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1. Inngangur 

Kosta Ríka er smáríki staðsett í Mið-Ameríku. Það hefur verið herlaust ríki frá árinu 

1948 og vakið mikla athygli umheimsins út af því. Ríkið hefur notið friðsældar meira og 

minna alla sína lýðræðissögu, sem hófst árið 1899. Hins vegar hafa nágrannaríki þess átt 

í miklum átökum, sín á milli, innbyrðis og við Bandaríkin. Ríki rómönsku Ameríku hafa 

oft deilt og lent í styrjöldum í gegnum tíðina og afskipti Bandaríkjanna af þeim hafa 

verið mikil. Eins hefur lýðræði verið ábótavant í álfunni, töluvert um einræðisherra og 

herforingjastjórnir, með tilheyrandi spillingu og óstjórn. Kosta Ríka sker sig frá flestum 

nágrannaþjóðum sínum að því leyti að þar hafa nánast engin átök verið og landið átt góð 

samskipti við Bandaríkin. Lífsgæði íbúa Kosta Ríka eru sambærileg við lífsgæði 

Vesturlandabúa og mun betri en lífsgæði nágrannaríkja þess og flestra ríkja í rómönsku 

Ameríku. Hlutfall þeirra sem bjuggu undir fátæktarmörkum árið 2007 var 16,7% sem er 

mun minna en annars staðar í álfunni.
1 

             Leitast verður við að skýra stöðu þessa ríkis með hliðsjón af 

stofnanakenningum, hvernig alþjóðastofnanir og samvinna ríkja geta komið í veg fyrir 

átök milli ríkja og stuðlað að friðsæld og velmegun. Farið verður í helstu 

alþjóðastofnanir heims og þróun þeirra, en þær stofnanir eru birtingarmynd 

stofnanakenninga. Eins verður fjallað sérstaklega um þær stofnanir sem Kosta Ríka er 

aðili að og hvað það hefur að segja um stöðu þess ríkis. Til þess að átta sig á 

stofnanakenningum er nauðsynlegt að rekja þróun þeirra, hvernig þær urðu til, og fjallað 

um fyrirferðamestu alþjóðastofnanir heims. Eins verður fjallað um raunsæisstefnuna, 

sem hefur verið mjög fyrirferðamikil og helsti andstæðingur stofnanakenninga, en meiri 

áhersla verður lögð á stofnanakenningar þar sem leitast verður við að nota þær 

kenningar til að útskýra stöðu Kosta Ríka. Bandaríkin hafa haft mikil áhrif á Mið- og 

Suður-Ameríku í gegnum tíðina, þess vegna verður farið í samskipti rómönsku Ameríku 

við Bandaríkin, og samskipti Kosta Ríka við Bandaríkin. Rannsóknarspurningin er 

hvernig Kosta Ríka getur verið herlaus velmegunarþjóð í stríðshrjáðu umhverfi. 

Tilgátan er sú að það sé vegna alþjóðastofnana og friðsamlegra samskipta ríkisins við 

stórveldið í norðri. 

 

 
 

 

1
 World Bank, “Costa Rica. Costa Rica Country Brief,” 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/COSTARICAEXTN/0,,conten

tMDK:20232979~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295413,00.html (sótt 20.03.2009). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/COSTARICAEXTN/0,,contentMDK:20232979~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295413,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/COSTARICAEXTN/0,,contentMDK:20232979~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295413,00.html
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2. Kosta Ríka 

Kosta Ríka, eða Ríka ströndin er staðsett í Mið-Ameríku. Landið á landamæri að 

Panama í suðri og Níkaragva í norðri. Atlantshafið er við austurströnd þess og 

Kyrrahafið við vesturströnd. Um fjórar milljónir manna búa í Kosta Ríka, landið er 

52.000 ferkílómetrar að stærð og höfuðborgin er San José. Megnið af íbúunum eru 

hvítir eða blandaðir indíánar og Spánverjar (e. Meztiso). Þó nokkur hluti íbúa er af 

afrískum og kínverskum ættum. Opinbert tungumál er spænska og flestir íbúar eru 

kaþólskir. Lýðræði hefur verið þar við lýði í meira en 100 ár, og landið hefur verið 

herlaust frá árinu 1948. Fulltrúalýðræði er í Kosta Ríka og ríkisvaldið er þrískipt í 

framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald. Forseti landsins leiðir 

framkvæmdavaldið. Forsetakosningar fara fram á fjögurra ára fresti, sem og 

þingkosningar. Efnahagurinn er stöðugur og erlendir fjárfestar hafa sýnt landinu mikinn 

áhuga vegna hins mikla pólitíska stöðugleika. Mennta- og heilbrigðismál hafa lengi haft 

forgang í Kosta Ríka, enda eru lífslíkur og læsi svipað því sem gerist á Vesturlöndum. 

Lífslíkur við fæðingu eru 78,7 ár og læsi meðal íbúa 94,9%. Heilbrigðiskerfið er að 

miklu leyti ríkisrekið og hafa allir landsmenn haft greiðan aðgang að því síðustu hálfa 

öld. Eins er skylda að ganga í grunnskóla sem er ókeypis. Helstu útflutningsvörur eru 

raftæki, bananar, kaffi, lyf og bómull. Ferðamannaiðnaður er afar fyrirferðamikill í 

Kosta Ríka. Íbúar Kosta Ríka eru jafnan stoltir af löngu lýðræðislegu fyrirkomulagi 

sínu, sterkri hefð fyrir ötulli mannréttinda- og friðarbaráttu sem og afnámi hersins árið 

1948.
2  

               
Eftir að herinn var afnuminn hefur Kosta Ríka verið eitt stöðugasta lýðveldi í allri 

Mið- og Suður-Ameríku og öll valdaskipti jafnan farið friðsamlega fram. Opinberar 

stofnanir þar eru öflugar og fyrirferðamiklar. Stöðugur hagvöxtur hefur verið þar 

síðustu áratugi. Ríkið hefur verið leiðandi afl umhverfisverndar í heiminum og lagt 

áherslu á að hagvöxtur þess sé ekki á kostnað náttúruauðlinda þess, sem ríkið hefur 

sannað með umfangsmikilli náttúruvernd og lágs hlutfalls fátækra.
3 

 

 

 

 

 

 

 

2
 The United Nations, “Permanent Mission of Costa Rica to the United Nations. Country facts,” 

http://www.un.int/wcm/content/site/costarica/cache/offonce/lang/en/pid/3788;jsessionid=06E39541D5FE

177DFC63C963D12A1760 (Sótt 04.03.2009). 
3
 World Bank, “Costa Rica. Costa Rica Country Brief,” 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/COSTARICAEXTN/0,,conten

tMDK:20232979~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295413,00.html (sótt 20.03.2009). 

http://www.un.int/wcm/content/site/costarica/cache/offonce/lang/en/pid/3788;jsessionid=06E39541D5FE177DFC63C963D12A1760
http://www.un.int/wcm/content/site/costarica/cache/offonce/lang/en/pid/3788;jsessionid=06E39541D5FE177DFC63C963D12A1760
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/COSTARICAEXTN/0,,contentMDK:20232979~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295413,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/COSTARICAEXTN/0,,contentMDK:20232979~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295413,00.html
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2.1 Lýðræðisþróun Kosta Ríka 

Kosta Ríka, líkt og önnur ríki í Mið-Ameríku hlaut sjálfstæði árið 1821 frá 

nýlenduherrum sínum á Spáni. Til að byrja með var Mið-Ameríka eitt sambandsríki en 

árið 1840 varð hvert og eitt ríki sjálfstætt.
4
 

           Fyrstu kosningarnar í Kosta Ríka, sem taldar eru hafa verið lýðræðislegar í alla 

staði og marka jafnframt upphaf lýðræðisins þar í landi, voru árið 1899.
5
  

Stjórnmálaflokkar hafa verið við lýði í Kosta Ríka frá seint á nítjándu öld. Eftir 1890  

tókst frjálslyndum stjórnmálaflokkum að aðskilja ríki og kirkju, en kirkjan hafði verið 

valdamikil fyrir það, eins og í flestum ríkjum rómönsku Ameríku. Miklar umbætur voru 

gerðar í menntamálum og læsi jókst mikið. Það sem var mikilvægt fyrir 

lýðræðisþróunina var að ólíkir stjórnmálaflokkar, máttu samkvæmt lögum keppast um 

völd. Þetta skipulag virkaði vel þangað til árið 1948 (með smávægilegri undantekningu 

árið 1917 þegar einræðisherrarnir Tinoco bræður komust til valda í stuttan tíma).
6
 Allar 

stéttir höfðu kosningarétt, nema konur, sem fengu kosningarétt árið 1949. Árið 1948 

varð bylting í Kosta Ríka. Fámennisstjórn undir forystu þáverandi forseta landsins, 

Calderón Guardia var við völd sem gerðist sek um kosningasvik og misnotaði 

lögregluna í þágu eigin hagsmuna. Þessi stjórn var í náinni samvinnu við kommúnista 

og kaþólsku kirkjuna. Borgarastyrjöld braust út sama ár þar sem um 2000 manns létu 

lífið. Þetta var blóðugasta uppákoma ríkisins alla 20. öld. Stjórnin var knésett og við tók 

stjórn José Figures. Undir ríkisstjórn Figures var ný stjórnarskrá tekin í gildi þar sem 

herinn var afnuminn og skar Kosta Ríka sig mjög frá nágrannaríkjum sínum að þessu 

leyti.
7
 Figueres tókst að koma vinsamlegum samskiptum á við Bandaríkin með því að 

lýsa því yfir að ríkisstjórn hans væri andvíg kommúnisma og hygðist byggja upp öflugt 

lýðræðissamfélag. Utanríkisstefna hans var vinsamleg Bandaríkjunum.
8
  

Fjöldi stofnana voru settar á laggirnar í valdatíð Figueres til að vinna að efnahags- og 

félagslegum úrbótum og bankarnir voru þjóðnýttir. Frá þessum tíma hefur 

 
4
 Jan L. Flora & Edelberto Torres-Rivas. Historical Bases of Insurgency in Central America. Sociology of 

Developing Societies. Central America. (London: Macmillan Education LTD, 1989), 33. 
5
 U.S Department of State, “Diplomacy in Action. Foreign Relations. Background Note: Costa Rica,” 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm (Sótt 05.03.2009) 
6
 José Luis Vega-Carballo. Parties, Politicial Development and Social Conflict in Honduras and Costa 

Rica: A Comparative Analysis. Sociology of Developing Societies. Central America, ed. Jan L. Flora & 

Edelberto Torres-Rivas, 99. 
7
 José Luis Vega-Carballo. Parties, Politicial Development and Social Conflict in Honduras and Costa 

Rica: A Comparative Analysis. Sociology of Developing Societies. Central America, 99-101. 
8
 John Peeler. Costa Rica. Neither Client nor Defiant. Latin American and Caribbean Foreign Policy, ed. 

