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Iberoamerika – ett samarbete 

En kvalitativ studie 

Angelica Sjösten 

Sammanfattning 

Denna undersökning behandlar ämnet Iberoamerika, och uppkomsten av denna, som under 

många år fungerat som en dimension, där Latinamerika, Spanien, Portugal och Andorra, skapat 

ett samarbete utifrån att ha varit en relation till institutionalisering av organisation. Syftet är att 

med denna kvalitativa studie undersöka vilka intressen som kan tänkas ligga bakom skapande 

och framtida fortlevnad av ett iberoamerikanskt samarbete. Jag har till min hjälp använt mig av 

tidigare rapporter som tagits fram av SEGIB, den organisation som uppstått inom den 

iberoamerikanska dimensionen. Jag väljer att titta på det valda ämnet, Iberoamerika, ur olika 

perspektiv, som är: realism, liberalism, konstruktivism, samt vad som definierar en 

internationell organisation. Jag väljer dessutom att komplettera med en kvalitativ 

innehållsanalys. Målet är att skapa mig en uppfattning om hur man arbetar på global nivå, inom 

det valda ämnet - Iberoamerika - och utifrån vilka referensramar man utgår från.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion och bakgrund 

Denna undersökning handlar om att ta reda på hur Iberoamerika kan betraktas ur olika 

perspektiv, vad som kan tänkas ligga bakom detta samarbete som finns mellan Latinamerika, 

Spanien, Portugal och Andorra, där de tillsammans bildar Iberoamerika. Vi börjar därför med 

att redogöra för vad termen betyder. Denna består av två ord, ibero och amerika, och började 

användas i mitten av 1800-talet. Det förekommer att Iberoamerika blandas ihop med termen 

Latinamerika, som innefattar samma stater, men Spanien, Portugal och Andorra är inte 

inkluderade. Den skillnad som oftast identifieras med Iberoamerika är att det syftas på de länder 

som varit portugisiska och spanska kolonier, medan Latinamerika syftar på de länder där man 

talar latinska språk. Varför jag väljer detta område är därför att det inte är fullt utforskat eller 

definierat varför det existerar en iberoamerikansk dimension. Där två världsdelar samspelar på 

global nivå för att skapa dialog, fred och säkerhet för de inblandade staterna och dess 

medborgare.(Arenal 2009:1-2) Frågan om det är viktigt att ha ett samarbete, mellan 

Latinamerika och Europa, och vilka intressen kan tänkas styra det fortsatta deltagandet, är lika 

intressant att undersöka då som idag. Jag väljer att undersöka Iberoamerika med utgångspunkt 

internationell organisation, och hur följande teoretiska perspektiv: realism, liberalism och 

konstruktivism definierar en internationell organisation.  Jag fokuserar på att titta på hur 

intressen och struktur formas av olika skäl. Jag vill därför göra en prövning och undersöka 

vilket av följande perspektiv som är bäst lämpat att använda sig av när man tittar på stater och 

deras intressen för samarbete. Konceptet Iberoamerika uppstod, enligt författaren Fredrik 

Johannesson, redan i slutet av 1800talet till början på 1900talet.(Johannesson 1922:109) Enligt 

forskaren Celestino Del Arenal, skulle Iberoamerika definieras som en kulturell dimension, där 

länder som delar samma språk och arv identifierar sig med en och samma kultur.(Arenal 

2009:3)  

 

Med denna bakgrund, kommer jag att försöka undersöka varför det uppstått en iberoamerikansk 

dimension, där spår av denna dimension finns att hitta som tidigast slutet på 1800talet, enligt 

Johannesson. Anledningen till att jag vill undersöka uppkomsten av Iberoamerika och dess 



2 

 

framställning, är tankar som uppstod vid min praktik på SEGIB, la Secretaría General 

Iberoamericana, som bland annat institutionaliserats och uppstått ur denna iberoamerikanska 

dimension år 1991, fast då under namnet SECIB, la Secretaría Iberoamericana. Intresset fanns 

redan då att fördjupa mig inom området för att senare försöka definiera de olika intressen som 

kan tänkas ligga bakom ett varaktigt, och fortsatt samarbete i framtiden.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med min undersökning är att undersöka Iberoamerikas varaktighet och vad som ligger 

bakom skapandet av denna dimension. Jag vill komplettera det vi redan vet om dimensionen 

genom att kolla på hur en internationell organisation definieras, samt vilka grunder en 

organisation är konstruerad och uppbyggd på. Detta skulle innefatta att undersöka 

organisationen SEGIB, som uppstått inom den iberoamerikanska dimensionen, och titta på om 

de uppfyller internationella organisationer riktlinjer . Jag vill även studera detta område, 

Iberoamerika, utifrån olika perspektiv, då det i nuläget har varit svårt att definiera just vad en 

iberoamerikansk dimension är för något. Detta har innefattat att jag, som tolkare, fått utveckla 

egen definition av Iberoamerika än så länge. Jag har då använt mig av ordet gemenskap, 

refererat till den spanska betydelsen una comunidad, men även uttryckt Iberoamerika vara en 

dimension många gånger.  I denna undersökning kommer jag även att försöka analysera två 

texter, genom att göra en kvalitativ innehållsanalys. Det är uttalanden i form av offentliga 

rapporter, som är framtagna vid två olika toppmöten. Ett är från år 1991 när man hade det allra 

första mötet mellan de länder som då ingick i den iberoamerikanska organisationen, då kallad 

SECIB. Det andra är från år 2012 då man såg över organisationens funktion och uppgift och nu 

kallade man det SEGIB. Det är viktigt att tänka på att den ekonomiska krisen påverkat länder 

som Spanien och Portugal, som är två av de aktörer som är medlemmar av organisationen, och 

att detta tas med av hänsyn till när jag undersöker vilka intressen som finns för det fortsatta 

samarbetet. Dock bör inte glömmas att min huvudfokus kommer att vara Iberoamerika, men 

eftersom att det gett upphov till institutionalisering av en organisation, betyder det att jag bör 

observera de normer Iberoamerika representerar utifrån skapandet av organisationen. Den 

frågeställning jag väljer att utgå ifrån består av två frågor: 

 

Fråga 1: Hur ser den iberoamerikanska dimensionen ut i relation till de offentliga rapporter, 

och dess innehåll som man representerar på internationell nivå?  
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Fråga 2: Vilka intressen ligger bakom skapande och framtida varaktighet av en 

iberoamerikansk dimension? 

