yfirgripsmeira en til 

dæmis í MERCOSUR.  Á leiðtogafundi 1989 var ákveðið að setja á laggirnar 

leiðtogaráð sem hafa skyldi úrslitavald í öllum mikilvægum málum. Árið 1997 

varð sú breyting að Junta breyttist í Aðalskrifstofu samtakanna og jafnframt vék 

þá nafnið The Andean Pact fyrir The Andean community, Samtök ríkja við 

Andesfjöll.  Ekki varð þó breyting á stöðu Commission sem áfram bar ábyrgð á 

stefnumörkun.  Eftir þessa endurskoðun voru hin nýju samtök, með lagaumhverfi 

sínu og valdamiklum stofnunum, einstök á heimsvísu. Einungis ESB hafði gengið 

lengra á sama tíma  hvað varðaði hugmyndir um  ríkjasamruna.  Þó er ólíku saman 

að jafna vegna þess að efnahagsástand aðildarlanda Samtaka ríkja við Andesfjöll  

hefur lengi verið bágborið.  Því er staðan sú, þrátt fyrir fríverslun frá 1993 og 

samræmda tollastefnu  frá 1995, að þjóðfélagsleg óreiða, pólitískur óróleiki og 

mistök við hagstjórn hafa aftrað framförum.  Við bætist að vopnuð átök brutust út 

milli Ekvador og Perú árið 1995 vegna landamæradeilna og með inngöngu 

Venesúela fylgdu vandamál sem lengi hafa einkennt samskipti þess ríkis við 

Kólumbíu. Staðreyndin er því sú, segir Bonilla (2001), að þrátt fyrir 

stofnanabundið samstarf og háleit markmið náðist takmarkaður árangur við að 

koma á stöðugleika og tryggja raunverulegar framfarir.  Þessar ástæður hafa 

lamað samtakamáttinn og komið niður á einhug aðildarríkjanna með þeim 

afleiðingum að þau hafa leitað í tvíhliða samstarf við önnur ríki eða  ríkjabandalög  

sem hefur veikt samtökin enn frekar. 
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5 Samskipti Suður-Ameríku og Bandaríkjanna 

Saga Bandaríkjanna og Rómönsku-Ameríku er samofin og tengd órjúfanlegum 

böndum allt frá tímum landafundanna.  Fjöldi bæja og borga í suðurhluta 

Bandaríkjanna voru áður undir spænskum yfirráðum og tugmilljónir manna sem 

rekja ættir til Rómönsku-Ameríku búa um þessar mundir í Bandaríkjunum.  

Lýðfræðilegar víxlverkanir hafa því verið og eru enn mjög miklar. 

Í meira en 150 ár hefur stefnumörkun The Monroe Doctrine, kennd við James 

Monroe, fimmta forseta Bandaríkjanna (1817-1825), mótað pólitíska afstöðu 

Bandaríkjanna gagnvart ríkjum Rómönsku-Ameríku.  Þungamiðja stefnunnar, 

sem forsetinn setti fram árið 1823, var sú að skilja að fullu á milli gamla og nýja 

heimsins og því var öllum afskiptum evrópsku stórveldanna af heimshlutanum  

hafnað.  Einnig skyldi koma í veg fyrir að konungsveldi að evrópskri fyrirmynd 

næðu að festast í sessi.   Bandaríkin gerðu á þeim tíma ekki formlega kröfu til 

neins konar forréttindastöðu í heimshlutanum þótt raunin hafi orðið önnur er fram 

liðu stundir.  

Hér gefst ekki ráðrúm til að kryfja samskipti Bandaríkjanna við einstök ríki í 

sunnanverðri álfunni til mergjar og því verður áherslan á almenn samskipti 

Bandaríkjanna og Suður-Ameríku og helstu kenningar þar um.  Þó verður að geta 

þeirra tímamóta sem urðu í kjölfar olíukreppunnar upp úr 1970 því atburðarásin, 

sem fylgdi í kjölfarið, er drifkraftur þeirra breytinga sem í hönd fóru og enn 

standa yfir. Afleiðing kreppunnar varð sú að ríki Suður-Ameríku neyddust til að 

taka erlend lán sem þeim varð síðar um megn að standa skil á vegna spillingar og 

óskynsamlegrar ráðstöfunar lánsfjárins.  Við þessar aðstæður gerðist það að flestar 

herstjórnirnar hrökkluðust af valdastólum með skömm og völdin komust í hendur 

borgaralegra afla.  Ekki bætti úr skák að Bandaríkin héldu á sama tíma að sér 

höndum í fjárfestingu og viðskiptum og það svo mjög að lýðræðisferlið komst í 

stórhættu lýðræðisöflunum til sárrar gremju.  Þessi atburðarás skuldakreppu, 

afarkosta alþjóðlegra lánadrottna og afskiptaleysi Bandaríkjanna, þegar þeirra var 

mest þörf, hefur mótað viðhorf margra í Suður-Ameríku síðustu áratugi.    
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Samskipti Bandaríkjanna og Suður-Ameríku hafa verið greind út frá  ólíkri sýn á 

heimshlutann og samkvæmt argentíska fræðimanninum Roberto Russel (2006) má 

greina þrjú megin sjónarhorn: (1) Ameríku í heild sinni beri, vegna sérstöðu 

sinnar sem „nýi heimurinn“, að vinna saman á grunni sameiginlegra gilda,6  (2) 

Suður-Ameríka sé aðeins afgangsstærð í augum Bandaríkjamann sem birtist í 

langvarandi áhugaleysi ráðamanna í Washington. (3) Að stefna Bandaríkjanna 

gagnvart Suður-Ameríku sé í raun heimsvaldastefna með það að eitt að markmiði 

að halda hernaðar- og efnahagslegu forræði yfir heimshlutanum.  Russel hefur 

rannsakað þessi samskipti sérstaklega og varar við of miklum einföldunum. Hann 

bætir við fjórða sjónarhorninu sem hann telur nauðsynlegt í seinni tíð að hafa í 

huga við slíka greiningu, sem sé fallandi gengi Bandaríkjanna á sviði 

alþjóðastjórnmálanna (Russell, 2006:49).   

Samkvæmt Russel (2006:49-62) leggur fyrsta sjónarmiðið til grundvallar að það 

liggi í hlutarins eðli að öll ríki Ameríku vinni saman vegna þess að það séu hinir 

augljósu hagsmunir heimshlutans.  Þarna er vísað til þess að öll löndin öðlast 

sjálfstæði um svipað leiti eftir að hafa hrint af sér oki gömlu heimsveldanna og 

hafi sameiginlega sögu og hagsmuni, auk þess sem staða þeirra sem hluti „nýja 

heimsins” geri þau einstök og þeim sé því ætlað sérstakt hlutverk samanber  

neðanmálsgrein um Manifest destiny og American exceptionalism.  Hugmyndir 

kenndar við heildarsamfélag Ameríkuþjóða (spæ. Communidad Interamericana 

eða Panamericanismo) hafa reglulega komið fram.  Russel (2006:2) rekur nokkrar 

þeirra og nefnir sem dæmi hugmynd Johns F. Kennedys um framfarabandalag 

(spæ. La Alianza para el Progreso), frumkvæði Richards Nixons og Henry 

Kissingers að endurbættum samskiptum (spæ. el Nuevo Diálogo) og tillögu 

Georges H.W. Bush um nýtt frumkvæði á sviði viðskipta (spæ. La Iniciativa 

Empresarial para las Américas).  Svipaðra sjónarmiða um nauðsyn samtöðu og 

sérstöðu ríkja Vesturheims gætir í fjölda bandarískra stefnuskjala og ályktana allt 

fram á þennan dag.  Oft er látið að því liggja að ríki Ameríku hafi sérstökum 

skyldum að gegna við heiminn og eigi að vísa veginn til góðra samskiptahátta.  

Dæmi um þetta eru ummæli Condolezzu Rice þar sem hún sagði að Bandaríkin 

hefðu mótað yfirgripsmikla stefnu sem tæki til alls Vesturheims.  Stefnan fæli í 
                                                
6	  Þetta er bandarísk hugmynd í anda Manifest Destiny og American exceptionalism .  
Grunnhugmyndin er sú að Ameríku, sem nýja heiminum, sé ætlað sérstakt hlutskipti í veröldinni 
við útbreiðslu gilda eins og frelsis, lýðræðis og mannréttinda. 
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sér nýja hugsun og lausnir en byggði á hugmyndum sem væru jafn gamlar ríkjum 

álfunnar, það er voninni um nýjan og betri heim (Condolezza Rice, 2006).  

Annað sjónarmiðið hefur þann útgangspunkt að Suður-Ameríka skipti Bandaríkin 

í raun litlu máli og að það hafi aldrei verið augljósara en eftir árásirnar á 

tvíburaturnana 2001 þegar pólitískar áherslur risaveldisins beindust nær alfarið að 

Mið-Austurlöndum og Asíu.  Samkvæmt Russel bera þeir sem aðhyllast þetta 

sjónarmið gjarnan saman þá vigt sem Suður-Ameríka hefur í bandarískum 

stjórnmálum hverju sinni í samanburði við aðra heimshluta.  Aðalatriðið hér er því 

að fylgismenn þessara hugmynda hafna með öllu að um „sérstakt samband“ sé að 

ræða milli Bandaríkjanna og Suður-Ameríku.  Þeir fullyrða þvert á móti að 

afstaða og utanríkisstefna Bandaríkjanna ráðist algerlega af ytri þáttum, það er 

ástandi heimsmálanna á hverjum tíma með tilheyrandi hagsmunagæslu.  Sem 

dæmi er nefnt að höfuðáherslur Bandaríkjanna í samstarfi við Suður-Ameríku á 

síðustu árum séu baráttan gegn hryðjuverkum og eiturlyfjasölu, rétt eins og 

baráttan gegn áhrifum Sovétríkjanna var allsráðandi á tímum kaldastríðsins.  Með 

öðrum orðum að öll nálgun Bandaríkjanna við grannana í suðri sé á „real-

pólitískum“7 nótum þar sem viðmiðið séu hagsmunir heimsveldisins á hverjum 

tíma. 

Samkvæmt þriðja sjónarmiðinu sem er í anda „póstkólóníalismans“, samanber 

Grovogui (1996) og Duffield (2001),   hefur utanríkisstefna Bandaríkjanna yfir sér 

öll einkenni heimsvaldastefnu sem byggist á því að tryggja pólitíska og 

efnahagslega yfirburðastöðu í krafti aflsmunar.  Samskiptin við Suður-Ameríku 

endurspegli því í raun nýja tegund yfirdrottnunar sem stjórnvöld í Washington 

aðhyllist þar sem einfaldlega sé litið á Suður-Ameríku sem hernaðarlegt bakland 

og uppsprettu hráefna auk þess að vera nauðsynlegur markaður fyrir  fullunnar 

bandarískar neysluvörur.   

Þótt þessi sjónarmið rammi viðfangsefnið ágætlega inn er þó fjarri lagi að þau séu 

tæmandi og fræðimenn eins og Roberto Russell (2006) og Atilo Borón (2006) 

vara við þeirri einföldu mynd sem þau draga upp.  Varðandi fyrsta sjónarmiðið 

                                                
7	  Realpólitík vísar til stjórnarhátta þar sem varðstaðan um ríkið, oft í fjandsamlegu stjórnleysi 
alþjóðasamfélagsins, er höfuðdyggð. Það, hversu vel tekst til við að gæta hagsmuna og styrkja 
hlutfallslega stöðu ríkisins við þessar aðstæður, er hinn endanlegi mælikvarði á árangur stefnu 
stjórnvalda.	  
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benda þeir á að óraunhæft sé að álíta Ameríku eina heild með skilgreinda 

sameiginlega hagsmuni í alþjóðavæddum heimi nútímans.  Jafnframt vara þeir við 

umræðu sem snýst um sekt eða sakleysi aðila og að menn hrapi að þeirri ályktun 

að allt sé einhverjum einum að kenna.  Komið hafi tímabil þar sem Norður- og 

Suður-Ameríka áttu samleið en jafnframt önnur tímabil þar sem leiðir skildu.  Frá 

árásunum á tvíburaturnana 2001 hafi dregið í sundur með þessum heimshlutum.  

Innrásin í Írak og mannréttindabrot henni tengd, svo sem í Abu Ghraib og 

Gvntánamo, ásamt íhlutuninni í Afganistan,  hafi grafið mjög undan trausti til 

Bandaríkjanna.  Sömu sögu er að segja um það hvernig Bandaríkin hafa haldið til 

streitu nýfrjálshyggjuviðhorfum, að vísu stundum með samþykki einstakra ríkja 

eins og Argentínu á 9. áratugnum,  um minni ríkisafskipti, opnun markaða og 

stuðningi við óheft athafnafrelsi fjölþjóðafyrirtækja.  Sú stefna gangi þvert gegn 

vaxandi skilningi nýrra lýðræðislega kjörinna stjórnvalda Suður-Ameríku á 

nauðsyn þess að hið opinbera beiti afli sínu af þunga til að berjast gegn útbreiddri 

fátækt og til jöfnunar lífskjara.  Til marks um vægi slíkra hugmynda vísa Russel 

og Borón til skoðanakannana sem  sýna að helmingur kjósenda myndi jafnvel 

sætta sig við ólýðræðisleg stjórnvöld svo framarlega sem þau tækju á brýnustu 

vandamálunum.  Þeirri einföldu sýn á lýðræðið, að það sé komið á frá og með 

fyrstu kosningum, er hafnað.  Ekki sé mögulegt að tala um alvöru lýðræði þar sem 

stórir hlutar þjóðanna búi við lífskjör undir fátæktarmörkum og alvarlegan 

menntunarskort.  Þeir Russel og Borón benda líka á þá staðreynd og þann 

„einingarvanda“ Ameríku sem fólginn er í því gamalgróna sjónarmiði ýmissa 

valdakjarna í Bandaríkjunum að Rómanska-Ameríka sé ekki verðugur 

samstarfsaðili heldur einhvers konar vandamál sem menn neyðast til að búa við 

(Russel, 2006:49-62,  Borón, 2006:61-68).    

Um annað viðhorfið segir Russel (2006) að þar séu flóknir hlutir einfaldaðir um 

of.  Bandaríkin hafi, þrátt fyrir andstöðu heima fyrir og í Rómönsku-Ameríku,  

beitt sér af talsverðu afli á síðustu 20 árum í þá veru að koma á gagnkvæmum 

frjálsari viðskiptaháttum í Ameríku.  Einnig hafi umsvif á sviði öryggis- og 

varnarmála verið umtalsverð á sama tímabili sem birtist í fjölgun öryggisstöðva 

(spæ. localizaciones de seguridad cooperativa) og auknum útgjöldum vegna 

aðstoðar á þessu sviði.  Russel segir mikilvægt að greina á milli forgangs og 

mikilvægis í þessu sambandi.  Ekki sé hægt að gefa sér að Bandaríkin hafi engan 
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áhuga á Suður-Ameríku þótt stundum virðist sem aðrir heimshlutar eigi alla 

athygli Washington. 

Varðandi þriðja viðhorfið segir Russel það mikla einföldun og áróðursbragð að 

draga upp þá mynd að öll samskipti Bandaríkjanna við löndin í suðri einkennist af 

ofríki og heimsvaldastefnu.  Eins sé það einföldun á flóknum veruleika að kenna 

aðgerðum og/eða aðgerðaleysi Bandaríkjanna um allt sem miður hefur farið og 

hve hægt hefur miðað í framfaraátt í heimshlutanum.  Hitt sé þó staðreynd að 

Bandaríkin hafi á tímabilum sýnt heimsvaldatilburði í Suður-Ameríku og það sé 

vissulega svartur blettur á sögu svæðisins sem öllum sé ljós.  Á móti komi að 

Bandaríkin hafi líka hvatt til lýðræðisþróunar og aukinna mannréttinda auk þess 

að veita verulegu fé í formi þróunaraðstoðar inn á svæðið. Að öllu samanlögðu sé 

því réttara að skoða samhengi hlutanna í þessum heimshluta í ljósi viðtekinna 

kenninga um ójafnvægi í samskiptum stórvelda og næstu nágranna en á 

forsendum yfirgangs og misnotkunar í anda heimsvaldastefnu.  Sú staðreynd að 

bein og óbein afskipti Bandaríkjanna hafi verið mun meiri í Mexíkó, Mið-

Ameríku og á eyjum Karíbahafsins (MMK-svæðið) en í Suður-Ameríku styðji 

slíka niðurstöðu. Í þessu sambandi má minna á að þrátt fyrir að aðeins þriðjungur 

íbúa Rómönsku-Ameríku búi á MMK-svæðinu hefur helmingur 

heildarfjárfestingar Bandaríkjanna í heimshlutanum beinst þangað og einnig 70% 

heildarviðskiptanna að því ógleymdu að 85% innflytjenda úr suðri koma af þessu 

svæði.  Samkvæmt þessu viðhorfi þarf því að skoða aðgerðir Bandaríkjanna í 

Rómönsku-Ameríku í hinu stóra samhengi flókinnar hagsmunagæslu stórveldisins 

á heimsvísu frekar en sem vísvitandi bein afskipti í anda heimsvaldastefnu með 

tilheyrandi yfirgangi.8                            

 Í byrjun 21. aldarinnar blasir við nýr veruleiki í samskiptum Bandaríkjanna og 

Rómönsku-Ameríku.  Vissulega eru Bandaríkin ennþá í yfirburðastöðu á svæðinu 

í flestum skilningi en margt annað hefur breyst.  Sá tími er liðinn að Bandaríkin 

geti stuðst við eina stefnu eða nálgun í þessum samskiptum.  Mexíkó, Mið-

Ameríka og eyjar Karíbahafsins hafa sérstöðu sem landfræðilegir nágrannar þar 

                                                
8	  Um þetta efni, það er þversagnir í flókinni tilveru stórveldisins, er athyglisverð umfjöllun í 
janúar-febrúarhefti Foreign Affaires 2004 þar sem William D. Rogers og Kenneth Maxwell takast 
á um afskipti Bandaríkjanna af innanríkismálum í Síle sem leiddu til falls Salvadors Allende 
forseta árið 1973. 
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sem beinir snertifletir eru margir og óhjákvæmilegir á sviði viðskipta og 

búferlaflutninga.  Kólumbía, Venesúela, Ekvador og Bólivía krefjast sérnálgunar 

vegna þess að þar ríkir pólitískur óstöðugleiki auk þess sem sum ríkin eru 

uppspretta eiturlyfjaviðskipta á svæðinu.  Önnur ríki Suður-Ameríku hafa með 

vaxandi samstarfi sín á milli og vegna landfræðilegrar fjarlægðar frá 

Bandaríkjunum mun meira ráðrúm til sjálfstæðrar stefnumótunar.  Samantekið má 

segja að fyrri áherslur á landfræðipólitíska þætti svo sem þjóðaröryggi og 

hugmyndafræði hafi vikið fyrir hefðbundnum viðfangsefnum  

alþjóðavæðingarinnar eins og efnahags-, innflytjenda-, eiturlyfja- og 

umhverfismálum.  Það er því langur vegur frá stöðu mála í dag til veruleika 

eftirstríðsáranna, allt fram á áttunda áratuginn, þegar Bandaríkin gerðu þá kröfu 

að Rómanska-Ameríka færi í stóru og smáu að þeirra óskum hvað varðaði 

pólitíska og efnahagslega stefnumótun. Stjórnmálafræðingurinn Abraham F. 

Lowenthal heldur því fram að á þeim tíma hafi þrjár áherslur verið í öndvegi 

bandarískra stjórnmála:  (1) Að koma í veg fyrir að valdamikil ríki í öðrum 

heimshlutum næðu fótfestu í Rómönsku-Ameríku, (2) að hefta með öllum 

tiltækum ráðum áhrif Sovétríkjanna og útbreiðslu kommúnismans auk þess að 

stuðla að útbreiðslu kapítalismans, og (3) að tryggja hagsmuni og athafnafrelsi 

bandarískra stórfyrirtækja á svæðinu.  Að mati Lowenthals má skipta Rómönsku-

Ameríku í svæði eftir landfræðilegri stöðu og pólitískum áherslum.   Á meðan 

tengsl Bandaríkjanna og MMK-svæðisins styrkjast dregur úr tengslum eftir því 

sem sunnar dregur.  Á MERCOSUR-svæðinu eru samskiptin við Bandríkin 

þannig lögð að jöfnu við samskiptin við Evrópu, Asíu og innan Rómönsku-

Ameríku hvað mikilvægi snertir.  Ríkin við Andesfjöll hafa svo mótað sínar eigin 

áherslur. Loks verður að minnast á Venesúela sem tekið hefur sér stöðu sem 

einskonar mótvægi við áhrifum Bandaríkjanna á svæðinu, meðal annars með nánu 

samstarfi við Bólivíu og Kúbu á heimaslóð, og með því að halla sér að nýjum 

rísandi veldum í alþjóðakerfinu eins og Kína og Íran (Lowenthal, 2006).  Það 

vekur athygli að þrátt fyrir að kaldastríðið fjaraði út á 9. áratugnum héldu 

Bandaríkin uppteknum hætti og beittu ríki eins og Grenada, El Salvador og 

Níkarakva ofríki.  Öryggishagsmunir gátu ekki réttlætt slíkt framferði á þeim tíma 

og nær að óöryggi stórveldisins við breyttar aðstæður og sú hefð að ráðskast með 

svæðið hafi ráðið för.  Þarna kom fram tregða til að breyta stefnu sem var úr sér 

gengin og haldlaus við nýjar aðstæður.  Svo virtist sem spennan í samskiptunum 
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við Kúbu litaði alla stefnumótun og framkomu Bandaríkjanna gagnvart 

Rómönsku-Ameríku og eyjum Karíbahafsins á fyrstu árunum eftir lok kalda- 

stríðsins.   

Á síðustu árum hefur alþjóðavæðingin haft mikil og vaxandi áhrif á öll málefni 

Ameríku rétt eins og í öðrum heimshlutum.  Ekki er lengur um það að ræða að öll 

framvinda og þróun sé á forræði stjórnvalda í ríkjunum því almenningssamtök, 

alþjóðasamtök og alþjóðafyrirtæki gegna vaxandi hlutverki. Samskiptum 

Bandaríkjanna og Suður-Ameríku í upphafi 21. aldarinnar svipar því að einhverju 

leyti til þess sem á undan er gengið en eru samt ólík að efni og innihaldi.  

Samkvæmt skýrslu PriceWaterhouseCoopers (2010) er bandaríska hagkerfið enn 

sjö sinnum stærra en hagkerfi Brasilíu sem þó er hið lang stærsta í Suður-

Ameríku. Því eru valdahlutföllin í Ameríku ójöfn sem fyrr og fullyrða má að 

Bandaríkin eru mikilvægari fyrir sérhvert ríki Suður-Ameríku en einstök ríki 

álfunnar fyrir Bandaríkin.  Jafnframt er það staðreynd að örlög og afkoma Suður-

Ameríku hefur að stórum hluta verið ákvörðuð af öflum utan álfunnar sem hefur 

veikt stöðu hennar stórlega.  Til marks um þetta er sú staðreynd að pólitísk áhrif 

landa Rómönsku-Ameríku utan heimshlutans hafa alltaf verið sáralítil þótt ef til 

vill megi undanskilja Kúbu, Venesúela og Brasilíu að einhverju leyti hvað það 

varðar.  