Frank O. Mora & Jeanne A.K. Hey (Oxford: Rowman & Littlefield, 2003), 34. 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
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stjórnskipulagið verið mjög svipað, lýðræðið stendur styrkum stoðum og pólitískur 

stöðugleiki er mikill. Engin átök milli borgara hafa blossað upp síðan.
9
 Þessar aðgerðir 

Jose Figueres eru jafnan taldar hafa myndað þann sterka lýðræðisgrunn sem hefur staðið 

óhaggaður alla tíð síðan. Ástæðan fyrir því að hann ákvað að afnema herinn var sú að 

herforingjastjórnir höfðu komið í veg fyrir lýðræðisþróun í Mið-Ameríku en hann vildi 

tryggja að það gerðist ekki í Kosta Ríka. Jose Figueres varð tvisvar aftur forseti, árin 

1953-1958 og 1970-1974.
10

  

           Konur hafa verið mjög virkir þátttakendur í stjórnmálum landsins, en árið 2007 

voru 38,6% þingmanna konur, sem var eitt hæsta hlutfall í heiminum það ár.
11

 

Kosta Ríka er mjög virkt í alþjóðasamfélaginu. Hin feiknamikla áhersla sem þjóðin 

hefur lagt á mannréttindi, umhverfismál og friðsamlegar úrlausnir deilna gerir það að 

verkum að  þjóðin hefur mun sterkari rödd í alþjóðasamfélaginu en aðrar þjóðir af 

svipaðri stærð.
12

 Árið 2007 var Kosta Ríka kosið í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna í 

þriðja skipti. Fyrrum forseti landsins, Oscar Ariaz fékk friðarverlaun Nóbels árið 1987. 

Það var að mestu leyti friðaráætlun sem hann gerði að þakka, sem ásamt öðrum þáttum 

leiddu til loka borgarastyrjaldar í Níkaragva, sem hafði geisað mest allan níunda áratug 

síðustu aldar. Kosta Ríka hefur einnig verið í fararbroddi í baráttu gegn útbreiðslu 

vopna.
13

 

 

2.3 Ógnir við Kosta Ríka fyrir og eftir afnám hers 

Kosta Ríka naut ekki lengi friðsældar eftir byltinguna og afnám hersins, en aðeins 

fjórum dögum eftir að nýja stjórnarskráin tók gildi var ráðist inn í ríkið frá Níkaragva. 

Calderon Guardia, sem bolað var frá völdum í byltingunni, ásamt einræðisherra 

Níkaragva, Anastasio Somoza stóðu fyrir árásinni, en þeir voru miklir bandamenn. José 

Figueres lýsti í kjölfarið yfir neyðarástandi og Samtök amerískra ríkja hófu rannsókn á 

málinu. Skömmu síðar komust samtökin að þeirri niðurstöðu að innrásin væri ólögmæt  

 
9
 José Luis Vega-Carballo. Parties, Politicial Development and Social Conflict in Honduras and Costa 

Rica: A Comparative Analysis. Sociology of Developing Societies. Central America, 99-101. 
10

 Eric Pace, “Jose Figueres is dead at 83; led Costa Ricans to democracy,” New York Times, 09.06.1990. 

http://www.nytimes.com/1990/06/09/obituaries/jose-figueres-ferrer-is-dead-at-83-led-costa-ricans-to-

democracy.html?scp=1&sq=Jose%20Figueres%20Ferrer%20Is%20Dead%20at%2083;%20Led%20Costa

%20Ricans%20to%20Democracy&st=cse (sótt 20.03.2009). 
11

 “Flestar þingkonur í Rúanda, Svíþjóð og Kosta Ríka”, Morgunblaðið, 2.03.2007 

http://www.mbl.is/mm/frettir/erlent/2007/03/02/flestar_thingkonur_i_ruanda_svithjod_og_kosta_rika/ 

(Sótt 29.03.2009). 
12

 U.S Department of State, “Background Note: Costa Rica,” http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm 

(Sótt 05.03.2009) 
13

 U.S Department of State, “Background Note: Costa Rica,” http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm 

(Sótt 05.03.2009). 

http://www.nytimes.com/1990/06/09/obituaries/jose-figueres-ferrer-is-dead-at-83-led-costa-ricans-to-democracy.html?scp=1&sq=Jose%20Figueres%20Ferrer%20Is%20Dead%20at%2083;%20Led%20Costa%20Ricans%20to%20Democracy&st=cse
http://www.nytimes.com/1990/06/09/obituaries/jose-figueres-ferrer-is-dead-at-83-led-costa-ricans-to-democracy.html?scp=1&sq=Jose%20Figueres%20Ferrer%20Is%20Dead%20at%2083;%20Led%20Costa%20Ricans%20to%20Democracy&st=cse
http://www.nytimes.com/1990/06/09/obituaries/jose-figueres-ferrer-is-dead-at-83-led-costa-ricans-to-democracy.html?scp=1&sq=Jose%20Figueres%20Ferrer%20Is%20Dead%20at%2083;%20Led%20Costa%20Ricans%20to%20Democracy&st=cse
http://www.mbl.is/mm/frettir/erlent/2007/03/02/flestar_thingkonur_i_ruanda_svithjod_og_kosta_rika/
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2019.htm%20(S�tt%2005.03.2009
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og tókst að koma í veg fyrir að árásin héldi áfram. Samkvæmt Ríó sáttmálanum sem var 

gerður um svipað leyti og Samtök amerískra ríkja voru stofnuð, bar samtökunum skylda 

til þess að grípa til aðgerða. Þetta var jafnframt í fyrsta skipti í sögu samtakanna sem 

brotið var á Ríó sáttmálanum þar sem engin réttlætanleg ástæða var fyrir innrásinni 

(betur verður fjallað um Samtök amerískra ríkja og Ríó sáttmálann í kafla 4.1).
14

 

Alvarlegasta ógnin við Kosta Ríka eftir afnám hersins var sennilega þegar reynt var að 

steypa lýðræðislega kjörinni ríkisstjórn José Figueres af kolli árið 1955. Ríkið hafði 

notið friðsældar síðan árásin árið 1948 var, hagvöxtur hafði aukist jafnt og þétt og Kosta 

Ríka hugðist sýna gott fordæmi fyrir lýðræði í rómönsku Ameríku.  Enn á ný voru það 

Calderón og Somoza sem stóðu fyrir innrásinni, en þeir vildu koma Calderón aftur til 

valda. Þeir komu frá Níkaragva og hófu innrásina í námunda við höfuðborgina, San 

José. Þessi innrás var alvarlegri en sú árið 1948 þar sem hún var skipulagðari og betur 

fjármögnuð. Ríkisstjórn Kosta Ríka leit á þetta sem alvarlega ógn við fullveldi sitt og 

óskaði eftir aðstoð Samtaka amerískra ríkja, líkt og var gert árið 1948. Beiðni Kosta 

Ríka um hjálp var samþykkt einróma af Samtökum amerískra ríkja. Bandaríkin studdu 

Kosta Ríka vel í þessari deilu og ákváðu að sýna stuðning sinn á táknrænan hátt með því 

að selja Kosta Ríka fjórar orrustuþotur á einn dollara stykkið, svo ríkið gæti varið sig 

betur.
15

  Þremur dögum síðar höfðu samtökin fordæmt uppreisnina, þar sem Kosta Ríka 

væri greinilega fórnarlamb. Samtökin sendu frá sér yfirlýsingu þess efnis að þarna væri 

um að ræða gróft brot á alþjóðasáttmálum. Stofnun amerískra ríkja sendi flugvélar á 

svæðið til að kanna ástandið sem varð til þess að uppreisnin tók skjótan endi. Samtökin 

fylgdu aðgerðum sínum eftir þar til öllum ógnunum var eytt alveg að landamærum 

Kosta Ríka og Níkaragva. Í byrjun árs 1956 hófu Kosta Ríka og Níkaragva 

samningaviðræður um öryggismál við landamæri ríkjanna, en ríkjunum hefur ekki tekist 

að leysa þær deilur svo fullkomin sátt ríki enn þann dag í dag.
16

 Athyglisvert er að hálfu 

ári áður en Níkaragva réðst inn í Kosta Ríka réðst uppreisnarhópur inn í Gvatemala og 

Samtök amerískra ríkja aðhöfðust ekkert í því tilfelli.
17 

Því er eðlilegt að velta því fyrir 

sér, hvort þessi aðstoð frá samtökunum hefði borist Kosta Ríka hefði ríkið ekki verið 

herlaust. 

           Þær deilur sem Kosta Ríka hefur staðið í við nágrannaríki sín, fyrir utan þessar  

 
14

 El Espíritu del 48, “La Contrarrevolución,”  http://www.elespiritudel48.org/docu/h108.htm (sótt 

22.03.2009). 
15

 El Espíritu del 48, “Invasion del 55,” http://www.elespiritudel48.org/55.htm (Sótt 20.04.2009). 
16 El Espíritu del 48, “Invasion del 55,” http://www.elespiritudel48.org/55.htm (Sótt 20.04.2009). 
17 Franklin D. Parker, The Central American Republics. (Oxford: Oxford University Press, 1971), 274. 

http://www.elespiritudel48.org/docu/h108.htm
http://www.elespiritudel48.org/55.htm
http://www.elespiritudel48.org/55.htm
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tvær innrásir frá Níkaragva, hafa fyrst og fremst snúist um landamæri. Enn þann dag í 

dag deila Kosta Ríka og Níkaragva um rétt Kosta Ríka til að sigla í San Juan ánni sem 

aðskilur ríkin, en áin tilheyrir þó Níkaragva. Samkvæmt samningi frá árinu 1858 hefur 

Kosta Ríka rétt til að sigla í ánni. Árið 1998 varð lítilvægur ágreiningur milli landanna 

vegna þess að Níkaragva vildi að löggæslumenn Kosta Ríka yfirgæfu ána. 