 

1.3 Metod och material 

 

I samband med denna undersökning är jag intresserad av att få svar på hur den iberoamerikanska 

gemenskapen uppstått och vilka intressen som kan tänkas ligga bakom skapande och den 

framtida varaktigheten av en internationell relation likväl organisation. Det jag koncentrerar 

mig på att göra är en kvalitativ studie där jag tittar på Iberoamerika som internationell 

organisation, där jag försöker att förklara det ur olika teoretiska perspektiv, vilka följande är: 

realism, liberalism och social konstruktivism, med tillämpning av kvalitativ innehållsanalys. 

Jag är medveten om andra inriktningar och tolkningar inom respektive teori, dock gör jag ingen 

fördjupning inom dessa. Olika offentliga rapporter skrivna av forskare inom ämnet 

Iberoamerika kommer att diskuteras, med tillämpning av de olika teorierna. När det kommer 

till kvalitativ innehållsanalys har två offentliga rapporter, som tagits fram av la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), valts ut. Den första är från år 1991 från mötet som hölls i 

Guadalajara, Mexico, och det är det allra första dokument som talar om för oss forskare vad 

huvudsakligen den iberoamerikanska gemenskapen innebar. Den andra rapporten är från år 

2012, och denna rapport är väsentlig därför att det året och det mötet tar upp om den 

Iberoamerikanska gemenskapens framtid och hur man kan utveckla den ytterligare. Dessa 

kommer att analyseras och framställas utifrån en egen modell, som sedan förklaras i olika steg, 

med tillämpning av de olika teoretiska perspektiven. Den kvalitativa innehållsanalysens 

riktlinjer, har hämtats från  Maria Henricsons  bok Vetenskaplig teori och metod: från idé till 

examination inom omvårdnad (2012), där denna har bidragit till skapandet av denna, egna, 

modell, i anknytning till hur man kan gå tillväga vid analys av innehåll i offentlig rapport. Alla 

valda perspektiv har jag som mål att använda mig av för att förstå grunden till samarbete och 

utveckling av en dimension och organisation, och även reflektera över om ett perspektiv är 

bättre än de andra. Jag vill med hjälp av de olika perspektiven: realismen, liberalismen, och 

konstruktivismen försöka skapa mig en uppfattning om vad Iberoamerika är för något. Hur man 

enklast förklarar dimensionen, och utifrån vilka verktyg kan man definiera den aktuella 

debatten kring dess framtid och varaktighet. Kan man ställa de olika perspektiven emot 
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varandra? Eller kompletterar de varandra? Är de olika bra på att förklara olika tänkbara 

fenomen?  

 

Nu till periodiseringen av mitt material, där detta innebär att jag måste begränsa mig inom en 

viss period. När det kommer till uppkomsten av Iberoamerika, väljer jag att titta på perioden 

mellan 1890-1910. Dessa årtal är valda utifrån den litteratur som funnits tillgänglig inom 

tidigare forskning av Iberoamerika. När det kommer till de två offentliga rapporterna, 

sammanställda av SEGIB, utgår jag ifrån att analysera en offentlig rapport från år 1991, 

Guadalajara, Mexico. Det är sammanställt av det första framträdandet och toppmötet 

organiserat av SECIB, som SEGIB då hette. Till att analysera en rapport från år 2012, där 

sammanställningen av det toppmötet som då ägde rum i Cádiz, Spanien, handlade om att 

ifrågasätta Iberoamerikas dimension och framtid.  

 

Mitt material består av både primära och sekundära källor, där de sekundära förklarar de mest 

relevanta kring mina valda perspektiv och referensramar: internationell organisation, realism, 

liberalism, konstruktivism samt kvalitativ innehållsanalys. De primära källorna är rapporter 

som är direkt hämtade från organisationen SEGIBs hemsida, det vill säga en uppdaterad och 

direkt källa. De sekundära källorna fungerar som en tillämpning till att beskriva de olika valda 

teorierna som finns diskuterade och analyserade av andra författare inom liknande ämnen. Jag 

har till min disponering använt mig av den kurslitteratur som varit aktuell för denna uppsats, 

där olika författare som Anol Bhattacherjee, Wayne Booth et al., Fejes & Thornberg, Bergström 

& Boréus med flera främst varit användbara till fördjupning av de valda teorier samt analys. 

Där bland annat Boréus ger sin tolkning av hur man kan analysera en text. Primära källor, i 

form av vetenskapliga rapporter och artiklar, alla funna via internet via google.com. Exempel 

på primära källor är de två rapporter som SEGIB sammanställt år 1991 och år 2012, efter de 

sammanträdande som då ägde rum respektive år. Dessa källor kommer att analyseras och 

tillämpas med de olika teoretiska perspektiven, samt de offentliga rapporter som framställts av 

SEGIB. Dessa finns tillgängliga på deras officiella hemsida, och vill man läsa vidare om deras 

arbete hänvisar jag till min källförteckning för internetadress. De offentliga rapporterna, av 

SEGIB, har påverkat min studie av Iberoamerika till viss del, då jag anser dessa representera 

ett resultat av vad organisationen arbetat och arbetar för. Med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen har jag kunnat granska innehållet med hjälp av de olika teorierna. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är mestadels inspirerad av Marie Henricssons tolkning och 
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riktlinjer, då jag har främst använt henne som referensram för att skapa min egen bild. 

