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Abstract
Essay in Political Science, autumn 2010. ”ALBA – A regional integration project with good 

conditions?” Autor: Anna Sjögren. Course: Political Science, C-level, Tutor: Sten Berglund

An essential part of the political science research on regional integration has been about why states 

join economic unions and what forces drive the process of integration. This essay is a case study on 

the Latin American regional integration project called ALBA. The purpose is to, from the ideas of  

the swiss political scientist Walter Mattli, investigate if ALBA has the conditions to be a successful 

integration group. To reach the purpose two questions have been asked: 1) What does the demand 

for regional integration in Latin America looks like? 2) What does the supply of regional integration 

in Latin America looks like? My methodological approach has been to read scientific articles and 

news articles that deal with ALBA and to see what they say about the conditions that are crucial 

according to Mattli. The result shows that the market in the region is not so diversified but that the 

member states have been doing some trading with each other. A lot of the trade has involved oil and 

that has effected the cooperation. The global financial crisis has implyed challenges to ALBA, as 

the oil  price has fallen.  But it  has also given the alliance more legitimacy when the economic 

system that ALBA criticize has showed its  deficiencies.  To become a long-term project ALBA 

should end its dependence on oil. In Hugo Chávez ALBA has a rather undisputed leader. That Cuba, 

since the start of ALBA, has changed its political leader can have a significance. Due to the political 

orientation of ALBA the deveopment in the member states is crucial for the future of the union. 

That Brazil has chosen not to be a member of ALBA has both advantages and disadvantages for the 

alliance. Chávez has avoided a putative struggle of power but ALBA would probably be stronger if 

the region's economic, demographic, and territorial giant was participating. 
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1. INLEDNING

1.1Ämnesval, problembild och syfte
Regional integration brukar definieras som den process som ger gemensamma regler, regleringar 

och policies för en region.1 Utvecklingen i riktning mot internationell integration har intresserat 

såväl  statsvetare,  sociologer,  ekonomer  som jurister.2 Den  statsvetenskapliga  forskningen  kring 

regional integration har främst kretsat kring frågor om varför stater går med på att lämna ifrån sig 

makt samt vilka aktörer och faktorer som driver på den regionala integrationen. Däremot har inte så 

stor uppmärksamhet riktats mot frågan varför så många regionala integrationsprojekt misslyckas. 

Den schweiziske statsvetaren Walter Mattli söker i sin bok The Logic of Regional Integration svar 

på  bland  annat  detta.  Mattli  menar  att  de  traditionella  teorierna  om  integration  inom  både 

statsvetenskapen och ekonomin har vissa tillkortakommanden och genom att betona vikten av både 

marknadsfaktorer  och  institutionella  faktorer  försöker  han  rätta  till  de  svagheter  de  tradionella 

integrationsteorierna har.  Huruvida ett  regionalt  integrationsprojekt lyckas,  alltså att  de uppsatta 

integrationsmålen uppnås, beror på om två typer av villkor är uppfyllda enligt Mattli. Det första 

villkoret handlar om att de potientiella ekonomiska vinsterna av ett marknadsutbyte inom regionen 

måste vara betydande. Att marknadens aktörer efterfrågar regionala regler är en viktig drivkraft för 

integration. Det andra villkoret utgörs av att det bland de politiska ledarna måste finnas en vilja och 

förmåga  att  tillgodose  den  efterfrågan  på  integration  som  finns.  Mattli  menar  att  politikernas 

villighet att arbeta för integration beror på vad de själva får ut av den. Om de gör bedömningen att  

en fördjupad integration leder till ökade chanser att behålla makten så kommer politikerna att driva 

på  integrationsprocessen.  Avgörande  för  en  lyckad  integration  är  också  att  eventuella 

koordinationsproblem  mellan  de  integrerade  staterna  löses.  Betydande  är  alltså  att  det  inom 

regionen finns ett välvilligt ledande land som vill se en fördjupad integration.3 En mer djupgående 

presentation av Mattlis idéer ges i kapitel 3.

Det i särklass mest studerade regionala integrationsprojektet är den Europeiska unionen. Utifrån 

studier av denna union har de flesta integrationsteorier utvecklats, för att försöka förstå och förklara 

den europeiska integrationen. Men regionala integrationsprojekt är inget unikt för Europa utan det 

finns exempel på regional integration på flera kontinenter. ASEAN i Asien, NAFTA i Nordamerika 

och AU i Afrika för att nämna några. Ett annat projekt som kanske inte är så välkänt men dock 

1 Mattli, Walter, The Logic of Regional Integration – Europe and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge, 
1999, s. 44.

2 Harrison, R.J, Europe in Question,  George Allen & Unwin Ltd, London, 1974, s. 9.
3 Mattli, s. 41-42.
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intressant och också studieobjektet i denna uppsats, är det regionala integrationsprojektet ALBA. 

ALBA bildades 2004 på initiativ av Venezuelas president Hugo Chávez som ett alternativ till det av 

USA initierade frihandelsområde kallat FTAA (Free Trade Area of the Americas). Till skillnad mot 

FTAA, som ville minska handelsbarriärerna mellan alla Amerikas stater förutom Kuba, vill ALBA 

främja  en  handel  vars  mål  är  ekonomisk  utveckling.  Målet  för  alliansen  är  att  gynna  en 

latinamerikansk solidaritet genom regional social, politisk och ekonomisk integration. Till en början 

bestod ALBA av Venezuela och Kuba men utgörs numera av åtta medlemsländer.  ALBA bedriver 

inom  ramen  för  samarbetet  en  rad  projekt  och  de  handlar  bland  annat  om  att  öka  läs-  och 

skrivkunnigheten,  arbeta  för  fri  sjukvård  i  hela  regionen,  utveckla  utbildnings-  och 

forskningsprogram, starta  en utvecklingsbank,  ett  regionalt  oljebolag och ett  regionalt  tv-bolag. 

Medlemsländerna  ingick  2009  en  överenskommelse  om att  skapa  en  gemensam valuta,  kallad 

SUCRE, detta som ett försök att minska beroendet av den amerikanska dollarn i världekonomin.4 I 

kapitel 2 finns en mer utförlig historisk bakgrund till ALBA.

Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida ALBA har förutsättningar att lyckas som 

ett  regionalt  integrationsprojekt.  För  att  uppnå  syftet  kommer  jag  använda  mig  utav  Mattlis 

teoretiska ramverk.

1.2 Grundfråga och delfrågor
Grundfrågan jag vill söka svar på är: Har ALBA förutsättningar för att lyckas som ett regionalt 

integrationsprojekt? För att kunna besvara denna grundfråga tar jag hjälp av två stycken delfrågor 

och dessa är: 1) Hur ser efterfrågan på regional integration i Latinamerika ut? 2) Hur ser utbudet på 

regional integration i Latinamerika ut?

1.3 Metodiskt tillvägagångssätt och material
Den metod som lämpar  sig  bäst  vid mitt  uppsatsskrivande om ALBA är  att  göra en  så kallad 

fallstudie, detta eftersom studien har sin utgångpunkt i ett konkret fenomen. Fallstudier är speciellt 

tillämpliga  i  utvärderingar  där  man försöker  att  förklara,  förstå  eller  beskriva  stora  företeelser, 

organisationer eller system. En fallstudie svarar på frågor om hur och varför. Fallstudiedesignen har 

vissa  tillkortakommanden  och  då  främst  möjligheten  att  generalisera  från  fallstudier.5 Studien 

kommer att vara teorikonsumerande, vilket innebär att den sätter ett enskilt fall i centrum och med 

hjälp av existerande förklaringsfaktorer och teorier försöker den förklara vad som har hänt i ett 

4    Bourne, Jacob, ”Backgrounder on ALBA, the Bolivarian Alliance for the People of Our America”, Center for 
Democracy in the Americas, 6, November 2009.
5 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, 2002, s. 67.
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specifikt  fall.6 ALBA är  ett  fall  av  regional  integration.  Uppsatsens  temporala  dimension  är 

kombinerad, alltså både diakronisk och synkronisk. Den har ett perspektiv som intresserar sig både 

av vad som har hänt och vad som existerar vid ett givet tillfälle.

De avgränsningar  jag gjort  i  uppsatsarbetet  är  att  jag har  koncentrerat  studien vid ett  regionalt 

integrationsprojekt samt att jag utgått från de faktorer som Mattli menar är avgörande för att ett 

integrationsprojekt ska lyckas.  Avgränsningen i  materialet  har delvis fallit  sig naturligt  då mina 

kunskaper i spanska är väldigt begränsade. Det källmaterial jag i huvudsak har använt mig utav är 

massmedialt  material  och  då  främst  från  engelskspråkig  media.  Därav  är  citaten  från  de 

latinamerikanska ledarna på engelska. Vid materialinsamlingen har det visat sig att internet varit ett 

otroligt viktigt hjälpmedel. Visserligen finns det en del böcker som nämner ALBA, men det ges ofta 

bara  en  kort  beskrivning  av  organisationen.  Många  av  källorna  är  rena  nyhetsartiklar  och 

vetenskapliga artiklar. Enbart några källor är organisationsmaterial från ALBA.

Validitet  brukar  definieras  som  överensstämmelse  mellan  teoretisk  definition  och  operationell 

indikator. Alltså att vi mäter det vi säger oss mäta. Validitet kan ibland delas in i begreppsvaliditet 

och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om att operationaliseringarna av teoretiska begrepp 

har gått rätt till. Ett sätt att få en god begreppsvaliditet är att kopiera en operationalisering som en 

annan forskare  tidigare  har  använt.  Fördelen  med detta  sätt  är  att  forskaren  antagligen är  mer 

etablerad än en själv samt att operationaliseringen har blivit ordentligt granskad och att den har 

diskuterats  i  forskarvärlden.7 Denna undersökning  utgår i  mycket stor utsträckning utifrån både 

Mattlis teori samt hans operationella indikatorer. Med tanke på att han gjort flera studier av andra 

regionala  integrationsprojekt  på  liknande  vis  som  denna  undersökning  är  gjord  borde 

begreppsvaliditeten vara god. God resultatvaliditet innebär att vi mäter det vi påstår oss mäta och 

för  detta  krävs  att  inga  systematiska  fel  görs  i  undersökningen,  vilket  är  detsamma  som god 

begreppsvaliditet,  samt  att  reliabiliteten  är  hög.  Reliabilitet  är  lika  med  en  frånvaro  av 

slumpmässiga eller osystematiska fel.  Att det finns brister i reliabiliteten beror ofta på att det i  

datainsamlingen och i  databearbetningen skett  slump-  och slarvfel.  Reliabiliteten  är  viktigare  i 

kvantitativa  undersökningar  än  i  kvalitativa.  Exempel  på  brister  i  reliabiliteten  kan  vara  att 

anteckningar och protokoll varit oläsliga och slarviga på grund av stress eller trötthet, att den som 

intervjuar missförstår något svar som den intervjuade ger, eller att det sker fel i matematiska och 

6 Esaiasson, P, Giljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad , Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 42.
7 Ibid., s. 63-67.
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statistiska beräkningar.8 I denna undersökning har varken några intervjuer eller beräkningar gjorts 

av uppsatsförfattaren. 

Uppsatsen är en litteraturstudie. I genomgången av materialet har jag tagit fasta på de avsnitt där de 

indikatorer som Mattli anser vara viktiga och sedan sammanställt dessa avsnitt. 

1.4 Disposition
Efter detta inledande kapitel där uppsatsens syfte, frågeställningar samt metodiska tillvägagångssätt 

har definierats, följer en historisk bakgrund till  regionala integrationsprojekt i Latinamerika och 

ALBA samt  en  kortare  presentation  av  medlemsländerna  och  deras  politiska  ledare.  I  kapitlet 

därefter  behandlas  de  teoretiska  utgångspunkterna  för  uppsatsen.  Sedan  följer  två  stycken 

empirikapitel där efterfrågan på och utbud av integration i Latinamerika undersöks. Avslutningsvis 

finns ett kapitel där uppsatsens resultat diskuteras och slutsatser dras.