Undirliggjandi ástæða þeirra deilna var sú að mikill fjöldi ólöglegra innflytjenda fara frá 

Níkaragva til Kosta Ríka, en Kosta Ríka hefur lengi glímt við það vandamál og gerir 

enn.
18

 Kosta Ríka átti í landamæradeilum við Panama í meira en hundrað ár, en sú deila 

var leyst árið 1941 með sáttmála sem þjóðirnar gerðu sín á milli.
19 

Þegar deilur Kosta 

Ríka og Panama urðu mjög alvarlegar árið 1921 sendi Panama nefnd til Washington til 

að reyna að útkljá málið með hjálp Bandaríkjanna. Utanríkisráðherra Panama, Don 

Narcisco Garay, var í þeirri ferð. Á fundinum sagði hann að landamæradeilur Kosta 

Ríka og Panama myndu mjög líklega leiða til þess að þjóðabandalag yrði stofnað meðal 

Ameríkuríkja, svipað og Þjóðabandalagið sem hafði verið stofnað í kjölfar Versala-

samninganna.
20

 Slík samtök voru ekki stofnuð í kjölfar landamæradeilna Kosta Ríka og 

Panama, en Samtök amerískra ríkja, sem byggja á mjög svipaðri hugmyndafræði og 

Þjóðabandalagið gerði var stofnað árið 1948 (sjá kafla 4.2).
21 

 

           Í kjölfar þeirra miklu borgarastyrjalda sem geisuðu í Mið-Ameríku á 9. áratug 

síðustu aldar, sérstaklega í Níkaragva og El Salvador, skrifuðu Mið-Ameríku ríkin, El 

Salvador, Hondúras, Kosta Ríka, Gvatemala og Níkaragva undir svokallaðan 

Guatemala sáttmála árið 1987. Sáttmálinn er sá umfangsmesti sem ríkin hafa gert. 

Sáttmálinn kvað á um að þau ríki sem ættu í deilum ættu að reyna að finna lausnir á því. 

Einnig átti að koma á róttækri lýðræðisvæðingu sem ætti að innihalda frjálsa fjölmiðla, 

dreifingu valds, frjálsar kosningar og stuðningi við skæruliða skyldi vera hætt.
22

  

 

 

 

 

 
18

 John Peeler, Costa Rica. Neither Client nor Defiant. Latin American and Caribbean Foreign Policy, 

ed. Frank O. Mora & Jeanne A.K, 39. 
19

 Franklin D. Parker. The Central American Republics, 277. 
20

 “Would have a League of American Nations,” The New York Times, 18.06.1921. 

http://query.nytimes.com/mem/archive-

free/pdf?res=9E02EED81631EF33A2575BC1A9609C946095D6CF. (sótt 11.04.2009). 
21

Organization of American States, “OAS History at a Glance,” 

http://www.oas.org/key_issues/eng/KeyIssue_Detail.asp?kis_sec=17 (sótt 11.04.2009). 
22

 N.D White. Keeping the Peace. The United Nations and the maintenance of international peace and 

security. (Manchester : Manchester University Press, 1993), 226. 

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E02EED81631EF33A2575BC1A9609C946095D6CF
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E02EED81631EF33A2575BC1A9609C946095D6CF
http://www.oas.org/key_issues/eng/KeyIssue_Detail.asp?kis_sec=17
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3. Alþjóðastofnanir og tilraunir manna til að skapa frið í 

alþjóðakerfinu 

Allar þjóðir heims hafa ákveðin markmið og gildi til að skapa röð og reglu. Nefna má 

þrjú atriði sem einkenna slík markmið og gildi sérstaklega. Í fyrsta lagi reyna öll 

samfélög að tryggja það að lífið verði eins öruggt og kostur er gagnvart ofbeldi sem 

getur leitt til dauða eða líkamstjóns. Í öðru lagi leitast öll samfélög við að tryggja að 

staðið verði við gefin loforð og að staðið verði við gerða samninga. Í þriðja lagi 

kappkosta öll samfélög að eignir veraldlegra gæða haldist stöðugar að ákveðnu marki, 

og verði ekki fyrir stöðugu áreiti.
23

 

           Evrópa var mjög stríðshrjáð fyrr á öldum, ber þá einna helst að nefna 30 ára 

stríðið sem geisaði á 17. öld. Í kjölfar þeirra styrjalda var gerður samningur í Westphalia 

árið 1648 þar sem þjóðríkið var skilgreint og samningurinn kvað á um að stofnanir ættu 

að vera æðri þjóðríkinu. Samningurinn átti líka að koma í veg fyrir valdabaráttu ríkja í 

utanríkisstefnu sinni. Þannig varð til samningur í fyrsta skipti sem átti að koma í veg 

fyrir afskipti sterkra ríkja af öðrum ríkjum. Þetta hafði áhrif á alþjóðsamskipti alveg til 

dagsins í dag.
24 

Fræðimaðurinn og frumkvöðullinn í alþjóðastjórnmálafræðum, Hedley 

Bull skilgreindi alþjóðareglu vel í bók sinni The Anarchial Society. Þar segir hann að 

alþjóðaregla sé mynstur athafna ríkja sem viðhalda grundvallar- og forgangs 

markmiðum alþjóðasamfélagsins. Ríki skilgreinir hann sem sjálfstæð pólitísk samfélög, 

sem hafa ríkisstjórn, eru fullvalda og hafa tilkall til ákveðins landsvæðis og hóps af 

fólki. Eins gera ríki kröfu um að önnur ríki virði fullveldi sitt. Alþjóðakerfi, samkvæmt 

Bull, er myndað þegar tvö eða fleiri ríki hafa samskipti sín á milli, og hafa áhrif á 

ákvarðanir hvors annars, sem veldur því að þau haga sér allavega að einhverju leyti sem 

partur af heild. Alþjóðasamfélag verður til þegar hópur ríkja, meðvituð um sameiginlega 

hagsmuni og sameiginleg gildi, mynda samfélag í þeim skilningi að þau gangast við því 

að fylgja ákveðnum reglum í samskiptum sínum hverju við annað, og leggja sitt af 

mörkum fyrir sameiginlega hagsmuni. Þau vinna saman að alþjóðastofnunum, 

alþjóðalögum og gera sáttmála og milliríkjasamninga varðandi styrjaldir.
25

 

Hugmyndir um alþjóðastofnanir til að ná fram friði í alþjóðakerfinu eru tiltölulega  

 

23
 Hedley Bull. The Anarchial Society. A Study of Order in World Politics. (New York: Palgrave, 1977), 

4.  
24

 Henry Kissinger. Does America Nedd a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century. 

(New York: Simon & Schuster, 2001), 21 & 236. 
25

 Hedley Bull. The Anarchial Society. A Study of Order in World Politics, 8-9 & 13. 
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nýjar, og fóru að vera  áberandi á 20. öld.
26

 Alþjóðakerfið samanstendur af um 190 

þjóðríkjum. Um 300 milli-ríkisstofnanir eru fyrir hendi og um 5000 alþjóðastofnanir 

óháðar ríkisstjórnum.
27

 

 Alþjóðastofnanir og alþjóðasamtök eru oftar en ekki sami hluturinn. Fræðimaðurinn 

Archer útskýrir á hnitmiðaðan hátt hvað átt er við með alþjóðastofnunum: 

„Alþjóðastofnanir eru formleg og stöðug samsetning, komið á fót með samkomulagi 

tveggja eða fleiri aðila (ríkisstjórna, eða annarra aðila) fullvalda ríkja, með það að 

markmiði að vinna að sameiginlegum hagsmunum.”
28 

Alþjóðastofnunum er skipt í tvo hópa: Stofnanir á vegum ríkisstjórna (e. Governmental 

Organizations, IGOs) og stofnana óháðum ríkisstjórnum (e. Non Governmental 

Organizations, INGOs). Alþjóðastofnanir á vegum ríkisstjórna eru varanlegar stofnanir, 

skapaðar af þremur eða fleiri ríkjum til að vinna að sameiginlegu markmiði. Stofnanir 

óháðar ríkisstjórnum eru skapaðar af óbreyttum borgurum, eða hópum frá fleiri en 

þremur ríkjum. Stofnanir óháðar ríkisstjórnum hafa látið mikið til sín taka á vettvangi 

stjórnmála, umhverfismála, efnahagsmála og fleiru. Það sem takmarkar NGO er að þau 

geta aðeins látið til sín taka í ákveðnum löndum Til dæmis getur Amnesty International 

aðeins látið að sér kveða opinberlega í ákveðnum ríkjum. Þetta veikir stoðir stofnana 

óháðum ríkisstjórnum er að aðgerðir þeirra eru háðar heimilda frá stjórnmálaöflum 

viðkomandi ríkis.
29

 

Samtök á vegum ríkisstjórna eru skipulögð og vinna samkvæmt ákveðnum ferlum. Ríki 

velja hvort þau taki þátt eður ei, og er það gert á grundvelli jafnræðis  

fullvalda ríkja. Þessi virðing fyrir jafnræði fullvalda ríkja er ein ástæða þess að ný, smá 

og veikburða ríki horfa hýru auga til alþjóðastofnana.
30

 

 

3.1 Raunsæishyggja 

Lungann úr tuttugustu öld var alþjóðakerfið skýrt út frá raunsæishyggju. Þungamiðja 

þeirrar kenningar er að alþjóðasamskipti einkennist af valdabaráttu milli ríkja og að öll 

ríki leitist við að hámarka öryggi sitt. Litið er á alþjóðakerfið sem anarkískt, þar sem  

 
26

 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver. International Organizations. Principles and Issues. Seventh 

edition. (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 4-6. 
27

 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver. International Organizations. Principles and Issues, 4. 
28

 Mark Imber. International Organizations. Dilemmas of World Politics. International Issues in a 

Changing World, ed. John Baylis & N.J. Rengger. (Oxford: Oxford University Press, 1992), 175.  
29

 Mark Imber. International Organizations. Dilemmas of World Politics. International Issues in a 

Changing World, ed. John Baylis & N.J. Rengger, 177.  
30

 Mark Imber. International Organizations. Dilemmas of World Politics. International Issues in a 

Changing World, ed. John Baylis & N.J. Rengger, 177. 
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ekkert alþjóðlegt yfirvald er yfir öllum ríkjum veraldar. Raunsæishyggjumenn líta svo á 

að auki tiltekin þjóð öryggi sitt, þá minnki öryggið í annarri þjóð. Það leiðir til þess að 

sú þjóð sem öryggið minnkar hjá reynir að auka öryggi sitt sem leiðir aftur til þess að 

öryggið minnkar hjá hinni þjóðinni. Þannig sé þetta þrotlaus barátta um völd og öryggi. 

Raunsæishyggjumenn líta svo á að alþjóðakerfið sé óstöðugt og öll ríki leitist við að 

hafa ekki minni völd en ríki sem þau telja að ógni sér, þetta sé megin skýring á orsökum 

styrjalda. Jafnvægi valds í heiminum sé forsenda friðar, samkvæmt raunsæishyggju, hafi 

einhver tiltekin ríki mikla yfirburði, þá leiði það til ófriðar.
31 

Ríki verða því að reiða sig 

á sína eigin verðleika og þær ráðstafanir sem þau geta gert fyrir sjálf sig. Hvert ríki 

dæmir fyrir sig og getur beitt valdi til að fylgja eftir eigin dómgreind. 