Hvað sem öðru líður þá blasir sú staðreynd við að áherslur og nálgun í 

samskiptum Suður-Ameríku og Bandaríkjanna í byrjun 21. aldarinnar eiga lítið 

skylt við þann hugmyndafræðilega ágreining og spennuna á öryggissviðinu sem 

allt snérist um á síðustu öld.  Viðfangsefni dagsins eru staðbundnari og sérhæfðari 

og snúa að alþjóðlegum verkefnum eins og viðskiptum, orkumálum og ýmsum 

sameiginlegum vandamálum sem varða einstaklingsbundið öryggi (e. human 

security) og ekki verða leyst nema í samstarfi.  Reich (2011) heldur því fram að 

við gerbreytta heimsmynd séu tilraunir áhrifamanna í Bandaríkjunum til að herða 

tökin í Rómönsku-Ameríku með því að setja  hryðjuverkaógnina á sama stall og 

kommúnismann áður eða með því að kenna nýja róttæka leiðtoga við öxulveldi 

sósíalismans (e. Castro-Chavez-Lula axis, forsetar Kúbu, Venesúela og Brasilíu 

og Castro-Chavez-Morales axis, en Morales er forseti Bólivíu) dæmdar til að 

mistakast.  Sama á við um hræðsluáróður vegna vaxandi sýnileika Kína á 
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svæðinu.  Staðreyndin sé einfaldlega sú að sviðið sé gerbreytt og fleiri leikendur 

komnir til sögunnar.  Breytingin endurspeglast kannski best í því að margir 

núverandi leiðtogar Suður-Ameríkuríkja eru skilgetin afkvæmi hreyfinga og fólks 

sem var í fararbroddi andspyrnunnar við bandarísk áhrif á síðustu öld og hætti oft 

lífi sínu í þeirri baráttu.  Eða eins og Lowenthal  (2006: 75) orðar það, „líkurnar á 

að sjóherinn hertaki Caracas eða að CIA skipuleggi tilræði við Chavez eru nær 

engar við núverandi aðstæður”.  Hvort tveggja hefði þó örugglega verið á 

teikniborðinu hefðu sömu aðstæður komið upp á tímum kaldastríðsins.  

Lowenthal telur að ekki sé lengur hægt að lýsa samskiptum ríkja Ameríku með 

einföldum fullyrðingum og varar við of miklum einföldunum.  Þróun mála á 

alþjóðasviðinu, möguleikar sem felast í alþjóðavæðingunni, óskir borgaranna á 

hverjum stað og þróun svæðasamstarfs muni stjórna því hve náin samvinna 

Bandaríkjanna og Suður-Ameríku verður.  Ólíklegt sé að samvinnan verði mjög 

náin og jafn ólíklegt að um fjandskap verði að ræða.  Allt bendi til samskipta á 

næstu árum sem verði flókin, marghliða og jafnvel þversagnakennd (Lowenthal, 

2006:74-77). Raunin sú að á sama tíma og áhrif Bandaríkjanna fara þverrandi í 

Suður-Ameríku hefur heimshlutinn aldrei verið Bandaríkjunum jafn mikilvægur.  

Til marks um það er sú staðreynd að Bandaríkin flytja inn meira eldsneyti þaðan 

en frá Mið-Austurlöndum og að viðskiptin við Suður-Ameríku hafa aukist 

hlutfallslega meira en við önnur markaðssvæði.  Hin hliðin á peningnum er svo sú 

staðreynd að gífurleg fíkniefnaviðskipti með tilheyrandi glæpastarfsemi eru hluti 

þessara viðskipta. Við bætist að straumur innflytjenda, löglegra og ólöglegra, 

tengir Bandaríkin og Rómönsku-Ameríku órjúfanlegum böndum.  

Þess má geta að „latinos“ telja nú 15% íbúa BNA og stóran hluta íbúafjölgunar 

síðustu ára má rekja til þeirra. Hlutfall þeirra af kosningabærum mönnum hækkar 

því stöðugt og mun hafa vaxandi áhrif á stjórnmálaumræðu, réttindabaráttu og 

kosningaúrslit í framtíðinni. Stjórnmálaskýrendur lýstu því þannig yfir  eftir 

forsetakosningarnar í nóvember 2012 að útilokað yrði eftirleiðis fyrir 

forsetaframbjóðendur að ná kjöri án þess að höfða til þessa kjósendahóps.  Því er 

svo við að bæta að fjölskylduvensl yfir landamærin og vaxandi fjöldi 

spænskumælandi fjölmiðla styrkja mjög tengslin suður á bóginn. Til að 

undirstrika enn frekar þær lýðfræðilegu breytingar sem eru að verða í 

Bandaríkjunum þá spáir The Brooking Institute því að hvít börn verði orðin í 
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minnihluta í grunnskólum Bandaríkjanna þegar árið 2021 og að hvítir íbúar verði í 

minnihluta árið 2042 (The Economist, jan. 2010). 

Við þessar aðstæður er ekki nema von að kröfur um nýja stefnu stjórnvalda í 

Washington í málefnum Rómönsku-Ameríku, sem taki mið af breyttum tímum, 

séu orðnar háværar.  Sjálfstæður vinnuhópur á vegum The Council on Foreign 

Relations skilaði árið 2008 skýrslu þar sem stungið er upp á nýjum 

stefnuáherslum sem eru lýsandi fyrir umræðuna (Barshefsky og Hill, 2008:57-74).  

Niðurstaðan er sú að einhliða áherslur á frjáls viðskipti, lýðræðislegar kosningar 

og eiturlyfjavandann dugi ekki einar og sér.  Þess í stað er mælt með því að 

stefnumörkun í framtíðinni beinist að fjórum sviðum; fátækt og misrétti, 

borgaralegu öryggi, fólksflutningum og orkuöryggi.  Niðurstaðan er enn fremur sú 

að óhjákvæmilegt sé að endurskoða stefnuna gagnvart Kúbu og Venesúela.  

Skýrslan er þó varfærin og íhaldssöm því hún  gerir ráð fyrir að stofnanir eins og 

Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Samtök Ameríkuríkja (e. OAS) 

gegni veigamiklu hlutverki í bættum samskiptum en veruleg tortryggni í garð 

þeirra er landlæg í Rómönsku-Ameríku. Varla er minnst einu orði á svæðasamtök 

sem þar sem Bandaríkin eiga ekki  beina aðkomu.  Þó er viðurkennt að allt tal um 

að Bandaríkin séu að glata Rómönsku-Ameríku og þurfi að vinna hana til baka sé 

fráleitt því öll lönd álfunnar hafi fyrir löngu tekið örlög sín í eigin hendur.  

Viðurkenning á því að frjáls viðskipti og reglulegar kosningar hafi ekki dugað til 

að bæta almannahag eru þó stórtíðindi þegar Washington á í hlut..  

Í reglulegum mælingum Pew Global Attitudes Project (2007) kom í ljós árið 2007 

að þeim íbúum Rómönsku-Ameríku, sem höfðu trú á bandarískum hugmyndum 

um lýðræði, fækkaði úr 45% í 29% frá 2002 til 2007.  Sama mæling leiddi í ljós 

að árið 2002 höfðu 82% íbúa Venesúela, 34% Argentínumanna og 51% íbúa 

Bólivíu jákvæð viðhorf gagnvart Bandaríkjunum en fimm árum síðar voru 

tölurnar komnar í 56, 16 og 43%.  Í þessu andrúmslofti vaxandi tortryggni hafa 

leiðtogar eins og Hugo Chavez í Venesúela, Evo Morales í Bólivíu og Rafael 

Correa í Ekvador gengið á lagið og aukið vinsældir sínar með óvæginni gagnrýni 

á stjórnvöld í Washington.  Í skýrslu starfshóps The Council on Foreign Relations, 

sem vísað var til hér að framan, kemur fram að þrátt fyrir gríðarleg útgjöld til 

baráttunar gegn eiturlyfjavandanum hafi lítill árangur náðst.  Þá hafi stuðningur 
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við lýðræðisþróunina stundum litast af sérhagsmunum eins og birtist í áformum 

um aðför að lýðræðislega kjörnum forseta Venesúela og afskiptum af kosningum í 

Bólivíu og Níkaragva.  Loks hafi áform um að koma á fríverslun í Ameríku allri 

mistekist – með öðrum orðum, engin af hinum þremur meginstefnuáerslum 

Bandaríkjanna hafi gengið eftir.  Afleiðingarnar eru grafalvarlegar og landlæg 

fátækt grefur undan tiltrú á lýðræðislegri stjórnskipan.  Glæpastarfsemi blómstrar 

með þeim afleiðingum að morðum hefur fjölgað um helming frá áttunda 

áratugnum og ofbeldisglæpir í Rómönsku-Ameríku eru sex sinnum fleiri að 

meðaltali en í heiminum öllum (Sapoznikow, 2000).  Niðurstaða hópsins er sú að 

endurskoða þurfi stefnu og nálgun stjórnvalda í Washington í málefnum 

Rómönsku-Ameríku frá grunni.  Staðreyndin sé að þrátt fyrir opið 

viðskiptaumhverfi og reglulegar frjálsar kosningar lifi 200 milljónir, eða 37% íbúa 

álfunnar, í sárri fátækt og hvergi fyrirfinnist óréttlátari tekjuskipting.  Afleiðingin 

sé útbreiddur þjóðfélagslegur órói, vantraust á opinberum stofnunum og 

stjórnlaust ofbeldi sem hamli raunverulegum framförum.  Hver rannsóknin af 

annarri á undanförnum árum hefur leitt í ljós alvarleika málsins, sbr. skýrslu 

Economic Commission for Latin America and the Carabbean (2007).  Eina 

raunhæfa leið Bandaríkjanna til að auka trúverðugleika sinn í Rómönsku-Ameríku 

sé að hjálpa ríkjunum við að ráðast að rót vandans sem er fátækt og umkomuleysi 

stórs hluta almennings.  Þessi sami almenningur geri þá kröfu að nýfengið lýðræði 

færi þeim réttlátara og betra samfélag – ekki bara kosningarétt.     

Stóru tíðindin hér, eins og áður sagði, eru þau að loks er viðurkennt að ráðast 

verði að rót vandans.  Margir hafa orðið til þess áður að gagnrýna Bandaríkin 

harðlega fyrir illa grunduð afskipti af nágrönnum sínum í suðri.  Eitthvert frægasta 

ritið af því tagi er bók rithöfundarins og blaðamannsins frá Úrúgvæ, Eduardo 

Galeanos, Opnar æðar Rómönsku-Ameríku.9 Í bókinni, sem var víða bönnuð á 

tímum herstjórnanna, er farið hörðum orðum um lýðræðishræsni Vesturlanda, 

einkum Bandaríkjanna og þau sökuð um að hafa vísvitandi leitt ógnarherstjórnir 

hægri öfgamanna til valda og stuðlað að langlífi þeirra til tryggja eigin hagsmuni.  

Afleiðingarnar voru víða skelfilegar því skoðanakúgun, pyntingar, fangelsanir án 

dóms og skipulagðar aftökur urðu daglegt brauð. Þúsundir manna, flest 
                                                
9	  Á	  ríkjaráðstefnu	  Ameríkuríkja	  í	  Port	  of	  Spain	  á	  Trinidad	  og	  Tobago	  árið	  2009	  færði	  Hugo	  
Chavez	  Barack	  Obama	  bókina	  að	  gjöf	  sem	  varð	  til	  þess	  að	  hún	  komst	  enn	  einu	  sinn	  á	  allra	  
varir	  og	  fór	  í	  efstu	  sæti	  metsölulista.	  
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menntafólk, hurfu og tugþúsundir neyddust til að flýja ofríkið.  Það reyndist mikil 

blóðtaka sem ásamt kúguninni leiddi til langvarandi stöðnunar í allri 

þjóðfélagsþróun svæðisins (Galeano, 1986 [upphaflega 1971] ).  Bandaríski 

málfræðingurinn og heimspekingurinn Noam Chomsky (2006) hefur gagnrýnt 

harðlega þá stefnu stjórnvalda í Washington sem kennd er við útbreiðslu lýðræðis 

þó sér í lagi frá og með valdatíð Ronalds Reagans.  Hann heldur því fram að  

stefnan einkennist af hræsni og yfirborðsmennsku og skorti allt trúverðugt 

innihald.  Hann ásakar Reagan-stjórnina fyrir að hafa haldið lífinu í herstjórnum 

Rómönsku-Ameríku og þannig hamlað framþróun lýðræðis árum saman. 

Jafnframt bendir hann á þá staðreynd að þjóðfélagsástandið sé almennt verst í 

þeim löndum sem liggja næst Bandaríkjunum og hvergi verra en í þeim tveimur 

löndum, Níkaragva og Haítí, þar sem inngrip Bandaríkjanna hafa verið mest og 

tíðust.  Chomsky segir að loksins þegar Reagan-stjórnin sá sig knúna til að taka 

undir vaxandi lýðræðiskröfur hafi allar aðgerðir verið yfirborðslegar og haft þann 

eina tilgang að halda aftur af raunverulegum róttækum umbótum enda hefði slík 

þróun getað ógnað bandarískum hagsmunum.  Hann tekur afskipti af kosningum í 

El Salvador sem dæmi en stjórnvöld í Washington hafa nefnt þær sérstaklega sem 

dæmi um velheppnaðan stuðning við  þróun í lýðræðisátt.  Hið rétta er, segir 

Chomsky, að stjórnvöld í Washington höfðu aðeins tvennt að leiðarljósi: (1) að sjá 

til þess að kosningarnar uppfylltu tæknilegar kröfur og (2) að rétti frambjóðandinn 

myndi sigra. Með öðrum orðum, kosningarnar skyldu ekki undir neinum 

kringumstæðum hrófla við yfirburðavaldastöðu hersins og eignastéttarinnar, og 

enn síður opna möguleikann á að vinstrisinnar kæmust til áhrifa. Niðurstaða 

Chomskys er sú að aðkoma Bandaríkjanna að kosningunum hafi í raun verið í 

hæsta máta ólýðræðisleg (Chomsky, 2006:149-158). 

Niðurstöður Chomskys og starfshópsins á vegum The Council on Foreign 

Relations, sem áður var minnst á, eiga það sameiginlegt að stjórnvöld í 

Washington eru harðlega gagnrýnd. Chomsky beinir sjónum sínum einkum að 

valdatíma herforingjastjórnanna sem margar komust til valda og héldu velli vegna 

stuðnings Bandaríkjanna. Starfshópurinn beinir athyglinni meira að stöðu mála 

eftir að lýðræðið varð ríkjandi stjórnarfyrirkomulag í löndum álfunnar og kemst 

að þeirri niðurstöðu að stefna Bandaríkjanna í málefnum Suður-Ameríku þarfnist 

gagngerrar endurskoðunar. Ein ástæða slíkrar endurskoðunar er tvímælalaust sú 
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að nýtt stórveldi, Brasilía, er farið að gera sig gildandi í heimshlutanum og víkur 

nú sögunni þangað.   



  

51 

6 Brasilía 

Brasilía er risaríki í öllum skilningi.  Flatarmálið nemur 90% flatarmáls 

Bandaríkjanna og íbúafjöldinn er svipaður samanlögðum íbúafjölda Þýskalands, 

Bretlands og Ítalíu, eða 190 milljónir. Þrátt fyrir gríðarleg vandamál sem blasa við 

brasilískum stjórnvöldum heima fyrir fer ekki á milli mála að landið á ört vaxandi 

gengi að fagna á mörgum sviðum. Viðskiptalífið starfar að mestu við opin 

samkeppnisskilyrði, landbúnaðurinn hefur farið í gegnum tæknibyltingu, iðnaður 

er í alþjóðlegri sókn og stofnanir ríkisins hafa styrkst smám saman.  Þá hefur á 

síðustu árum náðst langþráður árangur í baráttunni við gróið misrétti þótt á því 

sviði sé enn mikið verk óunnið.  Jafnframt er hafið átak í menntamálum en 

herfileg staða þess málaflokks hefur hvílt eins og skuggi yfir brasilísku samfélagi 

áratugum saman.  Það er varla ofsagt þótt talað sé um nýja dögun í landinu sem 

endurspeglast meðal annars í því að samkvæmt alþjóðlegum könnunum mældist 

bjartsýni á framtíðina hvergi meiri í heiminum árið 2010.  Hlutfall hinna bjartsýnu 

hefur nær tvöfaldast frá árinu 1980,  farið úr 38% í 73%.  Samsvarandi tölur fyrir 

mörg Evrópuríki eru eru innan við 30% (IBOPE, 2010).  Í framhaldi af vaxandi 

gengi hefur Brasilía beitt sér í auknum mæli utan eigin landamæra á ýmsu sviðum, 

svo sem fyrir auknu samstarfi ríkja á suðurhveli á sviði alþjóðlegra viðskipta-, 

umhverfis- og heilbrigðismála, á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og síðast en ekki 

síst fyrir auknu svæðasamstarfi Suður-Ameríkuríkja þar sem ríkið gegnir 

lykilhlutverki.  Briceño Ruiz (2007) heldur því fram að einkum tvennt valdi því að 

Brasilía er einarðasti talsmaður aukins svæðasamstarfs Suður-Ameríkuríkja. Í 

fyrsta lagi vilji stjórnvöld styrkja stöðu landsins gagnvart Bandaríkjunum.  Það sé 

liður í mótun nýrrar og sjálfstæðrar utanríkisstefnu sem hafi það að markmiði að 

auka vægi Brasilíu í alþjóðakerfinu og skipa ríkinu í forystusveit þróunarríkja.  

Annar augljós tilgangur sé að rjúfa einangrun Suður-Ameríku sem jaðarsvæðis og 

bæta samskiptin við spænskumælandi grannþjóðir. 

Rétt eins og önnur víðfeðm ríki, þar sem menningarlegur fjölbreytileiki er mikill, 

er Brasilía land þversagna.  Þótt landsmenn líti á sig sem eina þjóð er sjálfsmynd 

þeirra ólík.  Landið er bæði þróunarland og þróað ríki, bæði öflugt og veikburða.  

Helmingur landsmanna lítur á sig sem hluta hvíta kynstofnsins en hinn 
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helmingurinn ekki.  Brasilía deilir landamærum með 10 Suður-Ameríkuríkjum 

(öllum nema Síle og Ekvador) en lítur ekki alltaf á sig sem eitt þeirra. Brasilísk 

stjórnvöld eru fylgjandi hinu frjálsa kapítalíska hagkerfi en keyra jafnframt 

félagsleg verkefni eins og Bolsa familia sem ekki samrýmast þeim 

viðskiptaháttum.  Fjármálalífið er mjög þróað og kauphöllin ein sú stærsta í heimi 

en samt býr meira en fjórðungur þjóðarinnar í hreysum.  Á meðan Ríó býr sig 

undir að halda tvo stærstu íþróttaviðburði heimsins, HM í knattspyrnu 2014 og 

Ólympíuleikana 2016, er það staðreynd að árið 2008 létust meira en 4000 manns í 

vopnuðum átökum í borginni. Miriam Well (2013) varpar góðu ljósi á 

grafalvarleika málsins. Hún segir það einföldun sem oftast er nefnt að skipulagðir 

glæpir og eiturlyfjasmygl séu eina undirrót hárrar morðtíðni. Að hennar mati hafa 

refsileysi og vanburðugar stofnanir gert ofbeldismenningu kleift að vaxa og dafna. 

Hún nefnir að morðtíðni í Brasilíu hafi aukist um 132% á síðustu 30 árum, úr 11 í 

27 af hverjum hundrað þúsund íbúum. Meðal þeirra sem eru á aldrinum 14 til 25 

ára er hlutfallið helmingi hærra eða 55 af hverjum 100 þúsund íbúum. Til að setja 

þetta í samhengi bendir hún á að næstum jafn margir Brasilíumenn hafi fallið fyrir 

morðingjahendi á árunum 2004 til 2007 og féllu í samtals 62 skráðum vopnuðum 

átökum í heiminum á sama tímabili – átökin í Írak og Afganistan meðtalin. Til 

samanburðar má nefna að samsvarandi tölur fyrir lönd Vestur-Evrópu eru á bilinu 

1 til 2 en athygli vekur að í Bandaríkjunum er tíðnin 5 morð á hverja hundrað 

þúsund íbúa sem er sú lang hæsta á Vesturlöndum. 

Að mati Sweig (2010:173-174) er það efnahagsárangur sem hvílir á nýtingu 

náttúruauðæfa sem hefur leitt til efnahagslegs stöðugleika, lækkandi skulda og 

mikils gjaldeyrisforða Brasilíu – allt þættir sem með öfugum formerkjum hafa 

lengst af verið tengdir við ríki Suður-Ameríku.  Þetta ferli, frá því að vera aðeins 

enn eitt fátækt og ofurskuldsett ríki til þess að vera ein af aflvélum 

alþjóðahagkerfisins, hefur getið af sér andrúmsloft eftirvæntingar 

alþjóðasamfélagsins gagnvart Brasilíu.  Og þessi nýja staða var undirstrikuð 

eftirminnilega þegar alþjóðlega matsfyrirtækið Goldman Sachs skipaði Brasilíu í 

flokk svokallaðra BRIC-ríkja (Brasilía, Rússland, Indland og Kína) árið 2003 og 

spáði því jafnframt að þau yrðu uppspretta helmings heimsframleiðslunnar þegar 

árið 2020.  Ris Brasilíu á sér stað á sama tíma og fjarar undan ofurvaldi 

Bandaríkjanna vegna valdaumpólunar í heiminum frá vestri til austurs.  Við þessar 
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nýju aðstæður, segir Sweig, eru möguleikar landsins miklir en vandinn í því 

fólginn að finna jafnvægi á milli stórveldisdrauma og baráttunnar við hin brýnu 

úrlausnarefni heima fyrir.  Að hennar mati er vænlegast fyrir landið að treysta 

eigin stöðu því kostnaðarsöm alþjóðleg útrás (e. international overstretch) gæti 

orðið dýrkeypt. Uppbygging heima fyrir sem tekst á við landlægan 

menntunarskort og útbreidda fátækt sé langbesta fjárfestingin.    

Hornsteinn baráttu Brasilískra stjórnvalda  fyrir bættum hag alþýðu er áætlun sem 

á portúgölsku nefnist Bolsa familía. Breið sátt er um áætlunina enda hefur hún 

skilað umtalsverðum árangri.  Bolsa familía er styrkjakerfi sem beint er að 

fjölskyldum og því að tryggja skólagöngu og heilbrigðiseftirlit með börnum, 

ásamt því að auðvelda húsnæðiskaup og hækka lægstu laun.   Átakið hefur skilað 

þeim árangri að þeim sem lifa við fátækt hefur fækkað um 23% frá árinu 2003  og 

þótt ójöfnuður sé sá þriðji mesti í Rómönsku-Ameríku er talið að hagur 25 

milljóna manna hafi batnað verulega vegna átakaverkefnisins Bolsa familía. Litið 

er til þessa árangurs sem fyrirmyndar víða um heim þar sem tekist er á við svipuð 

vandamál (Sweig, 2010:174).  

Fram undir aldamótin 2000 mátti greina þrjá meginþætti í Brasilískri 

utanríkisstefnu: (1) að standa vörð um hið gríðarstóra ríki út á við og treysta 

samstöðuna inn á við; (2) forðast nágrannaerjur og (3) Halda Bandaríkjunum í 

hæfilegri fjarlægð án þess þó að skaða eigin hagsmuni.  Á síðustu áratugum 20. 

aldarinnar verður breytt staða landsins á alþjóðavísu og bættur hagur til þess að 

nýjar áherslur koma fram sem meðal annars birtist í beinni andstöðu við íhlutun 

Bandaríkjanna og Bretlands í málefni Íraks og Afganistan.  Þá er eins og Brasilía 

vakni af værum blundi og sjái að ný sóknarfæri eru að opnast.  Sweig (2010) líkir 

þessu við Manifest destiny Bandaríkjanna, það er þegar ríki kemst að þeirri 

niðurstöðu að því sé ætlað sérstakt og ákveðið hlutskipti í samfélagi þjóðanna.  Í 

forsetatíð Lula da Silva frá 2003 til 2011 var mótuð sú stefna að Brasilíu bæri að 

leiða baráttu þróunarríkjanna fyrir bættum hag og auknum áhrifum.  Áfangar á 

þeirri leið væru að krefjast fastrar setu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, aukins 

vægis í Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum ásamt því að berjast fyrir 

afnámi tollverndar gagnvart landbúnaðarvörum þróunarlandanna, sem almennt er 

talið brýnasta hagsmunamál fátækra þróunarríkja um allan heim.  Til að fylgja 
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þessari stefnumörkun eftir hefur Brasilía stóraukið þátttöku í þróunarhjálp og 

friðargæslu og tekið forystu í orku- og umhverfismálum. 

Samkvæmt stjórnarskránni frá 1988 er Brasilíu óheimilt að koma sér upp 

kjarnavopnum og reyndar er Suður-Ameríka yfirlýst kjarnorkuvopnalaust svæði.  