8 Ibid., s. 70.
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2. BAKGRUND

2.1 Historiska integrationsprojekt i Latinamerika

Den  latinamerikanske  självständighetsförkämpen  Simon  Bolivar  uttryckte  under  1800-talet  då 

Spaniens koloniala makt i regionen avtagit att ”I am of the opinion that until we centralize our 

American  governments,  our  enemies  will  gain  irreversible  advantages”.9 Bolivar  försökte  ena 

Latinamerika och varnade för att USA skulle ta över efter Spanien som en dominerande aktör. Det 

föreslogs att ett förbund för Latinamerikas nationer skulle bildas och att länderna skulle integreras 

genom en enad armé, en gemensam ekonomisk politik och en regional politisk myndighet.10 För 

Bolivar  var logiken klar:  eftersom Spanskamerika ”har en och samma bakgrund, samma språk, 

samma  traditioner,  och  samma  religion  borde  det  också  ha  en  och  samma  regering  som 

sammanbinder de olika stater som skall bildas.”11 Något enande av hela Latinamerika lyckades inte 

Bolivar  åstadkomma,  dock  bildades  efter  Venezuelas  självständighet  1819  federationen  Gran 

Colombia bestående av Venezuela, Colombia, Ecuador och Panama. Federationen blev inte särskilt 

långlivad då den 1830 upplöstes efter att Venezuela och Ecuador lämnat.12 

Som ett svar på den europeiska integrationen i EG bildades LAFTA (Latin American Free Trade 

Association) 1960. Det var sedan regionen drabbats ganska hårt ekonomiskt av EG:s tullar och 

protektionistiska  jordbrukspolitik  som Argentina,  Brasilien,  Chile,  Mexiko,  Paraguay,  Peru  och 

Uruguay  ingick  i  ett  gemensamt  frihandelsområde.  Senare  anslöt  även  Ecuador,  Colombia, 

Venezuela och Bolivia.13 Tre grupper eller fallanger kom att utvecklas inom LAFTA: en med de 

semi-industrialiserade  Argentina,  Brasilien  och  Mexiko,  en  mellangrupp  bestående  av  Chile, 

Colombia och Venezuela och en grupp som utgjordes av de minst utvecklade länderna Bolivia, 

Ecuador  och  Paraguay.  Integrationen  av  de  olika  ekonomierna  riskerade  att  gynna  de  mer 

utvecklade länderna på bekostnad av de mindre utvecklade länderna. Upphovsmännen till avtalet 

tog just frågan om en rättvis fördelning i beaktande i utformingen av avtalet och gav därför de 

svagare  ekonomierna  vissa  fördelar  som  till  exempel  tullnedsättning,  teknisk  assistans  och 

undantagsklausuler för svårigheter i betalningsbalansen. Trots detta klagade Ecuador och Paraguay 

nästan från början på att de inte gynnades av sina speciella rättigheter och att de som verkligen 

9 Cole, Ken, ”ALBA: a process of concientización”, The International Journal of Cuban Studies, Issue 2, 2 December 
2008. 

10 Ibid.
11 Salcedo-Bastardo, J L, Simòn Bolívar – Befriare av en kontinent, LiberFörlag, Stockholm, 1979, s. 120.
12 Kozloff, Nikolas, Hugo Chávez – Oil, Politics, and the Challenge to the U.S., Palgrave MacMillan, New York, 2007, 

s. 133-134.
13 Mattli, s. 140-141.
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gynnades  av  handelsliberaliseringen  var  Argentina,  Brasilien  och  Mexiko.  Inget  av  de  stora 

länderna ville dock ta upp frågan om omfördelning eller visa på ledarskap genom att koordinera 

regionala policies. Detta var en av anledningarna till att LAFTA misslyckades. En annan var att 

EG:s  protektionism som drabbat  Latinamerikas  export  förvånansvärt  snabbt  ändrades.  När  den 

handelskris som hängde över Latinamerika försvunnit och då marknadsaktörerna åter fick tillgång 

till sina traditionella exportmarknader fanns helt enkelt inga som drev på för en vidare integration.14 

Missnöjet med de tre giganternas laissez-faireattityd fick länder på Sydamerikas västkust att enas 

om  att  bilda  en  egen  grupp.  Bolivia,  Chile,  Colombia,  Peru  och  Ecuador  skrev  1967  under 

Cartagena-avtalet  som  grundade  Andean  Common  Market  (som  även  kallas  Andean  Pact). 

Venezuela anslöt några år senare. Cartagena-avtalet stod för frihandel, en gemensam yttre tull, en 

harmonisering av ekonomiska och politiska policies, förbättring av kommunikationerna i regionen, 

gemensam planering och verkställande av industriella projekt samt en regional kod för utländska 

investeringar.  Länderna i Andean Pact var noga med att försöka undvika LAFTA:s misstag och 

tillkortakommanden och då särskilt när det gällde frågor om omfördelning och koordinering och 

bildade  av  den  anledningen  Andean  Development  Corporation.  Trots  goda  intentioner  kom 

integrationen i Anderna att bli om intet. Pakten hade strukturella svagheter likt de LAFTA hade. De 

andiska länderna var inga naturliga handelspartners och därför var de potientiella vinsterna av en 

integration begränsade. Länderna exporterade främst jordbruks- och mineralprodukter och 80 % av 

exporten gick till USA eller Europa och de mesta av importen kom från USA och Europa. Den 

interregionala handeln utgjorde en väldigt liten del av den totala handeln, både före etablerandet av 

Andean Pact och efteråt. Vidare var transaktionskostnaderna höga i regionen. En annan avgörande 

orsak till att Andean Pact misslyckades var att pakten saknade en regional ledare. Detta ledde till 

väldigt stora problem i koordineringen av policies.15 Andean Pact lades inte på is utan olika sätt för 

att  komma undan problemen introducerades,  bland annat  genom en domstol  och ett  parlament. 

Dessa institutioner saknade dock riktig vikt och betydelse. Integrationsprocessen såg inte ljuset i 

tunneln  förrän  1987  då  Quito-protokollet  undertecknades  för  att  göra  arbetsmekanismerna  mer 

flexibla. Anden Pact fick en förnyad institutionell struktur som var både bredare och djupare än de 

som fanns i andra regioner i Latinamerika. 1996 fick blocket ett nytt namn i Andean Community. 

Trots att en frihandelzon är i kraft sedan 1993 mellan Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela och 

Peru och att länderna har en gemensam yttre tull sedan 1995 så har inte ekonomisk utveckling utan 

socialt tumult, politisk instabilitet och ett ekonomiskt misslyckande kännetecknat regionen.16 2006 

14 Ibid., s. 146-147.
15 Ibid., s. 147-149.
16 Malamud, Andrés, ”Regional Integration in Latin America – Comparative theories and institutions”, Sociologia.  
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tillkännagav Chávez att Venezuela skulle dra tillbaka sitt medlemskap. “For years I’ve been saying 

that the Andean Community is dead. Right now, I’m president of the Andean Community. And what 

am I president of? Of a big lie. Above all now that Colombia and Peru have signed a free trade 

agreement with the United States, in this it’s true that they finished killing it.” 17

När man talar om regional integration i Latinamerika går det inte att komma undan att nämna USA. 

Historiskt har USA varit  motståndare till  regional integration i Latinamerika och de har istället 

föredragit  att  förhandla  fram  bilaterala  avtal  med  länderna.  Men  i  och  med  att  Europeiska 

Gemenskapen bildades och började bygga ett  Eurafrica kom USA att ompröva sin policy och allt 

fler röster om fri rörlighet för människor, varor och pengar från Alaska till Eldslandet började höras. 

De flesta latinamerikanska ledarna var dock inte så ivriga på idén att öppna sina marknader för 

amerikansk konkurrens eller på att ge USA något att säga till om gällande deras affärer. Chiles förre 

president  Eduardo  Frei  uttryckte  att  målet  för  integration  var  att  etablera  en  latinamerikansk 

gemensam marknad  för  latinamerikaner  och att  utan  att  egentligen  nämna  USA sa  han:  ”It  is 

inadmissable that  the mere fact of making available  financial  aid gives any nation the right to 

demand that another implement specific types of structural changes … This would constitute an 

intolerable infringement of national sovereignty.”18 Attityden hos vissa centralamerikanska länder 

har  dock  varit  annorlunda.  Under  president  Kennedys  tid  vid  makten  var  synsättet  att  en 

framgångsrik integration i Centralamerika inte enbart innebar möjligheter för amerikanska företag 

utan också var ett sätt att förhindra en spridning av kommunismen.19 

2.2 Integrationsprojekt i dagens Latinamerika
Mercosur (eller  Mercosul på portugisiska)  bildades  1991 då tidigare avtal  mellan Brasilien och 

Argentina  expanderade  och  Paraguay  och  Uruguay  anslöt.20 Mercosur  föddes  då  nyliberala 

omstruktureringar  upplevde sin  höjdpunkt  och  sådana genomfördes  av  många latinamerikanska 

regeringar  under  80-  och  90-talet.  Medlemsländerna  enades  om att  bilda  en  tullunion  med  en 

gemensam yttre tull och minskade tullar inom unionen. Regeringarna i Brasilien och Argentina var 

de drivande krafterna bakom projektet.21 Enligt den mesta litteraturen som finns om regionalism och 

som i  huvudsak  är  baserad  på  studier  av  den  Europeiska  unionen  innebär  målet  att  skapa  en 

gemensam marknad att regionala institutioner förr eller senare inrättas. De regionala institutionerna 

är  tänkta  att  hantera  beslutsfattande  och  konflikter  som  kan  uppstå.  Mercosur  har  dock  inte 

Problemas e Práticas. Issue 44, 2004, s, 138-140. 
17 Baribeau, Simone, ”Chavez: Venezuela to withdraw Andean Community of Nations”, 20 april 2006.
18 Mattli, s. 151.
19 Ibid., s. 151.
20 Laursen, Finn, Comparative Regional Integration, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2003, s. 53.
21 Mather, Steven, ”MERCOSUR: Does It Have a Role in the Fulfillment of Simón Bolivar's Dream?”, 22 juni, 2006. 
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utvecklat några regionala institutioner utan beslut fattas enbart genom mellanstatliga mekanismer 

och enhällighet krävs vid alla beslut.22 Mercosur har velat vara en bredare union än en sådan som 

enbart förhandlar fram handelsavtal. Planer på en gemensam valuta finns och det är möjligt för 

medborgare i  medlemsstaterna att  resa inom blocket med sin nationella dokumentation utan att 

behöva  använda  pass  eller  visa.  Dock  har  en  kommersiell  integration  alltid  varit  den  högsta 

prioriteringen och det är problem på handelsnivån som har gjort konsolideringen av Mercosur som 

ett regionalt block särskilt svår. Det största hindret för att stärka Mercosur har varit den ekonomiska 

instabiliteten i länderna.23 Mercosur omfattar 75 % av Sydamerikas ekonomiska verksamhet och 65 

% av kontinentens befolkning.24

Tabell 2.1. Regionala integrationsprojekt i Latinamerika

Namn Grundår Medlemsländer Typ av organisation och huvudmål

LAFTA 1960 Mexiko och alla länder i 
Sydamerika förutom Guyana, 
Surinam och Franska Guinea.

Frihandelsorganisation med gemensam 
industriell planering. 

Andean Community 
(tidigare Andean 
Pact)

1967 Bolivia, Colombia, Peru och 
Ecuador. (Venezuela och Chile 
har varit medlemmar)

Tullunion med gemensam industriell 
planering. 

Mercosur 1991 Brasilien, Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela

Har som mål att skapa en gemensam 
marknad för varor, kapital och människor. 

FTAA 1994 Alla länder i hela Amerika 
förutom Kuba föreslogs bli 
medlemmar.

Främja frihandel och minska 
handelsbarriärerna mellan länderna.

ALBA 2004 Venezuela, Kuba, Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua, 
Dominica, Saint Vincent och 
Grenadinerna samt Antigua 
och Bermuda.

Startade som ett alternativ till FTAA. Vill 
främja ekonomisk utveckling i regionen 
genom samarbete, solidaritet och 
komplementering.  Anti-kapitalistiskt men 
vill ändå verka för handel mellan 
länderna.

2.3 Grundandet av ALBA
FTAA – Free Trade Area of the Americas hade sin början i Miami 1994 då 34 statschef från länder i  

Nord-  och  Sydamerika  kom  överens  om  skapa  ett  frihandelsområde.  Grundandet  av  detta 

frihandelsområde drevs på av USA och Bushadministrationen (den yngre) i många år och ämnade 

att underlätta för rörligheten av varor och tjänster från Alaska i norr till Eldslandet i söder och ena 

en region med en gemensam BNP på över 10 biljoner dollar.25 FTAA hade för avsikt att minska 

22 Malamud, s. 137. 
23 Harris, David, Azzi, ”Venezuela ́s answer to free trade: the Bolivarian Alternative for the Americas”, s. 
24.
24 Cole
25 Kozloff, Nikolas, Revolution! South America and the Rise of the New Left, Palgrave MacMillan, New York, 2008, s. 
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handelsbarriärerna mellan alla länder i Amerika, med Kuba som enda undantag.26

Hugo Chávez, Venezuelas president sedan 1998,27 var mycket kritisk till FTAA och menade att det 

inte uppmärksammade sociala problem, utbildning, bostäder, pensionärer eller barn som drabbas av 

hunger. Enligt Chávez skulle till och med FTAA vara vägen till helvetet. Vad Sydamerika behövde 

var ”integration for life – not colonialism, but the happiness of our people”.28 Venezuela menade 

dessutom att  förhandlingsprocessen  inom FTAA var  odemokratisk,  att  avtalet  genom att  stärka 

företagens makt  underminerade ländernas suveränitet  och demokrati  och att  privatisering skulle 

innebära  döden  för  fattiga  människor  i  hela  Latinamerika.29 Vid  det  tredje  toppmötet  för 

regeringscheferna i Association of Caribbean States i december 2001 föreslog Chávez en allians 

bland de  latinamerikanska  länderna  som skulle  arbeta  för  att  främja  latinamerikansk solidaritet 

genom  regional  social,  politisk  och  ekonomisk  integration.  Denna  allians  var  menad  som  ett 

alternativ till FTAA och kom att få namnet ALBA (förkortning på spanska för Alianza Bolivariana 

para los  Pueblos  de Nuestra  América vilket  betyder  Bolivarianska Alliansen för Vårt  Amerikas 

Folk). Just namnet ALBA är en ordlek på den spanska förkortningen för FTAA,  ALCA (Área de 

Libre  Comercio  de  las  Américas),  och  betyder  gryning  på  spanska,  vilket  symboliserar 