Hagsmunaárekstrar leiða til átaka.32
  

             Eftir seinni heimstyrjöld var raunsæishyggjan allsráðandi í viðhorfum manna til 

alþjóðakerfisins. Kenningar raunsæishyggjunnar þóttu sannfærandi og yfirgripsmiklar 

varðandi alþjóðasamskipti og átök, enda heimsstyrjöldinni nýlokið. Helstu 

fræðimennirnir sem þróuðu raunsæishyggjuna sem hugmyndafræði voru bandarískir, 

ber þá einna helst að nefna Henry Kissinger, Kenneth Waltz og Hans Morgenthau. Þeir 

töldu að hernaðarlegur máttur væri helsta forsenda friðar en þó spiluðu áhrif siðferðis, 

laga og alþjóðasamninga að einhverju leyti inn í. Raunsæishyggjumenn gagnrýndu 

Þjóðabandalagið og hugmyndir manna um alþjóðalög harðlega. Hópur evrópskra 

fræðimanna í fararbroddi Hedley Bull, Charles Manning, Martin Wight og fleiri sem eru 

jafnan taldir frumkvöðlar hins enska skóla (e. English School) þróuðu alþjóðakenningar 

í aðeins aðra átt, mildari átt. Þeir voru líka þeirrar skoðunar að alþjóðakerfið væri 

anarkískt, en sáu það ekki fyrir sér sem óreiðu. Þeir töluðu um ˶samfélag” þjóða frekar 

en anarkískt alþjóðakerfi. Þeir voru á þeirri skoðun að þjóðir heims hegðuðu sér 

samkvæmt ákveðnum reglum, til dæmis í formi alþjóðalaga, valdajafnvægis, hlutverki 

stórveldanna og svo framvegis. Þeir lögðu minni áherslu á hernaðarmátt en kollegar 

þeirra í Bandaríkjunum. Á sjöunda áratug síðustu aldar fóru yfirráð raunsæishyggjunnar 

að dvína og hefur fólk verið efast um hann til dagsins í dag, en nánar verður fjallað um 

það í næsta kafla.
33

 

 

31
 John Baylis & N.J. Rengger. Dilemmas of World Politics. International Issues in a Changing World, 9.  

32
 Robert O. Keohane. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Politicial Economy. (New 

Jersey: Princeton University Press, 1984), 7. 
33

 Fred Halliday. Rethinking International Relations. (London: The Macmillan Press LTD, 1994), 10-11 
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3.2 Stofnanakenningar 

Á millistríðsárunum spruttu fram fjölmargir rithöfundar og fræðimenn sem vildu leggja  

meiri áherslu á sameiginlegar ákvarðanir þjóða, alþjóðalög og sameiginlegt öryggi, sem 

var orðið raunverulegt með Þjóðabandalaginu til að leysa úr ágreiningi. Þeir voru jafnan 

kallaðir „Ídealistar”. Ídealistar voru sannfærðir um að það alþjóðakerfi sem var ráðandi 

fyrir fyrri heimsstyrjöld, gæti verið breytt til hins betra. Til dæmis sameiginlegt öryggi, í 

stað valdajafnvægisins, sem raunsæishyggjumenn lögðu svo mikla áherslu á. Þeir trúðu 

því að það væri besta tryggingin fyrir friði í stað valdajafnvægis. Þjóðabandalagið átti 

að sjá um að leysa úr ágreiningi, eða alþjóðasamfélagið sjálft myndi bregðast við ef ógn 

steðjaði að. Vegna styrjalda sem komu eftir fyrri heimsstyrjöldina, fyrst og fremst seinni 

heimsstyrjaldarinnar dróst úr áreiðanleika þessarar kenningar og raunsæishyggjan fékk 

meira vægi á ný.
34 

           Á sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldar fóru að heyrast vaxandi 

efasemdaraddir varðandi raunsæishyggju. Gagnrýnin var ekki byggð á sama grundvelli 

og ídealistar höfðu byggt á. Einn af þeim sem gagnrýndi raunsæishyggju var Ernest 

Haas, kennari við Berkeley Háskóla í Kaliforníu. Hann lagði mikla áherslu á mikilvægi 

samvinnu ríkja og alþjóðlegar stofnanir. Einnig heyrðist gagnrýni frá fræðimanninum 

John Burton sem líkti kenningum realista við billiard-borð með þjóðum í stað kúlna, þar 

sem þjóðunum er þrumað hver í aðra án tillits til vísbendinga um aukna samvinnu milli 

ríkja og mikilvægi stofnana án ríkja (NGO). Í hans augum voru alþjóðastjórnmál meira 

eins og köngulóarvefur, þar sem þrýstingur á einum stað leiddi til þrýstings á mörgum 

öðrum stöðum. Þriðji fræðimaðurinn, sem gagnrýndi raunsæishyggju harkalega, 

Immanuel Wallernstein, sagði að kenningar raunsæishyggjumanna gengju ekki upp 

vegna þess að alþjóðakerfið væri upp á alþjóðahagkerfið komið, þar sem samvinna væri 

nauðsynleg.
35

 

Fjölmargir fræðimenn fóru að benda á að þjóðir væru háðar hver annarri, sérstaklega í 

efnahagslegu tilliti. Hugmyndir um að viðskipti milli landa styrktu friðinn fengu góðan 

hljómgrunn. Á níunda áratugnum komu út verk eftir Robert Keohane og Joseph Nye 

sem vöktu mikla athygli. Þeir héldu því fram að ríkið væri að missa hlutverk sitt í 

alþjóðasamfélaginu til aðila óháða ríkjum, til dæmis fjölþjóða-fyrirtækja. Stigveldi  

 

34
 John Baylis & N.J. Rengger. Dilemmas of World Politics. International Issues in a Changing World, 

12-13. 
35

 John Baylis & N.J. Rengger. Dilemmas of World Politics. International Issues in a Changing World, 

13-14. 
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alþjóðamála, þar sem vígbúnaður og hernaðarlega mikilvæg málefni höfðu alltaf verið 

talin mikilvægust af realistum, voru ekki mikilvæg lengur.
36

 

Robert Keohane er einn helsti hugmyndasmiður stofnanakenninga okkar tíma. Hann 

segir að eftir að Sameinuðu þjóðirnar hafi verið stofnaðar árið 1945, með miklum 

stuðningi Bandaríkjanna, hafi alþjóðastofnanir fyrst farið að fá mikla alþjóðlega athygli. 

Allar þjóðir, líka stórveldin, fóru að reiða sig í auknum mæli á alþjóðastofnanir. Til 

dæmis vildu allir taka þátt í samningum og reglugerðum til að hindra útbreiðslu 

kjarnorkuvopna. Keohane nefnir NATO sem sérstaklega vel heppnaða stofnun, hún hafi 

verið mjög stofnanavædd, þar sem skýrar reglur stjórnuðu samskiptum meðal 

aðildarríkja. Önnur stofnun sem Keohane nefnir sérstaklega er 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Hann hafi verið leiðandi afl í efnahagsþróun í Afríku, Asíu 

og Suður-Ameríku. Alþjóðastofnunum hefur fjölgað gríðarlega, en þær voru um 30 árið 

1910, 70 árið 1940 og meira en 1000 árið 1981. Keohane komst að þeirri niðurstöðu að 

stofnanir ættu að svara þeirri eftirspurn ríkja að nota samvinnu til að ná eigin 

markmiðum. Eins segir Keohane að alþjóðastofnanir hjálpi ríkjum að ná fram 

sameiginlegum markmiðum.
37

 

            Lengi vel eftir seinni heimstyrjöld túlkuðu fylgismenn raunsæisstefnunnar og 

stofnanakenninga alþjóðakerfið sér í hag. Fylgismenn stofnanakenninga héldu því fram  

að samvinna á einu sviði smitaði út frá sér og leiddi til samvinnu á fleiri sviðum. 

Raunsæishyggjumenn litu þannig á að alþjóðaefnahagurinn væri stöðugur fyrir tilstilli 

stórveldis Bandaríkjanna. Fylgjendur stofnanakenninga túlkuðu alþjóðaviðskipti- og 

fjármál sem stefnu-samræmingu ríkja vegna þess að ríki væru háð hvert öðru og lögðu 

áherslu á reglur, venjur (e. norm) og ákvörðunarferla. Raunsæishyggjumenn á hinn 

bóginn gátu haldið því fram að sömu hluti mætti skýra með reglum sem Bandaríkin 

komu á fót, og bandaríska stórveldið væri nauðsynlegt til að viðhalda þeim og byggja 

þær upp.
38

 

            Kenningum raunsæishyggjumanna fór að hraka eftir miðjan sjöunda áratug 

síðustu aldar vegna þess að ráðandi öfl Bandaríkjanna í alþjóðaefnahagskerfinu fóru að 

fá aukna samkeppni frá Evrópu og Japan sem voru farin að ná sér eftir seinni 

heimsstyrjöld. Ríki heimsins fóru að verða enn háðari efnahagslegri samvinnu. 

Raunsæishyggjumenn og fylgjendur stofnanakenninga gátu ekki lengur túlkað þróun  

 

36
 Fred Halliday, Rethinking International Relations, 16-17. 

37
 Robert O. Keohane, Power and Governance in a Partially Globalized World. (London: Routledge, 

2002), 28-30. 
38

 Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Politicial Economy, 8-9. 
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mála sér í hag. Frá sjónarhóli raunsæishyggjumanna hefði þessi dreifing valds átt að 

leiða til meiri óreglu, það var ekki lengur eitt stórveldi sem átti að sjá til þess að það 

væri röð og regla. Þess vegna fengu stofnanakenningar byr undir báða vængi.
39

 

 

3.3 Þjóðabandalagið  

Fyrsta tilraunin sem gerð var til að koma í veg fyrir styrjaldir í alþjóðakerfinu með 

stofnanavæðingu var stofnun Þjóðabandalagsins (e. League of Nations) árið 1919. 

Samkvæmt hugmyndafræði þess áttu allar þjóðir að hafa hagsmuni af því að viðhalda 

frið, og ógn við friðinn átti að varða öll ríki heims.
40

 

            Fyrri heimstyrjöldin var rétt byrjuð þegar ýmsir hópar í Evrópu og 

Bandaríkjunum fóru að leita ráða til að halda friðinn í kjölfar styrjaldarinnar. Fyrrum 

forseti Bandaríkjanna, William Howard Taft, var leiðtogi hóps sem kallaði sig League 

to Enforce Peace sem var stofnaður árið 1915 í Fíladelfíu. Woodrow Wilson, þáverandi 

bandaríkjaforseti var hrifinn af hugmyndinni. Árið 1917 kynnti Wilson fyrir bandaríska 

þinginu hugtakið „League for Peace”, ári síðar kynnti hann Þjóðabandalagið sem átti að 

hafa eftirfarandi hlutverk: „Almenn samtök þjóða verða að vera mynduð með hliðsjón 

af tilteknum reglugerðum með það að markmiði að tryggja gagnkvæmar tryggingar 

pólitísks sjálfstæðis og heiðarleika í sjálfsstjórn ríkja, bæði stórra og smárra ríkja”.
 