(Henricson 2013:333)  

 

Skapandet av den egna tolkningen och förståelsen har utvecklats till att bli ett material, där jag 

ställer upp de två dokumenten gentemot varandra, och liknande material har jag inte lyckats 

hitta. Denna kommer att representeras i uppsatsen, och originaltexten där informationen är 

hämtad ifrån finns att titta på under avsnitt bilaga. Som jag nämnde tidigare är den uppdelad i 

olika steg, och detta för att skapa en förståelse kring hur detta kan studeras med hänvisning till 

realism, liberalism och konstruktivism. 

 

1.4 Kvalitativ innehållsanalys  

 

Jag väljer att göra en kvalitativ innehållsanalys på det första offentliga dokument som 

sammanställts efter det första toppmötet av SECIB som ägde rum 1991 i Guadalajara, Mexico 

(SEGIB, ”Declaración de Guadalajara. Mexico. 19 de julio de 1991”) till att analysera det 

nästsista offentliga dokumentet av föregående möte (2012) som då ägde rum i Cadiz, 

Spanien.(SEGIB, ”Declaración de Cádiz”. XXII Cumbre Iberoamericana 2012) På detta mötes 

agenda kom förändringar av samarbetet upp och blev senare ett önskemål att ta med på nästa 

möte. Då jag väljer att utgå ifrån att göra en kvalitativ studie, innebär det att jag vill förstå hur 

uppkomsten av Iberoamerika skett och vilka intressen som är grundläggande för dess skapande 

och framtida fortlevnad. Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för att ha lägre reliabilitet 

och replikerbarhet, än den kvantitativa forskningen. Detta kan enklast beskrivas som läran om 

tolkning, som kretsar kring hur jag, som forskare, väljer att förstå ett fenomen. Med detta vill 

jag lägga grunder för hur viktig kontexten (sammanhanget) av de två dokument spelar roll för 

hur man representerar organisationen, men samtidigt hur Iberoamerika framställs. Här är 

förståelsen viktigare än själva förklaringen, och det kan uppstå problem som innebär att man 

inte alltid kan få ett absolut rätt svar. (Bhattacherjee 2012:113) 

 

Kvalitativ innehållsanalys används när man har som utgångspunkt att analysera, kartlägga eller 

försöka förstå hur samhällsfenomen och frågor framställs i olika medier. Denna ansats anses 

vara lämplig att använda vid analys av formella handlingar. I mitt fall innebär detta offentliga 

dokument som utfärdats av en organisation efter varje årlig sammankomst, och därför anser jag 

som forskare att detta lämpar sig bäst för min undersökning.(Fejes & Thornberg, 2009:136) 
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Två andra författare, Göran Bergström och Kristina Boréus, säger att man till olika texter kan 

ställa sig olika frågor, som kan preciseras, för att i nästa steg besvara de forskningsfrågor som 

ställts. Det de säger är att det som argumenteras i en text, kan hjälpa oss att uppfylla våra mål, 

eller att texten kan uppfattas som ett uttryck för de idéer som samhället vill lyfta fram. 

(Bergström & Boréus 2012:15) Med hjälp av att undersöka de ord man är intresserad av att 

analysera, och sen när man blivit säker på användningen av dessa, finns möjligheten att göra en 

kvalitativ analys av dessa. Där meningar med utvalda ord, sägs kunna bidra till strukturer som 

i sin tur påverkar aktörerna, staternas agerande. (Bergström & Boréus 2012:16) 

 

De dokument som jag analyserar signalerar en viss struktur som är uppbyggd kring de olika 

stater, aktörer, och hur dessa förhåller sig till den innerbörd som dokumenten kan tänkas 

representera. Fokus här har varit att försöka förstå vad de olika dokument ”talar” om för det 

samhälle som det omges av, samt vilken kultur som texten producerats i. (Fejes & Thornberg 

2009:139) Med syfte att skapa förståelse om vad texterna talar om för oss, gör att jag valt att 

använda mig av ett antal olika ord, och utgått ifrån hur dessa framställts i form av meningar, 

och vad för slags information har de i sin tur förmedlat till oss, mig, om den iberoamerikanska 

dimensionen.  Utgår man ifrån vad texterna förmedlar, kan man försöka återkoppla dessa 

meddelanden till konstruktivismens perspektiv och titta på hur strukturen kan styra aktörerna 

och vilka intressen som kan tänkas ligga bakom dessa.(Gustavsson & Tallberg 2009:89) 

 

En kvalitativ innehållsanalys kan man arbeta med på olika sätt, och används ofta för att lära 

forskare att arbeta med texter där man tittar på struktur och beskrivning. En kvalitativ 

innehållsanalys kan uppfattas att vara den enklaste analysformen, men den kan bli så avancerad 

som man gör den till. Den har sitt vetenskapliga ursprung inom teologin under 1600-talet, men 

det var under 1800-talet och början av 1900-talet som man började använda sig mer av detta 

när man gjorde analyser av tidningar. (Henricsson 2013:330)  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen har man utvecklat på flera sätt, men få forskare har beskrivit 

hur man gått tillväga när man analyserat.  Innehållsanalysen kan bestå av olika delar, och allt 

beror på vad man väljer att utgå ifrån, där bland annat en organisation kan fungera som föremål 

för utförande av studie.(Henricson 203:331-332) Detta skulle innebära att det kan studeras 

utifrån olika perspektiv som till exempel ur ett liberalistiskt perspektiv, och att man ringar in 

ekonomin som en gemensam faktor. Där ekonomi ofta uppfattas vara ett gemensamt intresse 

enligt liberalisterna och eventuellt en bidragande faktor till skapandet av en organisation. Det 
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ekonomiska intresset kan representeras i form av text, offentlig handlig, som tar upp exempel, 

i form av meningar, som säger att man vill arbeta för fri handel.  Går man ett steg vidare finns 

det olika sätt att förhålla sig till olika termer, och den term jag väljer att utveckla här är termen 

meningsenhet, som består av ett antal ord, och de har ett gemensamt budskap. Detta tillåter 

tolkare att reducera den textmassa som man analyserar till valda väsentliga ord från ett antal 

meningar. Det budskap vi finner, i form av ord, kan signalera till exempel struktur som ofta är 

förknippat med konstruktivismen, fri marknad som kan kopplas med liberalismen, och suveräna 

stater tolkade ur realistiskt perspektiv. Då skapar man ett innehåll som i nästa steg blir 

betydande underlag för kodning. Meningsenheten kan då beskrivas med ett enda ord, och 

fungera som en kod, där koden i nästa led fungerar som stöd för att förstå de olika sammanhang 

som finns i relation till texten. Använder man sig av flera koder med liknande innehåll, har man 

underlag till det som kallas kategori. Där likande data inte får upprepas i två kategorier, utan de 

ska kunna uteslutas mot varandra. Kategorierna (koderna) kan presenteras med ett och samma 

tema, för att sin tur visa på en röd tråd som binder samman alla kategorier. (Henricson 