Landið er þó ríkt af úraníum en hefur til þessa ekki auðgað það sjálft þótt tvö 

kjarnorkuver til orkuframleiðslu séu starfrækt.  Tekist er á um kjarnorkumálin og 

uppi eru þær skoðanir að ætli Brasilía sér sess við hlið annarra stórvelda sé 

óhjákvæmilegt að landið auðgi sjálft sitt úran og komi sér upp kjarnavopnum.  

Þessar hugmyndir fengu aukinn byr eftir að Bandaríkin hundsuðu sáttatillögur 

Brasilíu og Tyrklands í kjarnorkudeilunni við Íran.  Brasilía er aðili að 

sáttmálanum um bann við útbreiðslu kjarnavopna en það hefur grafið mjög undan 

trúverðugleika hans að ríki eins og Indland, Pakistan, Ísrael og Norður-Kórea hafa 

valið að standa utan samkomulagsins og farið sínu fram.   Þær raddir verða því 

háværari sem segja að dyrnar inn í hinn raunverulega stórveldaklúbb opnist ekki 

nema fyrir tilstilli kjarnavopna.   

Á sama tíma og hugmyndir um auðgun úrans og kjarnorkuvopnabúr eru mjög 

umdeildar hefur frumkvæði Brasilíu í umhverfismálum mælst vel fyrir því landið 

hefur sett sér metnaðarfull markmið um notkun endurnýjanlegrar orku, 

útblástursmengun og verndun Amazonsvæðisins. Samkvæmt Sweig ( 2010:179)  

hefur umhverfisvitund Brasilíumanna stóraukist og mældist helmingi meiri árið 

2007 en árið 2002 þegar 85% þjóðarinnar töldu umhverfisvernd forgangsmál sem 

þá var hæsta hlutfall í heiminum.  Stjórnvöld hafa fylgt þessu eftir og Brasilía 

hefur staðið við allar alþjóðlegar skuldbindingar sem snúa að loftslagsmálum. 

Þess má geta að tveir stærstu viðburðir á sviði loftslagsmála og sjálfbærrar 

þróunar til þessa voru haldnir í Rio de Janeiro, fyrst Ríóráðstefnan 1992 og síðan 

ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun árið 2012. Sweig og Gaspari 

hafa bent á að Brasilía búi við fágætt orku- og fæðuöryggi því nærri fjórðungur 

landsins er ræktað land og gífurlegt landsvæði bíður enn ræktunar.  Möguleikarnir 

til aukinnar matvælaframleiðslu eru því miklir þrátt fyrir að landið sé nú þegar 

fjórði stærsti matvælaútflytjandi í heiminum.  Því er við að bæta að Brasilía býr að 

meiri ferskvatnsforða en nokkurt annað ríki, með um 18%  heimsforðans, sem er 

mikill styrkur til lengri framtíðar litið.  En hér speglast þversagnakenndar 
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staðreyndir ríkisins vel því aðeins 2,5 milljónir af þeim 28 milljónum 

Brasilíumanna sem búa utan þéttbýlis hafa aðgang að góðu rennandi vatni (Sweig, 

2010:179; Gaspari, 2011).   

Nýfundnar olíulindir undan ströndum landsins munu hafa mikil áhrif á efnahaginn 

í framtíðinni því talið er að þær skili Brasilíu á næstu árum úr tuttugasta og fjórða 

í áttunda sæti  helstu olíuframleiðsluríkja.  Dilma Rousseff, nýkjörinn forseti og 

fyrrverandi orkumálaráðherra, stóð að löggjöf sem kveður á um að helmingi 

fyrirhugaðs olíugróða verði varið til baráttunnar  gegn fátækt (Sweig, 2010:180).  

Þörfin er mikil því þrátt fyrir átak í menntamálum er myndin enn dökk og landið 

kemur afleitlega út í samanburðarrannsóknum á því sviði.  Risaátak þarf til að 

gera þann mikla fjölda, sem er að komast upp úr sárustu fátækt, að hæfum 

þátttakendum í þekkingarsamfélagi framtíðarinnar. Rétt eins og það var álit 

forverans á forsetastóli, Lula da Silva, er það álit núverandi forseta að samstarfið 

við nágrannaríkin undir merkjum UNASUR sé ein lykilforsenda þess að árangur 

náist á því sviði og víkur nú sögunni að hinum ungu samtökum.  
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7 UNASUR 

Á vef UNASUR kemur fram að grunnurinn að samtökunum var lagður á þriðja 

leiðtogafundi Suður-Ameríkuríkja í Cuzco í Perú árið 2004.  Á dagskrá fundarins 

var aðeins eitt mál, undirritun Cuzco-yfirlýsingarinnar sem hafði það að markmiði 

að sameina fríverslunarbandalögin MERCOSUR og Samtök ríkja við Andesfjöll í 

nýjum heildarsamtökum, UNASUR. Tólf þjóðhöfðingjar undirrituðu 

yfirlýsinguna sem fól í sér fyrirheit um annað og meira en hefðbundið 

efnahagssamstarf og sótti að því leyti fyrirmynd sína til ESB.  Frumkvæðið kom 

frá Brasilíu og mátti rekja til þess að FTAA, fríverslunarviðræður að undirlagi 

Bandaríkjanna, höfðu siglt í strand.  Á fjórða leiðtogafundinum í Cochabamba í 

Bólivíu árið 2006 voru áformin áréttuð með þeim rökum að svæðasamstarf væri 

eina færa leiðin til að tryggja að ríki Suður-Ameríku yrðu þátttakendur í en ekki 

leiksoppar alþjóðavæðingarinnar.  Á fundinum var tekin ákvörðun um formlega 

stofnun UNASUR árið 2008.  Það gekk eftir því samtökin vour stofnuð það ár í 

samnefndri höfuðborg Brasilíu.  Ákveðið var að hin nýju samtök 12 ríkja með 

meira en 400 milljónir íbúa skyldu hafa höfuðstöðvar í Quito höfuðborg Ekvador, 

sameiginlegt þing í Cochabamba í Bólivíu og aðalbanka í Caracas í Venesúela.  

Jafnframt var ákveðið að aðildarríkin myndu skiptast á um að veita samtökunum 

forystu tvö ár í senn (UNASR, vefur samtakanna).   

Í frétt BBC (2008) frá fundinum kemur fram að við það tækifæri hafi Lula da 

Silva forseti Brasilíu sagt að með stofnun samtakanna væri það staðfest að Suður-

Ameríka ætlaði sér nýtt og aukið hlutverk í heiminum.  Hann dró mjög úr orðrómi 

um að ósætti í norðurhluta álfunnar milli Kólumbíu, Ekvador og Venesúela myndi 

torvelda árangur í starfi samtakanna og bætti við að skoðanaágreiningur með 

tilheyrandi átökum væri óhjákvæmilegur fylgifiskur lýðræðisins.  Orð Lula breyta 

þó ekki því að spennan í samskiptum Venesúela og Kólumbíu, þar sem 

síðarnefnda ríkið sakar stjórnvöld í Venesúela um að styðja byltingarsamtökin 

FARC, er eldfimt og óleyst deiluefni. 

Þegar á stofnárinu reyndi verulega á hin nýju samtök þegar reynt var að steypa 

stjórn Evo Morales í Bólivíu af stóli.  Michelle Bachelet, þáverandi forseti Síle, 

sem kjörin hafði verið forseti UNASUR til bráðabirgða, boðaði aðildarríkin til 
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neyðarfundar í Santíagó sem sendi frá sér samhljóða yfirlýsingu þar sem aðförin 

að stjórn Morales var fordæmd.  Ekki er talinn leika vafi á því að þessi skjótu 

viðbrögð áttu sinn þátt í því að ofbeldisfull andstaða við stjórn Morales fjaraði 

hratt út.  Það varð hinum nýju samtökum að vopni að OAS-samtökin, sem 

Bandaríkin hafa lengi sagt vera boðbera lýðræðis og stöðugleika á svæðinu, létu 

sig deiluna engu varða sem strax var rakið til tvíeggjaðrar afstöðu Bandaríkjanna 

til málsins.  Annað ágreiningsefni, sem kom til kasta hinna ungu samtaka, voru 

deilur sem spruttu vegna samnings Kólumbíu og Bandaríkjanna um aukna 

hernaðarsamvinnu.  Ekvador og Venesúela túlkuðu samkomulagið sem beina ógn.  

UNASUR boðaði til fundar um málið árið 2009 og viðræður varnarmálaráðherra 

ríkjanna lægðu í kjölfarið öldurnar og komu málinu í sáttafarveg. Á vef 

fréttaveitunnar MercoPress kemur fram að UNASUR steig táknrænt skref í átt til 

lausnar deilunnar þegar ákveðið var, eftir óvænt fráfall fyrsta forseta samtakanna, 

Nestors Kirchner, að Kólumbía og Venesúela myndu skipta með sér 

leiðtogahlutverkinu næstu tvö árin.  Fyrra árið, frá apríl 2011, féll embættið í 

skaut Emmu Mejía fyrrum aðstoðarutanríkisráðherra Kolumbíu, en seinna árið 

leysti Ari Rodriguez, ráðherra orkumála í Venesúela, hana af hólmi.  Þessi 

ráðstöfun er einnig merkileg fyrir það að ákvörðunin er ein sú fyrsta sem tekin er 

eftir að stofnsáttmáli UNASUR hlaut fullgildingu.  Til þess þurfti staðfestingu að 

minnsta kosti 9 aðildarríkja og varð Úrúgúvæ níunda ríkið til að fullgilda 

sáttmálann í mars 2011 (MercoPress, 2011).   

Hinsvegar komu upp erfiðleikar þegar taka átti afstöðu til uppreisnar hersins í 

Hondúras í júní 2009 gegn sitjandi forseta, Manuel Zelaya, sem tekið hafði upp 

náið samstarf við hin róttæku samtök ALBA á þeim forsendum að forsetinn ætlaði 

að fara gegn stjórnarskránni með því að framlengja valdatíma sinn. Perú og 

Kólumbía tóku sér stöðu með Bandaríkjunum og studdu stjórnina sem tók við en 

það gerðu hin tíu aðildarríki UNASUR ekki. Að mati Main (2010) var það 

tímanna tákn að nýkjörinn og hægrisinnaður forseti Síle, Sebastian Piñera, stóð 

þétt við bakið á UNASUR í málinu, einkum í ljósi þess að  átök í Mið-Ameríku 

eru ólík því sem gerist sunnar í álfunni að því leyti að ríkin eru mjög háð aðstoð 

og viðskiptum við Bandaríkin og ekki hefð fyrir því að ríki Suður-Ameríku fari 

gegn vilja Bandaríkjanna á því svæði.  Viðbrögð UNASUR urðu  til þess að 

Spánverjar, sem halda áttu sameiginlega ráðstefnu ESB og Rómönsku-Ameríku, 
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urðu að hætta við að bjóða fulltrúum stjórnvalda í Hondúras. Manuel Zelaya var 

sendur í útlegð til Kosta Ríka og síðar til Dóminíkanska lýðveldisins en fékk að 

snúa heim árið 2012. Ári síðar fór kona hans fram í forsetakosningum í landinu en 

beið lægri hlut fyrir Juan Orlando Hernandez. 

Að mati Alex Main sýndu aðildarríki UNASUR styrk og samstöðu í maí 2010 

þegar forseti Argentínu, Nestor Kirchner, var einróma kjörinn forseti samtakanna.  

Kirchner mótaði þegar stefnu sem fól í sér afgerandi andstöðu gegn tilraunum 

Bandaríkjanna til að gera tvíhliða fríverslunarsamninga við einstök aðildarríki og 

sagði þeim ætlað að rjúfa samstöðuna innan UNASUR.  Hann lýsti jafnframt yfir 

afdráttarlausri andstöðu við Washington Consensus10 og efnahagsstefnu 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en undir stjórn Kirchners tókst Argentínu að greiða upp 

skuldir sínar við sjóðinn og komast upp úr dýpstu efnahagslægð í sögu landsins.  

Lula, forseti Brasilíu, sagði við það tækifæri að það væri mikið gæfuspor fyrir 

UNASUR að hafa fengið Kirchner til að leiða samtökin á viðkvæmu 

upphafsskeiði (Main, 2010).  Eins og áður kom fram féll Kirchner óvænt frá í 

nóvember 2010.  Aðalritari Sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon, minntist hans 

með þeim orðum að hann hefði verið frumkvöðull á sviði svæðasamstarfs og  

marghliða samvinnu í sínum heimshluta með það að markmiði að tryggja 

varanlegan frið og bætta lífsafkomu allra íbúanna.  Til marks um elju hans nefndi 

Ban Ki-moon að á stuttum valdatíma hefði hann sannfært  ráðamenn í Suður-

Ameríku um mikilvægi UNASUR með þeim afleiðingum að stofnsáttmálinn hlaut 

fullgildingu ríkjanna mun fyrr en upphaflega var áætlað.  Auk þess kom hann því 

til leiðar að breið sátt væri nú um að leita bæri lausna í viðkvæmum deilumálum á 

vettvangi UNASUR (Ban Ki-moon, 2010). 

Stefnuáherslur UNASUR hafa verið að mótast allt frá því að Cusco yfirlýsingin 

var birt árið 2004 og eru þessar helstar: Varnar- og öryggismál; orku- og 

auðlindamál; heilbrigðis- og menntamál; uppbygging innviða og skipulagsmál og 

baráttan gegn eiturlyfjavánni.  Í Cuzco-yfirlýsingunni (2004) segir að ríkisstjórnir 

aðildarríkjanna skuldbindi sig til að stefna að því að skilgreina suður-ameríska 

hagsmuni heildstætt á sviði stjórnmála, efnahags-, velferðar- og umhverfismála. 

                                                
10	  Efnahagsstefna upprunnin í Washington sem er byggða á þeirri skoðun að almenn velferð í 
heiminum verði best tryggð með viðskiptaháttum nýfrjálshyggjunnar þar sem markaðslögmálin 
ráða ferðinni og ríkisafskiptum er haldið í lágmarki.	  
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Jafnframt að við orkuuppbyggingu og samgöngubætur í löndunum skuli 

heildarhagur svæðisins, en ekki þröngir ríkjahagsmunir, hafðir að leiðarljósi.  

Sama á við um utanríkismál því aðildarríkin skuldbinda sig til að fylgja stefnu 

sem hefur þann útgangspunkt að styrkja svæðið í heild gagnvart umheiminum 

með því að undirstrika sérstöðu þess og vaxandi mikilvægi. 

Framhjá því verður ekki litið að margskonar óvissa ríkir um framtíðarhorfur 

UNASUR.  Aðildarríkin eru mislangt komin hvað varðar efnahagsþróun og 

uppbyggingu innviða og ástandið í norðurhluta álfunnar er ótryggt, einkum vegna 

langvarandi spennu í samskiptum Kólumbíu og Venesúela.  Á móti kemur að svo 

eindregin samstaða ríkir nú um lýðræðið sem stjórnarform að tilraunir til að 

steypa lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum myndu mæta mjög öflugri mótspyrnu 

allra ríkjanna undir forystu UNASUR eins og þegar hefur sýnt sig og nánar verður 

vikið að í umræðukaflanum.  Reyndar er erfitt að ímynda sér valdatöku hersins í 

einhverju aðildarríkjanna við núverandi aðstæður og öruggt að slík stjórnvöld 

væru dæmd til að einangrast. Það vinnur með UNASUR að ytri aðstæður eru um 

margt hagstæðari en til dæmis í ESB.  Aðildarríkin eru aðeins 12 í samanburði við 

28 aðildarríki ESB.  Tvö náskyld tungumál, spænska og portúgalska, eru ráðandi 

en þau eru nærri jafnmörg aðildarríkjunum í ESB.  UNASUR þarf ekki að kljást 

við varanlegt flókið stækkunarferli og getur því einbeitt sér að hagsmunum 

aðildarríkjanna 12  á meðan ESB stendur stöðugt frammi fyrir flóknum 

spurningum vegna ósættis um hvar draga skuli austurlandamæri sambandsins.  Þá 

eru línur skýrar hvað það varðar að allt landsvæði Suður-Ameríku tilheyrir 

UNASUR-löndum utan franska Gvæana.  Ástandið í Evrópu er mun flóknara þar 

sem nokkur Balkanlönd, sem nýlega áttu í blóðugu stríði innbyrðis, eru enn utan 

ESB.  Nálægðin við Mið-Austurlönd og fátæk ríki Norður-Afríku setur einnig í 

vaxandi mæli pólitískan þrýsting á ESB eins og nýleg dæmi sanna. 

Þegar skrif bandarískra fræðimanna um málefni Suður-Ameríku eru skoðuð vekur  

það sérstaka athygli hve samrunaferli undanfarinna ára í álfunni fá litla umfjöllun. 

Einkum á það við um UNASUR-samtökin en stofnun þeirra árið 2008 markar 

tímamót í sögu svæðasamvinnu þessa heimshluta ekki vegna þess árangurs sem er 

í höfn heldur  vegna hugmyndafræðinnar og hinnar breiðu samstöðu sem um hana 

ríkir.  Hér gildir það sem áður var sagt um alþjóðavæðinguna að þróunin er hröð 
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en skilningurinn silast á eftir. Um þetta segir Main (2010) að það sé 

umhugsunarefni að UNASUR samstarfið, sem hvílir á stofnsáttmála sem öll 12 

ríki Suður-Ameríku hafa staðfest, sé nánast óþekkt meðal Bandaríkjamanna og að 

þarlendir ráðamenn vísi nær aldrei til þess þrátt fyrir þá staðreynd að samtökin séu 

leiðandi í marghliða ríkjasamstarfi og hafi á örfáum árum grafið alvarlega undan 

Samtökum Ameríkuríkja (OAS) þar sem Bandaríkin eru leiðandi afl.11 

Sennilega er skýringarinnar á fálætinu að leita í afstöðu og fyrirvörum 

raunsæishyggjunnar til náinnar ríkjasamvinnu því að ríki þurfi ætíð að vera 

vakandi í samskiptum sínum við önnur ríki, enda hafi þau eigin hag en ekki 

sameiginlegan ávinning að leiðarljósi. Samkvæmt kenningunni, sem er sérlega 

áhrifamikil meðal bandarískra ráðamanna eins og áður kom fram, geta þó ríki með 

tengda hagsmuni í efnahags- og öryggismálum unnið saman að einhverju marki. 

Náin pólitísk samvinna eða samruni með gagnkvæmum skuldbindingum og 

fullveldisframsali sem myndi takmarka athafnafrelsi valdamikilla ríkja er þó 

fráleitur möguleiki samkvæmt kenningunni. Bandarískir raunsæissinnar 

viðurkenna tilvist ESB og fleiri svæðasamtaka en virðast þeirrar skoðunar að um 

tímabundin fyrirbæri sé að ræða þar sem slík  samtök starfi í raun í skjóli 

stórvelda á hverju svæði og þjóni hagsmunum þeirra.  Breytist það leiti allt til 

fyrra horfs og stórveldin taka málin í eigin hendur til að tryggja eigin hagsmuni.  

Staðreyndin er því sú að náið svæðasamstarf, að ekki sé minnst á pólitískan 

samruna með yfirþjóðlegum stofnunum og fullveldisframsali, er ekki til í bókum 

raunsæishyggjunnar og þess því ekki að vænta að umfjöllun um slík mál sé 

fyrirferðamikil í Washington. Þeir Dunne og Schmidt lýsa þessu á þann hátt að 

formgerðarraunsæissinnar (e. structural realists) kappkosti að meta styrk ríkja á 

hverjum tíma og flokka þau samkvæmt því. Að þeirra mati er það síðan fjöldi og 

afl stórvelda sem ræður algerlega heimsskipulaginu á hverjum tíma (Dunne og 

Schmidt: 98). 

Eins og fram hefur komið í greiningunni hér að framan hafa síðustu áratugir í 

sögu Suður-Ameríku einkennst af tilraunum til aukins svæðasamstarfs. 

                                                
11	  Hér er e.t.v. vert að geta þess að þrátt fyrir landfræðilega nálægð og þrátt fyrir að vera fyrrum 
nýlenda rétt eins og ríki Suður-Ameríku, voru tengsl Kanada við grannana í suðri lengst af í algeru 
lágmarki. Til marks um það er sú staðreynd að Kanada gekk ekki í heildarsamtök Ameríkuríkja 
OAS fyrr en árið 1990, heilum 42 árum eftir stofnun þeirra 1948.	  
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Birtingarmynd þessarar viðleitni eru samtök eins og MERCOSUR, Samtök ríkja 

við Andesfjöll og ALBA.12  Ein og vikið hefur verið að eru Heildarsamtök Suður-

Ameríkuríkja, UNASUR, nýjasta afsprengi þessarar viðleitni og skera sig frá 

hinum fyrri hvað varðar metnaðarfull markmið og breiða þátttöku auk þess sem 

Bandaríkjunum er markvisst haldið utan við samrunaferlið. Það er stefna 

UNASUR að reiða sig fyrst og fremst á getu aðildarríkjanna við að koma á 

tollfrjálsum innri markaði og styrkja innviði alls heimshlutans eins og lagning 

hraðbrautarinnar frá hafi til hafs milli Brasilíu og Perú er gott dæmi um.  Þess utan 

eru varnar- og öryggismál ofarlega á dagskrá og markmiðið að draga enn frekar úr 

lífseigri tortryggni á milli landanna með nánu samstarfi á því sviði. Loks er svo 

stefnt að sameiginlegri mynt og frjálsu flæði fólks á öllu svæðinu.  Þetta eru 

metnaðarfull markmið í anda fjórfrelsisins hjá ESB og ljóst að UNASUR bíður 

mikið starf við flóknar aðstæður til að uppfylla þau. 

Brasilía er í lykilstöðu í þessu ferli í krafti stærðar og efnahagsuppgangs síðustu 

ára. Verulega hefur fjölgað í brasilískri millistétt með þeim afleiðingum að þjóðin 

er sannfærð um að löngu tímabært og raunverulegt uppgangstímabil sé hafið. Á 

fyrsta kjörtímabili Dilmu Rousseff á forsetastóli, sem hófst árið 2010, bendir 

margt til þess að Brasilíu séu flestir vegir færir í samfélagi þjóðanna. Örlög 

UNASUR hvíla að stórum hluta í höndum Brasilíu og þar er mörgum spurningum 

ósvarað.  Vandi Brasilíu er fólginn í því að sníða sér stakk eftir vexti á sama tíma 

og metnaði ríkisins, jafnt á heimasvæði sem alþjóðlega, er fullnægt. Þrátt fyrir 

vaxandi vægi á alþjóðavettvangi verður landið að sýna í verki að þátttakan í 

UNASUR sé forgangsmál.  

Á sama tíma og Brasilía stígur fram á svið alþjóðastjórnmálanna í krafti 

efnahagsuppgangs er ljóst að ná þarf sátt milli ólíkra sjónarmiða innanlands. 

Samkvæmt greiningu Breuers (2010) er ríkur vilji fyrir því að Brasilía grípi 

tækifærið, nýti sér það svigrúm sem nú gefst á vettvangi alþjóðastjórnmálanna, og 

hasli sér völl á eigin forsendum án tillits til sjónarmiða Bandaríkjanna eða 

nágrannaríkjanna sem mörg hver eru mun skemmra á veg komin efnahagslega. 

Brasilía sé eina ríkið sem hafi burði til að slást í hóp stórvelda heimsins og þangað 

                                                
12	  ALBA	  (spæ.	  Alianza	  Bolivariana	  para	  los	  Pueblos	  de	  Nuestra	  América)	  eru	  samtök	  ríkja	  í	  
norðanverðri	  Suður-‐Ameríku	  og	  Karíbahafi	  kennd	  við	  Simon	  Bólívar.	  	  Meðal	  aðildarríkja	  eru	  
Bólívía,	  Venesúela,	  Ekvador,	  Kúba	  og	  Níkaragva.	  	  
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eigi landið að stefna.  Á móti komi að forsenda þess að stórveldisdraumurinn 

rætist sé traust ástand á heimaslóð.  Því sé viðbúið að brasilísk stjórnvöld verði að 

gæta hófs í metnaði sínum á alþjóðasviðinu, ásamt því að vera reiðubúin að kosta 

því til sem óhjákvæmilegt er sem leiðandi ríki í UNASUR. Það sé forsendan og sá 

fórnarkostnaður sem þarf að greiða svo stórveldisdraumurinn megi rætast.  
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8 Frá Bólívar til UNASUR  

Í umræðukaflanum, sem fer hér á eftir, verður efni kenningakaflans samþætt 

umfjöllun um samrunaferlið í Suður-Ameríku. Rakin verða nokkur nýleg dæmi úr 

stjórnmálasögu Suður-Ameríku sem varpa ljósi á umfjöllunarefni 

rannsóknarinnar.  Þeim spurningum verður svarað sem settar voru fram í upphafi: 

(1) hver staðan væri og hvert stefndi í svæðasamstarfi Suður-Ameríkuríkja og (2) 

hver líkleg áhrif þess yrðu á samskiptin við Bandaríkin. Dregin verður upp mynd 

af stöðu þessara mála eins og hún blasir við á öðrum áratug 21. aldarinnar auk 

þess sem tilteknir verða þeir þættir sem líklegastir eru til að hafa áhrif á þróun 

mála í nánustu framtíð. 