Þetta 

var hluti af svokallaðri “fjórtán punkta áætlun” sem var svo samþykkt af bandaríska 

þinginu.
41

 

Þessi hugmynd fékk góðan hljómgrunn í Evrópu og Wilson var tekið með mikilli 

hrifningu og ákafa á ferðalagi sínu um Evrópu. Á friðarráðstefnunni í París árið 1919 

var sáttmáli samþykktur sem kvað á um að þjóðabandalag yrði óaðskiljanlegt frá 

friðarsáttmálum og að nefnd yrði skipuð til að vinna að þáttum sem vörðuðu 

stjórnarskrá Þjóðabandalagsins. Þjóðabandalagið tók formlega til starfa þann 10. janúar 

árið 1920. Kaldhæðnislegt er að Bandaríkin voru aldrei hluti af Þjóðabandalaginu, þar 

sem Woodrow Wilson bandaríkjaforseti var helsti frumkvöðull þess. Flestir þingmenn 

bandaríska þingsins voru fylgjandi aðild, en öldungadeild þingsins var á móti aðild og 

tókst að koma í veg fyrir að tveir þriðju hlutar atkvæða yrði greidd með aðild. Samtals  

voru 63 ríki meðlimir á einverjum tímapunkti, og aðildarríkin voru mest 58 á sama tíma.  

Þungamiðja sáttmála Þjóðabandalagsins var að koma í veg fyrir styrjaldir og stuðla að  

 

39
 Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Politicial Economy, 9. 

40
 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations. Principles and Issues, 146. 

41
 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations. Principles and Issues, 28. 
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friði. Tíu af 26 greinum sáttmálans snerust um þetta markmið. Seint á þriðja áratugnum 

fór að bera á því að þjóðir drógu sig úr bandalaginu Kosta Ríka var fyrst þjóða til að 

gera það vegna þess að þeim þótti of mikil fjárhagsbyrði fylgja aðildinni. Brasilía fylgdi 

í kjölfarið vegna þess að þeim þótti að þjóðarstolti sínu vegið þar sem þeim var ekki 

veitt varanleg aðild.
42

 

            Það sem olli því að Þjóðabandalagið drabbaðist niður var að því tókst ekki að 

koma í veg fyrir hernaðaraðgerðir annarra ríkja. Árið 1931 fór að reyna virkilega á 

bandalagið til að leysa úr ágreiningi þar sem stórveldi áttu í hlut. Í september það ár hóf 

Japan árásir á Manchuria hérað í Kína. Þjóðabandalagið hikaði við að grípa til aðgerða 

þar sem Bretland og Frakkland voru ófúsir til að veita leyfi fyrir efnahags- og 

hernaðarlegri hjálp. Eins greiddi Japan ekki atkvæði með aðgerðum í þessu máli. Kína 

lýsti yfir óánægju sinni með Þjóðabandalagið og vísaði í grein í sáttmálanum sem kvað 

á um að þær þjóðir sem ættu í deilum ættu ekki að geta komið í veg fyrir ákvarðanir 

Þjóðabandalagsins. Loks voru erindrekar á vegum bandalagsins sendir á vettvang, sjö 

mánuðum eftir að innrásin hófst. Þá höfðu Japanir lagt undir sig héraðið. Þessi aðgerð 

Japana var fordæmd en engar frekari aðgerðir voru gerðar af Þjóðabandalaginu. Þessi 

máttlausa tilraun bandalagsins til að gera eitthvað í málunum sverti orðstír þess mjög og 

aðildarríki litu á það sem merki um að ekki væri nægur vilji fyrir hendi hjá 

stórveldunum til að veita heimildir fyrir aðgerðum í aðstæðum sem þessum.
43

   

Ein stærsta áskorun Þjóðabandalagsins var þegar Ítalía hertók Eþíópíu. Ríkisstjórn 

Eþíópíu óskaði eftir að Þjóðabandalagið tæki málið upp. Ríkisstjórnir Breta og Frakka 

höfðu miklar áhyggjur af Hitler og vildu halda Mussolini sem bandamanni. Þess vegna 

voru þeir tregir til að skipta sér af hernámi Ítala í Eþíópíu. Ítalir gengu mjög langt í 

innrás sinni í Eþíópíu og beittu meðal annars sinneps-gasi í árásum sínum, það braut 

ekki aðeins reglugerðir Þjóðabandalagsins, heldur þótti einstaklega ómanneskjulegt. 

Skömmu eftir það var það einróma álit nefndar á vegum Þjóðabandalagsins, fyrir utan 

Ítalíu að Ítalía væri að brjóta lög. Gripið var til efnahagsþvingana til dæmis í formi 

viðskiptabanns gegn Ítalíu en þær aðgerðir dugðu ekki til að hindra hernám Ítala í 

Eþíópíu. Skömmu síðar lýsti Mussolini því yfir að Eþíópía væri undir hans veldi komin 

og álit heimsbyggðarinnar á Þjóðabandalaginu hrundi.
44

  

 

42
 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations. Principles and Issues, 29-31. 

43
 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations. Principles and Issues, 38-39. 

44
 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations. Principles and Issues, 39-40. 
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Í kjölfar þessara mistaka fóru ríki meira að líta í eigin barm. Þrátt fyrir að 

Þjóðabandalagið hafði völd til að koma á viðskiptabanni og beita fyrir sig hernaðarlegu 

valdi gegn árásarríkjum fóru fullvalda ríki að taka eigin hagsmunum alvarlegar heldur 

en sameiginlegum hagsmunum. Sú staðreynd að Þjóðabandalaginu mistókst að koma í 

veg fyrir árásir varð til þess að Þjóðabandalagið var lagt niður.
45

 

            Þjóðabandalagið varð ekki langlíft, en lifir að ákveðnu leyti ennþá í Sameinuðu 

þjóðunum. Þjóðabandalagið var mjög byltingarkennt hvað varðar alþjóðasamskipti, í  

fyrsta skipti í sögunni urðu hugmyndir heimspekinga um alþjóðastofnun sem ætti að 

vinna að frið og samvinnu að raunveruleika. Þjóðabandalagið var fyrirmynd Sameinuðu 

þjóðanna, sem nýttu sér þá reynslu og þekkingu sem kom fram á meðan 

Þjóðabandalagið starfaði.
46

 

 

3.4 Sameinuðu þjóðirnar 

Fræðimaðurinn Noam Chomsky segir að þær miklu hremmingar sem gengu yfir 

mannkynið á 20. öld hafi leitt til þess að menn urðu ákveðnir í að koma í veg fyrir 

styrjaldir og það tjón sem þeim fylgdi. Síðan árið 1945 hafi líkurnar á algerri 

eyðileggingu til dæmis með kjarnorkustyrjöld verið meiri en nokkur maður gæti sætt sig 

við. Þetta leiddi til þess að menn voru sammála um að búa þyrfti til skýrar reglur 

varðandi aðgerðir ríkja sem urðu svo raunverulegar í sáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

sem áttu að vera æðri lögum ríkja.
 47

  

Í byrjun stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna lýstu þau ríki yfir sem skrifuðu undir hann 

meðal annars að bjarga yrði komandi kynslóðum frá böli styrjalda, sem tvisvar í þeirra 

lífstíð höfðu valdið mannkyninu ómældri sorg. Eins kemur fram að markmið 

Sameinuðu þjóðanna eigi að vera að endurvekja trú fólks á grundvallarmannréttindum, 

hvort sem um er að ræða konur eða karla, stór eða smá ríki. Koma átti á umhverfi þar 

sem samningar og alþjóðalög yrðu virt og efla félagslega þróun og betri lífsgæði með 

auknu frelsi. Umburðarlyndi átti að einkenna samskipti þjóða og alþjóðafriður og öryggi 

áttu að vera forgangsatriði.48
 

 
45

 N.D. White, Keeping the Peace. The United Nations and the maintenance of international peace and 

security. (Manchester: Manchester University Press, 1993), 4. 
46

 A. LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations. Principles and Issues, 43. 
47

 Noam Chomsky, Failed States. The Abuse of Power and Assault on Democracy. (London: Penguin 

Group, 2006), 79. 
48

 The United Nations, “Charter of the United Nations. Preamble,” 

http://un.org/aboutun/charter/preamble.shtml (sótt 17.04.2009) 

http://un.org/aboutun/charter/preamble.shtml
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Fulltrúar 50 ríkja hittust á ráðstefnu í San Francisco árið 1945 til að stofna Sameinuðu  

þjóðirnar. Þessir fulltrúar unnu á grunni sem var skapaður af fulltrúum Kína, 

Sovétríkjanna, Bretlands og Bandaríkjanna árið 1944. Sameinuðu þjóðirnar voru 

formlega stofnaðar þann 24. október árið 1945 þegar stofnskráin hafði verið staðfest af 

flestum aðildarríkjum.
49

 

            Hlutverk sameinuðu þjóðanna er margþætt, helst ber að nefna umhverfisvernd, 

reglugerðir um innflutt vinnuafl, að hefta útbreiðslu fíkniefna og berjast gegn 

hryðjuverkum. Mikilvægasta hlutverk Sameinuðu þjóðanna er að vinna að 

mannréttindum og alþjóðalögum, með það að markmiði að efla efnahags- og félagslega 

þróun og alþjóðlegan frið og öryggi. Fjölmargir samningar sem gerðir hafa verið af 

Sameinuðu þjóðunum mynda grunn þeirra laga sem ríki fara eftir í samskiptum sínum. Í 

gegnum tíðina hafa Sameinuðu þjóðirnar staðið að yfir 500 marghliða samningum, sem 

eiga að koma til móts við sameiginleg vandamál ríkja, og eru lagalega bindandi fyrir 

þau ríki sem hafa samþykkt þá.
50

 Í lögum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna kemur fram 

að öryggisráðið megi á einhverju stigi deilna mæla með viðeigandi aðgerðum, eða grípa 

til viðeigandi aðgerða til að leysa úr ágreiningi. Þetta getur falið í sér kröfu um 

vopnahlé, kalla herlið heim eða ýta undir lausnir með ýmsu öðru móti.
51

 Öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna er mest áberandi í starfsemi Sameinuðu þjóðanna. Öryggisráðið 

hefur heimildir til að grípa til aðgerða gegn ríkjum ef það er nauðsynlegt til að viðhalda 

alþjóðlegum frið og öryggi. Þessar aðgerðir geta bæði verið hernaðarlegar og annars 

eðlis. Ákveði öryggisráðið að grípa til slíkra aðgerða, þá gilda ekki lengur lög um rétt 

fullvalda ríkja til að sjá um málefni innan sinnar lögsögu.
52

  

Frá árinu 1948 hafa Sameinuðu þjóðirnar tekið þátt í 63 aðgerðum víðs vegar um 

heiminn í þeim tilgangi að koma á friði. Lengi vel snérust þessar aðgerðir um að koma á 

vopnahléum milli ríkja og stilla til friðar svo að rúm gæfist fyrir stjórnvöld viðkomandi 

ríkja til að finna lausnir á friðsamlegan hátt. Eftir Kalda stríðið breyttist þetta 

friðargæslu-hlutverk Sameinuðu þjóðanna. Í stað þess að reyna að koma á vopnahléum 

og senda friðargæsluliða á vígvöllinn fóru Sameinuðu þjóðirnar að taka mikinn þátt í 

flóknari og fjölþættari verkefnum, til dæmis að koma á fót friðarsamningum og mynda  

 
49

 The United Nations, “History of the United Nations,” http://www.un.org/aboutun/unhistory/ (sótt 

12.04.2009). 
50

 The United Nations, “International Law,” http://www.un.org/aboutun/untoday/inetlaw.htm (sótt 

12.04.2009). 
51

 N.D. White, Keeping the Peace. The United Nations and the maintenance of international peace and 

security, 77. 
52

 Sydney D. Bailey, The UN Security Council and Human Rights. (London: Macmillian Press LTD. 