2013:333) 

 

 

1.5 Disponering av uppsats   

 

Jag vill börja här med att klargöra tankar och idéer kring det valda ämnet. Jag väljer att titta på 

iberoamerika och inblandade aktörer, som till exempel SEGIB, ur samtliga teoretiska 

perspektiv: realism, liberalism, social konstruktivism och internationell organisation, som i sin 

tur ska hjälpa mig att förstå vad intressen för samarbete grundas på, och hur dessa formas mellan 

olika stater. Jag väljer att först ta upp de valda teorierna och vad som är skrivet kring dessa, för 

att sedan redogöra för tidigare forskning och bakgrund av Iberoamerika. Detta är för att få en 

bild av vad för slags material som finns kring uppkomsten av Iberoamerika. Därefter kommer 

jag att presentera min undersökning, min analysdel, där jag kommer att redogöra för vad som 

finns skrivet om Iberoamerika, med ett försök att tillämpa de tre olika teorierna, samt presentera 

min analys av de två utvalda offentliga dokumenten som SEGIB sammanställt utifrån det första 

mötet från 1991, och sedan från det nästsista mötet från 2012. Utifrån dessa offentliga dokument 

har jag försökt att göra en innehållsanalys, och de offentliga dokumenten finns att läsa som 

original under bilaga 1 och 2. De är skrivna på spanska.  Jag har endast bifogat de sidor som 

använts, och hänvisar till segib.org för vidare läsning. Jag har försökt att skapa en egen tabell, 
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som använts och förklarats i olika steg. Tabellen är skriven på spanska, utefter min egen 

tolkning av de två valda dokumenten, och jag redogör för innehållet av dessa på svenska, det är 

uppdelat i olika steg för att förklara min tankegång. I min roll som tolkare har jag här använt 

mig av de olika teorierna genom att titta på ett antal ord, meningar, som kan tänkas representera 

ett, låt oss säga, realistiskt perspektiv, liberalistiskt perspektiv eller konstruktivistiskt perspektiv 

samt vilka riktlinjer man följer inom internationell organisation. För att i nästa steg försöka 

definiera och diskutera i min slutsats hur Iberoamerika kan tolkas utifrån offentliga rapporter, 

samt vilka intressen som kan tänkas representera denna dimension.  

 

 

 

 

2. Teoretisk ram 

 

2.1 Introduktion till teorier 

 

Internationella relationer uppstår genom att man har intressen, och dessa kan innefatta allt från 

säkerhet till handel. När man har en relation uppstår i många fall institutioner, och dessa 

fungerar som mellanhänder där samarbete sker mellan olika stater. Detta skulle betyda att en 

organisation byggs upp stegvis, och har riktlinjer att uppfylla, och detta kan man titta på ur olika 

perspektiv. Det har skett en ökning av institutioner och organisationer som representerar 

internationell politik, och olika teorier har prövats för att undersöka uppkomsten av dessa och 

de olika intressen som kan tänkas ligga bakom. Man har även försökt skapa förståelse kring hur 

de fungerar och hur samverkan sker på internationell nivå och vilken effekt de uppnår inom 

världspolitik. Det talas mycket om uppkomsten av olika organisationer och hur olika teoretiska 

perspektiv använts för att fastställa utvecklingen och fortlevnaden av dessa, och de perspektiven 

som jag väljer att redogöra för och hänvisa till, är: realism, liberalism och konstruktivism, med 

anknytning till internationell organisation.(Carlsnaes et al. 2002:192) 

 

I detta avsnitt kommer jag att förklara de olika teorierna, och jag är fullt medveten om de andra 

inriktningar som förekommer inom varje vald teori, och det är inte aktuellt för min 
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undersökning. För jag vill ta reda på vad realism och liberalism har med iberoamerikansk 

dimension att göra? Eller social konstruktivism av hur man agerar på global nivå vid samarbete?  

De olika teorier är framtagna för att vi, forskare och studenter, ska kunna tillämpa och förstå 

varför något fortfarande är befintligt och bestående. Jag väljer därför att förklara hur en 

internationell organisation kan se ut, för att senare använda mig av detta vid tolkning av 

Iberoamerika och SEGIB. Genom att tillämpa de olika perspektiven: realism, liberalism och 

konstruktivism, på internationell organisation, får jag möjligheten att värdera de olika intressen 

som kan tänkas ligga bakom den iberoamerikanska dimensionen.  

 

2.2 Internationell organisation 

 

Termen internationell organisation har använts till att referera till en bredare rang av fenomen, 

det vill säga refererat oftast till formella internationella organisationer. Dessa kunde innefatta 

organ från de förenta nationernas system, vilket är något vanligt att tala om när det kommer till 

internationella institutioner. Formella organisationer blir därför viktiga att fokusera på i 

samband av en undersökning, och detta därför att de flesta har byrå och skickar fredsmäklare. 