Rétt er að rifja upp að frá lokum kaldastríðsins hefur vægi svæðasamstarfs aukist 

jafnt og þétt í heiminum og setur nú sterkan svip á öll alþjóðasamskipti. Að mati 

margra fræðimanna, eins og Hettne og Söderbaum (2007:61-79) eru endalok 

kaldastríðsins og þar með endaloka tvípólakerfis Bandaríkjanna og Sovétríkjanna 

ákveðinn vendipunktur. Við tekur fjölpóla alþjóðakerfi þar sem svæðabandalög fá 

sífellt meira vægi á sama tíma og þrengir að fullveldi þjóðríkjanna í klassískum 

vestfalískum skilningi. Rómanska-Ameríka er gott dæmi um þessa þróun mála. 

Þar eru í  raun mörg svæðabandalög að störfum og hefur verið talað um 

offramboð og hættu á stöðnun  í því sambandi. Þá hefur verið gagnrýnt að oft séu 

markmið óraunhæf og of mikil pólitík í spilunum. En hvað sem hindrunum og 

ólíkri hugmyndafræði líður þá er svæðasamvinna hvarvetna ofarlega á dagskrá 

ríkja Suður-Ameríku og engin ríkisstjórn í heimshlutanum hefur lýst sig andvíga 

slíkum hugmyndum. Í raun hefur þróunin verið í átt til sífellt stærri og 

staðbundnari eininga þar sem ekki er gert ráð fyrir beinni þátttöku iðnvæddu 

grannanna í norðri, Bandaríkjanna og Kanada.      

Olivier Dabéne, sem er sérfræðingur í málefnum Rómönsku-Ameríku við 

háskólann Sciences Po í París, segir að þrátt fyrir áföll og á tímabilum lítinn 

árangur sé saga svæðasamstarfs löng og hana megi rekja allt aftur til þess tíma 

þegar ríkin hlutu sjálfstæði á fyrri hluta 19. aldar.  Þróunin hafi einkennst af 

ótrúlegri staðfestu  og seiglu þrátt fyrir langvarandi pólitískan óstöðugleika og 

endurteknar efnahagskreppur. Skrefin hafi oftast og lengst af verið smá og 
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ómarkviss.  Stundum sló í bakseglin en alltaf var þráðurinn til nánara samstarfs 

tekinn upp aftur.  Að mati Dabéne kemst aukinn skriður á málin eftir lok seinni 

heimstyrjaldarinnar. Hann tilgreinir fjögur tímabil, 1950-1960, 1970-1980, árin í 

kringum 1990 og loks tímabilið eftir 2000. Í öllum tilfellum megi rekja orsökina 

til umtalsverðra sviptinga á alþjóðasviðinu, ýmist efnahagslegra eða 

hugmyndafræðilegra (Dabéne, 2009). Í bókinni Resilience of Regionalism in Latin 

America and the Caribbean, í ritstjórn Andrés Rivarola Puntigliano og José 

Briceño-Ruiz, er tekið í sama streng en þar vinnur hópur fræðimann frekar úr 

efniviði Dabénes. Niðurstaða þeirra er að drifkrafur framvindunnar hafi verið 

þríþættur og ætíð sá sami; varðstaðan um fullveldið, menningarlegur skyldleiki 

yfir landamæri og nátengdir efnahagshagsmunir. Ytri fullveldisógnanir og 

aðsteðjandi efnahagserfiðleikar þjöppuðu ríkjunum saman en það eru viðbrögð í 

anda raunsæishyggjunnar sem vænta má við slíkar aðstæður.13 Hvað varðar hinn 

menningarlega skyldleika þá leiðir hann ekki sjálfkrafa til efnahagslegrar og 

pólitískrar einingar en auðveldar vissulega slíka þróun. Annað og athyglisvert 

sjónarmið, sem fram kemur í bókinni, er að þeirri kenningu er hafnað sem lítur á 

endurteknar tilraunir Suður-Ameríkuríkja til samvinnu sem eina samfellda 

hrakfallasögu þar sem sífellt er verið að byrja á núllpunkti. Nær sé að líta á hverja 

tilraun sem áfangasigur, hænufet í áttina að þróaðra svæðasamstarfi. Þeir grípa í 

þessu sambandi til hugtaksins acquis úr Evrópusamrunafræðunum í merkingunni 

„það sem samkomulag hefur náðst um“. Í tilfelli ESB er það acquis communitaire, 

þ.e. heildarsafn laga, reglugerða og dómafordæma sem Erópusamvinnan hvílir á. Í 

tilfelli Suður-Ameríku er það uppsöfnuð reynslan af fyrri samvinnutilraunum sem 

kemur til góða í hvert skipti sem ný skref eru stigin í þá átt (Puntigliano og 

Briceno-Ruiz, 2012).  

Þetta leiðir hugann að neófúnksjónalismanum sem vikið var að í 

kenningakaflanum. Samkvæmt kenningunni má greina ólík tímabil í þróun 

svæðasamstarfs þar sem skiptast á skeið vaxandi og minnkandi samvinnu. 

Einkunnarorð kenningarinnar er hugtakið spillover sem lýsir því að hvert skref 

sem stigið er í samstarfsátt leiði óhjákvæmilega til þess að fleiri og stærri skref 

verða tekin í sömu átt þegar fram líður vegna hins gagnkvæma ávinnings. Ný 
                                                
13 Valdajafnvægið (e. balance of power) er eitt af grunnhugtökum hinnar pólitísku 
raunsæishyggju. Alþjóðakerfið leitar jafnvægis, því ríki og ríkjabandalög leitast við að vega upp 
völd og áhrif annarra ríkja og ríkjabandalaga.   
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skref, sem byggjast á fyrri reynslu, fela í sér markvissari stefnumótun og styrkara 

stofnanaumhverfi til að styðja við hana. Ekki fer á milli mála að skyldleiki er með 

svæðasamstarfinu í Evrópu og Suður-Ameríku. Ferlið er vissulega lengra á veg 

komið í Evrópu en á hinn bóginn er saga tilrauna til svæðasamstarfs, annars en 

hernaðarsamstarfs, óvíða eldri en í Suður-Ameríku. Malamud (2010) bendir þó á 

að ekki sé hægt að gefa sér að samrunaferlið í Evrópu og kenningar þar um eigi að 

fullu við annars staðar. Bein aðkoma forsetanna í Suður-Ameríku hafi strax gert 

það að verkum að samstarfið varð í grunninn meira á forsendum ríkjanna (e. 

intergovernmental) en yfirþjóðlegs eðlis (e. supranational). Þá hafi það sýnt sig að 

sú stefna ESB að fela dómstólum, en ekki diplómötum, úrlausn ágreiningsefna 

hafi mikil spillover áhrif, en sú leið er ekki farin nema að takmörkuðu leyti í 

Suður-Ameríku. Malamud bendir líka á að metnaðarfullur stofnanaarkitektúr einn 

og sér dugi skammt ef pólitískan vilja skorti. Þannig hafi Samtök ríkja við 

Andesfjöll (CAN), sem fylgdu fordæmi ESB við skipulag stofnanna sinna, náð 

takmörkuðum árangri vegna þess að aðildarríkin voru ófáanleg til að víkja frá 

ítrustu fullveldiskröfum þegar á reyndi 

Rétt er að líta nánar á þau fjögur tímabil sem Dabéne (2009) nefnir sem dæmi um 

góðan framgang í svæðasamstarfi í Suður-Ameríku og þá krafta sem þar voru að 

verki.  Á fyrsta tímabilinu (1950-1960) réð mestu að CEPAL (nefnd á vegum 

Sameinuðu þjóðanna um efnahagsmál Rómönsku-Ameríku) hvatti ríkin til 

samstarfs í því augnamiði að flýta iðnvæðingu. Þetta leiddi meðal annars til 

stofnunar Fríverslunarbandalags Rómönsku-Ameríku (LAFTA) og fleiri 

fríverslunarsamninga að evrópskri fyrirmynd, en Evrópubandalagið, síðar 

Evrópusambandið, var þá í örri þróun. Þrátt fyrir nokkurn árangur  á afmörkuðum 

sviðum komu inn á milli löng stöðnunartímabil sem aftur ollu vonbrigðum vegna 

hins hæga framgangs.  Á öðru tímabilinu (1970-1980) var reynt að blása í 

glæðurnar þegar samtök um svæðasamvinnu í Suður-Ameríku (ALADI) leystu 

LAFTA-samtökin af hólmi. Ástæðan var krafan um víðfeðmara samstarf en 

LAFTA samstarfið hafði nær eingöngu snúist um viðskiptamál. Jafnframt var 

stofnað til nýs samstarfs (SELA og Rio Group) til að auka pólitískt og 

efnahagslegt samráð. Á þriðja tímabilinu (um og eftir 1990) verður svo 

nýfrjálshyggjan í anda Washington Consensus allsráðandi. Sú stefna gerir víðtæku 

svæðasamstarfi ekki hátt undir höfði.  Allur vöxtur sé háður frjálsri verslun og 
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allsherjar markaðsvæðingu og töluðu fylgismenn nýfrjálshyggjunnar um „opna 

svæðasamvinnu“ í þessu sambandi. Í lok þessa tímabils, árið 1991, var þó komið 

að vissum kaflaskilum þegar fríverslunarsamtökin MERCOSUR voru stofnuð. 

Sömuleiðis var um það leyti einnig komið að pólitískum vatnaskilum þegar 

herforingjastjórnirnar hrökkluðust frá völdum hver á fætur annarri, síðast stjórnir 

Stroessners í Paragvæ og Pinochet í Síle árin 1989 og 1990. Á tíunda áratugnum 

fjarar undan nýfrjálshyggjunni víðast hvar í álfunni og við tekur tímabil sem 

einkennist af  pólitískri vinstri sveiflu þar sem svæðasamstarfi í anda FTAA (e. 

Free Trade Area of the Americas), sem byggist eingöngu á fríverslun, er hafnað.  

Við þessar aðstæður koma fram nýja áherslur þar sem gengist er við því að ný 

nálgun, ásamt dýpra og víðtækara svæðasamstarfi, sé forsenda þess að takast 

heildstætt á við grundvallarvandamál heimshlutans, fátæktina og misréttið. Það er 

við þessar aðstæður sem samtökin ALBA (e. Bolivarian Alliance for the Peoples 

of Our Americas) og UNASUR (e. Union of South American Nations) verða til, 

en bæði þessi samtök hafa mun umfangsmeiri dagskrá en fyrri samtök sem 

spannar allt frá varnar- og öryggismálum og uppbyggingu innviða til umhverfis- 

og velferðarmála.  

Það sem vekur athygli við samrunaferlið í Suður-Ameríku er staðfestan og seiglan 

í ferlinu þrátt fyrir miklar sviptingar á hinu pólitíska og efnahagslega sviði. 

Markmiðin hafa sveiflast frá einföldum viðskiptalausnum til flókinnar samvinnu 

og jafnvel samruna og oft höfðu menn fátt annað en bjartsýnina að vopni. En 

smátt og smátt hafa hugmyndir og vinnubrögð verið að þróast og nýir leiðtogar 

hafa byggt á reynslu þeirra sem á undan fóru. Og það er einmitt í tengslum við 

þetta ferli ítrekaðra samstarfstilrauna sem Puntigliana og Briceno-Ruiz hafa gripið 

til hugtaksins acquis til skilningsauka eins og áður sagði. Svo virðist sem 

sviptivindar heimsmálanna hafi þrátt fyrir allt  aldrei sveigt ríki Suður-Ameríku af 

þessari braut. Hugtök með yfirþjóðlegum blæ og sterka skírskotun til þess sem 

sameinar hafa verið viðloðandi frá því þjóðirnar öðluðust sjálfstæði í byrjun 19. 

aldar og þessi tilfinning að tilheyra samfélagi þjóða með svo náskylda sögu skýrir 

örugglega að hluta hversu lífseigar hugmyndir um svæðasamvinnu eru. Nægir að 

nefna hugtök eins og Ameríka, Spænska-Ameríka, „Okkar Ameríka“, Íberó-

Ameríka, Indó-Ameríka, Suður-Ameríka og Rómanska-Ameríka.  
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Áður en lengra er haldið er rétt að ítreka áhrif alþjóðavæðingarinnar á 

alþjóðakerfið og tilvist ríkja í því kerfi sem áður var vikið að en samband 

alþjóðavæðingarinnar og svæðasamstarfs er sérlega athyglisvert. Með tilkomu 

hennar verða þau sögulegu umskipti að fjarlægðarhindranir í samskiptum fólks, 

fyrirtækja og samtaka hverfa nánast á einni nóttu vegna tilkomu nýrrar tækni sem 

gerir bandalagsmyndun þvert á ríki og álfur mögulega. Þó verður að hafa þann 

vara á sem Scholte (2005:81) bendir á að þótt alþjóðavæðingin geti tengt fólk hvar 

sem er á hnettinum þýði það ekki að hún geri það. Það sé staðreynd að 

landfræðileg staðsetning og þjóðfélagsstaða/efnahagur margra geri það að verkum 

að alþjóðavæðingin breyti litlu um hag þeirra. Alþjóðavæðingin stuðlar að 

svæðasamstarfi vegna flókins orsakasambands sem á móti virðist auðvelda ríkjum 

að athafna sig á sviði heimsviðskiptanna sem aftur  stuðlar að  enn frekari 

framgangi alþjóðavæðingarinnar. Að mati Scholte (2005:208-209) er þó ekki hægt 

að rekja vaxandi svæðasamvinnu til alþjóðavæðingarinnar eingöngu. Staðbundnar 

aðstæður skipta líka máli hvað það varðar en að hans mati er þó óhugsandi að 

þróunin í þá átt hefði verið jafn hröð og víðfeðm og raun ber vitni án tilkomu 

alþjóðavæðingarinnar. 

 Alþjóðavæðingin á stóran þátt í því að þrátt fyrir lok kaldastríðsins fyrir rúmum 

tuttugu árum, sem mörkuðu vissulega þáttaskil og vöktu vonir margra um að betri 

tímar færu í hönd, eru runnir upp tímar mikillar óvissu víða í heiminum.  Auðvitað 

ber að að varast ýkjur því friður hefur að mestu ríkt í löngum stríðshrjáðri Evrópu 

og hættan á beinum stórveldaátökum er talin lítil.  Þá er það staðreynd að þeim 

sem láta lífið í styrjöldum á heimsvísu hefur þrátt fyrir allt fækkað.  Eins er 

almennt viðurkennt að þeir séu fleiri sem notið hafa  góðs af alþjóðavæðingunni 

en hinir sem hafa liðið fyrir þá þróun. Þessar staðreyndir breyta þó ekki því að 

mikil óvissa einkennir alþjóðakerfið og samkvæmt Cox (2008:86) snýr sú óvissa 

ekki síst að stöðu Bandaríkjanna sem hafa, eins og fram hefur komið, lengst af 

haft mikil áhrif á þróun mála í Suður-Ameríku.  Ekki er mögulegt að spá fyrir um 

framvindu svæðasamvinnu Suður-Ameríkuríkja án þess að staða Bandaríkjanna sé 

höfð til hliðsjónar. Í byrjun 21. aldar virðist sem stórveldið glími við mörg og 

erfið innri vandamál og sé æ ólíklegra til að hafa forystu um lausn aðkallandi 

alþjóðlegra deilumála.  Ef til vill er of snemmt að segja að tími Bandaríkjanna 

sem leiðandi heimsveldis sé liðinn og örugglega er ekki tímabært að fullyrða 
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hvaða ríki eða ríkjasambönd taki við keflinu, en aðeins örfáum árum eftir að 

Bandaríkin losnuðu við helsta keppinaut sinn um völd í heiminum, Sovétríkin, 

bregður svo við að risaveldið, sem virtist hafa alla þræði í hendi sér, skortir nú það 

sjálfstraust sem flæddi yfir bakka sína á tíunda áratugnum. Cox (2008:98) bendir 

þó á að hrakspár eru ekki nýjar af nálinni hjá gagnrýnendum Bandaríkjanna. 

Hingað til hafa þær ekki gengið eftir en margt bendir til að raunin gæti orðið 

önnur í náinni framtíð.  Þessar staðreyndir verður að hafa í huga því staða mála í 

Bandaríkjunum mun með beinum og óbeinum hætti hafa mikil áhrif á nágrannana 

í suðri um ókomin ár. 

Eins og áður kom fram er það staðreynd að Suður-Ameríka var um langa hríð  

ofurseld utanaðkomandi öflum og ákvörðunum sem teknar voru fjarri heimaslóð.  

Álfan hefur því verið þiggjandi frekar en gerandi í alþjóðakerfinu með þeim 

afleiðingum að löndin hafa oft verið berskjölduð gagnvart alþjóðlegum straumum, 

stefnum og viðburðum.  Það er til dæmis staðreynd að ríki Suður-Ameríku hafa, 

þar til á allra síðustu árum, sárasjaldan haft mikil áhrif á gang mála utan  

landamæra sinna þótt Brasilía, Kúba og Venesúela geti í einhverjum tilvikum 

talist til undantekninga hvað það varðar.  Við blasir að þetta verður að breytast því 

ríki Suður-Ameríku geta ekki lengur sætt sig við hlutskipti korktappans í úthafinu.  

Þá er það staðreynd að Suður-Ameríka er sem fyrr líkleg til að verma 

varamannabekkinn í forgangsröðun  bandarískra ráðamanna á hinu stóra sviði 

alþjóðastjórnmálanna. Keppnin um athyglina er mikil og líklegt að átakasvæðin í 

Írak, Afganistan og Sýrlandi, málefni Ísraels, kjarnorkumál Íran og Norður-Kóreu 

og samskiptin við Kína verði áfram í forgangi. Það er því nærtækt að álykta að 

Suður-Ameríka verði að treysta á eigið atgervi ætli heimshlutinn sér nýtt og aukið 

hlutverk í samfélagi þjóðanna.  Margt bendir til þess að jarðvegur sjálfstæðari 

stefnumótunar sé til staðar því samkvæmt skoðanakönnun Informe 

Latinobarómetro (2010)14 telja nú íbúar heimsálfunnar að Brasilía sé áhrifameiri á 

svæðinu en Bandaríkin.  

                                                
14	  Kannanir	  framkvæmdar	  reglulega	  af	  hlutlausum	  samtökum	  með	  höfuðstöðvar	  í	  Santíagó	  í	  
Síle.	  	  Um	  er	  að	  ræða	  viðtalskannanir	  sem	  teknar	  eru	  reglulega	  í	  18	  löndum	  með	  rúmlega	  20	  
þúsund	  viðtölum	  í	  hvert	  sinn.	  	  Á	  vef	  samtakanna:	  	  	  
http://www.latinobarometro.org/latinobarometro.jsp	  ,	  er	  að	  finna	  mikið	  magn	  upplýsinga	  
um	  suður-‐amerísk	  þjóðfélags-‐	  og	  efnahagsmál.	  	  
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8.1 Todo nos une, nada nos separa15 

Eins og áður hefur komið fram hefur vaxandi svæðasamstarf verið eitt helsta 

einkenni alþjóðastjórnmálanna frá lokum kaldastríðsins. Þótt Evrópulöndin séu 

komin lang lengst á þessari braut, innan vébanda ESB, þá kemst enginn 

heimshluti nálægt Suður-Ameríku sé litið til fjölda og fjölbreytileika verkefna af 

þessum toga og hugmyndir í þá veru eru ámóta gamlar á báðum svæðum. Nýjustu 

birtingarmyndirnar, ALBA, CELAC (e. Community of Latin American and 

Caribbean States) og þó fyrst og fremst UNASUR, byggja á langri sögu misvel 

heppnaðra tilrauna en þó fyrst og fremst á nýlegum samstarfsverkefnum á borð 

við LAFTA (e. Latin American Free Trade Association), MERCOSUR og CAN 

(e. Andean Community of Nations). 

UNASUR samtökin hafa þó sérstöðu meðal þess sem á undan er gengið vegna 

þess að samtökin hafa sett sér metnaðarfull markmið í anda ESB í þá veru að 

koma á náinni pólitískri og efnahagslegri samvinnu auk þess sem stefnan er sett á 

myntsamstarf. Þó verður að halda því rækilega til haga að UNASUR eru fyrst og 

fremst milliríkjasamtök (e. intergovernmental) og hafa ekki innan sinna vébanda 

stofnanir eins og framkvæmdastjórnina sem hefur yfirþjóðleg völd í vissum 

málaflokkum. Innan samtakanna eru öll ríki Suður-Ameríku og einnig Surinam og 

Gvæana sem lengst af hafa verið talin til ríkja Karíbahafsins enda bæði í 

CARICOM, efnahagsbandalagi ríkja Karíbahafsins. Eins og áður kom fram má 

rekja uppruna UNASUR til Cusco-yfirlýsingarinnar 2004, sem var afrakstur þriðja 

leiðtogafundarins sem haldinn var í samnefndri borg í Perú. Stofnsamningurinn 

var undirritaður 28. maí 2008 og lögformlega tóku samtökin til starfa 11. mars 

2011. Eins og vænta má blása misvísandi vindar um hin ungu og metnaðarfullu 

samtök. Þau urðu fyrir talsverðu áfalli þegar fyrsti aðalritarinn, Nestor Kirchner, 

fyrrverandi forseti Argentínu, féll óvænt frá í október 2010. Þá þegar voru þó 

framkvæmdir hafnar við byggingu höfuðstöðva samtakanna í Quito og 

utnaríkisráðherra Ekvador, Ricardo Patino, sagði við það tækifæri að ekki yrði 

aftur snúið, hafinn væri nýr kafli í sögu Suður-Ameríku (Prensa Web RNV/Prensa 

Latina, 2011). Þótt stofnanakerfi og skipulag samtakanna hafi þá enn verið í 

mótun og leiðtogafundirnir, sem framvindan hvíldi á, ekki verið margir, hafði 

                                                
15 Ummæli höfð eftir Roque Saenz Peña sem var forseti Argentínu frá 1910 til 1914. Í lauslegri 
þýðingu; Allt sameinar okkur, ekkert sundrar okkur. 
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Patino nokkra ástæðu til bjartsýni þar sem samtökin höfðu þá þegar gripið á 

árangursríkan hátt inn í pólitískar deilur á svæðinu. 

Fram að stofnun UNASUR voru það samtök Ameríkuríkja (OAS) sem ætlað var 

það hlutverk að miðla málum í milliríkjadeilum í Rómönsku-Ameríku. Samtökin, 

sem stofnuð voru árið 1948 að áeggjan Bandaríkjanna, hafa þó legið undir ámæli 

fyrir að hafa fyrst og fremst verið tæki  í höndum risaveldisins í baráttunni við 

kommúnismann á kaldastríðstímanum og til að standa vörð um eigin 

viðskiptahagsmuni. Dæmi, sem nefnd eru þessu til stuðnings, eru ítrekuð afskipti 

af málefnum Dóminíkanska lýðveldisins og eindregin andstaða gegn því að dregið 

verði úr einangrun Kúbu. Því verður þó að halda til haga að skv. Boniface hefur 

orðið talsverð breyting á starfsemi samtakanna frá lokum kaldastríðsins og þó 

einkum eftir að lýðræði varð ráðandi stjórnarform í Rómönsku-Ameríku. Í 

september árið 2001 fullgiltu samtökin í lögum sínum ákvæði um lýðræði í 

Ameríku (e. Inter-American Democratic Clause). Niðurstaða Boniface er að 

síðustu afskipti samtakanna, sem snúa að stjórnmálum og lýðræðisþróun, 

einkennast fremur af vilja til að koma á raunverulegum umbótum en hefðbundinni 

bandarískri hagsmunagæslu. Sem dæmi um þetta hefur aðkoma OAS að rannsókn 

á meintu kosningasvindli Albertos Fujimori, forseta Perú, árið 2000 og rannsókn á 

misheppnuðu valdaráni andstæðinga Hugo Chávez árið 2002 verið nefnd. 