1994), 88. 
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grunn fyrir varanlegan frið. Nú til dags taka Sameinuðu þjóðirnar þátt í að mynda 

stofnanir, hafa eftirlit með mannréttindum, vinna gegn útbreiðslu vopna og fleira. Eins 

hefur friðargæslan beinst meira að borgarastyrjöldum frekar en stríðum á milli ríkja. 

Helsta markmið Sameinuðu þjóðanna er að stuðla að alþjóðlegum frið og öryggi.
53

  

 

 

4. Þátttaka Kosta Ríka í alþjóðastofnunum 

Eftir seinni heimstyrjöld hefur utanríkisstefna Kosta Ríka einkennst af þremur þáttum. Í 

fyrsta lagi hefur ríkið stutt Bandaríkin varðandi hernaðarlega mikilvæg mál. Sú stefna 

var líka við lýði fyrir heimstyrjöldina en þá voru Bandaríkin mjög ákveðin í að stjórna 

alþjóðamálum í Mið-Ameríku og Karabíska hafinu og smáríki eins og Kosta Ríka gat 

lítið spornað við því, enda var það áður en helstu alþjóðastofnanirnar komu til sögunnar. 

Flestir forsetar Kosta Ríka eftir seinni heimstyrjöld hafa stutt utanríkisstefnu 

Bandaríkjanna og er það ein ástæða fyrir góðri vináttu ríkjanna. Sú hefur þó ekki alltaf 

verið raunin en fjallað er um það í kafla 5.1. Í öðru lagi hefur hlutleysi verið að miklu 

leyti ráðandi varðandi málefni Mið-Ameríku, sérstaklega varðandi pólitísk málefni. Í 

þriðja lagi hefur hófleg hugsæisstefna (e. Idealism) varðandi alþjóðalög og stofnanir 

verið við lýði.
54

 

            Stuðningur Kosta Ríka við alþjóðastofnanir og alþjóðalög á sér langa sögu og 

ríkið hefur jafnframt verið mjög virkt í slíkum stofnunum. Kosta Ríka var í 

þjóðabandalaginu, var stofnmeðlimur Sameinuðu þjóðanna, er í öryggisráði Sameinuðu 

þjóðanna og er mjög virkt í Samtökum amerískra ríkja (Organization of American 

States) sem hefur reynst Kosta Ríka vel, eins og fram kom í kafla 2.3.
55   

Árið 1995 átti Kosta Ríka frumkvæði að friðarsáttmála Mið-Ameríku undir forystu 

þáverandi forseta ríkisins, Oscar Arías. Sáttmálinn snéri að lýðræðislegum stofnunum. 

Sameinuðu þjóðirnar og ríkisstjórn Spánar studdu sáttmálann sem gekk út á það að 

styrkja lýðræðislegar stofnanir í Mið-Ameríku.
56

 

Kosta Ríka lýsti yfir varanlegu hlutleysi sínu árið 1993 í utanríkismálum. Ríkið hefur  

vakið heimsathygli fyrir umhverfis- og mannréttindabaráttu sína. Áhersla þess á 

friðsamlega lausn deilna hefur líka vakið mikla athygli í alþjóðasamfélaginu. Ríkið  

 

53
 The United Nations, “Peacekeeping,” http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ (sótt 12.04.2009).

 

54
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ed. Frank O. Mora & Jeanne A.K. 31. 
55

 John Peeler. Costa Rica. Neither Client nor Defiant. Latin American and Caribbean Foreign Policy, 

ed. Frank O. Mora & Jeanne A.K. 32.  
56
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barðist ötullega fyrir stofnun embættis nefndarmanns mannréttinda Sameinuðu 

þjóðanna  

og varð fyrsta ríkið til að viðurkenna valdsvið mannréttindadómstóls Ameríku, sem er 

staðsettur í höfuðborg Kosta Ríka, San José.
57

 
 

 

4.1 Samtök amerískra ríkja 

Samtök amerískra ríkja voru stofnuð þann 30. apríl árið 1948 í Kólumbíu. Kosta Ríka er 

stofnmeðlimur samtakana ásamt 20 öðrum ríkjum. Þau ríki sem skrifuðu undir 

stofnsamning samtakana viðurkenndu fullveldi hvors annars og skuldbundu sig til að 

vinna að sameiginlegum markmiðum. Í dag eru öll ríki Suður- og Norður-Ameríku 

aðilar að samtökunum. Kúba er einnig aðili, en ríkisstjórn Kúbu hefur ekki fengið að 

taka þátt í starfsemi samtakana frá árinu 1962. Aðildarríki skrifuðu einnig undir 

manréttindasáttmála sama ár og samtökin voru stofnuð, sem eru efst í forgangsröðun 

samtakana ásamt friðar- og öryggismálum.
58

  

            Markmið Samtaka amerískra ríkja eru fyrst og fremst að uppfylla fimm atriði. Í 

fyrsta lagi að efla frið og tryggja öryggi í álfunni, bæði gegn ógnum frá öðrum 

heimshlutum og innan álfunnar. Í öðru lagi að koma í veg fyrir erjur og ágreining milli 

aðildarríkja. Í þriðja lagi ber samtökunum að tryggja sameiginlegar aðgerðir komi til 

átaka. Í fjórða lagi  eiga samtökin að leitast við að finna lausnir á pólitískum-, 

dómsvalds-, og efnahagslegum vandamálum meðal aðildarríkja. Í fimmta lagi vinna 

samtökin að sameiginlegri efnahags-, félags- og menningarlegri þróun aðildarríkja.
59

 

Í öryggiskafla stofnskráar samtakanna er skýrt kveðið á um að allt áreiti ríkis gegn 

landssvæðis, fullveldis eða pólitísks sjálfstæðis annars amerísks ríkis verði litið 

alvarlegum augum af hálfu bandalagsins. Hvort sem þetta áreiti sé hernaðarlegt eða af 

öðrum toga, þá munu samtökin grípa til viðeigandi aðgerða.
60

  

Aðildarríkin skrifuðu undir svokallaðan ˶Ríó sáttmála” sem er grundvallaratriði 

varðandi  frið og öryggi ríkja í Suður- og Norður-Ameríku. Í þeim sáttmála eru 

lagaheimildir til að grípa til aðgerða ef eitthvað ríki brýtur á aðildarríki (hvort sem um 

er að ræða ríki innan samtakanna eða utan). Litið er á árás gegn amerísku ríki sem árás  

 
57
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gegn öllum amerískum ríkjum. Í Ríó sáttmálanum kemur fram að komi til styrjalda þá  

beri að skjóta málinu til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna til að viðhalda alþjóðlegum 

frið og öryggi, en þangað til að öryggisráðið bregst við hafi samtökin heimild til að 

grípa til aðgerða.61
 Eins og fram kom í kafla 2.3 þá hefur tvisvar verið brotið á Kosta 

Ríka samkvæmt Ríó sáttmálanum og Samtök amerískra ríkja komu í veg fyrir frekari 

átök eins og þeim bar skylda til. 

Samtökin hafa spilað mun stærra hlutverk í að leysa ágreining á milli aðildarríkja frekar 

en utanaðkomandi ógnum. Samtökin hafa haft sérstaklega mikil afskipti af Mið-

Ameríkuríkjum og ríkjum þar nálægt, til dæmis hafa samtökin tekið á deilum á milli 

Hondúras og Níkaragva, Venesúela og Dóminíska lýðveldisins, Venesúela og Kúbu, 

Dóminíska lýðveldisins og Haítí, Panama og Bandaríkjanna og Kosta Ríka og 

Níkaragva.
62

  

Líkt og Sameinuðu þjóðirnar, þá er helsta markmið Samtaka amerískra ríkja að tryggja 

frið og öryggi og alþjóðalög eru grundvallaratriði varðandi samskipti ríkja í álfunni. 

Samtökin hafa einnig ýmis önnur hlutverk. Til dæmis að ýta undir og efla 

fulltrúalýðræði í álfunni, vinna sameiginlega að efnahags,- félags,- og menningarlegri 

þróun. Samtökin reyna einnig að vinna gegn fátækt sem þau líta á sem hindrun fyrir 

lýðræði í álfunni. Eins er markmið samtakanna að vinna gegn útbreiðslu vopna líkt og 

Kosta Ríka hefur lagt svo mikla áherslu á.
63

  

 

4.2 Kosta Ríka og Sameinuðu þjóðirnar 

Kosta Ríka hefur þrisvar fengið sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Fyrst árin 

1974-1975, svo 1997-1998 og nú síðast árið 2008, og því er ríkið í öryggisráðinu þegar 

þetta er skrifað.
64 

            Fimm ríki hafa fast sæti í öryggisráðinu (Kína, Frakkland, Rússland, Bretland og 

Bandaríkin) og tíu ríki fá sæti til tveggja ára í senn. Hvert ríki innan öryggisráðsins 

hefur eitt atkvæði. Til þess að mál komist í gegn í öryggisráðinu, til dæmis 

lagasetningar, þá þarf atkvæði að minnsta kosti níu aðildarríkja, en greiði eitt þeirra  

ríkja sem hafa varanlega aðild á móti, þá kemst málið ekki í gegn. Ríkin sem hafa fast 
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sæti hafa því geta því hindrað að mál komist í gegn með neitunarvaldi sínu. Samkvæmt  

stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna, samþykkja allar þjóðir innan Sameinuðu þjóðanna 

að samþykkja og fylgja eftir ákvörðunum öryggisráðsins. Öryggisráðið hefur því vald til 

að taka ákvarðanir sem aðildarríkjum ber skylda til að fylgja eftir.
65

 
 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur haft þó nokkur afskipti af Mið-Ameríku. Fyrsta 

mannréttindamál öryggisráðsins varðaði nágrannaríki Kosta Ríka, El Salvador, þar sem 

borgarastyrjöld geisaði og mannréttindum var mjög ábótavant. Samningur var gerður í 

höfuðborg Kosta Ríka, San José árið 1990 á milli tveggja stjórnmálaflokka í El 

Salvador sem höfðu átt í átökum og var jafnframt ástæða borgarastríðsins. Markmið 

samningsins var að binda endi á borgarastyrjöldina og styrkja lýðræðislegar stofnanir 