Latinamerikas återfödelse som en nyligen integrerad region.30 2004 blev ALBA en verklighet då den 

första  officiella  deklarationen  och  det  första  avtalet  undertecknades  av  Venezuelas  och  Kubas 

respektive  ledare  Hugo  Chávez  och  Fidel  Castro.31 ALBA förespråkar  ett  socialt  handelsblock 

snarare än ett handelsblock som baseras på logiken om en avreglerad vinstmaximering.32 ALBA vill 

främja handel mellan länder, till och med ta bort tullhinder på vissa produkter, men själva kärnan i 

samarbetet går bortom detta. Det explicita målet för ALBA är att främja en mer social utveckling 

och att fattigdomen ska utrotas.33 ALBA betonar väldigt mycket vikten av enighet och menar att den 

enda vägen till utveckling och den sanna autonomin för människorna Latinamerika är en gemensam 

sådan.34 Chávez har definierat ALBA som en flexibel modell för latinamerikansk integration som 

placerar sociala angelägenheter i det främsta rummet.35

46-47.
26 Bourne
27 Kozloff, Hugo Chávez; Oil, Politics and the Challenge to the U.S., s. 3. 
28 Ibid., 72.
29 Ibid., s. 72-73. 
30 Bourne
31 Harris & Azzi, s. 6.
32 Kozloff, Hugo Chávez; Oil, Politics and the Challenge to the U.S., s. 73.
33 Harris & Azzi, s. 6.
34 Al Attar, Mohsen, & Miller, Rosalie, ”Towards an Emancipatory International Law: the Bolivarian reconstruction”, 

Third World Quarterly, vol. 31, no. 3, 2010, s.  354.
35 DeFeo, Christina, ”ALBA: How Much of a Turn to the Left in Latin American Governance and Economy Policy?”, 

19 juli 2010.
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ALBA föddes alltså som ett alternativ till FTAA och till en början så handlade diskussionerna i 

ALBA inte så mycket om alliansen och innehållet i den nya överenskommelsen utan snarare om 

FTAA  och  dess  nackdelar  för  Latinamerika.  Detta  kan  förstås  av  det  tal  som 

organisationssekreteraren Fernando Bossi höll  för den Bolivarianska folkkongressen 2005. I sitt 

anförande framhöll Bossi att ALBA inte bara är ett svar på FTAA utan något som är större än så. 

Bossi sammanfattade några punkter som ALBA ska förstås utifrån. ALBA är ett  historiskt projekt 

som visserligen uppkom som en motreaktion till FTAA men som också ska ses som ett svar på den 

historiska  konfrontationen  mellan  Latinamerika  och  imperialismen.  FTAA är  ett  imperialistiskt 

projekt  medan  ALBA uppmanar  till  enighet  bland  de  latinamerika  länderna  och  följer  Simon 

Bolivars ideal. Vidare är anti-kapitalistiska värden centrala inom ALBA. Bossi liknar ALBA vid ett 

bord vars fyra ben bärs upp av anti-kapitalistiska värden; komplementerande handlingar, samarbete, 

solidaritet och respekt för nationers suveränitet.  I existerande överenskommelser yttrar sig dessa 

värden.  De komplementerande  handlingarna  visar  sig  exempelvis  i  avtal  mellan  Argentina  och 

Venezuela  där  Argentina  producerar  matprodukter  som  Venezuela  behöver  och  Venezuela  har 

bränsle vilket är viktigt och nödvändigt för Argentina. Samarbete yttrar sig bland annat i oljeavtal 

mellan  Brasilien  och  Venezuela  där  länderna  har  specialiserat  sig  på  olika  typer  av 

utvinningsmetoder och bidrar till  varandra med sin expertiskunskap. Det tredje benet solidaritet 

yttrar sig exempelvis genom PetroCaribe där Venezuela hjälper karibiska länder att få tillgång till 

bränsle till ett ”rättvist” pris. I varje avtal kommer respekten för nationers suveränitet och rätt till 

självbestämmande till uttryck. ALBA ska även förstås som en del i en världsomfattande revolution. 

En  sann  självständighet  för  länderna  i  Latinamerika  kan  inte  uppnås  utan  ett  aktivt  folkligt 

deltagande eller  att  länderna går samman i gemensam handling. Dock är det inte tillräckligt att 

Latinamerikas folk enas för social rättvisa utan att en ny världsordning måste skapas. ALBA kan ses 

som en länk i den kedja som kommer att åstadkomma den revolutionära process som är nödvändig 

för att stoppa exploateringen av människan.36

2.3.1. Medlemsländer och organisation
ALBA  bestod  vid  starten  2004  av  två  medlemsländer,  Venezuela  och  Kuba.  Det  tredje 

medlemslandet blev Bolivia 2006 då den vid tidpunkten nyvalde presidenten Evo Morales officiellt 

skrev  under  ALBA.37 Senare  har  Nicaragua  (2007),  Dominica  (2008),  Ecuador  (2009),  Saint 

Vincent  och  Grenadinerna  (2009)  samt  Antigua  och  Barbuda  (2009)  anslutit.38 Honduras  blev 

36 Bossi, Fernando, ”10 points to understand the ALBA”, 3 november 2005.
37 Harris & Azzi, s. 16.
38 Bourne 
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medlem 2008 under ledning av presidenten Manuel Zelaya.39 Just Honduras inträde i ALBA ses som 

en av förklaringarna till att Zelaya avsattes av en högerledd militärkupp 2009. I januari 2010 röstade 

kongressen i Honduras för ett utträde ur ALBA och alliansen består alltså av åtta medlemsstater 

idag.40 ALBA består även av observationsstaterna Grenada, Haiti,  Paraguay och Uruguay. Dessa 

deltar vid de regionala konferenserna.41

ALBA är något så när uppbyggt med samma organisatoriska modell som den Europeiska unionen.42 

Organisationen består av ett presidentråd, ett ministerråd och ett råd bestående av social rörelser. 

Målet  med  rådet  av  social  rörelser  är  att  organisationer  på  gräsrotsnivå  ska  få  möjlighet  till 

inflytande över beslutsfattandet.43 Några av de största social rörelserna i regionen som till exempel 

MST  och  Via  Campesina  deltar  i  ALBA genom  rådet  för  social  rörelser.  Deras  idéer  om 

omfördelning av mark, fri sjukvård, fri utbildning och livsmedelsförsörjning har blivit en del av 

ALBA:s mål.44 

Samarbetet  inom  ALBA sträcker  sig  över  så  många  som  19  områden:  1.  Olja  och  energi  2.  

Kommunikation och transport 3. Militär 4. Utrikesskulder 5. Ekonomi 6. Lätt- och basindustrier 7. 

Naturresurser 8. Land, mat suveränitet och landreformer 9. Utbildning 10. Universitet 11. Forskning 

och teknologisk utveckling 12. Massmedia 13. Hälsa 14. Jämställdhet 15. Migrationsidentitet 16. 

Boende 17. Demokrati 18. Ursprungsbefolkning 19. Arbetarrörelse45

Inom ramen för samarbetet har en rad projekt påbörjats och genomförts. Bland de första var att  

Kuba,  som är  den  ledande nationen inom medicin  i  regionen,  skulle  skicka  15  000 läkare  till 

Venezuela  och  hjälpa  till  att  starta  upp  hundratal  nya  medicinska  kliniker  i  landet  samt  att 

vidareutbilda  venezulanska  läkare  både  på  plats  och  genom  speciella  stipendier  vid  kubanska 

universitet. I utbyte mot detta skulle det oljerika Venezuela årligen förse Kuba med subventionerat 

bränsle till ett värde av en miljard amerikanska dollar. I ett försök att locka fler länder att delta i  

ALBA-samarbetet  presenterade  Kuba  och  Venezuela  ”Operation  Mirakel”,  vilken  erbjöd 

kostnadsfria operationer mot gråstarr och andra ögonsjukdomar för alla medborgare i Latinamerika. 

2005 hade fler än 122 000 operationer genomförts på sjukhus i Kuba av kubanska läkare. Venezuela 

39 Suggett, James, ”Honduras Joins Venezuela in Bolivarian Alternative Trade Group ALBA”, 26 augusti 2008.
40 Suggett, James, "Honduras Withdraws from ALBA, El Salvador Won’t Join Despite FMLN Support”, 15 januari 

2010.
41 Defeo
42 Ibid.
43 Carlson, Chris, ”ALBA Summit Creates New Model for Latin American Integration”, 30 april 2007.
44 Hattingh, Shawn, ”ALBA: Creating a Regional Alternative to Neo-Liberalism?”, 13 februari 2008.
45 Harris & Azzi, s. 14.
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stod för gratis  flygtransport  och uppehälle  för alla  patienter.46 Fem år  efter  ALBA:s grundande 

rapporterade Kubas president Raul Castro att mer än en miljon människor hade fått hjälp med sina 

synproblem genom ”Operation Mirakel”.47

I den argentinska badorten Mar del Plata samlades i november 2005 ledarna för länderna i Amerika. 

USA med  president  George  W.  Bush  i  spetsen  kom  till  toppmötet  med  förhoppningar  om 

återuppliva samtalen om ett frihandelsavtal48 men stötte på motstånd, inte bara från Venezuela och 

Bolivia  utan  även  de  Mercosur-anslutna  länderna  Brasilien,  Argentina,  Uruguay  och  Paraguay. 

Dessa länder menade att FTAA skulle skada deras ekonomier och toppmötet avslutades utan att 

något avtal ingåtts. Argentinas förre president Nestor Kirchner har uttalat sig så här om toppmötet i 

Mar del Plata: ” That day, Latin America was able to defeat the plans of the world's leading power 

represented  by  President  Bush  and  his  free  trade  policies.  And  that  we  were  able  to  do  it  

collectively. I will never forget that day. That day we had the courage to not just speak on the radio 

when the man is not around, or when the empire's representative isn't there. We acted collectively 

and in coordination. That was one of the most important steps ever taken in the region.”49

Det  språk  som används  i  ALBA-dokumenten  är  inte  likt  det  språk  som vanligtvis  används  i  

bilaterala  handelsavtal.  Det  betonar  sociala  angelägenheter  och  kooperativa  ansträngningar  som 

riktar sig mot medlemstaternas ekonomiska och sociala behov.50 I traditionella handelsavtal används 

uttryck  som  ”komparativa  fördelar”  medan  ALBA talar  mer  om  att  hänsyn  måste  tas  till  de 

politiska, sociala, ekonomiska och juridiska assymetrier som finns i länderna.51 

Vad som kan kallas en hörnsten i ALBA är Compensatory Fund for Structutal Convergence som har 

i  uppgift  att  hantera  och  fördela  finansiell  hjälp  till  de  ekonomiskt  mest  sårbara  länderna. 

Programmet understödjer endogen utveckling; avvisar att ge hjälp till dem som erbjuder arbetare 

svältlöner, främjar ett självförsörjande jordbruk och bildande av kooperativ samt motsätter sig de 

intellektuella äganderättsregimerna eftersom dessa bara skyddar den vetenskapliga och teknologiska 

kunskap som de utvecklade länderna har kontroll över och som försummar biologisk mångfald och 

46 Ibid., s. 6
47 Janicke, Kiraz, ”Eighth ALBA Summit in Havana Marks Achievements & Challenges of Regional Integration”, 14 

december 2009.
48 Harris & Azzi, s. 5.
49 South of the Border, DVD, regisserad av Oliver Stone, Cinema Libre, Los Angeles, 2009.
50 Defeo
51 Kellogg, Paul, ”Regional Integration in Latin America: Dawn of an Alternative Neoliberalism?” New Political  

Science, vol. 29, no. 2, june 2007, s. 201.
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den kunskap som bönder och ursprungsfolk har.52

Ecuadors president Correa menar att ALBA är ett politiskt projekt baserat på solidaritet, integration 

och att vara ägare över sitt eget öde. Han anser att integration inte ska reduceras till ett sökande 

efter fler marknader.53

2.3.2 ALBA i förhållande till andra integrationsprojekt i regionen och som aktör på 
den internationella arenan

I linje med principerna solidaritet, samarbete, komplementering och rättvisa har medlemsländerna i 

ALBA förbundit sig att stödja andra integrationsprojekt som Mercosur och Andean Community. 

Men detta stöd gäller bara så länge som dessa andra projekt inte tillåter en inblandning av dem som 

vanligtvis har försökt att säkra sin egen profit genom att dra fördel av ländernas naturresurser. I ett 

försök  att  öka  sin  politiska  makt  har  ALBA-staterna  format  en  enad  plattform som rör  deras 

gemensamma  problem.  Exempel  på  detta  är  när  ALBA-länderna  vägrade  skriva  under  en 

deklaration vid toppmötet för OAS (Organization of American States) eftersom denna inte innehöll 

några svar på den globala finanskrisen och omotiverat utesluter Kuba. De har även tillsammans 

uttalat ett stöd för den islamska revolutionen i Iran och dess president Mahmoud Ahmadinejad54 

samt haft en gemensam ståndpunkt vid klimatmötet i Köpenhamn 2009. Medlemsländerna har även 

gjort gemensamma uttalanden om USA:s inblandning i Latinamerika och ställt sig mycket kritiska 

till  amerikanska militärbaser  i  Colombia.55 Krav på att  det  område som ockuperas av USA vid 

Guantanamo ska återlämnas till Kuba har ALBA-staterna även gemensamt fört fram.56

2.3.3 Kort bakgrund om länderna och deras ledare
Det oljerika Venezuela styrs sedan 1998 av den förre officeren Hugo Chávez.57 Chávez, som 1992 

misslyckades med ett kuppförsök mot presidenten Carlos Andrés Pérez och fick sitta några år i 

fängelse för det, har sina stora politiska förebilder i Simón Bolívar och Fidel Castro.58 Chávez kallar 

sitt politiska projekt för den  Bolivarianska revolutionen59 och döpte om landet när han kom till 

makten till ”Bolivarian Republic of Venezuela”.60 Venezuela är med sina 27 miljoner invånare och 

en BNP på 349 miljarder  dollar61 det  folkrikaste  och det  rikaste  landet  i  ALBA. Den tämligen 

52 Tussie, Diana, ”Latin America: contrasting motivations for regional projects”, Review of International Studies, vol. 
35, 2009, s. 185.