Boniface telur að í bæði skiptin hafi OAS átt þátt í  að leiða stríðandi fylkingar að 

samningaborðinu (Boniface, 2002:377). Í framhaldinu litu margir svo á að OAS 

hefðu látið af fyrri vinnubrögðum og tekið heildarhag fram yfir bandaríska 

sérhagsmuni í þessum deilum. Í hugum annarra, einkum þeirra sem aðhyllast 

vinstrihreyfingu sem kennd er við  Simón Bólívar (e. Bolivarian left), verða OAS 

þó ávallt samtök nátengd bandarískri hagsmunagæslu. 

Það er svo árið 2008 sem hin ungu samtök UNASUR leysa OAS af hólmi við 

úrlausn erfiðs deilumáls, enda stjórnsýsla Bandaríkjanna á þeim tíma með alla 

athyglina á stríðsrekstrinum í Mið-Austurlöndum. Samtökin, studd af leiðtogum 

allra aðildarríkjanna, höfðu þá úrslitaáhrif í þá veru að binda enda á pattstöðu sem 

komin var upp í samskiptum Evo Morales forseta Bólívíu og ríkisstjóra í hinum 

vel stæðu austurhéruðum landsins. Ríkisstjórarnir báðu OAS um að miðla málum 

en það kom fyrir ekki þar sem full samstaða var innan UNASUR um þann farveg 
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sem málið var komið í. Nýr sáttasemjari í milliríkjadeilum á svæðinu var kominn 

til skjalanna. Þessi framvinda hringdi aðvörunarbjöllum í Washington. James 

Clipper, ráðgjafi Bandaríkjaforseta í öryggismálum, lýsti því yfir í þinginu að 

Brasilía ynni að því að draga úr áhrifum Bandaríkjanna í Suður-Ameríku með því 

að auka vægi UNASUR á kostnað OAS við lausn deilumála (Clipper, 2011). 

Sennilega voru þó áhyggjur öryggisráðgjafans óþarfar ef svæðasamstarfið stuðlar 

að auknum stöðugleika, öryggi og efnahagsframförum. Þær gætu þó verið 

vísbending um að loksins væri að takast að færa raunveruleg pólitísk völd til 

sameiginlegrar stofnunar Suður-Ameríkuríkja. 

Svo þróun mála í Suður-Ameríku sé borin saman við Evrópu þá er það svo, 

samkvæmt ráðandi kenningum um Evrópusamrunann, að af ferlinu leiðir að með 

tímanum fela ríkin yfirþjóðlegum stofnunum sífellt veigameira hlutverk.  Hins 

vegar er deilt um hvort þessi þróun sé einfaldlega afleiðing ákvarðana valdamestu 

aðildarríkjanna (e. intergovernmentalist approaches) eða hvort samrunaferlið sem 

slíkt lifi eigin lífi og þróist vegna spillover áhrifa (e. supranational approaches).  

Kenningaskólar í samrunafræðum hverfast einmitt um mismunandi afstöðu til 

þessara ólíku viðhorfa. Stone Sweet og Sandholtz (2011) eru fylgismenn síðara 

viðhorfsins og þar með neófúnksjónalismans en Moravcsik (1993) hins fyrra. 

Talað er um fjölhliða stjórnun í þessu sambandi þar sem ákvarðanataka dreifist 

meira en áður, bæði innan landamæra og yfir landamæri. Margir fræðimenn líta 

svo á að við þessa þróun hafi tvíþætt valdatilfærsla átt sér stað í ákveðnum 

málaflokkum, annars vegar frá ríkjunum til stofnana ESB og hinsvegar frá 

höfuðborgum út til héraðs- og fylkisstjórna og því hafi í raun fjarað undan 

miðstýrðum stjórnvöldum í aðildarríkjunum. Eins og Andres Malmud bendir á 

hefur sambærileg valdatilfærsla ekki átt sér stað hingað til í Suður-Ameríku þrátt 

fyrir náið efnahagssamstarf  undir merkjum MERCOSUR  og fleiri samtaka 

(Malmud, 2005). Mun metnaðarfyllri áætlanir liggja að baki stofnunar UNASUR 

samtakanna.  Stofnanauppbygging hefur þó farið hægt af stað og enn sem komið 

er hafa samtökin ekki þá stöðu að ríkin séu reiðubúin til að framselja formlegt 

vald til þeirra, en með því að miðla málum á árangursríkan hátt í 

stjórnarkreppunni í Bólivíu hafa samtökin vakið upp spurningar um skiptingu og 

meðferð valds, jafnt innan sem á milli ríkja Suður-Ameríku. Og það sem meiru 



  

72 

skiptir, samtökin eru orðin sá vettvangur þar sem allt bendir til að slíkum 

spurningum verði svarað. 

Eric Mosinger (2011) hefur fjallað talsvert um samrunaferlið í Suður-Ameríku 

með hliðsjón af Evrópusamrunanum og kenningum sem fást við að skýra hann. 

Niðurstaða hans er sú að þar sé ólíku saman að jafna vegna þess hve aðstæður eru 

gerólíkar.  Til skýringar skoðar hann þrjú tilvik sem leiddu til utanaðkomandi 

afskipta vegna þess að lýðræðinu var ógnað, það er aðkomu OAS að málum í Perú 

árið 2000 og í Venesúela árið 2002, auk aðkomu UNASUR að málum í Bólívíu 

árið 2008. Niðurstaða hans er sú að aðkoma UNASUR hafi einkennst af beinni 

aðkomu leiðtoga aðildarríkjanna, sem samræmist því að staða 

framkvæmdavaldsins hafi alltaf verið sterk í heimshlutanum, á meðan OAS hafi 

haldið leiðtogunum frá og leitast við að finna breiða sátt með aðkomu ólíkra 

þjóðfélagsafla, jafnt pólitískra sem ópólitískra. 

Tilraunir til að yfirfæra framvinduna í Evrópu og kenningar henni tengdar, á 

samrunaferlið á Suður-Ameríku hafa til þessa  litið framhjá því hve aðstæður eru 

ólíkar. Mosinger (2011) bendir á að þverþjóðleg tegnsl stofnana og fyrirtækja séu 

miklu minni í Suður-Ameríku og því sé aðkoma yfirþjóðlegra stjórnvalda til 

samhæfingar ekki eins aðkallandi. Gott dæmi þar um sé að viðskipti Suður-

Ameríkuríkja  innbyrðis eru hlutfallslega mun minni en innbyrðisviðskipti 

aðildarríkja ESB og stigvaxandi samstarf í anda neófúnksjónalismans sem svar við 

auknu víxlhæði sé því ekki sjálfgefin útkoma. Niðurstaða Mosingers er sú að 

nærtækast sé að leita skýringa á samstarfi ríkja Suður-Ameríku á heimaslóð. 

Malamud (2003: 64) skýrir veikleika stofnana, sem halda eiga utanum 

ríkjasamstarfið, með því að skýrskota til þess að stjórnsýslustofnanir 

aðildarríkjanna sjálfra séu veikar. Á meðan aðilar með þverþjóðlega starfsemi í 

Evrópu krefjast þess að yfirþjóðlegar stofnanir ESB fái aukin völd til að bæta 

starfsumhverfið leita slíkir aðilar í Suður-Ameríku beint til æðstu ráðamanna, það 

er forsetanna, enda vanir því að völdin séu þar. Niðurstaða Malamud er sú að 

stjórnarfyrirkomulagið, forsetaræðið, það er valdamiklir forsetar í öllum ríkjunum, 

komi að hluta í stað yfirþjóðlegra stofnana ESB. Að mati Malamud getur aðeins 

reynslan skorið úr um hvort þetta fyrirkomulag nægi til að dýpka samstarf Suður-

Ameríkuríkja til lengri tíma litið. Hitt er þó víst að hin aukna vigt forsetanna í 
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sameiginlegum málefnum heimshlutans, sem líkja má við yfirþjóðlegt vald 

stofnana ESB, hefur styrkt embætti þeirra verulega í sessi heima fyrir. 

Við skoðun blasir einnig við að samhengi hlutanna varðandi ríkjasamstarf í 

Suður-Ameríku er allt annað en í Evrópu. Evrópusamruninn hefur það að 

höfuðmarkmiði að sætta áður stríðandi fylkingar, það er gömlu stórveldin, með 

nánu samstarfi á sem flestum sviðum þjóðlífsins. Aðferðin byggist á því að bæta 

samkeppnishæfni aðildarríkjanna með efnahagslegri og pólitískri samþættingu 

sem geri stríð á milli þeirra óhugsandi. Þetta markmið ESB verður ekki að fullu 

heimfært upp á Suður-Ameríku sem hefur sennilega verið eitt friðsælasta svæði 

heimsins í meira en hundrað ár og slapp að mestu við hamfaraátök 20. aldarinnar. 

Hins vegar hafa ríkin liðið fyrir vont stjórnarfar, innbyrðis átök, erlendar íhlutanir 

og vanburðugan efnahag. Svæðasamvinnan hefur því fremur beinst að því að 

treysta lýðræðið í sessi, styrkja efnahagsþróun og auka stöðugleika en að koma í 

veg fyrir stríðsátök.  Mosinger (2011) orðar það svo að tilgangur Evrópuríkja með 

samrunaferlinu sé að koma taumhaldi á óstöðugt alþjóðakerfi en tilgangurinn í 

Suður-Ameríku sé að koma á stöðugleika í ríkjunum sjálfum, auk þess að draga úr 

áhrifum Bandaríkjanna. Ólík afstaða Evrópuríkja og Suður-Ameríkuríkja til 

Bandaríkjanna vekur sérstaka athygli. Á meðan Evrópuríkin hafa frá stríðslokum 

reynt að treysta samskiptin við Bandaríkin og beinlínis óskað eftir pólitískri og 

hernaðarlegri nærveru þeirra, eins og samstarfið í NATO vottar, hafa flest ríki 

Suður-Ameríku unnið að því að draga úr bandarískum áhrifum eins og áður var 

vikið að. 

Þessi afstaða Suður-Ameríkuríkja beinir enn athyglinni að kenningum í 

alþjóðasamskiptum. Sú stefna Suður-Ameríkuríkja að styrkja stöðu sína gagnvart 

Bandaríkjunum með síauknu svæðasamstarfi fellur vel að einni helstu stoð hinnar 

pólitísku raunsæishyggju, sem er valdajafnvægið (e. balance of power) þegar 

valdaminni ríki þétta raðir sínar til mótvægis við öflugan nágranna. Eins fer ekki á 

milli mála að pólitísk vinstri sveifla á nær öllu svæðinu, einkum þó í löndum eins 

og Venesúela, Bólivíu og Ekvador, sem risið hefur til mótvægis við 

nýfrjálshyggjustefnu Bandaríkjana, hefur haft mikil áhrif á starfshætti UNASUR.  

Almennt er viðurkennt að alþjóðastofnanir og -samtök geti haft veruleg áhrif á 

innanríkismál aðildarríkjanna. Pavehouse heldur því fram að alþjóðastofnanir 
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stuðli að og styrki lýðræði í þátttökuríkjunum. Þátttakan þrýsti á 

stjórnarfarsumbætur í einvaldsríkjum, stuðli að því að ráðandi öfl sjái hag sínum 

betur borgið undir lýðræðisskipulagi, þar meðtaldir yfirmenn heraflans, og dragi 

úr líkum á því að herinn beiti sér á stjórnmálasviðinu (Pavehouse 2002:3). Merki 

þessa sjást greinilega í dæmunum sem tilgreind verða hér á eftir því bæði OAS og 

UNASUR hafa hvort með sínum hætti stuðlað að lýðræðislegum stöðugleika í 

Suður-Ameríku. Áður en lengra er haldið er þó vert að hafa í huga varnaðarorð 

Solingen sem telur að  þetta orsakasamband sé ekki einhlítt því stundum myndi 

stjórnmálaöfl einstakra ríkja samtök með skyldum stjórnmálaöflum í 

nágrannaríkjum til að styrkja eigin stöðu. Í Suður-Ameríku eru aðstæður þannig 

að í samanburði við forsetana er staða stjórnmálaflokka og ríkisstjórna veik og því 

ekki mikils aðhalds að vænta úr þeirri átt. Þetta getur leitt til þeirrar 

þversagnarkenndu niðurstöðu að svæðasamstarf styrki forsetana enn frekar en 

auki lítið á víxlhæði þáttökulandanna, það er dýpt samstarfsins, og stuðli heldur 

ekki að dýpra lýðræði heima fyrir. Með öðrum orðum, dýpt og gæðum lýðræðis sé 

fórnað til að standa vörð um  lýðræði sem þegar er komið á (Solingen 1998:266).  

Hér á eftir verða tiltekin  dæmi sem gefa vísbendingar um að UNASUR samtökin 

hafi nú þegar, þrátt fyrir ungan aldur, megnað að draga úr áhrifamætti 

Bandaríkjanna þegar kemur að stjórnmála- og lýðræðisþróun aðildarríkjanna – 

sem auðvitað er eftirtektarverður árangur í ljósi sögunnar.  Dæmin sýna einnig 

greinilega tilhneigingu innan UNASUR til að auka vald forsetanna andspænis 

vandamálum sem ógna stöðugleika og lýðræði.  

8.2 Dæmisögur 

Til að freista þess að draga upp sem gleggsta mynd af núverandi stöðu og áhrifum 

svæðasamvinnu Suður-Ameríkuríkja verða raktar nokkrar dæmisögur (e. case 

study) úr stjórnmálalífi álfunnar. Fyrst segir frá stjórnmálaátökum sem urðu í Perú 

árið 2000 og Venesúela árið 2002 þegar OAS samtökin og Bandaríkin voru í 

lykilhlutverki við málamiðlun. Þá segir frá afdrifaríkum atburðum sem urðu í 

Bólivíu árið 2008 þegar UNASUR tók afgerandi forystu við úrlausn pólitískrar 

kreppu þar sem aðkomu OAS og Bandaríkjanna var markvisst hafnað.  Loks 

greinir frá stjórnarkreppu í Paragvæ sem hófst 
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 þegar þingið setti réttkjörinn forseta  fyrirvaralaust af vegna meintra 

embættisglapa sumarið 2012.  

Boniface (2002:366) heldur því fram að á tíunda áratugnum hafi OAS samtökin 

breyst frá því að vera grímulaust tæki Bandaríkjastjórnar í þágu eigin 

viðskiptahagsmuna og gegn heimskommúnismanum sem réttlættu 

hernaðarafskipti í Rómönsku-Ameríku til þess að verða fjölþjóðasamtök sem 

höfðu varðstöðuna um lýðræði í heimshlutanum efst á dagskrá. Samtökin höfðu 

lengi talað máli lýðræðisins en engin meðul  haft til að beita sér á því sviði. Það 

breyttist árið 2001 þegar sérstöku ákvæði var bætt í stofnsáttmálann sem heimilaði 

bein afskipti ef réttkjörnum stjórnvöldum væri ógnað.  

Samtökin fengu tækifæri til að sýna vilja sinn og getu á þessu sviði árið 2000 í 

Perú og árið 2002 í Venesúela. Í Perú var Alberto Fujimori, sem komst til valda 

með valdaráni árið 1992, sakaður um alvarlegt kosningasvindl átta árum síðar. Í 

Venesúela var staðan enn alvarlegri árið 2002 þegar andstæðingar Hugo Chavez 

forseta reyndu að steypa honum af stóli með byltingu. Það sem aðgreinir þessi tvö 

tilvik er að hinir andlýðræðislegu tilburðir komu úr ólíkum áttum. Í Perú er það 

sjálft  forsetaembættið sem um ræðir en í Venesúela stjórnarandstaðan. Þrátt fyrir 

það voru viðbrögð OAS svipuð í báðum tilvikum. Reynt var að  miðla málum eftir 

leiðum kenndum við la mesa (ísl. samningaborð). Hugmyndafræðin snérist um að 

vinna að breiðri sátt þar sem stjórn, stjórnarandstaða og hagsmunaaðilar settust að 

samningaborði. Sáttafrumkvæðið, sem í Perú nefndist Mesa de Diálogo og í 

Venesúela Mesa de Negociación y Acuerdos á það sammerkt að í báðum tilvikum 

voru forsetar landanna því andvígir á meðan stjórnarandstaðan var því fylgjandi. 

Viðbrögð Hugo Chavez voru fyrirsjáanleg þar sem OAS áttu í hlut og Fujimore 

notaði fullveldisrök til að koma andstöðu sinni á framfæri (Cooper og Legler, 

2005:436).  

Andstaða forsetanna endurspeglaði óöryggi þeirra gagnvart aðgerðum sem Cooper 

og Legler (2005:436) lýstu sem intervention without intervening, sem útleggja má 

sem „óbein afskipti“ á íslensku og gekk í berhögg við mikil og óskoruð völd 

forsetanna heima fyrir. Með aðgerðum sínum gekk OAS gegn hefðbundnu 

valdamynstri Suður-Ameríkuríkja með tvennum hætti, í fyrsta lagi með beinum  

utanaðkomandi afskiptum af innanríkismálum og í öðru lagi með að gera 
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stjórnarandstöðu og fleiri hagsmunaaðilum hærra undir höfði en hefð var fyrir – á 

kostnað forsetanna. Þessi vinnubrögð gengu gegn valdahefðum þess tíma þar sem 

forsetarnir ríktu án mikils aðhalds og þurftu litlar áhyggjur að hafa af 

andstæðingum sínum fyrr en í næstu kosningum.   

Það tók stjórnarandstöðuna í báðum löndum nokkurn tíma átta sig á því tækifæri 

sem fólst í aðkomu OAS enda vön ofurefli forsetanna og embættismanna þeirra. 

Andstæðingar Hugo Chavez reyndu að skipuleggja allsherjarverkfall til að koma 

honum frá en í Perú stóð Alejandro Toledo, sem beðið hafði lægri hlut fyrir 

Fujimori í mjög umdeildum forsetakosningum árið 2000, fyrir fjöldamótmælum. 

Kornið, sem fyllti mælinn í Perú, var þegar öryggisráðgjafi Fujimoris, Vladimir 

Montesinos, náðist á myndband þar sem hann bar mútur á þingmann. Í kjölfarið 

beitti OAS sér fyrir því að stjórnarandstaðan setti á laggirnar bráðabirgðastjórn 

(Cooper og Legler, 2005:438). Sáttaferlið í Venesúela gekk líka út á að styðja við 

stjórnarandstöðuna og það þrátt fyrir að valdaránstilraun hennar væri í raun orsök 

stjórnarkreppunnar sem upp var komin. 

Sáttaumleitanir OAS snérust í báðum tilfellum um að mynda mótvægi við styrk 

forsetaembættanna með því að styðja við aðrar valdablokkir og þjóðfélagsöfl. Það 

sem miður fór og harðlega var gagnrýnt var að OAS gættu þess ekki að verja 

löndin, sem bæði voru löskuð vegna átakanna, fyrir nágrannaríkjum og þá 

sérstaklega Bandaríkjunum sem var grafalvarlegt í ljósi langrar sögu afskipta 

stórveldisins á svæðinu. Og þótt tími drottnunar Bandaríkjanna yfir OAS í anda 

kaldastríðsins væri liðinn voru þau samt í stöðu til að beita samtökunum í þágu 

eigin hagsmuna og gerðu það. Nærveran ein gerði olli því að öðrum stórveldum á 

svæðinu eins og Brasilíu var haldið í hæfilegri fjarlægð. Annað sambærilegt dæmi 

sem, Cooper og Legler (2005:436) nefna, er að Bandaríkin hjálpuðu Montesinos 

að flýja til Panama enda hafði hann þjónað sem sérstakur erindreki fyrir CIA og 

þegið fyrir það stórfé. Í tilfelli Venesúela komu Bandaríkin því til leiðar að ríki 

eins og Kúba, Rússland og Alsír, sem stóðu þétt við bakið á Hugo Chavez forseta, 

fengu enga beina aðkomu að málum.  

Niðurstaðan í báðum þeim tilvikum sem hér hafa verið tilgreind er að 

aðferðafræði OAS kennd við la mesa sem var Bandaríkjunum þóknanleg hverfðist 

um breiðan stuðning við borgaraleg öfl gegn ríkjandi forsetum. Þegar 
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sambærilegar aðstæður komu upp í Bólivíu nokkrum árum síðar litu andstæðingar 

Evo Moralesar forseta eðlilega til OAS og væntu stuðnings þaðan, ekki síst vegna 

þess að þeir töldu víst að Bandaríkin væru á þeirra bandi (Mosinger, 2011:11). Þar 

fór þó allt á annan veg því í september árið 2008, aðeins fjórum mánuðum eftir að 

stofnsáttmáli UNASUR var undirritaður í samnefndri höfuðborg Brasilíu, voru hin 

ungu samtök tekin til kostanna þegar aðskilnaðarsinnar í Bólivíu ógnuðu 

réttkjörnum forseta og samtökin urðu að axla það hlutverk sem OAS tók að sér 

nokkrum árum fyrr í Perú og Venesúela – að verja nýfengið lýðræði í 

heimshlutanum. Sú leið, sem þá var farin í krafti samhljóða samþykkis allra 

forseta Suður-Ameríku undir regnhlíf UNASUR, benti til verulegrar tilfærslu á 

ákvarðanavaldi í málefnum heimshlutans. Nú brá svo við að UNASUR tók mjög 

einarða afstöðu með réttkjörnum forseta auk þess sem gripið var til aðgerða í þeim 

tilgangi að halda Bandaríkjunum frá atburðum sem skilgreindir voru sem „suður-

amerísk málefni“ (Mosinger, 2011:12). 

Deilurnar í Bólivíu hverfðust um náttúruauðlindir, málma og gas, og átök Evo 

Moralesar forseta við valdamikla héraðsstjóra í austurhéruðum landsins þar sem 

auðlindirnar er að finna.16 Upphafið má rekja til þess að héraðsstjórarnir efndu til 

kosninga með það að markmiði að brjótast undan landstjórninni í höfuðborginni 

La Paz. Ekki bætti úr skák þegar þeir bundust samtökum við stjórnarandstöðuna 

og hvöttu til verkfalla sem sum hver urðu mannskæð. Viðbrögð OAS fólust í því 

að semja ályktun þar sem deiluaðilar voru hvattir til að setjast að samningaborði. 

Formlega var lýst yfir stuðningi við Morales og lýðræðið í landinu ásamt því að 

hverskonar ofbeldi var fordæmt. Þessi stuðningur hrökk þó skammt fyrir Morales 

þar sem ekkert var tekið á boðuðum kosningum í héraðinu Santa Cruz og 

hótunum um einhliða sjálfstæðisyfirlýsingu (Carpineta, 2008:12).  OAS samtökin 

voru ófús að taka afgerandi afstöðu í deilunni og töldu að með því væri 

samningaumleitunum stefnt í hættu. Þegar viðræður deiluaðila skiluðu ekki 

árangri leituðu andstæðingar Moralesar aftur til OAS og einnig kaþólsku 

kirkjunnar um málamiðlun enda væntu þeir stuðnings úr þeirri átt.  

                                                
16 Undir niðri kraumaði þó kynþáttaólga.  Evo Morales er fyrsti leiðtogi Bólivíu úr röðum 
frumbyggja sem eru meirihluti landsmanna. Kjör hans ógnaði stöðu hvíta minnihlutans sem búið 
hefur við forréttindi í austurhluta landsins. 
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Allt kom þó fyrir ekki og átökin þróuðust hratt í átt að fullkominni stjórnarkreppu. 