þar í landi. San José samningurinn innihélt reglur sem áttu að standa vörð um 

mannréttindi, einnig kvað samningurinn á um að Sameinuðu þjóðirnar ættu að tryggja 

að farið væri eftir reglunum og rannsaka meint brot á þeim reglum. Þetta var fyrsta 

friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna sem snéri að mannréttindum.
66

 Fleiri 

samningar áttu sér stað í Kosta Ríka á milli stjórnmálaafla í El Salvador í þeim tilgangi 

að komast að samkomulagi. Árið 1994 urðu svo frjálsar og lýðræðislegar kosningar í El 

Salvador.
67

  

            Til eru dæmi um að Sameinuðu þjóðirnar og Samtök amerískra ríkja hafi starfað 

saman. Þann 27. júlí árið 1989 ákvað öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að reyna að koma 

á frið í Mið-Ameríku, en mikill ófriður hafði stafað frá Níkaragva. Forsetar Mið-

Ameríkuríkjanna, sérstaklega forseti Kosta Ríka, höfðu sent frá sér tillögu um að 

kosningar í álfunni ættu að vera staðfestar samkvæmt alþjóðastöðlum, þá var 

sérstaklega verið að horfa til Níkaragva. Kosta Ríka hafði mikla hagsmuni af því að 

halda pólitískum stöðugleika í Níkaragva, enda höfðu tvær innrásir verið gerðir í Kosta 

Ríka frá Níkaragva eins og fram kom í kafla 2.3. Sama ár kom öryggisráðið á fót nefnd í 

Mið-Ameríku til að koma í veg fyrir að skæruliðar fengju aðstoð og sporna við átökum 

við landamæri. Allt var þetta gert í samvinnu við Samtök amerískra ríkja. Allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna komst svo að þeirri niðurstöðu að kosningarnar í Níkaragva hefðu  

uppfyllt allar kröfur um frjálsar kosningar.
68 

Þáverandi forseti Kosta Ríka átti, eins og kom fram í kafla 2.1, stóran þátt í að koma  
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þessum lýðræðislegu kosningum fram í Níkaragva með friðaráætlun sinni. Sameinuðu 

þjóðirnar spiluðu þó einnig stórt hlutverk með því að tryggja að kosningarnar væru 

frjálsar og sanngjarnar. Þetta er því gott dæmi um vel heppnað samstarf 

alþjóðastofnunar og Kosta Ríka. 

 

5. Suður Ameríka og Bandaríkin 

Samband Bandaríkjanna og Suður-Ameríku breyttist mikið með tilkomu Monroe 

setningarinnar (e. Monroe Doctrine) sem tók gildi árið 1823. Í aðalatriðum kvað 

sáttmálinn á um að Evrópa mætti ekki hlutast frekar til í nýlendum sínum í Suður-

Ameríku. Bandaríkin óttuðust að nýlendustefna Evrópu héldi áfram, en megnið af  

ríkjum Suður-Ameríku höfðu öðlast, eða voru í þann mund að öðlast sjálfstæði frá 

nýlenduherranum Spáni. Í staðinn lofaði bandaríkjastjórn að skipta sér ekki af 

málefnum Evrópu. Einnig kvað samningurinn á um að Bandaríkin myndu ekki hafa 

nokkur pólitísk afskipti af þeim evrópsku nýlendum sem til staðar voru í Ameríku.
69 

Monroe setningin fjarlægði í raun áhrif tveggja stórvelda frá Suður-Ameríku, Bretland 

og Spán. Bretar voru ekki óánægðir með þetta þar sem þeir höfðu dregið sig að mestu 

leyti frá Suður Ameríku og veldi Spánverja í álfunni hafði dvínað mjög.
70

  

            Theodore Roosevelt, þáverandi forseti Bandaríkjanna, bætti viðauka við Monroe 

sáttmálann í valdatíð sinni. Samkvæmt viðaukanum, sem hlaut nafnið Roosevelt 

ályktunin (e. Roosevelt Corollary) fengu Bandaríkin rétt til að skipta sér af málefnum 

gjörvallrar Suður-Ameríku. Ekki aðeins ef um væri að ræða ógn frá Evrópu, heldur líka 

ef um hagsmuni Bandaríkjanna væri að ræða. Roosevelt nýtti sér þennan viðauka 

óspart, en á valdatíð sinni réðust Bandaríkin inn í Haítí, kyntu undir byltingu í Panama 

og sendu herlið á Kúbu árið 1906.
71

 

Árið 1921 hafði Monroe sáttmálinn áhrif á landamæradeilur Kosta Ríka og Panama. 

Vopnuð átök höfðu brotist út milli ríkjanna og Panama íhugaði að skjóta málinu til  

Þjóðabandalagsins. Í fréttagrein úr New York Times frá árinu 1921 var fjallað um þetta. 

Þar kemur fram að þær ætlanir Panama yrðu ekki teknar alvarlega þar sem það 

stangaðist á við ákveðin atriði í Monroe sáttmálanum. Ennfremur kemur fram að 

Evrópuríkin hefðu sennilega takmarkaðan áhuga á landamæradeilum tveggja smáþjóða í  

 
69

 U.S. Department of State, “Monroe Doctrine, 1823,”  http://www.state.gov/r/pa/ho/time/jd/16321.htm 

(sótt 31.03.2009). 
70

 Henry Kissinger. Does America Nedd a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century, 

239. 
71

 Henry Kissinger. Does America Nedd a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century, 

241. 

http://www.state.gov/r/pa/ho/time/jd/16321.htm%20(s�tt%2031.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ho/time/jd/16321.htm%20(s�tt%2031.03.2009
http://www.state.gov/r/pa/ho/time/jd/16321.htm%20(s�tt%2031.03.2009


 21 

rómönsku Ameríku og að sennilega myndu afskipti þeirra leiða til óvildar 

Bandaríkjanna í þeirra garð. Þetta væri á ábyrgð Bandaríkjanna samkvæmt Monroe 

sáttmálanum.
72

 Þjóðabandalagið sendi svo frá sér yfirlýsingu þess efnis að það kæmi 

ekki til með að hafa afskipti af þessari deilu og að það væri fullvisst um að Bandaríkin 

myndu leysa þetta farsællega. Kaldhæðnislegt kann að virðast að á þessum tíma hafði 

Kosta Ríka her en ekki Panama.
73 

  

            Eftir seinni heimstyrjöld voru flest ríki Mið- og Suður-Ameríku í höndum 

ólýðræðiskjörinna valdastjórna, herforingjastjórnir voru algengar og einhverjar 

lýðræðislega kjörnar. Aðeins Kosta Ríka og Kólumbía höfðu að vissu marki ótruflað 

lýðræði. Á níunda áratug síðustu aldar fóru lýðræðislega kjörnir fulltrúar að vera meira 

áberandi og herforingjastjórnirnar að hverfa. Mannréttindi urðu fyrirferðarmeiri og 

löggjafarvaldið setti lög sem takmörkuðu völd ráðamanna. Frjálst markaðshagkerfi fór 

að hasla sér völl um alla álfuna, og hagvöxtur jókst, með nokkrum undantekningum, til 

dæmis Kúba og Haítí.
74

 

            Frá seinni heimstyrjöld hafa Bandaríkin átt í hernaðaraðgerðum í Úrugvæ, 

Puerto Rico, Gvatemala, Panama, Dóminíska lýðveldinu, Chile, El Salvador, Hondúras, 

Grenada, Bólivíu, Haítí og Venesúela.
75 

Ástæðurnar fyrir innrásunum voru oftast vegna 

þess stjórnkerfis sem var við lýði í þessum ríkjum, vinstri stjórnir sem 

Bandaríkjamönnum hugnaðist ekki, sérstaklega á tímum Kalda stríðsins. 

Bandaríkjamenn óttuðust „dómínó áhrif” í álfunni, þar sem ein vinstri-ríkisstjórn gæti 

smitað út frá sér og leitt til fleiri vinstri stjórna í álfunni. Afskipti Bandaríkjamanna af 

Mið-Ameríku voru sérstaklega mikil, sérstaklega Níkaragva og El Salvador. Bandarísk 

stjórnvöld óttuðust mjög að kommúnista-Níkaragva myndi taka yfir alla Mið-

Ameríku.
76 

Bandaríkin höfðu sérstaklega mikil afskipti af Níkaragva á níunda áratug 

síðustu aldar þegar Kommúnistastjórn Sandinista komst til valda. Þrátt fyrir að sú stjórn 

væri lýðræðislega kjörin viðurkenndi bandaríkjastjórn kosningarnar ekki, þrátt fyrir að 

vel var fylgst með kosningunum og þær almennt samþykktar samkvæmt Suður-

amerískum stöðlum. Bandaríkin gengu svo langt að styrkja Kontra-skæruliða sem voru  
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á móti stjórn Somoza til að reyna að bola honum frá. Á þessum tíma var Kalda stríðið 

mjög eldfimt og bandaríkjastjórn reyndi hvað hún gat til að koma vinstri mönnum frá, 

þrátt fyrir að þeir væru lýðræðislega kjörnir.
77

 

            José Figuras, fyrrum forseti Kosta Ríka, sem var einn þeirra sem fylgdist með 

kosningunum, lýsti því til dæmis yfir að kosningarnar hefðu verið sanngjarnar. Hann 

var  stuðningsmaður Bandaríkjanna og á móti kommúnisma, en var þeirrar skoðunar að 

Níkaragva ætti rétt á að taka á sínum málum eftir eigin geðþótta. Eins hafði 

bandaríkjastjórn afskipti af kosningunum í El Salvador. Í kosningunum þar árið 2004, 

var þeim hótað að ef vinstri stjórn kæmist við stjórnvölinn, þá myndu Bandaríkin hætta 

þróunaraðstoð til þeirra, aðstoð sem El Salvador þurfti nauðsynlega á að halda.
78

 

Þessi stefna Bandaríkjanna vakti ekki mikla hrifningu meðal þjóðarhöfðingja Mið- og 

Suður-Ameríku. Á árlegum fundi Samtaka amerískra ríkja í júní 2003, þar sem Colin 

Powell, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna var gestur á, kom þessi óánægja í 

ljós. Í ræðu sinni voru hans helstu rök fyrir afskiptum Bandaríkjanna af Suður-Ameríku 