Det som kan göras är att titta på dem som aktörer som tillhandahåller internationella 

fördelnings- och kollektiva varor.(Carlsnaes et al. 2002:193) Dock är detta inte det enda de 

anses göra, då det på senare tid noterats att formella internationella organisationer reglerar olika 

problem inom berörande stater som kan röra det politiska, sociala och ekonomiska. Forskare 

inom organisation påpekar att genom utveckling av särskilda kompetenser kan man via 

organisationer förvandla den olika agenda och mål som finns. Det menas att genom 

organisationer, från denna tolkning, skulle kunna fungera som slags enheter som skapar mening 

och identitet. Därför krävs det att man ägnar sig åt att titta på hur verksamt en framtid 

organisation kan bli, det vill säga från att enbart vara en dimension eller samarbete till att i nästa 

led byråkratiseras. Detta innebär att anamma en internationell organisations struktur som 

representerar de olika aktörer, länder, som följer en normativ standard som i nästa led appliceras 

vid statliga beslut.  Många internationella organisationer har både administrativa och politiska 

element, där de administrativa anställda arbetar för själva organisationen och sen har vi de som 

är politiskt aktiva som arbetar med organisationen, men som arbetar för sina egna hemländers 

regeringar.(Barkin 2006:41) Olika organisationer kan ha olika komponenter i sitt byråkratiska 

styre, men de flesta har något slags sekretariat som är det centrala och administrativa organet 

av organisationen. (Barkin 2006:42) Förutom att ha en strikt administrativ och fungerande 
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sekretariat, kan internationella organisationer ha olika avdelningar som i sin tur hanterar olika 

slags frågor som kan handla om allt från ekonomi- till miljöfrågor. Dessa avdelningar har som 

uppgift att utvecklas tillsammans med olika framtagna program i kombination av undersökning 

och forskning. Det är en fördel att föra dessa olika avdelningar därför att expertisen inom olika 

valda frågor stärks och man kan bättre arbeta tillsammans för främjandet av till exempel 

ekonomi och miljöfrågor. (Barkin 2006:43) En ytterligare faktor som kan vara avgörande för 

en internationell organisation är huruvida den är juridisk eller legal. Detta betyder att denna 

funktion kan bestå av att erbjuda juridisk rådgivning till att döma tvistlösning mellan stater. 

Många internationella organisationer har en legal byrå eller institution som tillgodogör med råd 

till både sekretariat och dess medlemmar som är relaterade till denna internationella 

organisation. Därefter har denna administrativa funktion en innerbörd när det kommer till direkt 

implementering.(Barkin 2006:43) Internationella organisationer bör få uppmärksamhet, då de 

visar potential och drivkraft att påverka eventuella sociala influenser i samhället.(Carlsnaes et 

al. 2002:193) 

 

Forskare betraktar internationella organisationer som en uppsättning regler som är ämnade till 

att styra internationellt beteende. Regler är oftast uppfattade som påståenden som reglerar och 

ser till att åtgärder kan tillämpas, förbjudas eller krävas.(Carlsnaes et al. 2002:194) Detta skulle 

ifrågasättas av en realist, som skulle säga att organisationer är en uppsättning regler som 

föreskrivs åt stater att förhålla sig till vid samarbete men också vid konkurrens med varandra. 

Definieringen av “internationell” organisation har flera fördelar, för det tillåter forskare att 

undersöka underliggande principer som till exempel regler och beslutstagande procedurer. Men 

det är inte alltid en organisation kan sammankopplas till en institution, och detta bör 

uppmärksammas vid undersökning av informella institutioner som inte alltid behöver ha 

organisationer som är direkt associerade till dem själva. Ett exempel här skulle vara FN, som 

kan innesluta flera institutioner. (Carlsnaes et al. 2002:194) 

 

Oavsett definiering av organisation är det relativt fritt från någon som helst specifik tillhörande 

teoretisk perspektiv att undersöka hur denna är uppbyggd. Därför att det finns få krav, som är 

kvalificerade, att tillämpa vid social konstruktion av regler. Detta ger forskare, mig, möjligheten 

att titta på organisationer ur olika perspektiv, för att i nästa led utforma en teoretisk driven 

tolkning. Utgår man ifrån att tillämpa de olika teorierna realism, liberalism och konstruktivism 

på att titta hur en internationell organisation är uppbyggd skulle man kunna undersöka när regler 

är som mest effektiva att följa vid samspel mellan olika aktörer eller att titta på vad för slags 



11 

 

beteendemönster som uppstår vid interaktion mellan de olika aktörerna, länderna. (Carlsnaes et 

al. 2002:194) 

 

2.3 Realism 

 

En realist väljer att porträttera en internationell organisation utifrån att koncentrera sig på 

intressen istället för ideologi, och att söka fred genom styrka, genom att bevisa att stormakter 

visst kan samarbeta ihop. Följande väljer jag att inte fördjupa mig vidare inom realismens olika 

inriktningar, utan förklara det mest relevanta kring det som realismen förespråkar. Realismen 

förespråkar även en manual för hur stater kan gå tillväga när de vill maximera sina intressen, 

och detta tyder på varför realismen fortfarande är ett dominerande perspektiv att använda sig 

av när man studerar världspolitik.(Baylis et al. 2011:92) Martin Hall menar på att realisterna 

tittar på att porträttera de två mest centrala fenomenen, kombinationen makt och stater, i 

internationella relationer, utan någon övergripande internationell auktoritet.(Gustavsson & 

Tallberg 2009:35) Realismens främsta styrka är att förklara med några enkla begrepp varför 

den internationella politiken inte förändrats så mycket i jämförelse med den nationella politiken 

och internationella ekonomin, där förändring har skett bland annat genom industrialisering, 

liberalisering och demokratisering. För att kunna förstå dessa faktorer bortser realismen att titta 

på ideologi, kultur och ekonomi, för det anses inte påverka situationen för stater i ett anarkiskt 

system.(Gustavsson & Tallberg 2009:35) Enligt den brittiske filosofen Thomas Hobbes, så 

utgår han ifrån ett hypotetiskt naturtillstånd i sin analys, där han beskriver ett tillstånd som inte 

har någon form av styrelse. Detta bidrar till att människor som lever i ett sådant tillstånd, skapar 

en skräck gentemot varandra, och för att hantera detta sluter man samman och skapar en 

säkerhetspakt.(Gustavsson & Tallberg 2009:36–37) Medan statsvetaren Hans J. Morgenthau, 