Phillips lýsir atburðarásinni þannig að þann 11. september lögðu embættismenn, 

sem svikist höfðu undan merkjum, undir sig nokkrar stjórnarbyggingar og sama 

dag voru 19 stuðningsmenn Moralesar skotnir til bana við vegatálma í héraðinu 

Pando. Morales brást við þessum atburðum með því að lýsa yfir neyðarástandi í 

Pando. Jafnframt  ásakaði hann sendiherra Bandaríkjanna um að vera í vitorði 

með uppreisnarmönnum og rak hann úr landi (Phillips, 2008). Á þessum 

tímapunkti koma UNASUR samtökin til skjalanna. Michelle Bachelet forseti Síle, 

sem skipuð hafði verið forseti samtakanna til bráðabirgða, boðaði til neyðarfundar 

leiðtoga allra aðildarríkjanna í Santiago, höfuðborg Síle. Skemmst er frá því að 

segja að hin ungu samtök tóku málin algerlega í sínar hendur og boluðu í raun 

OAS samtökunum og þar með Bandaríkjunum í burtu nema hvað þau fengu 

áheyrnaraðild. 

Áhrifamáttur UNASUR á þessum tíma valt á vilja forsetanna tólf sem leiddu 

ferlið. Jafnframt varð snemma ljóst að það kæmi í hlut Brasilíu að stjórna 

dagskránni og tryggja að full samstaða næðist.  Aðkoma UNASUR var ólík 

aðkomu OAS í veigamiklum atriðum. OAS samtökin hvöttu til breiðrar samstöðu 

og viðræðna líkt og í Venesúela 2002 en stuðningsyfirlýsingin við Morales þótti 

veik. Afstaða UNASUR fól í sér afdráttarlausan stuðning við forsetann (Malamud, 

2008). Ósk stjórnarandstöðunnar um aðkomu að málum var hafnað og einu beinu 

samningsaðilarnir voru forsetarnir tólf, þar á meðal Morales. Ferlið var mjög litað 

af stjórnarfyrirkomulagi ríkjanna, forsetaræðinu, þar sem valdataumarnir koma 

saman í höndum valdamikilla forseta. Þeim stjórnmálaöflum í Bólivíu, sem vildu 

rjúfa tengslin við La Paz, var enginn gaumur gefinn þótt fylgi við slíkar 

hugmyndir væri umtalsvert í sumum héruðum. 

Persónulegur stuðningur forsetanna og hugmyndafræðin að baki honum gaf 

Morales forseta Bólivíu byr undir báða vængi. Aðgerðir andstæðinga hans voru 

fordæmdar enda skilgreindar sem byltingartilraun og aðför að lýðræðinu. Í kjölfar 

þessara atburða lét Morales handtaka ríkisstjóra Pando, Leonel Fernández. 

Jafnframt þvingaði hann stjórnarandstæðinga að samningaborðinu þar sem hann  

sjálfur var í mun sterkari stöðu en fyrr. UNASUR kom ekki beint að þeim 

samningum en hafði milligöngu um rannsókn morðanna í Pando. Niðurstaða 
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hennar var sú að andstæðingar Moralesar bæru þar alla ábyrgð og að ódæðið bæri 

að flokka sem „þjóðarmorð“ (La Nación, 2008). Þessi niðurstaða varð 

stórnarandstöðunni mikið áfall sem jafnframt ónýtti lögmæti hennar.  

Samkvæmt greiningu Mosinger var grundvallarmunurinn á aðkomu OAS og 

UNASUR sá að Bandaríkin fengu ekki stöðu til að fylgja áherslum sínum eftir í 

tilfelli UNASUR. Þegar hin opinbera yfirlýsing UNASUR um málefni Bólivíu, 

Declarasión de La Moneda, var á teikniborðinu var ekki tekist á um stuðninginn 

við Morales heldur hvort fordæma skyldi Bandaríkin fyrir afskipti þeirra af 

málinu (Mosinger, 2011:14). Hugo Chavez lagði áherslu á að afskipti 

Bandaríkjanna, einkum meintur stuðningur við aðskilnaðarsinna, yrði fordæmdur. 

Að tillögu Bachelet og Lula varð niðurstaðan þó sú að ekki var minnst einu orði á 

Bandaríkin eða OAS í yfirlýsingunni.17 Þetta voru auðvitað sterk skilaboð til 

Bandaríkjanna og ljóst að þessi frumraun UNASUR kollvarpaði í einni svipan 

verklagi sem Bandaríkin höfðu viðhaft í álfunni í heila öld. Þessi niðurstaða vakti 

líka upp áleitnar spurningar um hvaða áhrif svæðasamstarfið myndi hafa á 

tilfærslu valda og áhrifa í heimshlutanum til lengri tíma. Eftir undirskrift 

yfirlýsingarinnar lýsti Rafael Correa, forseti Ekvador, því yfir að áður fyrr hefðu 

Suður-Ameríkuríkin horft til norðurs (Washington) þegar á bjátaði en nú hefðu 

úrræðin verið sótt suður á bóginn, til Santiago. Í ljósi þess að UNASUR tókst að 

koma á stöðugleika í Bólivíu á grunni stjórnarskrár landsins án aðkomu 

Bandaríkjanna hefur verið litið svo á að leiðtogafundurinn í Santiago hafi markað 

skref fram á við í svæðasamvinnu UNASUR-ríkjanna (Mosinger, 2011:15). 

Áður en vikið verður að síðustu alvarlegu stjórnarkreppunni í Suður-Ameríku 

þegar þingið í Paragvæ vék forseta landsins, Fernando Lugo, fyrirvaralítið úr 

embætti sumarið 2012 er rétt að geta tveggja veigaminni atvika sem áttu sér stað í 

millitíðinni. Í fyrra tilvikinu lýsti áðurnefndur Fernando Lugo yfir áhyggjum 

sínum af því að í undirbúningi væri valdaránstilraun gegn honum heima fyrir. 

Seinna tilvikið snéri að forseta Ekvador, Rafael Correa, sem tekinn var fastur af 

ríkislögreglunni í september 2010. Í báðum tilvikum var stuðningur 

                                                
17 Vakin hefur verið athygli á þeirri staðreynd að í nánast hvert sinn sem skoðanir voru skiptar 
innan UNASUR varð samstaða um niðurstöðu sem samræmdist afstöðu Lula forseta Brasilíu.  
Hvort ástæðan er raunveruleg viðurkenning á efnahags- og hernaðarlegum yfirburðum landsins 
eða einstakur persónuleiki Lula kemur væntanlega í ljós í stjórnartíð núverandi forseta Dilmu 
Rousseff.  
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leiðtogafundar UNASUR við hina réttkjörnu forseta afdráttarlaus og áhrifaríkur 

og  lítið gert með málstað andófsmanna (Merco Press, 2010). 

Til að varpa skýrara ljósi á málsatvik í Paragvæ er vert að nefna að árið 2008 var 

Fernando Lugo, fyrrum biskup, kosinn forseti landsins en kjör hans markaði 

endalok 61 árs samfelldrar valdasetu Coloradoflokksins, flokks Alfredos 

Stroessners, fyrrum einræðisherra. Hinn nýi forseti náði kjöri í krafti sundurleitrar 

breiðfylkingar almennings, en andstæðingar hans réðu áfram lögum og lofum í 

þinginu og í dómskerfinu. Lugo, sem kallaður var forseti hinna landlausu, lofaði 

að útvega 87 þúsund landlausum bláfátækum bændum land til ábúðar en 

eignarhald á landi hefur lengi verið með eldfimustu pólitísku deilumálum í Suður-

Ameríku. Með stefnu sinni gekk hann á hólm við gróin forréttindi sem 

Coloradoflokkurinn hafði ætíð staðið dyggan vörð um en stór hluti alls lands í 

Paragvæ er í eigu örfárra stóreignamann. Það sem gerir ástandið í Paragvæ 

flóknara en víða annars staðar er sú staða að á landamærunum við Brasilíu eru 

allsráðandi landeigendur, svo kallaðir Brasiguayos, með náin tengsl yfir 

landamærin. Tengdir hagsmunir á þessum slóðum flækja málin hvað varðar 

aðkomu brasilískra stjórnvalda að málefnum Paragvæ.  Á þessu svæði kristallast 

bágur hagur frumbyggja Suður-Ameríku sem er afleiðing þess að landbúnaðurinn 

er gerður að stóriðju og skógi er eytt þannig að landlausum smábændum fjölgar. 

Afleiðingin er að sífellt fleiri setjast að í fátækrahverfum stórborganna. Til að 

vinna gegn þessari þróun hafa samtök frumbyggja víða um álfuna hafið skipulega 

pólitíska baráttu og náð nokkrum árangri, sérstaklega í Bólivíu. 

Að mati Adrienne Pine, sérfræðings í málefnum Rómönsku Ameríku við The 

American University, höfðu andstæðingar Lugos forseta beðið eftir tylliástæðu til 

að koma honum frá völdum. Hún bendir á að hvergi í Suður-Ameríku sé 

misskipting efnislegra gæða meiri en í Paragvæ sem endurspeglist í þeirri 

staðreynd að 2% íbúanna eigi 85% alls lands og sömu öfl og drottni yfir landi ráði 

einnig allri fjölmiðlun í landinu. Andstæðingar forsetans gripu til aðgerða í kjölfar 

átaka sem brutust út milli landtökubænda og lögreglu í júni 2012 þar sem 16 létu 

lífið. Átökin snérust um land í eigu þingmanns Coloradoflokksins sem óskað hafði 

aðstoðar lögreglu við að fjarlægja bændurna. Báðar deildir þingsins samþykktu 

með miklum meirihluta að svipta forsetann friðhelgi og víkja honum frá völdum 
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og það þrátt fyrir að hann hefði rekið bæði innanríkisráðherrann og æðsta mann 

lögreglunnar úr starfi vegna málsins og óskað eftir hlutlausri rannsókn OAS á 

tildrögum þess. Áréttað skal að slík brottvísun er heimil samkvæmt stjórnarskrá en 

í stjórnarskránni er líka að finna ákvæði sem kveður á um rétt forsetans til að 

grípa til varna. Sá réttur þótti þó freklega brotinn þar sem forsetinn fékk aðeins 

sólarhrings frest til að undirbúa vörn sína við réttarhöld sem stóðu aðeins í tvær 

klukkustundir. Dómurinn, sem skipaður var þingmönnum, afnam friðhelgi 

forsetans og sakfelldi hann síðan, meðal annars fyrir að bera ábyrgð á átökunum 

sem leiddu til dauða sextánmenninganna. Niðurstaða Pine er sú að um hannaða 

atburðarás hafi verið að ræða, atburðarás sem sótti fyrirmynd sína til þess sem 

gerðist í Hondúras árið 2009 þegar forseta landsins, Manuel Zelaya, var vikið frá 

völdum. Að mati Pine eru bæði tilvikin dæmi um misnotkun ákvæða í stjórnarskrá 

sem hugsuð eru sem neyðarventill löggjafans gagnvart forseta ef eitthvað 

stórkostlegt fer úrskeiðis. Með báðum brottvikningum er að hennar mati skapað 

stórhættulegt andlýðræðislegt fordæmi þar sem geðþótti og hagsmunir 

hefðbundinna valdakjarna ráða för en ekki varðstaðan um raunverulegt lýðræði 

(Pine, 2012). 

Athugasemdir Adrienne Pine eru orð í tíma töluð eins og dæmin sanna. Nægir að 

nefna Venesúela 2002, Bólivíu 2008 sem þegar hefur verið fjallað um, auk 

atburða í Hondúras 2009, Ekvador 2010 og nú síðast í Paragvæ. Öll eiga þessi 

tilvik það sameiginlegt að gamalgrónar valdastéttir reyna leynt og ljóst að losna 

við kjörna forseta sem þær telja ógna hefðbundinni forréttindastöðu þeirra. Þetta 

hefur vissulega vakið upp spurningar um raunverulega afstöðu forréttindastéttanna 

til hins nýfengna lýðræðis. Til að bregðast við þessari þróun boðaði UNASUR til 

neyðarfundar í Buenos Aires daginn eftir fangelsun Rafael Correa í Ekvador 2010 

þar sem sérstöku lýðræðisákvæði var bætt við stofnsáttmála samtakanna. Hið nýja 

ákvæði bannar allar pólitískar aðgerðir sem vega að lýðræðislega réttkjörnum 

stjórnvöldum aðildarlandanna auk þess sem þar er hnykkt á að virða beri 

lýðræðisstofnanir, réttarkerfið og mannréttindi skilyrðislaust. Í nóvember 2010 

hélt UNASUR fund í Georgstown í Gvæana þar sem samþykkt var að beita þau 

lönd viðskiptaþvingunum sem ekki stæðu vörð um stjórnarskrárvarin réttindi 

stjórnvalda og íbúa.  Ákvæðið, sem um ræðir, heimilar UNASUR að grípa til 
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tafarlausra ráðstafana svo sem að vísa viðkomandi landi úr samtökunum, loka 

landamærum þess og  beita það hverskonar efnahagsþvingunum.  

Samkvæmt Avery Kelly gerði þetta ákvæði samtökunum kleift að bregðast hratt 

við atburðunum í Paragvæ í júní 2012. Landinu var þegar vísað tímabundið úr 

samtökunum og önnur UNASUR ríki kölluðu sendiherra sína heim. Þingið í 

Paragvæ brást hratt við og boðað var til nýrra forsetakosninga í apríl 2013. 

Fulltrúar UNASUR og ESB önnuðust kosningaeftirlit. Var það álit eftirlitsmanna 

að kosningarnar hefðu farið vel fram þótt athugasemdir væru gerðar við skort á 

reglum um fjármögnun kosningabaráttu og aðkomu fjölmiðla. Síðar í mánuðinum 

viðurkenndu UNASUR kjör fulltrúa Coloradoflokksins, Horacio Cartes, til 

forseta. Í fréttatilkynningu frá höfuðstöðvum samtakanna í Quito í Ekvador var 

jafnframt tilkynnt að brottvísun Paragvæ úr UNASUR og MERCOSUR verði 

dregin til baka (Kelly, 2013). 

Vegna þess sem sagt var fyrr í þessum kafla um eignarhald á landi og afleita stöðu 

landlausra bænda, sem með tilheyrandi vandamálum er nánast eins og þrástef í 

sögu Suður-Ameríku, er vert að víkja að því fáeinum orðum. Í nýlegum 

umræðuþætti á AlJazeera lýsa Greg Grandin frá New York háskóla, Michael 

Hardt frá Duke háskóla og Arlene Tickner frá háskólanum Los Andes í Kólumbíu 

(2013) þeirri skoðun sinni að orsök ofbeldis og glæpa í Suður-Ameríku megi fyrst 

og fremst rekja til ójafnrar tekjuskiptingar enda sé bilið milli ríkra og fátækra 

hvergi meira í heiminum. Önnur aðalorsökin sé ólögleg verslun með eiturlyf. Þau 

lýstu öll vonbrigðum sínum með hve þessi mál hljóta litla athygli í svæðasamstarfi 

ríkjanna og vara við einhliða áherslum á hagvöxt, viðskipti og stöðugleika. Þau 

vara líka við þeirri grónu pólitísku menningu sem gengur út á ítrustu varðstöðu 

um fullveldið og gerir ríkjunum erfitt fyrir að fást við vandamál eins og 

eiturlyfjaviðskipti og vopnasmygl sem eru í eðli sínu þverþjóðleg. Til marks um 

alvarleika málsins nefna þau að í Mexíkó hafi átök tengd fíkniefnum kostað 60 

þúsund mannslíf frá árinu 2006 til 2012. Þá nefna þau að baráttan gegn 

eiturlyfjavánni undir stjórn Bandaríkjanna sé langdýrasta átaksverkefni sem  ráðist 

hafi verið í, bæði í dollurum og mannslífum talið. Álitið er að þessi barátta,  Plan 

Columbia, hafi þegar kostað 1 trilljón dollara. Sérstaka athygli vekja orð Greg 

Grandin sem telur að eiturlyfjavandann megi rekja beint til áhrifa 
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nýfrjálshyggjunnar þegar smábændur glötuðu lífsviðurværi sínu vegna þess að 

stór landsvæði voru tekin af þeim undir stóriðju og verksmiðjubúskap. Þessi þróun 

og hækkandi verð á nauðsynjum, sem þeir svo neyddust til að kaupa, hafi hrakið 

mikinn fjölda í ólögleg viðskipti. Svar yfirvalda hafi víða verið aukin valdbeiting 

með stuðningi Bandaríkjanna. Náðst hafi staðbundinn árangur en vandinn hafi 

einfaldlega breiðst út og sé því enn algerlega óleystur. Til marks um alvarleika 

málsins má bæta því við að samkvæmt skoðanakönnun Informe Latinobarómetro 

(2010) er það staðreynd að níu af hverjum tíu íbúum Rómönsku-Ameríku telja 

verulegar líkur á að þeir verði einhvern tíma þolendur ofbeldisglæps. Það lýsir svo 

vel umrótinu í álfunni  að á sama tíma mælist bjartsýni almennings hvergi meiri.  

8.3 Kenningar í ólgusjó alþjóðavæðingarinnar 

Í þessari rannsókn liggja kenningar í alþjóðasamskiptum til grundvallar greiningu 

á atburðum og aðstæðum í Suður-Ameríku og gerð var grein fyrir  

þekkingarfræðilegum forsendum sem liggja þeim helstu til grundvallar í 

kenningakaflanum. Himinn og haf skilja að hina ólíku kenningaskóla. Afstaðan til 

svæðasamvinnu og alþjóðavæðingarinnar varpar ágætu ljósi á hvað um er að 

ræða. Samkvæmt raunsæishyggjunni eru bæði þessi fyrirbæri aðeins gárur á 

yfirborðinu því í grunninn stendur alþjóðakerfið eftir óhaggað og mótast fyrst og 

fremst af aðgerðum og hagsmunum ríkjanna (stórveldanna) sem sitja föst í viðjum 

látlausrar valdatogstreitu í stjórnlausum heimi. Aðrir kenningaskólar eiga það 

sameiginlegt að þeir gagnrýna þessa sýn eða jafnvel hafna henni alveg. Frá þeirra 

bæjardyrum séð eru alþjóðavæðingin og vaxandi svæðasamstarf dæmi um 

djúpristar raunverulegar breytingar sem eru að verða í heiminum – breytingar sem 

munu móta alþjóðastjórnmálin í vaxandi mæli í framtíðinni. 

Til að varpa ljósi á líklega framvindu í svæðasamstarfi Suður-Ameríkuríkja er rétt 

að rifja upp í örstuttu máli hvað helstu kenningar í alþjóðasamskiptum segja um 

kosti og galla svæðasamstarfs og líklega þróun á því sviði.  Eins og fram hefur 

komið er sýn fylgismanna hinnar áhrifamiklu nýraunsæishyggju sú að 

alþjóðakerfið sé í eðli sínu stjórnlaust en þar með sé ekki sagt að þar ríki stöðug 

óreiða heldur er vísað til þess að ekki sé til staðar yfirþjóðlegt stjórnvald sem hafi 

hemil á framferði ríkjanna.  Vegna þessa ástands eiga fullvalda ríki ekki annan 

kost en efla eigin varnarviðbúnað, efnahags- og hernaðarlegan, til að tryggja 
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öryggi sitt og áhrif í alþjóðakerfinu.  Afleiðingin er sú að að þeim stafar stöðugt 

hætta hvert af öðru. Hin innbyggða óvissa við þessar aðstæður veldur því að 

skortur á gagnkvæmu trausti er viðvarandi.  Ríkin geta aldrei verið viss um 

fyrirætlanir keppinautanna og verða því alltaf að vera á varðbergi.  

Grundvallaratriðið hér er Raison d’état, það er að ríkin muni, ef á þarf að halda, 

leggja allt í sölurnar til að tryggja eigin hag og standa vörð um frelsi sitt og 

fullveldi.  Jafnvel þótt vilji ríkja standi til þess að efla frið þá felur 

stjórnleysisfyrirkomulag alþjóðakerfisins og misvísandi upplýsingar í sér hættu á 

óútreiknanlegum athöfnum annarra ríkja.   

Samkvæmt framansögðu er óvissan sem stöðugt umlykur tilvist ríkja afleiðing 

formgerðar alþjóðakerfisins og þar af er dregið heitið formgerðar-raunsæishyggja 

(e. structural realism).  Kenningin gerir ráð fyrir að þetta ástand sé ekki 

tímabundið heldur viðvarandi vandamál. Niðurstaðan er því sú að engin haldbær 

rök styðji þá sýn að alþjóðakerfið verði friðsamlegra og stöðugra í framtíðinni en 

það hefur áður verið. John Mearsheimer hefur lýst þessu sjónarmiði vel.  Andstætt 

mörgum, sem sáu í falli Sovétríkjanna opnast leiðir til bætts ástands í samskiptum 

þjóða, taldi hann þvert á móti að atburðurinn myndi leiða til gamla 

ógnarjafnvægisins sem einkenndi samskipti evrópsku stórveldanna áður, kerfis 

sem var í hæsta máta óstöðugt, oft með herfilegum afleiðingum. Í huga 

Mearsheimers voru kaldastríðsárin tími stöðugleika og friðar í skjóli einfaldleika 

tvípóla valdakerfis.  Við hrun kerfisins myndu þjóðernisöfgar og þjóðernisátök 

blossa upp með tilheyrandi óstöðugleika (Mearsheimer, 1990:5-56).  

John Baylis tekur þetta ágætlega saman þegar hann segir að í hugum 

nýraunsæishyggjumanna sé alls ekki sjálfgefið að stöðugt gangi á með átökum og 

stríði í heiminum en samkeppni ríkjanna með stigvaxandi viðbúnaði á 

öryggissviðinu, stundum kallað öryggisþversögnin (e. security dilemma) geri það 

að verkum að stríð er með einum eða öðrum hætti sífellt yfirvofandi.  Kenningin 

útilokar ekki samstarf ríkja en því eru einfaldlega veruleg takmörk sett (Baylis, 

2008:231-232).  Sama hugsun kemur fram hjá John Mearsheimer þegar hann segir 

að öryggisþversögnin og sú staðreynd að ríkin setja eigin hagsmuni ofar öllu  

skapi aðstæður sem engin samvinna getur breytt (Mearsheimer, 1994/5:5-49).  
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Eins og fram kom í kenningakaflanum hér að framan fer því þó fjarri að allir 

fræðimenn á sviði alþjóðasamskipta deili þeirri heimssýn nýraunsæissinna sem 

hér hefur verið lýst. Gagnrýni á þessi viðhorf tekur á sig ýmsar myndir og hefur 

harðnað mjög á síðustu árum.  Þeir sem lengst ganga telja að nýraunsæishyggjan 

fangi engan veginn veruleika líðandi stundar og verði að víkja sem viðmið í 

þessum fræðum auk þess sem hún standist ekki þekkingarfræðilega. Aðrir 

gagnrýnendur ganga skemur og viðurkenna að nýraunsæishyggjan hafi ýmislegt 

til síns máls varðandi formgerð alþjóðakerfisins en hafna þeirri nauðhyggju að 

ríkin séu ofurseld  sleitulausri valdabaráttu enda geti það ekki annað en endað 

með ósköpum.  Sammerkt með gagnrýnendum nýraunsæishyggjunnar er sú sýn að 

nauðsynlegt sé að leita nýrra leiða til að auka samstarf og öryggi í alþjóðakerfinu.   

Sýn nýfrjálslyndu stofnanahyggjunnar á alþjóðasamstarf er sú, öndvert við 

nýraunsæishyggjuna, að alþjóðastofnanir geti gegnt sjálfstæðu og mikilvægu 

hlutverki við að stuðla að samvinnu og friði í heiminum en séu ekki eingöngu 

handbendi þröngra ríkjahagsmuna.  Í þessu sambandi er vísað til stofnana ESB og 

þeirrar staðreyndar að þrátt fyrir aldagamla átakasögu hafi, með tilstilli 

stofnanabundins samstarfs, tekist að búa svo um hnútana í Evrópu að stríðsátök 

séu almennt álitin fjarlægur möguleiki. Eins og þegar er komið fram eiga 

nýraunsæishyggjan og nýfrjálslynda stofnanahyggjan það sammerkt að hafa 

efnislega þætti eins og auðlegð og hernaðarmátt í forgrunni en þær greinir 

hinsvegar á um hlutverk og mikilvægi alþjóðastofnana. Að mati fylgismanna 

síðarnefnda viðhorfsins eins og Keohane og Martin (1995:42) felst mikilvægi 

alþjóðastofnana ekki síst í betri upplýsingamiðlun, auðveldari samskiptum, auknu 

gildi gagnkvæmra skuldbindinga, betri samhæfingu og meira gagnsæi. Þeir benda 

líka á að sú staðreynd að vaxandi fjöldi ríkja reiðir sig á samstarf á vettvangi 

alþjóðastofnana sé órækur vitnisburður þess að ríkin viðurkenni de facto 

mikilvægi þeirra.  Baylis (2008:233) bendir á að þegar að því kom að draga varð 

úr spennu milli Vestur- og Austur-Evrópu eftir fall Berlínarmúrsins hafi leiðtogar 

ESB-ríkjanna áttað sig á að eina færa leiðin var að tengja hin nýfrjálsu lönd 

Austur-Evrópu við stofnanakerfi ESB.  