53 Sugget, James, ”ALBA Bloc Grows by Three New Member Countries at Summit”, 26 juni 2009.
54 Ibid.
55 Janicke
56 ”ALBA Strengthens Trade Alliance, Ratifies Struggle Against the ”Empire””, Latin American Herald Tribune.
57 Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s.3. 
58 Sørensen, Anne M., Fidel Castro, Bokförlaget Forum, Stockholm, 2007, s. 327.
59 www. swedenabroad.com
60 De Mendoza, Walter, ”How Simon Bolivar's legacy reverberates in Venezuela”.
61 https://www.cia.gov  
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frispråkige  politikern  Chávez  har  genomfört  stora  förändringar  vad  gäller  bland  annat  landets 

utrikes- samt energipolitik men kanske främst genom satsningar på olika program inom utbildning 

och hälsa som har finansierats av oljepengar.62 Hans anhängare är landets fattiga som under åren 

inte fått tagit del av Venezuelas oljerikedomar. I deras ögon är han en frälsare som tagit makten från 

den  gamla  korrupta  eliten.  Chávez  motståndare  menar  istället  att  han  är  en  populist  som vill 

förvandla  Venezuela  till  ett  kommunistiskt  land  likt  Kuba.63 2005  bojkottade  oppositionen 

parlamentsvalet vilket ledde till att Chávez kunde genomföra lagändringar utan att behöva bry sig 

om vad de andra partierna hade för inställning. I parlamentsvalet 2010 ställde oppositionen upp i 

valet och fick en del framgångar.64 Omkring 40 procent av chavisterna ersätts den 5 januari 2011 då 

det  nya  parlamentet  tillträder  av  oppositionella  ledamöter.  Bara  några  veckor  innan  röstade 

Venezuelas parlament igenom en lag som möjliggör för Chávez att fram till mitten av 2012 styra 

landet genom dekret och på det viset kan få igenom lagändringar utan att parlamentet måste ge sitt  

godkännande. Anledningen är att landet under december 2010 drabbats av svåra översvämningar 

som gjort 130 000 venezuelaner hemlösa och att hanteringen av katastrofen kräver att presidenten 

kan fatta snabba beslut. Detta är fjärde gången under Chávezs tolv år vid makten som han får styra 

med dekret. Chávez har själv sagt att han har minst 20 nya lagar på gång65, varav några syftar till att 

kontrollera internet som liknar den censur som finns i Kuba och Kina. Kanske antyder denna fjärde 

omgång med dekret att Chávez är orolig. Nästa presidentval äger rum 2012.66

Aymaraindianen Evo Morales blev när han valdes i december 2005 den första presidenten i Bolivias 

historia  som kom ifrån  landets  etniska  majoritet.67 Något  av  det  första  Morales  gjorde  var  att 

nationalisera  landets  naturgastillgångar.  Morales  driver  även  frågan  om  en  legalisering  av  de 

traditionella  kokaodlingarna  hårt.  Att  tugga eller  koka te  på bladen från kokabusken är  väldigt 

vanligt i Bolivia och Anderna och odlingen av kokabusken har djupa rötter i den indianska kulturen. 

Men utanför regionen är koka klassat som en förbjuden drog. För att framställa kokain av kokablad 

krävs fler ingredienser samt en kemisk process. Genom att driva denna politiska fråga har Morales 

gjort sig till ovän med både USA och med Bolivias konservativa höger.68

2006 fick Ecuador sin åttonde president på 10 år i Rafael Correa. Correa som har en doktorsexamen 

62 Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 3-5.
63 Sørensen, s. 327.
64 ”Majoritet för Chávez i parlamentet”, 27 september 2010.
65 ”Chávez  får mer makt i Venezuela”, 18 december 2010.
66 ”Dekret gör Venezuelas parlament maktlöst”, 17 december 2010.
67 Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 10.
68 Ibid., s. 11-12.
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från Illinois, USA, blev den förste vänsterorienterade presidenten sedan landet återfick demokrati 

1979.  I  hopp om att  upplösa  det  gamla  parlamentet  som Correa  menade var  inkompetent  och 

korrupt utlyste han en folkomröstning för en ny lagstiftande församling, en folkomröstning som han 

också vann.69 Correa har visat sig inte vara lika radikal som sina kollegor i Bolivia och Venezuela 

men har liksom de använt grundlagsändringar för att genomföra socialistiska reformer och förflytta 

makt  och  inflytande  från  den  gamla  politiska  klassen  till  de  fattiga.70 Sedan  2000  är  landets 

officiella  valuta  inte  längre  sucre  utan  amerikanska  dollar.  Det  var  efter  att  priset  på  den 

ecuadorianska oljan sjunkit, inflationen skjutit i höjden och landet drabbats hårt av väderfenomenet 

El  Niño  som  vissa  ekonomer  började  tala  om  att  det  enda  sättet  att  stabilisera  Ecuadors 

valutamarknad  var  genom  en  dollarisering.  Med  hjälp  från  IMF  genomfördes  också  en 

dollarisering.71 I  oktober 2010 protesterade polisen i Ecuador mot ett politiskt åtgärdspaket som 

skulle  drabba  offenligt  anställda  genom  bland  annat  delvis  sänkta  löner  och  indragna 

pensionsförmåner. Det började med missnöjda poliser men övergick sedan till något som av vissa 

ses som ett kuppförsök.72 Presidenten Correa som överfölls och skadades av tårgas var tvungen att 

söka skydd på ett sjukhus. De upproriska poliserna omringade sedan sjukhuset och hindrade Correa 

från att ta sig därifrån. När de regeringstrogna poliserna och militären försökte närma sig sjukhuset 

blev  de  attackerade.  Correa  blev  senare  fritagen  då  500  armésoldater  stormade  sjukhuset.73 

Undantagstillstånd  infördes  i  landet  och  oroligheterna  krävde  10  dödsoffer  och  skadade  275 

människor.74

Fidel  Alejandro  Ruz  Castro  som  föddes  1926  i  Bíran,  Kuba75 störtade  1959  landets  diktator 

Fulgencio Batista76 och behöll sedan makten fram till februari 2008 då hälsan tvingade honom att 

avgå.77Landet styrs sedan dess av Fidels fem år yngre bror Rául.78 Fidel Castro har till mycket stor 

del personifierat makten och lämnat ett tomrum efter sig som inte lätt kan fyllas ut av andra. 70 

procent av Kubas befolkning är född efter 1959 då revolutionen ägde rum och har alltså endast 

upplevt Castros socialism. Författaren och Fidel Castros personlige vän Gabriel García Márquez har 

sagt att ”Fidel Castro är revolutionens största styrka men också dess största svaghet.”79 Huruvida 

69 Ibid., s. 13.
70 Forsberg, Håkan, ”Ecuador tar steg åt vänster”, 28 september 2008.
71 Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 49-50.
72 Carp, Ossi, ”Polisens protester som en blixt från klar himmel”, 6 oktober 2010.
73 "Polischefen avgår i Ecuador”, 1 oktober 2010.
74 "Poliser gripna i Ecuador”, 8 oktober 2010.
75 Sørensen, s. 15.
76 Ibid., s. 7.
77 ”Fidel Castro avgår”, 19 februari 2008.
78 ”Raul Castro vald som president”.
79 Sørensen, s. 334.
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revolutionen ska kunna fortleva är mycket beroende av ekonomin.80 Något som kan tyda på att 

Kuba har problem med ekonomin är att en halv miljon av landets statsanställda måste lämna sina 

jobb under den första halvan av 2011. Det finns fem miljoner arbetsföra i Kuba och av dem arbetar 

enbart en halv miljon inom den privata sektorn och av dem ägnar sig de allra flesta åt olagliga 

aktiviteter. Förhoppningen är nu att de som friställs ska kunna få sysselsättning inom den privata 

sektorn.81 En utökning av de områden som privat företagande tillåts inom gjordes nyligen. Privat 

verksamhet får nu finnas inom 178 områden, varav bokföring, kioskförsäljning vid motorvägar och 

förmedling av resor med privata taxibilar är några.82 Planer finns på att en tredjedel av arbetskraften 

om tre år ska jobba utanför den statliga sektorn.83

Nicaragua, som har lite drygt 5 miljoner invånare, är ett av regionens fattigaste länder. Landets styrs 

sedan 2007 återigen av partiet FSLN och Daniel Ortega. FSNL, som också kallas för sandinisterna 

efter  den  nicaraguanske  motståndsledaren  Augusto  Sandino,  genomförde  1979  en  revolution  i 

landet och Ortega satt vid makten i elva år. Innan tillträdet 2007 uttryckte Ortega höga ambitioner 

om att minska fattigdomen och förbättra de sociala förhållandena i landet. Vissa framsteg har gjorts, 

bland annat har antalet analfabeter minskat och reformer för att främja allmän tillgång till hälso- 

och sjukvård har genomförts. Dock är fattigdomen i landet ett stort problem och utvecklingen vad 

gäller  politiska rättigheter bedöms som oroväckande. För att  möjliggöra ett  omval till  president 

2011 vill Ortega genomföra en grundlagsändring.84 Grundlagen förbjuder att återkommande omval 

av en president sker men Nicaraguas högsta  domstol har förklarat  att  paragrafen är ogiltig och 

landets valråd har gett sitt medgivande att Ortega kan ställa upp.85

De övriga medlemmarna; Dominica, Saint Vincent och Grenadinerna samt Antigua och Bermuda är 

tre små ö-nationer i Karibien med ungefär 100 000 invånare var.86

80 Ibid., s. 334.
81 ”Osäker framtid för Kubas statsanställda”, 14 september 2010.
82 ”Privat verksamhet inom 178 områden på Kuba”, 24 september 2010.
83 ”Osäker framtid för Kubas statsanställda”.
84 ”Landöversikt Nicaragua (februari 2010)”.
85 Wallin, Lasse, ”Högern splittrad”, 7 augusti 2010.
86 www.cia.gov/  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Den definition av integration som Mattli utgår ifrån i sin bok The Logic of regional Integration är 

att två eller fler tidigare oberoende stater länkar samman sina ekonomier till den grad att autonomin 

över viktiga områden för inhemsk reglering och policies förflyttas till en överstatlig nivå. Olikt de 

traditionella statsvetenskapliga förklaringarna betonar Mattli  betydelsen av marknadsfaktorer för 

integrationen och till skillnad från de ekonomiska teorierna så menar han att en marknadsintegration 

inte kan förklaras utan institutionella faktorer. 

Det  finns  en  stor  variation  i  vad  olika  regionala  integrationsprojekt  har  åstadkommit.  Den 

Europeiska unionen ses här som ett extremt exempel på framgångsrik integration. Under 40 år har 

unionen lyckats etablera en rad institutioner och policies, samt skapat lagar och regler som står över 

den inhemska lagstiftningen och som är direkt tillämpliga i medlemsländerna. EU har lett till ökad 

handel  och  investeringar  inom regionen  och  till  ett  välstånd  och  en  stabilitet  som inte  setts  i 

regionen tidigare. Europa som under en lång tid var känt för förödande krig och dålig ekonomi har 

fått se en helt annan utveckling. Om EU befinner sig på ytterligheten för lyckade integrationsprojekt 

så återfinns organisationer som Latin American Free Trade Association, the Andean Pact, Economic 

Community  of  West  African  States  och  Middle  German  Commercial  Union på  den  andra 

ytterligheten. Dessa samarbeten har inte mynnat ut i  någon integration.  De integrationsmål som 

sattes upp av organisationerna och vad som egentligen åstadkommits skiljde sig väldigt mycket åt.  

Mittemellan dessa extremer finns organisationer som någotsånär lyckats med integrationen.87

Mattlis ramverk för studier av regional integration har en klar fördel i sin enkelhet, då det pekar ut 

ett  mindre  antal  variabler  som  leder  till  en  framgångsrik  integration.  Lika  stor  vikt  och 

uppmärksamhet riktas mot utbuds- och efterfrågefaktorer.88

3.1 Efterfrågan
Byggandet av regionala institutioner kan ses som ett försök att internalisera externa kostnader som 

går över gränserna i en grupp länder. Dessa externa kostnader ökar när ny teknik höjer potentialen 

för vinster av marknadsutbyte och därmed ökar den payoff som regionala regler, bestämmelser och 

policies kan ge. När ny teknik breddar marknaden bortom ett lands gränser så kommer aktörer som 

skulle tjäna på en bredare marknad försöka att ändra den existerande styrande strukturen. Vilka 

87 Mattli, s. 41-42.
88 Laursen, s. 18.
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vinster  kan  tänkas  komma  ur  en  bredare  marknad?  Vissa  handelsteoretiker  menar  att  större 

marknader kan hjälpa företag att uppnå stordriftsfördelar i produktionen. Vidare anses handel vara 

fördelaktigt eftersom länder då kan utnyttja sina komparativa fördelar. En komparativ fördel uppstår 

när ett land kan producera en vara till ett lägre relativpris jämfört med det andra landets relativpris 

av samma vara. Därmed kan ett land tjäna på att specialisera sin produktion och exportera de varor 

som det kan producera till en relativt låg kostnad. 