väljer att definiera realismen enligt sex principer, och jag nämner två av dessa: ”1. Politiken 

och samhället styrs av objektiva lagar som grundar sig i den mänskliga naturen, som är 

oföränderlig. Det går att utveckla teorier som förklarar dessa lagar, 2. Ledare för stater tänker i 

termer av intresse, som definieras som makt. Vi kan därför objektivt förklara deras 

handlingar.”(Gustavsson et al.2009:38) De principerna har statsvetaren Kenneth Waltz, valt att 

ta med i sin teori om internationell politik, dock från ett annat perspektiv där han menar på att 

den internationella politiken är ett system som består av stater, och tillsammans skapar de en 

helhet, en sammansatt struktur. Han talar starkt för att det är strukturen som avgör hur de olika 

staterna handlar.(Gustavsson et al. 2009:38) Enligt John Baylis, Steve Smith och Patricia 
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Owens tolkning så använder man sig av realismen på världsnivå för att förstå hur internationella 

organisationer är uppbyggda och för att titta på hur staterna samarbetar enligt en utarbetad 

struktur.(Baylis et al 2011:86–87) Realismen kommer att fungera som referens på när vi tittar 

på stat och intresse, och hur vi kan applicera perspektivet i de offentliga texterna genom att titta 

på innehållet och hur detta representerar själva intresset. Intresset här skulle innebära att stärka 

sin stats makt inom ett större sammanhang.  

 

2.4 Liberalism 

 

En liberalist säger att fred inte är naturligt befintligt, utan att man måste konstruera detta. Fred 

kan endast säkras om man konstruerar en internationell organisation, och detta för att stabilisera 

internationell anarki.(Baylis et al. 2011:113) Om vi nu tittar på det liberala perspektivet och 

internationella relationer, organisationer, där antagandet bygger på att stater och individer är 

rationella.  Genom att öka den gemensamma nyttan i en värld där beroendet är präglat av 

ömsesidighet, har de en starkare förmåga att reglera detta genom att skapa samarbete inom 

frihet, fred och tillväxt.  Liberalismen antar att staten är pluralistisk, och den interna 

organisering påverkar hur de agerar utåt. (Gustavsson & Tallberg 2009:51) Liberalismens 

filosofiska grunder är genomgående i frågan om hur man bäst organiserar styrelsen av staten, 

där man både erbjuder rättvisa och ordning för individer.(Gustavsson & Tallberg 2009:51) 

Något som John Baylis, Steve Smith och Patricia Owens poängterar är att människor är 

utvecklingsdugliga, och att demokrati är nödvändigt för att utveckling ska ske.(Baylis et al 

2011:4) Man utgår ifrån att individen är fri, och tillsammans med andra likgiltiga individer 

skapar man gemensamma institutioner utifrån gemensamma intressen. I detta fall behövs staten 

för att hindra skada mellan individer och garantera att de avtal som finns följs, vilket i sin tur 

bidrar till att det rationella beteendet förenas med den gemensamma och egna nyttan hos 

individerna.(Gustavsson & Tallberg 2009:51) Filosofer som brukar förknippas med 

liberalismen är Adam Smith, Jean Jacques Rousseau och Immanuel Kant, och de talar om den 

enskilda människans frihet från tvång och restriktioner, och stark tilltro till mänsklig rationalitet 

och möjlighet till gemenskap. Men samtidigt tänker liberala tänkare olika, bland annat i hur de 

väljer att se på individen utifrån till exempel graden av intresseharmoni. Där tittar man på hur 

den faktorn samverkar mellan olika aktörer och om den är hög eller låg. Man talar ofta om de 

skillnader som finns mellan värdena frihet och jämlikhet, och hur man gör den exakta 

avvägningen utifrån att låta individen själv välja hur han/hon vill leva sitt liv.(Gustavsson & 
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Tallberg 2009:52) Dock kan detta kritisera den liberala teoribildningen om internationella 

relationer utifrån två antagande. Det första är att de gemensamma och universella intressen kan 

ses som orealistiska om man tittar på en internationell kontext, därför att stater måste lita till 

sig själva i slutändan. Det andra antagandet riktas mot hur liberalismens anspråk identifierar 

universella värden, och hur förverkligas dessa utifrån den mest rationella vägen. Fri handel, är 

ett intresse som liberalisterna förespråkar, och det behöver inte alltid betyda att den gynnar alla 

lika mycket. Utan kan ses som en lösning för att fördjupa och underhålla globala orättvisor. 

Kritiker menar på att liberalismen är en teori för och av Väst, som inte bidrar med lösningar, 

utan tvärtom, legitimerar orättvisor som underutveckling och exploatering inom internationell 

politik.(Gustavsson et al. 2009:65–66) Genom att skapa en organisation förenklas arbetet 

mellan de olika aktörerna, samt möjligheten till delning av information och arena. 

Reciprociteten blir starkare, och man kan lättare straffa någon om man bryter reglerna.(Baylis 

et al. 2011:115) Liberalismen hjälper oss att titta på det ekonomiska intresset, vid samarbete, 

och hur detta kan tänkas representeras i de offentliga texterna. Ekonomiskt intresse kan vara 

just fri handel, som nämnts tidigare, och en bidragande faktor till tillväxt och utveckling. 