Aðrar kenningar eins og mótunarhyggjan hafna því að efnislegir þættir einir ráði 

úrslitum og að ríki heimsins séu sjálfkrafa ofurseld öryggisþversögninni og þar 
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með ófær um að tengjast öðrum ríkjum varanlegum vinaböndum.  Ekki nægi að 

einblína á valdapólitík því hugmyndir og það hvernig þær þróast geti haft 

úrslitaáhrif á gang mála.  Alexander Wendt (1999) hefur bent á að ríkin eigi þrátt 

fyrir allt val hvað þetta snertir. Með gagnkvæmri miðlun upplýsinga megi byggja 

upp traust og aflétta óvissunni um raunverulegar fyrirætlanir annarra ríkja en þessi 

óvissa er einmitt drifkraftur viðvarandi real-pólitískra varnarviðbragða ríkja 

samkvæmt nýraunsæishyggjunni. Við slíkar aðstæður gagnkvæmrar og opinnar 

þekkingarmiðlunar  skapist forsendur til myndunar öryggissamfélaga.  Í þessu 

sambandi hefur verið vísað til falls Sovétríkjanna sem var afleiðing 

hugmyndafræðilegra breytinga en ekki þess að annað stórveldið sigraði hitt í 

hefðbundnu hernaðaruppgjöri. Enn róttækari kenningar, meðal annars kenndar við 

femínisma og póst-módernisma, hafna þeirri þekkingarfræðilegu nálgun eldri 

kenninga að ríkið sé upphaf og endir alls í alþjóðakerfinu.  Staðreyndin sé sú að 

ríkin séu mjög ólíkrar gerðar. Sum eru hættuleg nágrönnum sínum og jafnvel 

eigin þegnum á meðan önnur ríki feta slóð samvinnu og láta sér annt um velferð 

þegnanna. Þessar kenningar boða því umpólun sem felst í því að einstaklingarnir, 

fólkið, verði útgangspunktur alþjóðastjórnmálanna, ekki ríkin.  Femíniskir 

fræðimenn á þessu sviði eiga það sameiginlegt að þeir telja óhjákvæmilegt að 

hagsmunir kvenna og barna fái hærri sess í allri umfjöllun um öryggis- og 

alþjóðamál. Eina leiðin til þess sé aukin þátttaka kvenna á þessu sviði sem myndi 

opna nýja sýn og breyta dagskrá og stefnumörkun til hins betra. Telur Jill Steans 

að slík þróun myndi leiða til endurmats á viðteknum viðhorfum eins og 

hernaðarhyggju, feðraveldinu og nýtingu náttúruauðlinda og einnig að 

viðfangsefni eins og fátækt, skuldavandi bágstaddra þjóða  og hvernig gæðum 

jarðarinnar er skipt,  myndu fá aukið vægi (Steans, 1998).  Póstmódernistar ganga 

þannig á hólm við nýraunsæishyggjuna og segja að stefnan og þær forsendur sem 

hún gefur sér um varanlegan stigvaxandi varnarviðbúnað ríkjanna sé vandamál í 

sjálfu sér sem auki hættuna á sundurlyndi og hamli samvinnu  þjóða.   

Þótt fræðimenn greini á um hlutverk og stöðu ríkjanna í samtímanum viðurkenna 

flestir að staða þeirra er að breytast hratt. Ekki er fráleitt að ímynda sér að þykkar 

landamæralínur landakortanna víki í framtíðinni fyrir punktalínum í sumum 

heimshlutum að minnsta kosti.  Að mati Mary Kaldor hafa hefðbundnar 

landfræðilegar og hugmyndafræðilegar átakalínur alþjóðastjórnmálanna  þannig 
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vikið fyrir átakalínum milli þeirra sem aðhyllast heimsborgaraleg sjónarmið og 

nálgun (e. cosmópolitanism) og hinna sem setja sértæka hagsmuni á oddinn 

(Kaldor, 1999:6).  Eitt helsta þrætuepli alþjóðastjórnmála samtímans, rétturinn til 

íhlutunar í málefni ríkja af mannúðarástæðum, samanber íhlutun UNASUR í 

málefni Bólivíu, varpar ef til vill ljósi á hvað  Kaldor á við.  Þessar þrætur snúa 

einnig beint að áðurnefndum hugmyndaágreiningi um hvort útgangspunktur 

alþjóðastjórnmálanna eigi að vera varðstaðan um hið fullvalda ríki eða heill og 

hamingja einstaklinganna – íbúa ríkjanna. 

Að öllu samanlögðu má halda því fram að alþjóðavæðingin taki á sig ólíkar 

myndir. Annars vegar knýr hún ríki til svæðasamstarfs til lausnar á viðfangsefna 

sem einstök ríki, stór eða smá, ráða ekki við.  Á sama tíma koma þó fram 

sundrandi áhrif og spenna vegna vaxandi misskiptingar, örra þjóðfélagsbreytinga 

og menningarárekstra.  Samvinna á sviði umhverfis- og afvopnunarmála og 

minnkandi líkur á stórveldaátökum eru dæmi um jákvæð áhrif 

alþjóðavæðingarinnar en stríðið í Afganistan, óróinn í Mið-Austurlöndum og nú 

síðast í ríkjum Norður-Afríku bera glöggt vitni þeirri spennu sem er þróuninni 

samfara.  Eins og Baylis bendir á er alltof snemmt að draga þær ályktanir að lok 

kaldastríðsins og alþjóðavæðingin boði varanlegan frið í heiminum.  Reynslan 

kenni að of mikil  bjartsýni hvað þetta varðar sé óraunhæf. Áður hafi komið 

tímabil sem einkenndust af nokkuð víðtækri sátt og samvinnu en andvaraleysi við 

þær aðstæður hafi alltaf reynst afdrifaríkt (Baylis, 2008:239).  Kannski má líkja 

alþjóðavæðingunni við tvíbent vopn – hætturnar eru til staðar en samtímis áður 

óþekkt tækifæri til þróunar í átt að friðsælli og réttlátari heimi.  

 

8.4 Lýðræðisfriður og öryggissamfélög 

Ein af grunnhugmyndunum að baki öllu samstarfi þjóða, sér í lagi svæðasamstarfi, 

snýr að því að afstýra vopnuðum átökum með tilheyrandi fórnarkostnaði allra sem 

að þeim koma. ESB er nærtækasta dæmið. Hugtakið „lýðræðisfriður“, sem 

gjarnan er tengt við hugmyndir Kants, felur í sér að árangur í þá veru sé 

líklegastur þegar lýðræðisríki eiga í hlut þar sem slíkt stjórnarfar dragi verulega úr 

líkum á því að  ríki  efni til hernaðarbrölts hvert gegn öðru. Um einvalds- og 

alræðisríki gegnir öðru máli og engin trygging fyrir því að lýðræðisríki beiti ekki 
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hörðu í samskiptum við þau. Eins og við má búast búast er þetta hugtak umdeilt í 

þeim fræðum sem fást við alþjóðasamskipti. Öryggissamfélag (e. security 

community) er hugtak af sama meiði. Karl Deutsch og fleiri skilgreindu hugtakið 

sem samfélag þar sem ríkir tiltrú á og væntingar um friðsamlega lausn deilna milli 

íbúa, ráðandi afla og ríkja. Einnig felst í öryggissamfélagi að valdbeitingu og 

hótunum um slíkt er hafnað sem leið til að jafna ágreining. Innan 

öryggissamfélags er sú skoðun ríkjandi að grundvallargildi séu samræmanleg 

(Deutsch o.fl., 1957:5). Við þetta hafa Adler og Barnett bætt að ekki sé 

nauðsynlegt að sömu gildi séu ráðandi heldur eingöngu að grunngildi aðila séu 

samræmanleg. Þá leggja þeir áherslu á að innan öryggissamfélags vænti ríki þess 

að leyst sé úr deilum á friðsamlegan hátt enda deili aðilar þess sjálfsmynd og 

gildum (Adler og Barnett, 1998:7-32).  Talsmenn öryggissamfélaga eru á einu 

máli um að mikilvægi friðar innanlands og í nærumhverfi ríkja verði seint ofmetið 

því borgarastríð og stríðsátök ríkja á milli hafa geigvænlegan fórnarkostnað í för 

með sér auk þess sem slíkir atburðir geta hamlað framþróun til langs tíma. 

Fróðlegt er að líta til Norðurlandanna í þessu sambandi.18 Bent hefur verið á að 

þau hafi í raun myndað öryggissamfélag mestan hluta 20. aldarinnar vegna mjög 

náinnar samvinnu og  stríð því verið nær óhugsandi þeirra á milli jafnvel þótt 

hagsmunaárekstrar hafi á stundum verið umtalsverðir (Mouritzen, 2001:298). 

Einnig hefur verið bent á að lögmæt stjórnvöld og langvarandi pólitískur 

stöðugleiki, ásamt sameiginlegri sögu og menningu, geri það að verkum að líta 

megi á Norðurlöndin sem sérstaka svæðisbundna einingu (Archer, 1996). Nærtækt 

er að tengja niðurstöður Mouritzens og Archers við þá staðreynd að  á 

Norðurlöndum hafa íbúarnir búið við meira öryggi og betri afkomu áratugum 

saman en flestar aðrar þjóðir.  Í þessu sambandi er einnig athyglisvert  að líta til 

Suður-Ameríku þar sem menningarlegur skyldleiki er mikill og löndin deila 

svipaðri stjórnmálasögu. Þá eru lögmæt stjórnvöld víðast hvar að festa sig í sessi 

og góð sátt um núverandi landamæri, þó með örfáum undantekningum sem snúa 

fremur að efnahagslögsögu en landi. Ýmsar forsendur öryggissamfélags 

samkvæmt skilgreiningum Deutsch, Mouritzen og Archer eru því til staðar í 

Suður-Ameríku og víst að gífurlegir hagsmunir eru í húfi hvað það varðar. 
                                                
18 Silja Bára Ómarsdóttir og Baldvin Þór Bergsson skrifuðu athyglisverða grein, Nýtt norrænt 
jafnvægi: Öryggisstefnur Norðurlandanna og áhrif þeirra á Íslandi, um þetta efni í veftímaritið 
Stjórnmál og stjórnsýsla, 2. tbl. 6. árg. 2010. 
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Eins og við er að búast eru hugtök á borð við lýðræðisfrið og öryggissamfélag 

umdeild meðal fræðimanna í alþjóðasamskiptum. Það endurspeglast vel í djúpum 

hugmyndafræðilegum ágreiningi hvað varðar möguleika á árangursríku 

svæðasamstarfi. Annars vegar eru þau viðhorf sem leggja efnislega þætti til 

grundvallar, hins vegar viðhorf þar sem hugmyndafræði skipar hærri sess. 

Samkvæmt nýraunsæishyggjunni eru kraftar að verki í alþjóðakerfinu sem valda 

því að stríð er ætíð yfirvofandi.  Það helsta sem komið getur í veg fyrir að stríð 

brjótist út er valdajafnvægi (e. balance of power), fælingarmáttur, til dæmis  

kjarnavopn (e. deterrence) og afgerandi styrkur oddaveldis eða oddavelda (e. 

hegemon). Samkvæmt kenningunni er svæðasamstarf því einfaldlega viðbrögð við 

breyttu valdajafnvægi eða aðsteðjandi hernaðarógn undir forystu valdamesta 

ríkisins á hverju svæði með það að markmiði að snúa valdajafnvæginu sér í vil. 

Svæðabandalög og -stofnanir njóta því ekki sjálfstæðis heldur lúta vilja öflugustu 

ríkjanna á hverjum stað. Samkvæmt nýfrjálslyndisstefnunni þjónar svæðasamstarf  

aftur á móti þeim  helsta tilgangi að draga úr viðskiptakostnaði og einfalda þar 

með og auka öll samskipti samstarfsríkjanna.  Með öðrum orðum, á meðan 

nýraunsæissinnar líta á svæðasamstarfið sem leið til að styrkja stöðu öflugustu 

ríkjanna í endalausu valdatafli stórvelda líta nýfrjálslyndustefnusinnar svo á að 

samstarfið svari kalli allra aðildarríkjanna um fjölþættan gagnkvæman ávinning. 

Þær kenningar sem kenndar eru við hughyggju og ganga út á að reynsla manna og 

þekking sé bundin hugmyndum fremur en hinum ytra heimi leggja áherslu á 

siðferðileg gildi, alþjóðahyggju og gagnkvæmt hagsmunalegt jafnvægi þegar 

kemur að ríkjasamstarfi. Samkvæmt þessum kenningum er mun nánara 

ríkjasamstarf en fyrrnefndar kenningar gera ráð fyrir ekki bara mögulegt heldur  

nauðsynlegt til að tryggja frið og velsæld í heiminum. Tilgangur 

svæðasamstarfsins er þá að ná ákveðnum pólitískum og efnahagslegum 

markmiðum. 

Eins og á öðrum svæðum heimsins eru öryggismál í Suður-Ameríku flókið 

viðfangsefni. Algengt er að styðjast við þríþætta nálgun, öryggi innanlands, 

öryggi í samskiptum grannríkja og öryggi gagnvart umheiminum. Flemes og 

Radseck (2009) styðjast við slíka greiningu og segja  að þrátt fyrir ólíkar áherslur 

hafi ráðamenn í Suður-Ameríku kappkostað að byggja upp svæðastofnanir til að 

samræma og stjórna aðgerðum sem stuðla að auknu öryggi í heimshlutanum. Þá 



  

90 

segja þeir augljóst að áherslan sé að færast frá samvinnu á þessu sviði sem 

spannar bæði Norður- og Suður-Ameríku til staðbundnara samstarfs. Jafnframt 

telja þeir Flemes og Radseck (2009) að nálgun Suður-Ameríkuríkja hvað 

öryggismálin varðar sé ólík og lagskipt. Annars vegar sé augljós áhersla á 

svæðasamvinnu sem birtist skýrast í öryggissamvinnunni innan UNASUR þar 

sem markmiðið sé myndun öryggissamfélags. Á sama tíma séu þó einstök 

lykilríki eins og Brasilía, Kólumbía og Venesúela jafnframt í náinni tvíhliða 

hernaðarsamvinnu við fjarlæg stórveldi (Frakkland, Bandaríkin og Rússland). Að 

þeirra mati bendir þetta til þess að ríkin vilji styrkja eigin stöðu hlutfallslega sem 

aftur geti leitt til aukinnar spennu og vopnakapphlaups.  Einnig benda þeir á að 

hernaðaryfirvöld í löndunum líta enn á öryggismál út frá þröngum 

ríkjahagsmunum og hefðbundnum raunsæishugmyndum um valdajafnvægi þótt 

borgaraleg yfirvöld aðhyllist svæðanálgun og hugmyndir um öryggissamfélag í 

málaflokknum.  

Í þessu sambandi verður að hafa í huga að þrátt fyrir að leiðtogar allra ríkja Suður-

Ameríku sameinist í varðstöðunni um lýðræði og mannréttindi er 

hugmyndafræðilegur ágreiningur umtalsverður og styrkur og staða ríkjanna 

gerólík. Sum þeirra, eins og Venesúela og Bólivía, hafa beint og óbeint hafnað 

hreinum markaðsbúskap á meðan önnur, svo sem Síle, Kólumbía og Perú, hafa 

undirritað tvíhliða viðskiptasamninga við Bandaríkin. Sama á við um 

öryggismálin. Stjórnvöld í Bógóta hafa lengi leitað eftir samstarfi við Bandaríkin 

á því sviði en stjórnvöld í Venesúela álíta það samstarf ógna sjálfstæði landsins. 

Komið hefur í hlut Brasilía  að miðla málum milli þessara andstæðu póla. 

Að mati Flemes og Radseck  (2009) eru ráðamenn í Suður-Ameríku meðvitaðir 

um þessa flóknu stöðu en þrátt fyrir ólíka sýn virðast þeir í vaxandi mæli 

staðráðnir í því að koma á laggirnar svæðisbundnu stjórnvaldi sem hafi 

öryggismál alls svæðisins á sinni könnu.  Þeir meta það svo að svæðasamstarfið í 

UNASUR hafi tekið við keflinu af OAS hvað varðar varðstöðuna um öryggi 

svæðisins. Árið 2008 voru haldnar fjórar alþjóðlegar ráðstefnur í Bahia í Brasilíu. 

Ráðstefnur UNASUR og MERCOSUR snéru að málefnum Suður-Ameríku 
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eingöngu. Hinar tvær, ráðstefna Ríó-hópsins19 (e. The Rio Group) og ráðstefna 

leiðtoga Rómönsku-Ameríku og Karíbahafsins sýndu ótvírætt að Brasilía er að 

stækka áhrifasvæði sitt því Kúbu var heimiluð þátttaka en Bandaríkjunum ekki. 

Athygli vekur að eingöngu tvö ríki Suður-Ameríku, Kólumbía og Perú, heimila nú 

bandarískar herstöðvar á sínu landi. Síðast ákvað Ekvador árið 2009 að endurnýja 

ekki samning um veru bandaríska flughersins þar í landi. Þetta þýðir þó ekki 

sjálfkrafa að hernaðarviðvera Bandaríkjanna sé á enda í heimshlutanum því Fjórði 

flotinn, sem fylgist með hafsvæðunum umhverfis Rómönsku-Ameríku, hefur 

verið efldur. Vaxandi umsvif flotans og fjölgun herstöðva í Kólumbíu (e. Plan 

Columbia) er réttlætt í nafni baráttunnar gegn viðskiptum með eiturlyf. Reyndar 

telja Flemes og Radseck (2009) að líta megi á Kólumbíu sem brú Bandaríkjanna 

til (hernaðar) áhrifa í Suður-Ameríku. Hið nána hernaðarsamstarf sé í raun fleygur 

í samrunaferli svæðisins og gangi þvert gegn þeim meginstraumi að minnka 

bandarísk áhrif í álfunni. Þeir benda þó einnig á að þótt greinilega megi merkja 

valdatogstreitu milli Bandaríkjanna og Brasilíu, sem leiði svæðasamvinnuna í 

Suður-Ameríku, sé kosturinn sá að báðum ríkjunum sé mjög umhugað um að 

tryggja stöðugleika svæðisins. Þá hafi Bandaríkin látið Brasilíu eftir völd og áhrif 

og þannig  de facto viðurkennt stöðu landsins sem leiðandi ríkis á sínu nærsvæði. 

Fræðimenn eru sammála um að almennur vilji í Suður-Ameríku standi til þess að 

ríkin sjálf axli ábyrgð á öryggismálum svæðisins. Ný svæðasamtök með víðara 

verksvið en hin eldri eru órækur vitnisburður þar um. Friðargæsla Suður-

Ameríkuríkja undir forystu Brasilíu á Haíti eftir jarðskjálftana 2010 vitnar um það 

sama. Þróunin staðfestir vilja heimshlutans til að styrkja stöðu sína á sviði 

alþjóðastjórnmálanna á eigin forsendum án aðkomu Bandaríkjanna. UNASUR er 

nýjasti áfanginn á þeirri vegferð. Þó ber að varast að vanmeta áhrif Bandaríkjanna 

og líklegt að þau áskilji sér rétt til afskipta ef verulegir hagsmunir verða í húfi. 

Nýlundan er þó sú að annar risi er kominn til skjalanna á svæðinu sem sést vel á 

því að þrátt fyrir aukna hernaðarsamvinnu Bandaríkjanna við Kólumbíu og 

vaxandi flotaumsvif er áhrifasvæði Brasilíu sífellt að færast norðar.  

                                                
19 Ríó-ríkjahópurinn samanstendur af 24 ríkjum Suður-Ameríku og Karíbahafsins sem hafa með 
sér samráð á árlegum leiðtogafundum. Samtökin voru stofnuð í Rio de Janeiro árið 1986 og 
upphaflega hugsuð sem mótvægi við OAS þar sem Bandaríkin höfðu afgerandi forystu.  
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Rétt eins og á öðrum sviðum er það einkenni öryggissamstarfsins í Suður-

Ameríku hve hlutverk æðstu leiðtoga vegur þungt á móti tiltölulega veikum 

stofnunum. Þeir Flemes og Radseck (2009) telja að það fyrirkomulag geti komið 

niður á langtíma stefnumörkun og festu þar sem útkoman sé háð vilja og 

samstarfsanda leiðtoganna hverju sinni. Á móti komi að stuttar boðleiðir, og þar 

með stuttur viðbragðstími og sveigjanleiki við þær flóknu aðstæður sem um er að 

ræða, vegi þar á móti. Niðurstaða þeirra er þó sú að styrkara stofnanaumhverfi og 

aðkoma fleiri aðila, jafnt opinberra sem borgaralegra, sé nauðsynleg til lengri tíma 

litið. Þeir benda einnig á þversagnir þegar kemur að stefnumótun. Dæmi um það 

er hegðun ríkja í realískum anda valdastjórnmála og valdajafnvægis á sama tíma 

og yfirlýst stefna er myndun öryggissamfélags og einnig að sum ríkin hafa gert 

tvíhliða samninga á öryggissviðinu við fjarlæg stórveldi á sama tíma og því er lýst 

yfir að varnar- og öryggismál skuli leyst innan svæðisins. Því er við að bæta að 

þróun þessara mála á mikið undir því hvernig samskiptum borgaralegra 

stjórnvalda og hersins í hverju landi vindur fram en hvað það varðar eru aðstæður 

mjög ólíkar. Þrátt fyrir allt lúrir djúprist vantraust og gremja á milli margra ríkja, 

einkum innan herjanna, sem á rætur í langri átakasögu. Í því ljósi er árangurinn 

umtalsverður sem náðst hefur á síðustu árum við að byggja upp gagnkvæmt traust 

með samvinnu og reglum um gagnsæi og miðlun upplýsinga á sviði varnarmála. 

Við bætist að æ fleiri aðilar eins og háskólar, upplýsingaveitur og fjölmiðlar láta 

sig öryggis- og varnarmál varða. Það birtist meðal annars í meiri opinberri 

umfjöllun, skiptiprógrömmum fyrir fræðimenn og námsmenn sem og 

upplýsingaveitum sem starfa þvert á landamæri.      

8.5 Helstu niðurstöður 

Í ljósi umræðunnar hér að framan er ljóst að Suður-Ameríka hefur tekið 

stakkaskiptum á síðustu tveimur áratugum. Álfan hefur smátt og smátt aukið 

sjálfstæði sitt gagnvart Bandaríkjunum og áherslan færst í átt til aukins 

svæðasamstarfs. Ólík nálgun einstakra ríkja, allt frá sósíalískum áherslum 

Venesúela, Bólivíu og Ekvador til nýfrjálshyggjustefnu Kólumbíu, hefur ekki 

komið í veg fyrir samvinnu. Þar vegur vissulega þungt að risinn á svæðinu, 

Brasilía, hefur fylgt hófsamri miðjustefnu og því oft tekið að sér að sætta ólík 

viðhorf. Með öðrum orðum hér er því haldið fram að aðstæður í heiminum séu 
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með þeim hætti í byrjun 21. aldarinnar að áður óþekktir möguleikar blasi við 

ríkjum Suður-Ameríku til að móta framtíð sína á eigin forsendum – möguleikar 

sem virtust fjarlægir fyrir fáum árum.  Ástæðurnar eru fyrst og fremst þær að 

alþjóðakerfið er að fara í gegnum örar breytingar. Ris Brasilíu og fleiri Suður-

Ameríkuríkja á sér stað á sama tíma og fjarar undan ofurvaldi Bandaríkjanna og 

Vesturlanda vegna valdaumpólunar í heiminum.  Við þessar aðstæður má segja að 

Suður-Ameríka standi frammi fyrir sögulegu tækifæri hvað varðar að móta eigin 

framtíð án afgerandi ytri afskipta því gróin stórveldi hafa hvorki pólitískt né 

efnahagslegt bolmagn til að beita sér gegn slíku við ríkjandi aðstæður. 