Det finns dessutom vinster i  att  investera utomlands.  Investeringsteoretiker menar att  källan till  

vinsterna  av ett  internationellt  utbyte  är  att  ett  företag  som verkar  i  ett  land kan samla  på sig 

produktionsfördelar  såsom  billigare  finansieringskällor,  särskild  kompetens  inom  ledning  och 

marknadsföring och patenterad eller icke-säljbar teknik jämfört med motparter i andra länder. Dessa 

företagsspecifika  immateriella  tillgångar  ger  starka  incitament  till  att  expandera  produktionen 

utomlands,  särskilt  om det  finns  platsspecifika  fördelar  i  värdlandet.  Exempel  på platsspecifika 

fördelar är lägre arbetskraftskostnader, lägre materialkostnader, räntefria lån, närhet till marknaden 

och skicklig och icke-fackansluten arbetskraft.

Investeringar och handel är inte nödvändigtvis två helt skilda saker. Inom internationell handel är så 

kallad handelsrelaterad investering väldigt  vanlig.  En orsak är  att  processen att  specialisera sig 

enligt komparativa fördelar medför investeringar i ökad produktionskapacitet för att kunna förse 

exportmarknader  med  produkter.  Handelsrelaterad  investeringar  kan  också  innefatta  sårbara 

tillgångar  såsom transport  eller  lagermöjligheter.  Kort  och  gott  kan  man  säga  att  investeringar 

generar handel och att handel drar till sig investeringar. 

Det  måste  finnas  betydande möjligheter  att  ett  marknadsutbyte  inom regionen ger  ekonomiska 

vinster.  Om potentialen  till  att  göra  vinster  är  liten,  exempelvis  på  grund  av  att  de  regionala 

ekonomierna inte kompletterar varandra eller för att den regionala marknaden är så pass liten att  

den inte ger några stordriftsfördelar så kommer integrationsprocessen ganska snart att stanna upp 

och rinna ut i sanden.89

3.2 Utbud
Mattli  talar  om att  det  måste  finnas  utbudsförutsättningar  för  integration.  Dessa förutsättningar 

handlar  om att  de  politiska  ledarna  är  villiga  och  förmögna  att  tillmötesgå  den  efterfrågan  på 

integration som finns. Mattli menar att villigheten mycket är beroende av vilket utbyte de politiska 

89 Mattli, s. 42.
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ledarna får av en integration.  Om dessa ledare värdesätter  politisk autonomi,  alltså frånvaro av 

överstatligt ingripande, och politisk makt så är det inte särskilt troligt att de kommer söka efter ett 

djupt integrationssamarbete så länge som deras ekonomier är relativt välmående. Ledare som är 

ekonomiskt framgångsrika kommer sannolikt inte sträva efter en djupare integration eftersom deras 

förväntade marginalvinst av integrationen uttryckt i förbättrade chanser att bli återvalda eller att 

behålla makten är minimal och inte värd kostnaden för integrationen. Men i ekonomiskt svåra tider 

så är de politiska ledarna mer bekymrade över att försöka säkra sin egen överlevnad och därför är 

det mer troligt att de kommer implementera ekonomiska policies som ökar marknadens effektivitet. 

Det krävs dock mer än bara villighet. Kollektiva handlingsproblem kan göra det omöjligt för ledare 

att  genomföra  den  integration  de  vill  se.  Vid  studier  av  regional  integration  är  två  typer  av 

kollektiva handlingsproblem särskilt relevanta, nämligen fångarnas dilemma och koordinationsspel. 

3.2.1 Fångarnas dilemma
Den välkända spelsituationen fångarnas dilemma kan ses som en svår valsituation mellan avhopp 

och samarbete. I den enklaste versionen finns det två stycken aktörer, A och B, och de har att välja 

mellan två olika strategier. I matrisen nedan finns de möjliga utfallen för A och B. Det första värdet  

gäller för aktör A och det andra värdet för aktör B. 

             Aktör B

                                  Samarbeta                       Hoppa av

Aktör A         Samarbeta 3,3 1,4

                      Hoppa av 4,1 2,2

Figur 3.1 Fångarnas dilemma

I ett engångsspel antas aktör A välja att hoppa av eftersom det är det bästa utfallet oavsett vad aktör 

B väljer.  Samma gäller  för aktör  B, vilket  ger  utfallet  2,2.  Det optimala utfallet,  3,3,  kan bara 

uppnås genom samarbete men det skulle vara väldigt instabilt eftersom båda aktörerna skulle kunna 

tjäna på att fuska eller hoppa av. Teorin visar att överenskommelser som skulle ge det optimala 

utfallet  ofta  är  instabila  eftersom  aktörerna  kommer  frestas  att  fuska  eller  hoppa  av 

överenskommelsen för att kunna få ett utfall som är bättre för dem kortsiktigt.90

I det klassiska fångarnas dilemma finns ju bara två aktörer, i en situation med flertalet aktörer ökar 

svårigheterna  att  samarbeta.  Vid  ett  ökat  antal  aktörer  blir  informations-  och 

90 Laursen, s. 11.
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kommunikationsproblemen svårare och aktörerna som deltar i samarbetet kan finna det enklare att 

fuska utan att bli straffade för det. Utsikterna för ett samarbete förbättras om spelet återupprepas. 

Samarbete vid återupprepade spel är mer sannolikt om värdet av ett fortsatt samarbete väger tyngre 

än vad ett avhopp gör. Det är även så att förutsättningarna för ett samarbete ökar om fångarnas 

dilemma-spelet är sammankopplat med andra områden. Alltså att det finns en rädsla för att ett icke-

samarbete kommer sprida sig till andra områden. Denna rädsla ger stater incitament att inte hoppa 

av för att kunna göra kortsiktiga vinster. Empiriska studier har dock visat att om det råder en stor 

osäkerhet och bristande information så ger upprepade spel, sammankoppling till andra områden och 

rykte dåliga garantier mot att samarbetsregler bryts.91

3.2.2 Koordinationsspel
    Aktör B

                              Y1   Y2

Aktör A                            X1 4,3 2,2

X2 1,1 3,4

Figur 3.2 Koordinationsspel

I koordineringsspelet som syns ovan finns två aktörer, A och B. Även här har de två aktörerna två 

olika strategier att välja mellan. Skillnaden mot fångarnas dilemma är att det inte går att säga vilken  

strategi aktör A kommer att välja utan att veta vilken strategi aktör B har valt. Aktör A kommer att 

välja X1 om B föredrar Y1 och X2 om B väljer Y2 och vice versa. Själva handlingsproblemet i 

koordinationsspelet består i att ingen av aktörerna kan välja sin bästa strategi utan att veta vad den 

andra aktören kommer att göra och det finns ingen självklar punkt där en samordning kan ske. När 

väl  en  samarbetslösning  har  uppnåtts  har  ingen  av  aktörerna  incitament  att  hoppa  av.  I  ett  

koordinationsspel är problemet att välja mellan flera stabila och effektiva jämvikter där aktörerna 

har olika motsatta intressen. Medan i fångarnas dilemma är problemet att försöka komma undan en 

stabil men ineffektiv jämvikt. Ett typiskt kollektivt handlingsproblem kan i verkligheten lösas om 

det finns en ledande stat i regionen vars medlemskap eller medverkan i gruppen  – av alla eller av 

en majoritet av gruppen, uppfattas som viktigare än någon annan stat. Att en anpassning sker efter 

ledarens policies är inte bara bra politiskt utan även ekonomiskt då en sådan förändring sannolikt är 

den minst kostsamma för gruppen. Vid upprepade koordinationsspel kan det dyka upp frågor om 

samarbetets  fördelningseffekter  och  dessa  kan  lösas  enklare  med  hjälp  av  en  välvillig  ledare. 

Koordineringen blir svårare vid upprepade spel eftersom det ger stater incitament till att tänka mer 

91 Mattli, s. 50-54.
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på vilka fördelningseffekter koordinationen får. Exempelvis om X1,Y1 upprepas så kommer stat A 

vara rätt nöjd eftersom den får 4 varje gång, medan stat B får sitt näst bästa nämligen 3. Även om 

skillnaden mellan 3 och 4 är liten så blir  summan ganska stor när man lägger ihop det många 

gånger. Hur man ska kunna komma tillrätta med en orättvis och ojämn fördelning av ett samarbetes 

vinster måste diskuteras för att förhindra att missnöje stoppar upp hela integrationsprocessen. En 

dominant  medlemsstat  i  gruppen  kan  fungera  som  en  slags  regional  kassör  som  underlättar 

eventuella spänningar kring fördelning som finns i gruppen. Mattli menar att för att kunna uppnå en 

framgångrik integration så krävs en obestridd ledare i gruppen som söker ett närmare samarbete. En 

sådan stat kan fungera som en slags brännpunkt vid koordineringen av regler, bestämmelser och 

policies.92 Koordinationsspel kan vara svåra att lösa om det institutionella ledarskapet är omstritt 

eller om det inte finns något klart ledarskap.93

Mattli talar alltså om att  det måste finnas ett utbud och en efterfrågan och benämner dessa två 

villkor som starka. Det finns även ett tredje svagare villkor. Detta handlar om huruvida det finns ett  

integrationsfördrag som upprättar  ”sammanhållande institutioner” (commitment institutions) som 

kan  fungera  centralt  övervakande  och  som  en  slags  tredje  part  som  verkställer  integrationen. 

Exempel  på  sammanhållande  institutioner  är  kommissionen  och  Europadomstolen  i  EU. 

Sammanhållande institutioner kan katalysera integrationsprocessen, särskilt om de erbjuder direkt 

tillgång till de aktörer med störst egenintresse av att integrationen genomförs.94

3.3 Insiders och outsiders
Mattli talar även om att det vid regional integration finns insiders och outsiders . Insiders är de som 

deltar och är medlemmar i samarbetet medan outsiders är de som står utanför. Mattli undersöker vad 

som kan förklara när outsiders försöker bli insiders.95

Ett integrationsprojekt kan ha externa effekter på stater som inte ingår i samarbetet, sk outsiders. 

Externa effekter kan exempelvis vara en omläggning av handel och investeringar. Om de externa 

effekterna får en negativ påverkan på outsidernas ekonomier kan det få till följd att även de rör sig i 

riktning mot regional integration. Outsiders som påverkas kommer att ha incitament till att gå med i 

en ekonomisk union i hopp om att anslutningen kommer att förbättra deras ekonomi och därför öka 

möjligheterna för de styrande att sitta kvar vid makten. Men om situationen är sådan att unionen 

inte har något intresse av att ta in nya medlemmar eftersom en utvidgning inte skulle bidra till några 

92 Ibid., s. 55-56.
93 Ibid., s. 42.
94 Ibid., s. 13-14.
95 Ibid., s. 41.
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politiska eller ekonomiska fördelar till  unionen eller  om priset  för ett  medlemskap i  unionen är 

oöverkomligt kan stater istället välja att bilda sin egen regionala grupp. Men precis som för andra 

regionala integrationsprojekt gäller det för sådana här mot-unioner att villkoren för efterfrågan och 

utbud måste uppfyllas. Om inte, riskerar också dessa mot-unioner att misslyckas.96

Det  finns  vissa  invändningar  eller  reservationer  kring  Mattlis  idéer  om faktorer  för  en  lyckad 

integration. Bland annat att trots att det inte nödvändigtvis följer av hans definition av integration så 

ligger hans fokus klart och tydligt på integration av marknader och de policies som krävs för att 

uppnå detta. I vissa andra system som försöker förklara regional integration ligger betoningen på 

integration eller koordinering av andra typer av policies än på dem som skapar frihandelsområden 

eller en gemensam marknad. En vidare invändning rör Mattlis sätt att mäta framgång i termer av 

uppnådda  mål,  då  han  inte  ger  någon  förklaring  till  den  variation  som finns  mellan  regioners 

uppsatta  mål.  Varför,  till  exempel,  är  EU:s  integrationsagenda  djärvare  och  mer  radikal  än 

NAFTA:s? Med en annan definition av framgång än Mattlis skulle kanske den nordamerikanska 

integrationen kunna ses som lika framgångsrik som den västeuropeiska.97  Mattli lyckas inte heller 

särskilt  väl  med  att  förklara  kopplingen  mellan  ekonomisk  och  politisk  integration  och  varför 

politisk integration äger rum. En viktig aspekt för att regional integration ska kunna lyckas är ju 

enligt Mattli att de politiska ledarna måste se att de själva har något att vinna på integrationen. Med 

den synen finns det svårigheter i att förklara varför politisk integration äger rum då den ofta innebär 

att makt och beslut förflyttas från de politiska ledarna. Mattli har en väldigt elitistisk syn på regional 

integration  och  menar  att  de  faktorer  som  är  avgörande  för  att  ett  projekt  ska  lyckas  är  om 

marknadens ledare efterfrågar integration och om  staternas ledare kan och vill tillgodose denna 

efterfrågan. Hans teori ger inte heller utrymme för att kultur, historia, religion eller språk skulle 

kunna ha betydelse för att regional integration lyckas.