 

2.5 Konstruktivism 

 

Konstruktivism, även kallat social konstruktivism är en relativt ny teori om världspolitik, och 

den utvecklades mer under slutet av 1980-talet. (Baylis et al 2011:150) I mitten av 1990-talet 

blev det mer känt att börja titta på internationella relationer utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Främst hävdas det att immateriella fenomen som språk, identitet, kultur, intressen 

och idéer är sociala konstruktioner, som i nästa led påverkar aktörers agerande. Vilket betyder 

att människor formar och ger dessa fenomen olika innerbörd vid samspel med varandra. Och 

vid till exempel skapande av organisation kan inte tas för givet,  istället utgår man ifrån att de 

är situationsbenägna och föränderliga. Det påstående som anses vara mest centralt inom 

konstruktivismen är att aktörers intressen och identiteter inte kan svara för att vara densamma 

i alla situationer. Det är inte alltid en stats nationella intressen handlar om maktbalans och 

militär säkerhet, som realismen skulle hävda, eller om ekonomisk tillväxt i en globaliserad 

värld, vilket liberalismen förespråkar. Till skillnad från realism och liberalism som utgår mer 

ifrån rationalistiska perspektiv, så menar konstruktivismen att intressen och identiteter måste 

problematiseras och kan inte alls postuleras.(Gustavsson & Tallberg 2009:89) 

Konstruktivismen ställer frågor om hur intressen och identiteter formas, istället för att anta vad 
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de är. Inom konstruktivismen talar man även om social konstruktion, som är speciellt framtaget 

av den engelske sociologen Anthony Giddens, där han beskriver hur sociala normer får 

människor att agera på likartade sätt.(Gustavsson & Tallberg 2009:90) Detta skulle innebära att 

som en organisation behövs det sätta upp normer och regler, som de själva jobbar för sedan och 

representerar. Två andra kunskapssociologer, Peter Berger och Thomas Luckmann, har bidragit 

till resonemanget om sociala konstruktioner och hur man kan tolka dessa. De hävdar att något 

som tolkas vara en social konstruktion inte är mindre betydelsefullt eller verkligt i jämförelse 

med något som kan uppfattas oföränderligt eller evigt.(Gustavsson & Tallberg 2009:93) Enligt 

forskaren Steve Smith, så försöker man med konstruktivism att minska gapet mellan rationalism 

och reflektivism, vilket är två andra perspektiv som används inom internationella relationer, 

men inget som jag väljer att fördjupa mig inom.(Paul & Hall 1999:100)  

 

2.6 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har man kommit fram till att en internationell organisation representerar 

en viss struktur för politisk kommunikation. Definitionen av vad en internationell organisation 

är,  kan beskrivas och förklaras på många vis, beroende på vilken teori / teorier man väljer att 

tillämpa.  Det är ett slags system som innefattar och beskriver det beteende som man 

representerar som aktörer (medlemmar) på internationell nivå. Denna struktur kan studeras 

utifrån olika perspektiv, som vi väljer att göra, för att kunna skapa oss en bild av hur man skapat 

en internationell organisation till att fortfarande säkerställa dess varaktighet. En realist skulle 

säga att ingå i en organisation skapar möjligheten att legitimera mäktigare staters dominans av 

mindre stater eller individer, men å andra sidan kan staters betydelse minska till följd av statliga- 

och överstatliga regleringar och organisationer. Medan en liberalist skulle främja de 

gemensamma intressen som samarbete vid fri handel, där stater är lika viktiga som 

organisationer. Och en konstruktivist definierar struktur inom en organisation som en påverkan 

på aktörernas agerande, där regler har stort inflytande på grund av att de är socialt konstruerade 

av aktörerna och deras intressen.  
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3. Uppkomsten av Iberoamerika  

 

I detta avsnitt väljer jag att redogöra för vad som finns skrivet om Iberoamerika, och som jag 

nämnt tidigare har historisk fakta varit svårtillgänglig av olika skäl, samtidigt som det skrevs 

mer om detta i början av nittiotalet, då man introducerade la Secretaría Iberoamericana och 

samarbetet togs till ytterligare en nivå. Vi börjar med att diskutera iberoamerikansk uppkomst 

med att redogöra för det som finns skrivet om uppkomsten av denna kulturella dimension. 

 

3.1 Framträdandet av hispanoamerikanismen 

 

Framträdandet av hispanoamerikanismen eller iberoamerikanismen, som Fredrik Johannesson 

definierar det, skedde det under perioden 1891 – 1901. Det var efter att man sammanträtt i 

Madrid 1892, där en spansk-amerikansk juristkongress ägde rum och man diskuterade det 

hispanoamerikanska närmandet. Detta närmande skulle grundas av den gemensamma kulturen 

och historian, som de två kontinenterna delade. Åtta år senare, i november år 1900, 

sammanträdde man för första gången som ”Unión Iberoamericano”, och man var en 

organiserad ekonomisk och social kongress. Denna union bestod av ombud från femton latinsk-

amerikanska stater samt Spanien. De program man arbetade med redan då bestod av 

vetenskapliga frågor, handel och kommunikationer, undervisning och så vidare, men inga större 

resultat av betydelse växte fram.(Johannesson 1922:109) 

 

3.2 Uppbyggnad av kommunikation inom Iberoamerika 

 

Leoncio López-Ocón Cabrera berör ämnet Iberoamerika och dess uppbyggnad av nätverk inom 

vetenskaplig kommunikation, före och efter år 1898. Han är forskare vid institutet för historia, 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del CSIC, och är specialiserad inom vetenskapshistoria 

i dagens Spanien, samt inom kulturella och vetenskapliga förbindelser mellan Spanien och 

Latinamerika. Han redogör för vad som skedde mellan 1907-1910, då de spanska styresmännen 

beslutade att starta en styrelse för vidare utbildning och vetenskaplig forskning. Idén bakom 

denna institution var att främja studien om spanskamerikanska (hispano-americanos) 

samhällen och variationen av deras liv på olika plan inom ekonomi, vetenskap, litteratur och så 

vidare. Dessutom ville man främja utbytet av publikationer och förhållanden mellan de olika 
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iberoamerikanska skolorna, genom att erbjuda resurser för unga latinamerikaner som i sin tur 

skulle samarbeta med spanjorer i utvecklingen av en gemensam kultur. Mellan åren 1910 och 

1936, kunde man med hjälp av den institution tillåta skapandet av olika iberoamerikanska 

vetenskapliga nätverk, som hjälpte till att påverka utvecklingen av samarbete inom den 

iberoamerikanska miljön. (Cabrera 1998:237) 

 

 

 

3.3 Den Iberoamerikanska gemenskapen 

 

I sin vetenskapliga artikel, som är skriven på spanska, redogör forskaren Celestino Del Arenal, 

betydelsen för vad en iberoamerikansk gemenskap är, la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones, och hur man definierar sig. Själva gemenskapen består av Latinamerika, Spanien, 