Sú þróun sem hér er lýst kristallast í forsetatíð Lula da Silva forseta Brasilíu frá 

2003 til 2011. Í viðtali á AlJazeera sjónvarpsstöðinni í júlí 2013 segir hann að 

ríkin líti ekki lengur í lotningu til Bandaríkjanna heldur hvert til annars og út á við 

í víðasta skilningi. Afleiðingin er sú að fastatak Bandaríkjanna á heimshlutanum 

er að losna. Lula bætir við að í forsetatíð sinni hafi tekist að koma 28 milljónum 

manna úr sárri fátækt og að 14 milljónir hafi færst upp í millistétt. Efnahagurinn 

tók kipp í kjölfar markvissrar uppbyggingar. Tölurnar tala sínu máli. Viðskipti 

Brasilíu og Argentínu voru 7 milljarðar dollara árið 2003 en en 29 milljarðar árið 

2012. Viðskipti Brasilíu við Rómönsku-Ameríku voru 20 milljarðar dollara árið 

2002, en tíu árum síðar 94 milljarðar. Sömu sögu er að segja um vöxt í viðskiptum 

Rómönsku-Ameríku við Afríku og Mið-Austurlönd. Lula lagði sérstaka áherslu á 

aukið samstarf og viðskipti við þróunarríkin á suðurhveli. Hann bætti við að þeir 

dagar væru liðnir þegar Mið-Austurlönd litu eingöngu til Bandaríkjanna og einnig 

þeir dagar þegar Afríka átti allt undir Evrópu. Með sama hættu séu þeir dagar 

liðnir þegar Rómanska-Ameríka einblíndi á samskiptin við Bandaríkin og Evrópu. 

Brasilía var lengi háð fyrirgreiðslum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en í tíð Lula voru 

allar skuldir við sjóðinn greiddar upp og á síðustu árum hefur dæmið snúist við 

því Brasilía er nú í hópi þeirra ríkja sem leggja sjóðnum til fé. Lula nefnir í 

viðtalinu eitt atriði enn sem vegur þungt í þróun mála. Á meðan Bandaríkin og 

Evrópa voru önnum kafin við stríðsrekstur í Mið-Austurlöndum skapaðist rými 

fyrir stóraukin samskipti Suður-Ameríkuríkja við Kína, sem sést vel á því að 

viðskiptin þar á milli tífölduðust á árunum 2000 til 2006, úr 10 í 100 milljarða 

dollara og stóð sú tala í 200 milljörðum árið 2012. Lula var spurður hvort 

verkefninu væri lokið. Hann svaraði að því færi fjarri en andrúmsloftið væri 
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gerbreytt og sjálfstraust almennings hefði stóraukist og því fylgdu kröfur um 

mannsæmandi líf. Lula sagði að lokum að Bandaríkin verði áfram voldugir 

grannar en þau og önnur ríki, sem eiga fastafulltrúa í Öryggisráðinu, verði að 

hlusta á kall tímans. Það sé óásættanlegt að skipan ráðsins á 21. öldinni ráðist af 

niðurstöðu seinni heimstyrjaldarinnar með þeim afleiðingum að til dæmis Suður-

Ameríka og Afríka eigi þar enga fasta fulltrúa (Lula da Silva, 2013). Öruggt má 

telja að Lula verði minnst sem tímamótaleiðtoga. Eitt af því sem einkenndi 

stjórnartíð hans var að hann forðaðist popúlískar nálganir margra fyrirrennara 

sinni á forsetastóli í Suður-Ameríku sem gjarnan keyptu sér stundarvinsældir með 

því að tefla fram andstæðum eins og þjóðin/auðvaldið, ættjörðin/alþjóðafyrirtæki, 

ríkir/fátækir. 

Sebastián Piñera, fyrrverandi forseti Síle (2010-2014), tekur í svipaðan streng og 

Lula í nýlegu viðtali við The Economist. Rómanska-Ameríka hefur allt sem til 

þarf til að vinna sig úr landlægri fátækt og verða hluti hins þróaða heims. „Lönd 

okkar eru frjósöm, náttúran rík af auðlindum, aðeins tvö skyld tungumál eru 

ráðandi og menningarskyldleiki mikill. Lýðræðið er að festast í sessi og 

almenningur um alla álfuna að vakna til vitundar um rétt sinn.“ Hann bætir við að 

svæðið hafi ekki þurft að þola hörmungar stríðsátaka líkt og Evrópa,  

kynþáttaerjur eins og Afríka eða trúarbragðaátök sem halda ríkjum Mið-

Austurlanda í heljargreipum. Hann áréttar þó að þrátt fyrir umtalsverðan árangur 

staðhæfi skýrslur Sameinuðuþjóðanna að ójöfnuður sé enn óásættanlega mikill því 

þriðjungur íbúanna lifi í fátækt – á því verði að ráða bót. Jöfnun lífskjara samfara 

bættri menntun sé forsenda allra raunverulegra framfara. „Síle og mörg Suður-

Ameríkulönd eru í raun í öfundsverðri stöðu þegar kemur að jöfnun lífskjara. Þau 

þurfa aðeins að verja örfáum prósentustigum þjóðarframleiðslu sinnar til að koma 

þeim sem eftir sitja undir fátæktarmörkum yfir þau mörk. Á öðrum 

þróunarsvæðum þyrftu ríkin að verja allt frá 50 til 100% þjóðarframleiðslunnar til 

hins sama“ (Piñera, 2011). Hafa ber í huga að hér er það hægri maður í einhverju 

íhaldssamasta ríki Suður-Ameríku sem talar.  

Þessi ummæli leiðtoganna tveggja falla vel að helstu niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Friður, lýðræði og samstarf á svæðinu undir merkjum UNASUR og 

annarra svæðasamtaka eru grunnforsenda framfara. Aukin jöfnuður, menntun og 
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meðvitund almennings er önnur forsenda hins sama. Leiðtogar Suður-Ameríku, 

hvar í flokki sem þeir standa, viðurkenna að uppbygging heima fyrir sem tekst á 

við landlægan menntunarskort og útbreidda fátækt sé langbesta fjárfestingin. 

Alþjóðavæðingin og breytt alþjóðasamskipti hafa brotið upp gamla valdastrúktúra 

og gefið ríkjum Suður-Ameríku færi á að endurmeta stöðu sína til að takast á við 

þessi vandamál og sækja fram á eigin forsendum.  

Það eru 200 ár síðan ríki Suður-Ameríku hlutu sjálfstæði og sá tími  einfaldlega 

liðinn þegar þau gátu kennt ofríki Bandaríkjanna um hvað eina sem miður fór 

heimafyrir. Eins og fram kemur í áherslum beggja leiðtoganna, sem vísað er til 

hér að framan, hvílir ábyrgðin á nauðsynlegum úrbótum aðeins í höndum íbúa 

landanna og kjörinna fulltrúa þeirra. Ríki Suður-Ameríku mættu seint til leiks í 

iðnvæðingunni á 19. öld, sem að hluta til skýrir hvers vegna þau fylla enn flokk 

þróunarlanda. Víst er að það sama má ekki endurtaka sig á þeirri 21. Upplýsinga- 

og tæknisamfélag 21. aldarinnar mun umbuna þeim samfélögum rækilega sem 

tileinka sér tækifærin sem þar eru í boði en refsa hinum sem missa af þeirri þróun.     

Ein af niðurstöðunum er sú að náið svæðasamstarf ríkja Suður-Ameríku sé 

farsælasta og í raun eina færa leiðin til að lyfta heimshlutanum úr 

fátæktargildrunni sem aftur er forsenda þess að hann fái þá vigt í alþjóðakerfinu 

sem kallað er eftir. Eins og þegar er komið fram blasir nú við heimsskipulag 

dreifðra valdakjarna með tilheyrandi óreiðu sem vaxandi fjöldi ríka, þar á meðal 

lönd Suður-Ameríku, hefur valið að takast á við með aukinni svæðasamvinnu. 

Augljósasti kostur friðsamlegs nærumhverfis hinna ólíku ríkja er gríðarlegur 

sparnaður í landvörnum sem aftur er forsenda þess að fátækari lönd álfunnar geti 

bætt hag þegna sinna. Margs konar annar ávinningur, jafnt efnislegur sem 

menningarlegur, hlýst einnig af farsælu svæðasamstarfi. Þar sem svo gríðarlegir 

og augljósir hagsmunir eru í húfi blasir við að spyrja hverjar séu forsendur farsæls 

svæðasamstarfs. Áður var vikið að þeim rannsóknum sem Karl Deutsch (1961:98-

105) og samstarfsmenn hans framkvæmdu á 6. áratugnum þar sem leitað var svara 

við þeirri spurningu af hverju ríkjum á tilteknum svæðum og tímabilum lánaðist 

að mynda með sér öryggissamfélög þar sem stríðsátök voru mjög ólíkleg.  

Skilgreining Deutsch á öryggissamfélagi er eins og áður sagði sú að um sé að 

ræða fólk og þjóðir sem eru þátttakendur í samrunaferli.  Samruninn felist í því að 
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heildarhagsmunir svæðis, með tilheyrandi stofnanastuðningi, verði sérhagsmunum 

yfirsterkari (Nathan 2006:275-294).  Sem dæmi um slík svæði í samtímanum 

nefna Adler og Barnett (1998:29) Evrópu, Norðurlöndin og Bandaríkin/Kanada. 

Flestir geta verið sammála um að þetta eru einmitt þau svæði þar sem almenn 

velferð, mannréttindi og lýðræðislegir stjórnarhættir standa hvað traustustu fótum 

í heiminum.  

Hugmyndir í anda Deutsch um öryggissamfélög áttu ekki upp á pallborðið á 

kaldastríðstímanum en hafa síðan notið vaxandi vinsælda. Í fyrstu snéru 

rannsóknir á þessu sviði að ríkjasamskiptum og hversu friðvænlega horfði að því 

leyti.  Nathan (2006:275-294) bendir þó á að sú nálgun nægi ekki.  Ytri þættir eins 

og valdajafnvægi geti stuðlað að friði en raunveruleg öryggissamfélög verði ekki 

til nema meðal ríkja þar sem sátt og friður ríkir innanlands.  Lýðræði, friður og 

öryggi innanlands eru forsenda þátttöku ríkis í öryggissamfélagi.  

Innanlandsófriður veldur spennu og tortryggni í samskiptum við önnur ríki og 

kemur í veg fyrir gagnkvæmt traust og þá samsömun sem reynst hefur forsenda 

öryggissamfélags. Samstarf ríkja, sem láta sig í engu varða kúgun og óréttlæti 

hvert hjá öðru, getur aldrei kallast öryggissamfélag.  Samkvæmt Nathan verður 

samstarf slíkra ríkja alltaf veikburða og þau umbera harðstjórn og órétt annars 

staðar til að fá frið til að fara fram með sama hætti heima fyrir.  Niðurstöður 

Nathans og Deutsch eru því þær að tvær stoðir, sátt og friður innanlands og 

friðsamleg samskipti við nágrannaríki, séu forsenda þess að öryggissamfélag 

komist á með þeim ávinningi sem því fylgir. Auðvitað meta ríkin hvert og eitt 

eigin ávinning með ólíkum hætti. Í þessari greiningu er því haldið fram að með 

stofnun UNASUR hafi ríki Suður-Ameríku í raun viðurkennt þessar staðreyndir 

og að samtökunum sé einmitt ætlað að verða helsta tæki stjórnvalda í álfunni til að 

tryggja nauðsynlegar forsendur öryggissamfélags. Áhersla UNASUR á 

varðstöðuna um lýðræðið í aðildarríkjunum og aukið víðtækt samstarf ber þessu 

glöggt vitni. 

Síðasti áratugur var tími mikilla umbrota í mörgum ríkjum Suður-Ameríku. Ný 

samfélagsöfl eins og frumbyggjar og ný pólitík í formi uppgangs vinstri hreyfinga 

og aukinna ríkisafskipta einkennir tímabilið. Samfara þessu hefur pólitísk 

menning og þar með sjálfsmynd álfunnar breyst mjög hratt á sama tímabili.  Á 
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efnahagssviðinu hafa nýfrjálshyggjuviðhorf vikið fyrir auknum ríkisafskiptum.  

Þrátt fyrir þetta  ber að varast að einfalda hlutina um of því í raun er um flókið 

ferli að ræða sem á þessari stundu er ómögulegt að sjá fyrir hvert muni leiða.  

Hvað gerist ef slær í efnahagsleg baksegl?  Munu þjóðernishyggja og leiðtogar 

sem spila á popúlískar nótur þá fá brautargengi eins og oft hefur verið raunin?  

Margir hafa orðið til að gagnrýna ráðamenn og samtök Suður-Ameríkuríkja fyrir 

að hunsa grundvallarvandamálin ójöfnuð og glæpi en einblína þess í stað um of á 

hagvöxt og erlenda fjárfestingu. Sebastian Edwards (2009:17) bendir á að þótt 

náðst hafi efnahagslegur stöðugleiki og erlendar skuldir hafi lækkað í stærsta 

ríkinu Brasilíu, sé landið enn mjög neðarlega á öllum listum sem meta 

samkeppnishæfni og gæði menntunar á sama tíma og það vermi efstu sætin á 

listum sem mæla ójöfnuð þegnanna og fjölda glæpa.  Í þessu sambandi ber þó að  

nefna að það vekur athygli í heimi sem er þjakaður af efnahagslegri óvissu og 

pólitískum óróa hve Suður-Ameríka stendur í raun traustum fótum.  

Þjóðarframleiðsla á svæðinu jókst að meðaltali um 5% á árabilinu 2003-2007 og í 

efnahagsniðursveiflunni frá 2008 gerist það í fyrsta sinn, frá því ríkin öðlast 

sjálfstæði fyrir 200 árum,  að þessi heimshluti sogast ekki nær samstundis inn í 

kreppuna miðja.  

Af framansögðu má vera ljóst að tækifærin eru til staðar samanber ummæli 

forsetanna Lula da Silva og  Sebastian Piñera, en þó ber að varast að gera of lítið 

úr hættunum. Í rannsókninni eru færð rök fyrir að náið svæðasamstarf sé besta 

leiðin til að nýta tækifærin og forðast hætturnar. Rannsóknarspurningarnar, hvaða 

áhrif ferlið muni hafa á innri málefni álfunnar? og á samskiptin við Bandaríkin?, 

snúa einmitt að því hvers sé að vænta af svæðasamstarfinu í Suður-Ameríku.   

Draumurinn um bræðralag allra þjóða á heimsvísu, í anda cosmópólitanismans er 

enn sem komið er fjarlægur. Formgerð alþjóðakerfisins, ólík stjórnkerfi og eðli 

mannsins setja öllu samstarfi vissar skorður. Staðreyndin er að vopnakapphlaupið 

lifir enn góðu lífi í flestum heimshlutum og gereyðingarvopn vega þungt þegar 

styrkur og völd ríkja eru metin. Þá eru víða um lönd við stjórnvölinn 

óútreiknanlegir veruleikafirrtir leiðtogar án umboðs þegna sinna. Og ekki má 

gleyma því að alþjóðavæðingin sjálf er spennuvaldur sem raskar áður viðteknum  

gildum og sjálfsmynd einstaklinga og þjóða. Þessar staðreyndir draga mjög úr 
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líkunum á samstöðu á heimsvísu við úrlausn mála en koma hins vegar ekki í veg 

fyrir svæðisbundið samstarf og jafnvel samruna þar sem aðstæður eru hagstæðar 

en sú er einmitt raunin í Suður-Ameríku. Hvað sem öðru líður þá er heimurinn 

enn þjakaður af sundurleitni, óvissu og skorti á trausti og svæðisbundið samstarf 

tengdra ríkja rökrétt viðbrögð gagnvart þeim veruleika.  

8.6 Annmarkar rannsóknar 

Þessi rannsókn byggir að stórum hluta á kenningum í alþjóðasamskiptum. 

Kenningarnar fást bæði við að lýsa atburðum og skýra orsakir þeirra, jafnt í nútíð, 

framtíð og fortíð.  Þeir sem rýna í alþjóðasamskipti eru þess fullvissir að 

kenningarnar auðveldi mönnum mjög  skilning á alþjóðastjórnmálunum rétt eins 

og kenningar í jarðfræði útskýra myndun og mótun lands.  Hér verður þó að hafa 

ákveðinn grundvallarmun í huga.  Í raunvísindum byggjast kenningar á mælingum 

og úrvinnslu þeirra og teljast ekki gildar fyrr en þær hafa staðist margar slíkar 

prófanir.  Í hugvísindum er erfiðara að koma við nákvæmum mælingum og sumar 

kenningar verða því aldrei sannreyndar til fulls.  Þær eru frekar einskonar nálganir 

eða misfullkomnar lýsingar á raunveruleikanum sem styðjast við íhugun og 

rökleiðslu frekar en tölulegar staðreyndir.  Á þessu sviði er því rétt að umgangast 

hugtök, staðreyndir og rétt/rangt með varkárni.  Þessi óræðni gerir þó einmitt 

kenningar í alþjóðasamskiptum að líflegri fræðigrein því margar tilgátur eru á lofti 

um sömu fyrirbærin og rannsóknarmöguleikarnir  óþrjótandi.  Togstreitan milli 

hugvísinda og raunvísinda er vel þekkt en sennilega óþörf.  Vísindin geta aldrei 

með fullri vissu vitað hvort þau hafi höndlað hinn endanlega sannleika.  Nær væri 

að segja að þau fjalli einfaldlega um það sem best er vitað á hverjum tíma.  Sú 

nálgun að veröldin sé skiljanleg í öllum grundvallaratriðum og að þar gildi 

óbreytanleg náttúrulögmál getur þó aukið skilning og auðveldað rannsóknir.  

Nokkrar hinna eldri kenninga í alþjóðasamskiptum eins og raunsæishyggjan 

styðjast við pósitívíska nálgun af því tagi.  Það er þó mikið heimspekilegt álitaefni 

hvort hægt er að ganga út frá svo rökréttum heimi og margar hinna nýrri kenninga 

hafna algerlega slíkri nálgun. Í þessari rannsókn er stuðst við bæði eldri og nýrri 

kenningar og gengið út frá því að talsmenn allra kenningarskóla, sem hér hafa 

verið nefndir til sögunnar, hafi nokkuð til síns máls.   
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8.7 Gildi rannsóknar  

Gildi þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í því að hún fæst við þróun sem er 

lítt rannsökuð hér á landi í heimshlutanum sem um ræðir. Fræðilegt gildi hennar 

er fólgið í því að auka þekkingu á ríkjasamstarfi í Suður-Ameríku og þótt um 

fjarlægan heimshluta sé að ræða er viðfangsefnið þó nærtækt því ríkjasamvinna 

og svæðasamvinna er hvarvetna á dagskrá alþjóðastjórnmálanna. Ísland er 

nærtækt dæmi því á ritunartíma þessa verkefnis brunnu spurningar um 

fyrirkomulag sambands Íslands og nágrannalandanna í ESB sem aldrei fyrr á 

þjóðinni. Rétt eins og Ísland eru ríki Suður-Ameríku fyrrum nýlendur og 

fullveldissjónarmið fyrirferðarmikil sem aftur getur skapað spennu í veröld þar 

sem alþjóðavæðingin knýr ríki heimsins til nánara samstarfs í baráttunni við 

hnattræn vandamál.   Límið í umfjölluninni eru kenningar í alþjóðasamskiptum og 

afstaða hinna ólíku skóla til svæðasamstarfs og svæðasamruna. Nokkuð er fjallað 

um kenningu sem nefnist síðnýlendustefna og er nýleg í samhengi 

alþjóðastjórnmálanna en á einkar vel við í samhengi þessa verkefnis. Sú kenning 

kom lítt við sögu hjá þeim þrönga hópi fræðimanna (nær eingöngu frá 

Bandaríkjunum og Evrópu) sem lagði grunninn að þeim fræðum sem fást við 

alþjóðasamskipti en það er að breytast enda varpar kenningin nýju ljósi á þróun og 

stöðu ríkja í þriðja heiminum.   Það er von höfundar að sjónarhornið, sem þessi 

rannsókn setur fram á alþjóðasamskipti og ríkjasamstarf, veki athygli á því að 

víðar en í Evrópu eru eftirtektarverðir hlutir að gerast sem vert er að fylgjast með. 

Vonandi verður þessi greining öðrum hvatning til frekari rannsókna á því sviði.  
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9 Lokaorð – til umhugsunar 

Það er áleitin spurning af hverju þróunin varð jafn ólík og raun ber vitni í 

Bandaríkjunum og Kanada annars vegar og í ríkjum Suður-Ameríku hins vegar 

eftir að þau öðluðust sjálfstæði. Hver er ástæða þess að lýðræðislegir 

stjórnarhættir ásamt hraðri iðnaðaruppbyggingu urðu raunin í Norður-Ameríku á 

meðan frumstæður landbúnaður og ólýðræðislegir stjórnarhættir urðu nánast 

vörumerki Suður-Ameríku?  Einhver algengasta skýringin er talin vera sú að 

afleiðing nýlendutímans og staðbundnar aðstæður eins og skortur á samstöðu, 

ófriður, hagsmunaátök og yfirburðir eignastéttarinnar hafi hamlað framþróun í 

Suður-Ameríku. Einnig hefur verið bent á að pólitískur og trúarlegur 

fjölbreytileiki í nýlendum Englendinga hafi skapað hvata sem skorti í spænsku 

nýlendunum. Við þetta má bæta að England var vagga þingræðisins og 

iðnbyltingarinnar sem vafalaust hefur haft áhrif í nýlendum þeirra.  Afleiðingin 

var mun meiri valdasamþjöppun í Suður-Ameríku sem meðal annars birtist í 

risabúgörðum sem byggðu afkomu sína á ódýru vinnuafli.  De La Escosura (2010) 

hefur bent á í þessu sambandi að Bandaríkin bjuggu snemma við framsækna 

stjórnarskrá sem studdi dyggilega við eignarréttinn og pólitískt frelsi borgaranna á 

meðan Suður-Ameríka leið fyrir sundrungu, langvarandi borgarastyrjaldir og 

milliríkjaófrið.  

 Önnur áleitin spurning snýr að framtíðarhorfum ríkja Suður-Ameríku. Það er ríkt 

í eðli mannsins að draga þá ályktun að það versta sé yfirstaðið og ólíklegt til að 

endurtaka sig – framundan séu betri og bjartari tímar.  Þetta á við um hverslags 

óáran eins og ógnarstjórnir og ófrið.  Hin pólitíska raunsæishyggja varar við 

óhóflegri bjartsýni að þessu leyti og minnir á að sé sagan  skoðuð kalt og 

yfirvegað komi í ljós að áðurnefnd ályktun hafi aldrei staðist til lengdar.  Gildir 

það ekki jafnt um okkar tíma sem hið liðna?  Er eitthvað  sem gefur tilefni til að 

álykta að hlutirnir séu öðruvísi nú en endranær?  Hvað sem því líður er alveg 

öruggt að þjóðir Suður-Ameríku og leiðtogar þeirra verða að standa dyggan vörð 

um þann árangur sem náðst hefur í stjórnarfarsumbótum og bættum lífskjörum á 

síðustu árum því reynslan sýnir að þar er ekkert sjálfgefið. Í þessari rannsókn hafa 

verið færð rök fyrir því að náið svæðasamstarf sé vænlegasta leiðin hvað þetta 
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snertir.  Varðstaðan um gildi eins og lýðræði og mannréttindi, sem 

svæðasamstarfið innan UNASUR hefur þegar látið sig varða, er hér lykilatriði því 

framtíð svæðasamtaka og velferð íbúa slíkra svæða veltur á því að heimurinn 

þróist í átt til stjórnunarhátta þar sem alþjóðalög og slík gildi eru virt. Hér leggst 

allt á eitt og mikið í húfi að vel takist til því rannsóknir sýna að því virkari sem 

þjóðir eru í alþjóðasamstarfi því líklegri séu þær til að ástunda góða stjórnarhætti. 
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