För att sammanfatta det hela, områden där det finns ett starkt tryck på marknaden efter en regional 

integration och ett obestritt ledarskap är sannolikheten störst att det kommer ske en framgångrik 

integration.  Dessutom  kan  sammanhållande  institutioner  hjälpa  till  att  katalysera 

integrationsprocessen.98

96 Ibid., s. 43.
97 Laursen, s. 129.
98 Mattli, s. 43.
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4. EFTERFRÅGAN PÅ INTEGRATION I LATINAMERIKA

4.1 ALBA och oljan
Även om ALBA vill vara ett alternativ till nyliberalism och frihandel är det ändå en organisation 

som vill främja handel och investeringar. Handel och investeringar ska dock baseras på samarbete 

och  målet  ska  inte  vara  att  skapa  vinster  utan  att  förbättra  människors  liv.  En  integration  av 

energisektorn ska främst ske för att bättre kunna möta människors behov.99 

Olja och energi är en central punkt i ett integrerat Latinamerika. Chávez tänker sig ett PetroAmerica 

som ett slags latinamerikanskt OPEC. Länder som Brasilien, Colombia, Venezuela och Trinidad har 

statligt ägda oljebolag vilket skulle möjliggöra ett PetroAmerica om den politiska viljan fanns.100 

Redan idag existerar PetroCaribe, som är en allians initierad av Chávez och som starkt är influerat 

av ALBA:s principer. PetroCaribe bildades 2005101 och är ett samarbete mellan det venezuelanska 

statligt  ägda  oljebolaget  PDVSA och  14  karibiska  nationer.102 PetroCaribe  gör  det  möjligt  för 

länderna  i  Karibien  att  köpa  subventionerad  olja  samt  att  få  utvecklingsstöd  från  Venezuela. 

Alliansen erbjuder även förmånlig finansiering med väldigt låg ränta och medlemsländerna kan om 

de  vill  betala  oljan  med  rabatterade  exportprodukter  såsom  socker  och  bananer.  Trots  att 

amerikanska UD skickat ett brev till  deltagarna vid mötet då PetroCaribe skulle bildas och som 

bland  annat  innehöll  passagen  ”The  US  is  seriously  preoccupied  by  the  growing  threat  to 

democracy in  Venezuela,  the  concentration  of  power  in  the  executive,  the  politicization  of  the 

judiciary, a corrupted electoral authority that does not inspire confidence, and the attack on basic 

rights and rule of law … There is increasing proof that Venezuela is actively using its oil wealth to  

destabilize its democratic neighbors in the Americas, by means of the financing of extremist and 

anti-democratic groups in Bolivia, Ecuador and other places.”103 så skrev alla länderna villigt under 

avtalet. Den jamaicanske premiärminister uttryckte att PetroCaribe var en välkommen livlina.104

I artikeln ”ALBA: How Much of a Turn to the Left in Latin American Governance and Economic 

Policy?”  skriver  Christina  DeFeo  att  ALBA:s  framgång  mycket  är  beroende  av  stabiliteten  i 

Venezuelas ekonomi. Hon refererar till Michael Magan  vid tidskriften Foreign Policy som varnar 

99 Hattingh
100Guevara, Aleida, Chávez, Venezuela & the New Latin America, Ocean Press, Melbourne, 2005, s. 103.
101Harris & Azzi, s. 23.
102Fox, Michael, ”Defining the Bolivarian Alternative for the Americas – ALBA”, 9 augusti 2006.
103Harris & Azzi, s. 23.
104Ibid., s. 23.
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för att CARICOM (Caribbean Community som är en organisation bestående av 15 länder) 2015 

kommer  att  vara skyldig Venezuela en tredjedel  av sin totala  utlandsskuld.  Konsekvenserna  av 

Venezuelas  ekonomiska  makt  är  enorma.  De  karibiska  länderna  skulle  befinna  sig  i  en  prekär 

situation  om Venezuela  väljer  att  ändra  oljepriset  eller  minska  leveranserna  av  olja.  Utan  den 

rabatterade oljan skulle medlemmarna av PetroCaribe och ALBA vara tvungna att kämpa för att 

betala av sina ökade skulder. Det finns kritiker som menar att framtiden för ALBA inte är hållbar. 

Detta bland annat eftersom Venezuela har den högsta inflationen i Latinamerika och har flertalet 

skulder, varav en till Kina på 20 miljarder dollar. DeFeo menar att ALBA är nära sammankopplat 

med Venezuela och därför är dess framgång beroende av att den venezuelanska oljan säljs till stabila 

priser.  Om  inkomsterna  från  oljan  skulle  minska  skulle  det  innebära  en  riktig  prövning  för 

Chávezadministrationen. Vidare anser DeFeo att ALBA:s grund är baserat på en oförnybar resurs 

som bara kommer att bli dyrare och svårare att utvinna. 105 

Att ALBA till en mycket stor del är finansierat av den subventionerade oljan från Venezuela har fått 

konsekvenser för ALBA under finanskrisen. ALBA:s överlevnad har vilat på Venezuela. Chávez 

har tidigare sagt att tack vare hans socialism för 2000-talet kommer Venezuela vara isolerat från om 

omvälvning  sker  annorstädes.  Flertalet  av  ALBA:s  projekt  etablerades  under  en  period  då 

Venezuela upplevde en oljeboom och priset på råolja låg på nära 150 $ per fat. Men olja som vara 

har blivit väldigt flyktig och priset har rasat till 50 $ per fat. Den inhemska situationen har visat för  

Chávez att Venezuela inte är immunt mot finanskriser och han har erkänt att så länge som priset på 

olja ligger kring 50 $ per fat kommer Venezuela stå inför stora svårigheter. Finanskrisen har även 

påverkat ALBA-initiativet PetroCaribe. Enligt rapporter har Venezuela inte levererat de kvoter som 

landet kommit överens om till Dominikanska republiken och infrastrukturprojekt för gas och olja 

har behövts senareläggas i bland annat Nicaragua. Om länderna i PetroCaribe mitt i den globala 

finanskrisen inte skulle kunna få subventionerad olja från Venezuela skulle de ställas inför en riktigt 

svår situation. Kanske skulle en sådan situation ge möjlighet för nyliberala institutioner såsom IMF 

att komma med räddningsaktioner. Detta skulle i sådana fall motverka ALBA:s önskan om att skapa 

en multipolär värld där USA har en mindre dominerande roll.106 

Martin Hart-Landsberg menar i en artikel i Monthly Review att ALBA hittills har lovat mer än vad 

alliansen har kunnat hålla. Till viss del kan detta förklaras av att ALBA inte existerat under så lång 

tid men också att de få länder som gått med i samarbetet har stora behov och har inte så mycket att  

105DeFeo
106Neary, Jodie, ”Venezuela's ALBA in the face of the Global Economic Crisis”, UpsideDownWorld, 5 januari 2009.
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tillföra till det kollektiva utvecklingsarbetet.107 Nikolas Kozloff konstaterar i boken Revolution! att 

ALBA hittills  hade spelat  en politisk roll  men hade egentligen haft  liten effekt på volymen av 

handel i regionen.108

4.2 Handel inom ALBA
Statistik visar att transaktionerna mellan ALBA-medlemsländerna var 1996 ungefär 200 miljoner 

dollar. 2004 då ALBA bildades uppnådde handel 1,5 miljader dollar och 2009 uppgick den till 6,5 

miljader dollar.109 Nicaragua har sett att exporten till  Venezuela har vuxit  mycket kraftigt sedan 

presidenten Daniel Ortega undertecknade ALBA-avtalet. På tre och ett halvt år har exporten ökat 

med 6 000 %, från 2 miljoner dollar 2006 till 119 miljoner dollar 2009. Venezuela är nu, efter USA, 

landets viktigaste exportmarknad. Den utvecklingen är ganska anmärkningsvärd då Venezuela innan 

Nicaraguas inträde i ALBA inte ens fanns med bland de 25 viktigaste. Visserligen har Nicaragua 

tidigare varit mycket beroende av Venezuelas olja men nu har landet kunnat exportera bönor, kött 

och nötkreatur. Ortega tror att den venezuelanska marknaden även kommer växa i fortsättningen. 

Det finns dock ekonomer och affärsledare som oroar sig för att Nicaragua och Venezuela bygger ett 

ekonomiskt korthus på en ostadig grund av politisk retorik. Analytiker varnar för att alla skakningar 

i  något  av de politiskt  ostadiga länderna skulle  kunna få  förödande effekter  för  ALBA och en 

fortsatt bilateral handel. Jose Guerra, tidigare topptjänsteman vid Venezuelas centralbank och chef 

på den nationalekonomiska institutionen vid University of Central Venezuela, menar att det är en 

politisk handel och att den inte är hållbar på något sätt. Han har även sagt att affärsrelationen mellan 

oljejätten  och  det  fattiga  centralamerikanska  landet  är  ”ideologically  convenient,  but  nothing 

else.”110 Guerra varnar också för att om en förändring i styret i Venezuela eller Nicaragua skulle 

intetgöra affärsuppgörelsen. Även faktorer som Venezuelas ekonomiska kris kan komma att påverka 

Nicaraguas roll som en framväxande handelspartner. 2009 införde Chávez ett handelsembargo mot 

grannlandet Colombia. Om Chávez skulle känna press på att normalisera handelsrelationen med 

Colombia menar Guerra att handeln med Nicaragua kommer att sluta eftersom Nicaragua inte kan 

konkurrera med Colombia. Av dessa anledningar har den privata sektorn i Nicaragua bett Ortega att 

formalisera  handelsrelationen  med  Venezuela  genom  att  underteckna  ett  frihandelsavtal  innan 

bubblan  brister.  Genom  att  sätta  upp  klara  regler  nu  hoppas  Nicaraguas  privata  sektor  att 

handelsrelationen mellan de två länderna kan utvecklas bortom Chávez och Ortegas handslag och 

backslap bakom kulisserna.111 

107Hart-Landsberger, Martin, ”Learning from ALBA and the Bank of the South”, september 2009.
108Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 59.
109"Trade between ALBA countries in 2010 above $400 million as sucre grows”, 18 augusti 2010.
110Rogers, Tim, ”Has Nicaragua found its silver bullet?”, 16 juli 2010.
111Ibid.
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I dokumentet som grundade ALBA och som undertecknades av Venezuela och Kuba kom länderna 

överens  om  att  förbinda  sig  till  handelsinitiativ  och  samarbetsprogram  som  skulle  vara  lika 

fördelaktiga för båda parter och därmed skulle länderna kunna uppnå sitt ekonomiska och sociala 

öde.  ALBA försöker  ha koll  på i  vilket  stadium i utvecklingen som de olika medlemsländerna 

befinner sig i för att kunna säkerställa att varje nation är garanterad en del av integrationsprocessens 

vinster.112 

Hugo Chávez har i en tv-intervju sagt att ALBA är ett integrationssystem som det inte finns något  

motstycke  till,  varken i  Latinamerika  eller  i  resten  av  världen.  Han berättade  att  det  bilaterala 

samarbetet  med  Kuba  har  hjälpt  Venezuelas  jordbrukssektor  att  få  ett  uppsving,  diversifierat 

industrin och stärkt landets program mot fattigdom. Chávez menade att det kubanska folket har gett 

ett stort bidrag till den bolivarianska revolutionen men också att Kuba tjänat på samarbetet.  “Both 

nations  have  benefitted  from  this  relationship,  respecting  the  particularities  of  our  respective 

systems... both revolutions will continue to be consolidated and to mutually support each other.”113

Venezuelan Bank of External Commerce menar att  eftersom produktionen i  regionen inte är så 

diversifierad så kan inte FTAA bli en möjlighet till utveckling där ekonomisk tillväxt är i harmoni  

med en ökad livskvalitet och folket får en högre grad av välbefinnande.114

Alberto Acosta, energi- och gruvminister i Ecuador har sagt att ”energy integration would inevitably 

lead to political integration among left-leaning regimes through the region”.115

4.3 SUCRE - en gemensam valuta
Vid  det  åttonde  ALBA-mötet  i  december  2009  bestämde  medlemsländerna  att  konkretisera 

överenskommelsen om att bilda en regional valuta, kallad SUCRE. Målet med valutaprojeket är att 

ge ett alternativ till den amerikanska dollarn vid kommersiella utbyten och säkerställa en monetär 

suveränitet  för  medlemsländerna.116 Genom att  betala  för  varor  med  SUCRE undviker  man de 

transaktionskostnader som uppstår vid användningen av amerikanska dollar på de internationella 

marknaderna. En användning av SUCRE uppmuntrar också till ett mer stabilt handelssystem som är 