þau, að í þau skipti sem Bandaríkin skiptu sér af eða réðust inn í Suður-Ameríku, hafi 

verið um að ræða harðstjóra, eiturlyfjabaróna og hryðjuverkamenn sem Bandaríkin 

vildu losa álfuna við. Þær skýringar hans fengu ekki mikinn hljómgrunn meðal fulltrúa 

annarra aðildarríkja, en fulltrúar 33 ríkja innan samtakanna héldu því fram að félagslegt 

óréttlæti og slæm lýðræðisþróun væri að miklu leiti Bandaríkjunum að kenna, í formi 

hernaðaraðgerða, efnahagsþvingana og utanríkisstefnu þeirra yfir höfuð.
79

 

 

 

5.1 Kosta Ríka og Bandaríkin 
 

Kosta Ríka er eina ríkið í Mið-Ameríku sem Bandaríkin hafa ekki haft nokkur bein 

hernaðarleg afskipti af.
80

 

            Kosta Ríka er og hefur lengi verð mikil vinaþjóð Bandaríkjanna, en 

vinskapurinn hefur í gegnum tíðina grundvallast á svipuðum gildum, þá sérstaklega 

mannréttindum, lýðræði og viðskiptafrelsi. Bandaríkin er sú þjóð sem stundar hvað mest 

viðskipti við Kosta Ríka og í senn mikilvægasti viðskiptavinur hennar. Til dæmis þá fer 

um helmingur útfluttra vara Kosta Ríka til Bandaríkjanna, og um helmingur  

innflutnings kemur frá Bandaríkjunum. Eins er um helmingur ferðamanna sem koma til 
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Kosta Ríka bandarískir, en ferðamannaiðnaðurinn er afar mikilvægur fyrir efnahag 

landsins. Á milli 30 og 50.000 Bandaríkjamenn eru búsettir í Kosta Ríka og yfir 

700.000 bandarískra ferðamanna heimsækja landið árlega. Kosta Ríka hefur líka 

almennt stutt Bandaríkin varðandi alþjóðamál, sérstaklega mál sem snerta mannréttindi 

og lýðræði.
81 

 

            Ríkin hafa átt í nánu samstarfi varðandi umhverfismál. Árið 2007 gerðu ríkin 

samning sín á milli sem snérist um að Bandaríkin myndu minnka skuldir Kosta Ríka 

gegn því að Kosta Ríka myndi varðveita regnskóga sína. Samkomulag náðist um þetta, 

og er þetta fyrirferðarmesta samkomulag af þessu tagi á okkar tímum.
82 

Á níunda áratug síðustu aldar átti Kosta Ríka í efnahagsvandræðum og Bandaríkin 

brugðust við með umfangsmikilli efnahags- og  þróunarhjálp. Rúmlega einum milljarði 

Bandaríkjadala var varið í hjálpina, en hún fór líka í að breyta stefnu stjórnvalda og 

auka viðskiptafrelsi.
83

 Árið 2007 styrkti ríkisstjórn Bandaríkjanna Kosta Ríka um 

tæplega 7 milljónir dollara til að styrkja landbúnað, öryggi þegna, umhverfismál, 

mennta- og menningarmál, ensku-kennslu, félagsleg verkefni, náttúruhamfara-aðstoð og 

öryggi. Frá árinu 1946 hefur bandaríska ríkisstjórnin styrkt Kosta Ríka um samtals 1,8 

milljarð bandaríkjadollara.
84 

 Árið 1999 gerður ríkin samning sín á milli um samvinnu á sjó og við strendur Kosta 

Ríka, fyrsti samningur þess eðlis í Mið-Ameríku. Markmið samningsins er að efla 

samvinnu strandvarða ríkjanna sem hefur leitt til þess að mun fleiri fíkniefnaflutningar 

hafa verið stöðvaðir, ólöglegum innflytjendum hefur verið bjargað, ólöglegar veiðar 

stöðvaðar og fleira. Þetta samstarf þykir hafa reynst afar vel.
85

 

            Það kann að virðast að ef til vill hafi svipuð stefna, svipuð gildi og stjórnarfar 

Kosta Ríka og Bandaríkjanna verið lykilbreyta friðsamlegra samskipta ríkjanna. 

Raunsæishyggjumenn myndu eflaust líta svo á að Kosta Ríka hafi reynt að vera eins líkt 

stórveldinu til að forðast deilur við það. Mörg dæmi sýna þó að sú er ekki raunin. Til 

dæmis eftir seinni heimstyrjöld, þá var bæði elíta og almenningur Kosta Ríka yfirleitt á  

móti kommúnisma og hlynntur frjálslyndu lýðræði, það skýrir stuðning Kosta Ríka við  
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utanríkisstefnu Bandaríkjanna í gegnum tíðina.
86

 Þó hefur ríkisstjórn Kosta Ríka oftar 

en ekki líst sig andvíga stefnu Bandaríkjanna. Til dæmis Þegar Ronald Reagan var 

forseti Bandaríkjanna og ríkisstjórn Bandaríkjanna reyndi hvað hún gat til að bola frá 

kommúnistastjórn Sandinista í Níkaragva árið 1987, þá lýsti ríkisstjórn Kosta Ríka sig 

andvíga þeim aðgerðum sem Bandaríkin stóð í. Bandaríkin höfðu tekið þátt í 

hernaðaraðgerðum gegn Sandinistum, því var ríkisstjórn Kosta Ríka mjög mótfallinn, 

en þeir lögðu áherslu á að reyna að nota friðsamlegar lausnir. Aðkoma Bandaríkjanna að 

málinu var að styrkja uppreisnarhópa í Níkaragva, sem reyndu að bola 

kommúnistastjórninni frá, en Kosta Ríka krafðist þess að þeim styrkjum yrði hætt. 

Bandaríkjastjórn hafði komið styrkjum sínum til skæruliðana í gegnum leynilegan 

flugvöll, eða lendingarflöt sem Kosta Ríka krafðist að yrði lokað. Þessar deilur urðu 

alvarlegar milli ríkjanna og kenningar voru um að Bandaríkin hefðu hótað Kosta Ríka 

að hætta efnahagsaðstoð sinni við ríkið sem stóð yfir á þessum tíma. Þetta vakti mikla 

athygli þar sem ríkin voru þekkt fyrir vináttu sína.
87  

Flest ríki rómönsku Ameríku og 

Evrópu voru á móti aðgerðum bandaríkjastjórnar og studdu hugmyndir  Oscar Arias, 

þáverandi forseta Kosta Ríka.
88

 Friður komst svo á í Níkaragva þremur árum síðar fyrir 

tilstilli friðaráætlunar sem Oscar Arías átti stóran þátt í og fékk friðarverðlaun Nóbels 

fyrir eins og kom fram í kafla 2.1.  

            Kosta Ríka studdi innrás Bandaríkjanna í Írak árið 2003, en tók svo stuðninginn 

til baka með því að láta fjarlægja landið af lista ˶hinna viljugu þjóða” sem var á 

heimasíðu Hvíta hússins. Þetta var gert vegna mikillar óánægju almennings Kosta Ríka 

með stuðning ríkisstjórnarinnar við innrásina.
89

 

 

 

6. Niðurlag 

Það mikilvægasta varðandi friðsæld Kosta Ríka eru stofnanir sem ríkið er aðili að. 

Þegar ríkið lagði her sinn niður lagði það allt sitt traust á stofnanir. Með stofnun 

Samtaka amerískra ríkja og Ríó sáttmálans hafði Kosta Ríka áreiðanlega tryggingu fyrir 

því að þeim myndi berast hjálp ef ógn steðjaði að. Í þau tvo skipti sem innrásir hafa  
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verið reyndar inn í ríkið hafa Samtök amerískra ríkja komið í veg fyrir að þær urðu  

alvarlegar og tókst að stöðva þær alveg. Eins hefur það mikið að segja að ríkið er ekki 

ógn að neinu leiti við önnur ríki, enginn her er til staðar og ríkið hefur verið hlutlaust 

varðandi málefni nágrannaríkja sinna. Þegar Kosta Ríka hefur skipt sér af 

nágrannaríkjum sínum þá hefur það verið í friðsamlegum tilgangi, til dæmis þegar ríkið 

hjálpaði El Salvador og Níkaragva að leysa borgarastyrjaldir sínar. 

Alþjóðastofnanir með það að helsta markmiði að tryggja alþjóðlegan frið eru frekar nýtt 

fyrirbæri. Þjóðabandalagið, fyrsta alþjóðastofnunin sem átti að tryggja alþjóðlegan frið 

tókst ekki ætlunarverk sitt. En Sameinuðu Þjóðirnar og Samtök Amerískra ríkja eru enn 

starfandi, og umfang þeirra og starfsemi hefur eflst frekar en hitt í gegnum tíðina. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa reynst Kosta Ríka vel, brugðust við ósk ríkisins og 

nágrannaríkja þess um að sjá til þess að kosningarnar í Níkaragva færu eðlilega fram og 

hafa starfað með Samtökum amerískra ríkja.  

          Önnur mikilvæg stýribreyta varðandi stöðu Kosta Ríka er samskipti þess við 

Bandaríkin. Eins og fram kom í ritgerðinni þá hafa ítök Bandaríkjanna verið mikil bæði 

í Mið- og Suður-Ameríku og fulltrúar margra ríkja í álfunni kennt þeim um margt sem 

úrskeiðis hefur farið. Einu afskiptin sem Bandaríkin hafa haft af Kosta Ríka hafa verið 

til að hjálpa þeim á ýmsa vegu og koma á fót samstarfi. Það samstarf sem Bandaríkin og 

Kosta Ríka hafa átt er mikilvægt bæði varðandi öryggi og efnahag. Til dæmis þegar 

Bandaríkin seldu Kosta Ríka fjórar orrustuþotur fyrir dollara stykkið í kjölfar 

innrásarinnar frá Níkaragva árið 1955. Þau miklu viðskipti sem ríkin stunda sín á milli 

eru efnahag Kosta Ríka afar mikilvæg þar sem Bandaríkin eru þeirra helsti 

viðskiptavinur. Sú staðreynd að Kosta Ríka hefur lengi verið friðsælt lýðræðisríki, laust 

við kommúnistastjórnir á þeim tíma sem Kalda stríðið stóð sem hæst, þegar Bandaríkin 

hikuðu ekki við að beita kommúnistaríkjum efnahags- og hernaðar þvingunum hefur án 

efa verið ástæða þess að Kosta Ríka er eina Mið-Ameríku ríkið sem Bandaríkin hafa 

ekki haft nein bein hernaðarafskipti af. Kommúnistastjórn var í Kosta Ríka árin 1944-

1948 en þá lét bandaríkjastjórn það afskiptalaust þar sem Kalda stríðið var varla 

byrjað.
90

 Niðurstaðan er sú að alþjóðastofnanir og samningar eru fyrst og fremst það 

sem Kosta Ríka reiðir sig á þegar ógn steðjar að og dæmin sanna að það ber árangur. 
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