112Defeo
113Suggett, James, ”Cuba and Venezuela Commemorate 10th Anniversary of Bilateral Cooperation” 8 november 2010.
114Venezuelan Bank of External Commerce, (Bancoex), “What is the Bolivarian Alternative for Latin 
America and the Caribbean?”5 februari 2004.
115Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 34.
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mindre påverkat av globala ekonomiska förhållanden.117 En gemensam valuta är även ett steg i en 

vidare integration. Kubas biträdande utrikesminister Rogelio Sierra sa vid mötet att ”to the extent 

that inter-ALBA trade on the basis of this system (the SUCRE) increases and consolidates...the 

higher the levels of integration and complementarity of our economies will be”.118 Inledningsvis 

kommer valutan enbart vara virtuell men enligt Chávez kommer den bli ”as real as the Euro, to 

increase our trade and liberate us from the dictatorchip of the dollar”.119 I juli 2010 användes för 

första  gången  SUCRE  som  valuta  vid  en  handelsöverenskommelse  mellan  två  ALBA-

medlemsländer. Ecuador sålde då 15 000 ton ris till Venezuela för 1,89 miljoner Sucres (det går 

1,25 Sucres på en dollar). Hugo Chávez uttryckte vid den historiska affären att ”the implementation 

of the Sucre democratize the economy in our countries, it allows us to advance towards freeing 

ourselves from the dollar, decoupling ourselves from the international hegemonic system.”120 Det 

finns även förhoppningar om att länder i Syd- och Centralamerika samt Karibien som står utanför 

ALBA-samarbetet senare ska börja använda valutan.121 De länder som har ratificerat SUCRE är 

Bolivia, Venezuela, Kuba och Ecuador.122 För regeringen i Dominica innebär införandet av valutan 

SUCRE ett dilemma. Detta eftersom landet sedan tidigare är med i Eastern Caribbean Currency 

Union. Frågan är om Dominica kommer riskera att göra sina grannar i Karibien upprörda eller om 

regeringen  anser  att  landets  intresse  bättre  tillgodoses  genom  att  följa  efter  Kuba,  Venezuela, 

Bolivia och Ecuador.123

117Mather, Steven, ”Venezuela Pays for First ALBA Trade with Ecuador in New Regional Currency”, 7 juli 2010.
118Janicke
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120Mather, Steven, ”Venezuela Pays for First ALBA Trade with Ecuador in New Regional Currency”.
121Fontaine, Thomson, ”Proposed ALBA currency the sucre poses dilemma for Dominica government” , 18 april 2009.
122"Trade between ALBA countries in 2010 above $400 million as sucre grows” .
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5. UTBUD AV INTEGRATION I LATINAMERIKA

5.1 Medlemsländer
På den politiska skalan  befinner  sig  samlingen av länder  som ingår  i  ALBA på vänsterkanten. 

Ledarna i länderna har en tydlig vänsterorientering. Under det senaste decenniet har en vänstervåg 

dragit över Latinamerika med framgångar för politiker som Chávez i Venezuela, Lula i Brasilien, 

Kirchner i Argentina, Ortega i Nicaragua, Correa i Ecuador och Bachelet i Chile. De riktigt stora 

staterna i Latinamerika, ekonomiskt och befolkningsmässigt sett, såsom Argentina, Brasilien och 

Chile har valt att stå utanför ALBA. Visserligen har några av länderna ingått bilaterala avtal med 

exempelvis Venezuela och är med och finansierar TV-bolaget TeleSur. Trots att  Brasiliens förre 

president  Lula  uttalat  en  stark  önskan  om en latinamerikansk integration  ”I  dream we have  a 

structure of a common currency in South America. And to have a South American constitution. And 

a South American labor federation. We are changing the level of governance in Latin America.”124 

och trots att Chávez har uttryckt ”I am going to keep stressing the point, for example, in Brazil, and  

with  other  countries  too,  but  of  course  Brazil  is  the  giant  of  South  America.” 125 så  är  inte  ett 

brasilianskt ALBA-medlemskap en verklighet. Det är uppenbarligen så att något i ALBA inte lockar 

fler  länder.  Chávez och Lula  delade  kritiken  mot  FTAA och båda  ledarna  vill  se  ett  integrerat 

Latinamerika men formen för och vägen till integrationen har presidenterna haft olika åsikter om. 

Lula har satsat på Mercosur. Även Venezuela är ett av Mercosurs fem medlemsländer. Utåt sett har 

Chávez och Lula visat enighet och en ömsesidig vänskap men inom Mercosur finns det allvarliga 

politiska sprickor mellan Venezuela och Brasilien. Chávez har rest mycket runt i Sydamerika och 

gjort  upp oljeaffärer,  attackerat  den  amerikanska  kapitalismen och förespråkat  en socialism för 

2000-talet  medan  Lula  fortsatt  att  ha  nära  band  till  USA och  främjat  användningen  av  den 

brasilianska sockerrörsbaserade etanolen. De har tävlat om vem som får störst inflytande i regionen 

och vem de mindre länderna ska se upp till. Brasiliens förre president Lula hade en annan vision av 

integration än Chávez som vill  utveckla ALBA och se att  Mercosur  ska agera mer progressivt 

ekonomiskt.  Enligt Lulas plan,  som han kallade Santiago konsensus,  skulle regional integration 

byggas på hög ekonomisk tillväxt men också se till utbildning, miljö, investeringar inom forskning 

och utveckling, effektiv beskattning och infrastruktur.126

En lärdom som har kunnat dragits från Europa är att regionala integrationsprojekt ofta behöver stora 

medlemsländer  och  personer  med  hög  ställning  inom  organisationen  som  har  en  teknokratisk 

124South of the Border
125Guevara, s. 103.
126Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 67.
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förmåga  att  ge  en  vision  och  ledarskap  till  resten  av  gruppen.  I  Mercosur  har  Brasilien  och 

Venezuela både konkurrerat och samarbetat om den här rollen.127 Kozloff menar att utan ett stöd 

från Brasilien, som utan tvekan är det ekonomiskt sett viktigaste landet i regionen, kommer det bli  

svårt för Chávez att sprida en annan typ av ekonomisk modell.128

Brasiliens syn på handels- och utrikespolitiken har varit och är fortfarande att en liberalisering av 

handeln  är  i  landets  intresse.  Målet  med  denna  strategi  är  att  säkra  en  större  tillgång  till  de 

europeiska och amerikanska marknaderna och att  detta kommer leda till  att  alltmer brasilianska 

exportvaror säljs. Även om Brasilien sökt sig nära USA gällande utrikespolitiken har länderna inte 

samma synsätt i alla frågor om politik och handel. Exempelvis i frågan om patent på läkemedel och 

om  en  större  tillgång  till  de  utvecklade  ländernas  marknader  för  jordbruksprodukter.  Men 

meningsskiljaktigheterna  gäller  inte  synen  på  internationell  handel  utan  USA:s  motsägelsefulla 

strategi då de förordar en liberalisering men praktiserar en protektionistisk politik.129

Attityden  till  Brasilien  hos  de  latinamerikanska  länderna  är  tvetydig.  I  vissa  frågor  anses  det 

strategiskt viktigt  att ha en stark ledare i regionen och Brasilien har vanligtvis tagit  den rollen. 

Brasilien har vid några tillfällen, bland annat i WTO, kunnat lätta det tryck som USA sätter på de 

svagare staterna i regionen. Men att Brasilien har detta ledarskap har även ett pris i form av en mer 

interventionistisk och dominerande brasiliansk utrikespolitik.130 

Chávez har lyckats locka sju länder att bli medlemmar i ALBA. De två första som anslöt, Kuba och 

Bolivia, är två av regionens svagare länder och har egentligen inte så mycket att förlora på att gå 

med i samarbetet. Regionens ekonomiska giganter Brasilien och Argentina har å ena sidan visat en 

entusiasm i ett visst samarbete med Chávez men å andra sidan varit starkt tveksamma till att delta i 

en union som så uppenbart förolämpar USA. USA är ju en mycket viktig handelspartner till båda 

länderna.131 Lula har uttryckt sig så här: ”I personaly have no interest in fighting the U.S. The only 

thing I want is to be treated as equals.”132

5.2 Regionalt ledarskap
Som tidigare  nämnts  betonar  Mattli  vikten  av  att  en  stat  tar  sig  an  ledarrollen  i  ett  regionalt 

127Tussie, s. 183.
128Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 67.
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samarbete  och  kan  fungera  koordinerande  och  lösa  eventuella  konflikter.133 I  fallet  ALBA 

framkommer bilden tidigt att den rollen innehas av Venezuela och Hugo Chávez. Ledarskapet tycks 

också  vara  tämligen  ohotat  och  obestritt.  Fernando  Bossi,  organisationssekreteraren  säger 

avslutningsvis i sitt tal till den Bolivarianska folkkongressen att ALBA ”can count on a determined 

leader who has shown his convictition and courage: Commander Hugo Chávez.”134

Edgardo Lanner skriver att integrationsprojekt i Latinamerika ”depend on the political processes, 

the productive structures, the correlation of existing forces both global and regionally, as well as 

within each of the participating countries”.135

För att Chávez ska lyckas med att bredda sin revolutionära agenda måste han fundera över hur 

hållbart hans ALBA-projekt är när han inte är president längre.136 Detta kan visserligen dröja då det 

venezuelanska folket  i  mars  2009 röstade  genom en grundlagsändring  som gör  det  möjligt  för 

politiska representanter att ställa upp för omval ett obegränsat antal gånger. Chávez kan nu alltså 

ställa upp i presidentvalet 2012 och även kandidera efter det.137 Harris och Azzi menar att genom att 

engagera  de  sociala  rörelserna  i  regionen  och  att  genomföra  ALBA:s  åtaganden  att  fördjupa 

demokratin i regionen genom att involvera den lokala valmanskåren så kommer Chávez att öka 

chanserna att fler länder blir medlemmar i ALBA och tids nog hitta en lämplig efterträdare.138 Den 

danska journalisten  Anne M. Sørensen menar  att  ”alliansen på längre sikt  är  bräcklig  och helt 

beroende av om Chávez sitter kvar.”139

ALBA är i stor utsträckning beroende av de beslut som medlemsländernas presidenter tar. Beslut 

om  olika  åtgärder  tas  och  implementeras  uppifrån  och  ner.  Rådet  för  social  rörelser  har  en 

rådgivande  roll  men  dess  betydelse  verkar  endast  vara  marginell.  Hart-Landsberger  menar  att 

uppifrån och ner-perspektivet  innebär  att  det  sällan finns  en folklig  diskussion om hur  ALBA-

projekt  bäst  implementeras.  Detta  gör  det  svårare  att  inrätta  effektiva  former  för 

arbetstagarinflytande i de nybildade statliga företagen och att säkerställa att utbildnings-, sjukvårds- 

och media systemen är lyhörda för samhället  de verkar  i.  Hart-Landsberger  menar  att  ALBA:s 

transformativa potential försvagas på grund av detta.140
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Av vissa ses organisationen som ett instrument för Venezuela att driva oljediplomati och ett sätt för 

Caracas att främja dess oljereserver och dess politiska och ekonomiska intressen. Michael Magan 

menar att ALBA inte är något mer än PetroCaribe. Chávez använder ALBA som ett instrument för 

att sälja venezuelansk olja billigare än världsmarknadspriset till  medlemmar av PetroCaribe och 

PetroSur i  utbyte mot varor och tjänster som bekämpar fattigdom. ALBA finansieras främst  av 

Chávezs  subventionerade  olja  och  relationen  mellan  dessa  två  är  för  nära  för  att  vara  en  ren 

tillfällighet. Chávez har format ALBA så att han kan sälja mer olja.141

Hart-Landsberger  konstaterar  också  att  ALBA  hittills  varit  beroende  av  den  venezuelanska 

regeringens  ledarskap  och  finansiella  generositet.  Men  han ser  faror  i  att  organisationen  är  så 

beroende av ett land. En är att Venezuela skulle kunna bli helt överväldigat och därför underminerar 

ALBA:s beslutsprocess och dess organisatoriska samstämmighet. En annan fara är att så stor vikt 

har lagts på Venezuelas finansiella kapacitet och att finanskrisen visat på svårigheterna i detta. Hart-

Landsberger  menar  att  den  globala  finanskrisen  är  ett  tveeggat  svärd  för  ALBA. Kollapsen på 

världsmarknaderna och instabila valutor ger ALBA ny legitimitet och ökar trovärdigheten till dess 

upprop  för  skapandet  av  ett  nytt  ekonomiskt  system.  Men  å  andra  sidan  hotar  de  sjunkande 

oljepriserna Venezuelas förmåga att upprätthålla flera av ALBA:s redan existerande projekt.142

I sektorer där producentintressen ibland konkurrerar med utländska företag och som ofta spelar en 

avgörande  politisk  roll  kan  regeringar  mycket  väl  svara  på  globaliseringsvågen  och  open 

regionalism på ett sätt som försöker skydda och vårda områden för lokala aktörer. Den regionala 

arenan  används  av  regeringar,  företag  och  andra  aktörer  för  att  kunna  stå  emot  och  forma 

marknader.  Regeringar  som  erhåller  sin  politiska  legitimitet  från  sin  kapacitet  att  åta  sig  ett  

traditionellt socialt ansvar kan tvingas att vända sig till regionala initiativ för att kunna bibehålla 

sysselsättningsgraden och policyinstrument.143

5.3 Villigheten hos politiska ledare beror på integrationens pay-off
ALBA har varit viktigt för att stärka Chávezs position i den spänning som finns mellan honom och 

Vita huset  och i  internationella handelsförhandlingar.  Inte  så mycket  för att  ALBA har varit  så 

effektivt eller på grund av vilka som är medlemmar utan för dess symboliska makt och att Chávez 

därmed  blir  ensam  bärare  av  ett  konkret  alternativ  till  den  amerikanska  frihandelsfokuserade 
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integrationen.144

Chávez har inte bara använt oljan som ett politiskt instrument för att befästa banden med Kuba utan 

också för  att  konsolidera sina allianser  i  Sydamerika.  Genom att  integrera den sydamerikanska 

energisektorn försöker Chávez bli mindre beroende av USA.145

För Fidel Castro kom Chávezs intåg på den internationella arenan som en skänk från ovan. När 

Sovjet föll 1991 förlorade Kuba sin viktigaste handelspartner och landets ekonomi drabbades hårt 

av  detta.  Trots  att  Castro  ombildade  ekonomin  för  att  locka  till  sig  utländska  investerare  så 

försämrades den kubanska levnadsstandaren jämfört med under kalla kriget och en ganska stor del 

av befolkningen levde i fattigdom. Men genom den importerade oljan från Venezuela kunde Fidel 

Castro i maj 2005 fördubbla minimilönen för 1,6 miljoner arbetare och höja pensionerna.146 

5.4 Demokrati och ett folkligt stöd
ALBA främjar inte bara deltagandedemokrati inom den egna organisationen utan kräver också att 

medlemsländerna  implementerar  deltagandedemokrati  i  hemlandet.  Själva  målet  med 

deltagardemokrati är något som skiljer ALBA från de nyliberala frihandelsavtal som prackats på 

fattiga stater av USA och EU. Shawn Hattingh menar i en artikel att ALBA:s framgång hänger på 

dess förmåga att leva upp till målet om deltagardemokrati.147 Som tidigare nämnts är ett folkligt 

deltagande av både sociala rörelser och det civila samhället en del av ALBA-samarbetet och till viss 

del även dess ursprung. Men det har funnits (och finns fortfarande?) en dissonans mellan vad som 

sägs och hur verkligheten ser ut när det gäller konstruerandet av ALBA. De officiella förslagen 

presenteras som om att de kommer från folket men i praktiken utgörs ALBA av de mellanstatliga bi- 

och multilaterala avtal som signerats av medlemstaternas presidenter. Harris och Azzi menade 2006 

att det knappt varit synligt i avtalen att det funnits med ett folkligt deltagande när dessa förhandlats 

fram.148 Vid ett av de senare ALBA-mötena, nämligen det tionde i ordningen och som ägde rum i 

juni 2010, fanns 300 deltagare från olika ursprungs- och afrokaribiska grupper med. Dessa deltog 

tillsammans med lika många delegater från medlemsländerna i fyra olika arbetsgrupper som bland 

annat diskuterade hur man utövar politiska och sociala rättigheter mot rasism och diskriminering, 

klimatförändringar  samt internationell  handel.  Slutsatserna av arbetsgruppernas  diskussioner  tog 

medlemsländernas ledare med i den deklaration som skrevs under vid mötets avslutande.149 Detta 

144Harris & Azzi, s. 26.
145Kozloff, Revolution! South America and the Rise of the New Left, s. 24.
146Ibid., s. 24.
147Hattingh
148Harris & Azzi, s. 13.
149Mather, Steven, ”Tenth ALBA Summit: Hundreds of Activist Delegates Participate”, 28 juni 2010.
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skulle  mycket  väl  kunna  vara  ett  exempel  på  att  ALBA vill  se  ett  folkligt  inflytande  över 

organisationen.

En del av den hårdaste kritiken som internationell press har riktat mot Chávez har handlat om hans 

påstådda missbruk av Venezuelas oljetillgångar för att genomföra sin egen politiska agenda. Harris 

och  Azzi  menar  att  ALBA i  allafall  i  retoriken  är  mer  än  ett  nätverk  av  industriellt  smarta 

demagoger som enats för att bygga upp ett välstånd i deras respektive länder. Att ALBA inte innebär 

en ”hård integration”, alltså en integration som kretsar kring pipelines och handelsvaruutbyten, är 

enligt Harris och Azzi nyckeln till att ALBA ska kunna lyckas i framtiden. Om ALBA inte lyckas 

leva  upp  till  de  mål  om  folkligt  deltagande  och  deltagandedemokrati  som  satts  upp  och  om 

människor inom miljörörelsen och sociala rörelser inte får ett ökat inflytande inom organisationen 

riskerar ALBA att alienera den grupp som kanske stödjer projektet mest. Om en sådan situation 

skulle uppstå skulle de demokratiskt valda ledarna såsom Chávez och Morales riskera att äventyra 

sina  starka  politiska  mandat  i  hemlandet.  Harris  och  Azzi  menar  att  en  implementeringen  av 

ALBA:s principer borde kännetecknas av subsidaritetsprincipen, att beslut ska fattas på den lägsta 

ändamålsenliga nivån, för att projektet ska få legitimtet i medlemsländerna.150 

150Harris & Azzis, s. 13.
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6. SLUTSATSER

6.1 Resultat och slutsatser
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida ALBA har förutsättningar att lyckas som 

ett regionalt integrationsprojekt. Utgångspunkten har varit Mattlis teoretiska ramverk. Att ett projekt 

lyckas innebär att de uppsatta målen uppnås. I fallet ALBA tycks det råda en skillnad mellan vad 

alliansen vill åstadkomma och vad man egentligen har uppnått. ALBA har väldigt långtgående och 

ambitiösa mål. Synen att det är ett historiskt projekt och en del i en större kamp och vill verka för  

utveckling i de latinamerikanska länderna är inte några ambitioner som uppnås i första taget. ALBA 

är relativt nystartat och vid studierna av denna organisation har det tydligt framkommit att formen 

för samarbetet har vuxit fram. Kanske talar tiden till ALBA:s fördel. Utvecklingen med den globala 

finanskrisen har inneburit en utmaning för det latinamerikanska samarbetet bland annat i och med 

att  oljepriset  sjunkit  kraftigt  samt  att  Venezuelas  ekonomi  har  drabbats  av  den  ekonomiska 

nedgången. Å andra sidan har finanskrisen visat baksidan på det ekonomiska system som ALBA så 

starkt kritiserar och vill vara ett alternativ till  och kanske gjort att samarbetet har fått en annan 

legitimitet.

Samarbetet  inom  ALBA är  något  annorlunda  jämfört  med  andra  regionala  integrationsprojekt. 

Betoningen ligger inte på ökad vinst utan på komplementering, samarbete och utveckling. Viktigt 

för alliansen är även motståndet mot imperialism, kapitalism och USA som är en symbol för båda 

dessa. Flera av länderna var med i det tidigare samarbetet Andean Pact som misslyckades delvis på 

grund av att länderna inte var några naturliga handelspartners. Den interregionala handeln var liten 

innan och även under samarbetet. Venezuelas bank för extern handel menar att diversifieringen av 

produktionen i regionen är begränsad. Detta skulle kunna tala för att det inte finns någon vidare 

efterfrågan på regional integration i ALBA-området. Inom ramen för ALBA-samarbetet har dock en 

hel del handel och utbyte ägt rum. Mycket av de avtal som har slutits har involverat Venezuelas 

olja. Olja mot läkare, olja mot kött, olja mot bönor. Just att samarbetet kretsat så starkt kring olja har 

visat sig ha sina problem under den globala finanskrisen och flera menar att faktumet att Venezuelas 

ekonomi är så nära förknippat med ALBA kan innebära stora svårigheter. 

ALBA har bildat en egen valuta och som under 2010 för första gången användes vid en transaktion 

mellan två medlemsländer. Motivet bakom den nya valutan SUCRE tycks främst vara att göra sig 

mindre beroende av den amerikanska dollarn som bekrivs i hårda ordalag. En frigörelse från USA är 

överordnat de transaktionskostnader som är förknippat med användningen av dollarn. Att det skulle 
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finnas en stor efterfrågan på en egen valuta är svårt att se. 

Venezuela och Hugo Chávez har alltsedan ALBA initierades varit pådrivande och haft en ledande 

roll  i  organisationen.  Venezuela  har  dessutom  haft  ett  tämligen  obestritt  ledarskap.  Möjliga 

förklaringar till detta är att just Chávez var initiativtagare till organisationen samt att många av de 

projekt som ALBA planerar och genomför finaniseras av den venezuelanska oljan. Att Kuba, som 

varit  medlem sedan starten,  har  bytt  ledare kan ha  haft  en  viss  inverkan på att  Venezuela  och 

Chávez haft ett så stort inflytande. 

Att  Brasilien  inte  är  medlem  i  ALBA är  både  en  fördel  och  en  nackdel  för  samarbetet.  Ett 

brasilianskt medlemsskap skulle antagligen vara förknippat med en maktkamp likt  den som det 

finns tendenser till inom Mercosur och enligt Mattli kan ett bestritt ledarskap utgöra hinder för att 

ett integrationsprojekt ska kunna lyckas. Nackdelen med att Brasilien står utanför samarbetet är att 

landet är det största landet befolkningsmässigt och dessutom är den största ekonomin i regionen. 

Utan Brasilien kan det bli det svårt att skapa ett nytt ekonomiskt system.

De utmaningar som ALBA står inför i  framtiden rör bland annat  hur organisationen ska kunna 

utveckla en handel som i mindre utsträckning är beroende av oljan. Om ALBA ska fortleva är detta 

ett måste. I ett något kortare perspektiv är ledarskapet i medlemsländerna av intresse. Styret i Kuba 

står inför utmaningar i ekonomin och i att hitta efterträdare till bröderna Castro. Chávez har i och 

med  en  grundlagsändring  möjlighet  att  sitta  som president  i  Venezuela  i  flera  mandatperioder 

framöver. Att föreställa sig ett ALBA utan Chávez känns i dagsläget otänkbart. Med tanke på hur 

utvecklingen  i  Honduras  blev,  är  det  inte  en  omöjlighet  att  något  av  medlemsländerna  vid  ett 

eventuellt regeringsskifte kräver utträde ur alliansen. Ledarskapets roll är kanske ännu viktigare i 

ALBA än i andra regionala integrationsprojekt på grund av samarbetets ideologiska ståndpunkter. 

Något som Mattli inte explicit uttrycker som en viktig aspekt för ett regionalt integrationsprojekt 

men som ändå kan tänkas rymma inom vad de politiska ledarna kan vinna på en integration är 

vikten av demokrati och folkligt stöd. ALBA har visserligen inget folkvalt parlament eller liknande 

men väl ett råd bestående av representanter från olika sociala rörelser i regionen. Flera uttrycker att 

alliansen  förmåga  att  lyssna  in  folkrörelserna  och  ge  dessa  inflytande  kan  vara  avgörande  för 

samarbetets framtid. 

Mattli betonar vikten av ett regionalt ledarskap för ett framgångsrikt regionalt integrationsprojekt. 
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Ledaren  kan i  ett  samarbete  fungera  som en regional  kassör  som kan se  till  att  de  vinster  av 

integrationen fördelas på ett sätt så att medlemsländerna blir nöjda. Utan tvekan innehar Venezuela 

rollen som ledare i ALBA-samarbetet. Vid undersökningen har det framkommit att den som kanske 

tjänat mest på integrationen, både ekonomiskt och ideologiskt, är Venezuela. Mattli menar ju att 

kollektiva  handlingsproblem kan lösas  genom en  ledande  stat  och  att  en  anpassning sker  efter 

ledarens policies. Men vad händer om det ledande landet är alltför dominerande och är den som 

tjänar mest på integrationen? Åtminstone en artikel lyfter ett varningens finger för att Venezuela 

skulle kunna stjälpa hela projektet. 

6.2 Personliga reflexioner
I uppsatsarbetets startskede var jag lite orolig dels för att det skulle vara svårt att hitta information 

om ALBA, med tanke på att det bildades 2004, samt att det skulle vara en nackdel att jag inte kan 

spanska. Dessa två orosmoment visade sig dock inte vara några stora hinder. Visserligen finns det 

inte särskilt många böcker som behandlar organisationen, om den nämns så är det oftast ett kort 

stycke där en ytlig beskrivning ges, men en hel del artiklar finns om ALBA vilket gjorde att jag inte 

upplevde materialinsamlingen som ett problem. Inte heller har mina bristande spanskakunskaper 

känts som ett så stort problem. Urvalet av materialet hade antagligen varit större om jag hade kunnat 

spanska men jag tror inte att resultatet hade blivit så väldigt annorlunda. Annat hade det varit om 

min frågeställning varit en annan, exempelvis om jag velat undersöka de olika medlemsländernas 

motiv till varför de gått med i alliansen.

Det har varit väldigt intressant att fördjupa sig i ett ämne som inte är så känt eller  diskuterat  i 

Sverige. När jag började undersökningen hade jag endast grunda kunskaper om ALBA och under 

arbetets gång har bilden av en komplex och unik organisation vuxit fram. Jag var inte riktigt beredd 

på att ALBA var så pass nära förknippat med oljan.

En sista personlig reflexion är att Chávez och Venezuela beskrivs väldigt olika i olika medier. I 

vissa medier får man bilden av att Chávez är en maktgalen diktator medan andra menar att han är en 

man  som  har  folkets  stöd  och  som  gör  mycket  för  de  fattiga  både  i  Venezuela  och  i  hela 

Latinamerika. Antagligen ligger sanningen någonstans däremellan. 
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