Andorra och Portugal. De har ett gemensamt arv och språk, som är grundläggande för de olika 

interaktioner som existerar och har existerat, bland annat inom historia, lingvistik, kultur, 

ekonomi, politik och sociala.(Arenal 2009:1) Han betonar även att ett specifikt år på när den 

bildades finns inte, men menar på att man redan hade en gemenskap under självständighetstiden 

och det är inget som någon annan författare tagit upp tidigare, men samtidigt säger han att själva 

idén om en existerande gemenskap, comunidad, inte bara baserats på vad som fört dem samman 

från början, historia och gamla förhållanden, men även att det är aktuellt och att man strävar 

efter en rättvis politik där identitet som land och människa ska värderas och respekteras utifrån 

samma villkor. Och mycket av de förslag som man tar upp vid de organiserade toppmöten som 

äger rum årligen, handlar om att samarbeta inom områden som politik och ekonomi, och han 

poängterar att man inte strävar efter en framtid som process av integrationspolitik och ekonomi. 

Han förklarar även att den iberoamerikanska dimensionens styrka vilar på att man främjar 

likgiltig identitet, där språk och kultur går hand i hand. Han förklarar att man som en gemenskap 

måste förstås och utvecklas som ett globalt företag, där inte bara regeringar medverkar, utan 

även hela samhället, de intellektuella, lärare, vetenskapsmän, företagare och så vidare. Det är 

en dimension som är pluralistisk, som man visar hänsyn till när man talar om de olikheter som 

finns mellan länderna och varderas samhällen.(Arenal 2009:2–23) 

 

3.4 Sammanfattning 
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Denna forskning som bedrivits tidigare av forskare tyder alla på att iberoamerikansk existens 

går långt tillbaka, så långt som till slutet av 1800talet, men att det fortfarande finns en diskussion 

kring när det uppkom exakt. Enligt Celestino del Arenal finns inget specifikt datum, medan 

Leoncio López-Ocón Cabrera talar kring årtal och perioder, och Fredrik Johannesson ger oss 

både månad och år. En annan viktig synpunkt är att de alla tre är ense om att oavsett när den 

uppstod, den iberoamerikanska gemenskapen, så hade den som mål att främja den gemensamma 

kulturen och historian till att utveckla olika program inom ekonomi, vetenskap och 

kommunikation.  

 

 

4. Undersökning och analys 

 

I detta avsnitt kommer undersökningen att diskuteras och analyseras i förhållande till de olika 

valda teoretiska perspektiven: realism, liberalism, konstruktivism, samt internationell 

organisation och kvalitativ innehållsanalys. Varje rubrik talar om för läsaren vad avsnittet 

handlar om, för att sist redogöra för de två utvalda offentliga rapporter i form av en modell 

bestående av meningar och diskussion kring dessa uppdelat i fyra steg.  
 

4.1 SEGIB 

 

I juli år 1991 godkände man la primera declaración, första sammanställda rapporten av det 

första toppmötet som ägde rum mellan de olika länderna som ingår i Iberoamerika. Mötet ägde 

rum i Guadalajara, Mexico, där det iberoamerikanska samarbetet initierade sin första dialog på 

internationell arena. I och med godkännandet av den formella handlingen, godkände den 

samhörighet, gemenskap, och dess existens som nu skulle representeras bestående av nationer 

som delade samma språk, kultur och arv. Idén om att skapa denna organisation, SEGIB, en 

representant för Iberoamerika, växte fram genom att man hade liknande bakgrunder och ansåg 

det vara oundvikligt att hindra ett fortsatt samarbete där fokus legat och ligger på att utveckla 

och samspela inom olika areor som till exempel: politik, ekonomi, samt det sociala och 

kulturella. Celestino del Arenal poängterar att detta är en verklighet, och en utveckling som 
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man bör ta vara på.(2009:1) Här påvisar man ett intresse inom ekonomi och politik, som enligt 

en liberalist skulle antyda, uppstått utifrån det gemensamma intresset som flertal stater delar. 

 

De värderingar och principer man förespråkar främst inom SEGIB är: demokrati, mänskliga 

rättigheter, juridisk jämlikhet, representera en enhet i mångfald, multilateralism, respekt för 

folkrätten, en fredlig lösning av konflikter, engagemang för fred, solidaritet, samarbete och 

engagemang för utveckling och social rättvisa. Det liberalismen främst är representativt för är 

specifikt demokrati och rättigheter, och även ur det realistiska perspektivet kan vi tyda en 

koppling till att man har intresset som stat att försäkra sin säkerhet och suveränitet. Då de 

demokratiska idealen är högst betydande inom den iberoamerikanska gemenskapen, blir de en 

fungerande manual, struktur, som är tillämpad att följa och eftersträva. En struktur som är 

socialt konstruerad och påverkar i nästa led aktörernas (staternas) agerande enligt vad 

konstruktivismen säger. Alla dessa principer och värderingar som tagits upp tidigare i avsnittet, 

är de som upprepas på de årliga toppmötena och som senare även blivit kallade för det 

”iberoamerikanska arvet”.(Arenal 2009:6) 

 

På regeringsnivå har man delvis haft de iberoamerikanska toppmöten samt konferenser och det 

system av möten, där utrikesminister och minister möts mellan olika nationer och SEGIB är 

den som ansvarat för att samordna alla dessa möten.(Arenal 2009:17) Utifrån den referensram 

som en internationell organisation representerar, så följer man restriktionerna mestadels. Sedan 

finns det inom alla dessa samhällen, inom den iberoamerikanska gemenskapen, där fler olika 

föreningar och ickestatliga organisationer, även dessa får ett begränsat utrymme på de olika 

toppmötena. Oavsett om man har kunnat genomföra toppmöten mellan olika stater menar 

Arenal på att institutionaliseringen inte är tillräckligt täckande för alla områden som finns inom 

den iberoamerikanska gemenskapen. Det saknas fortfarande en riktig och samordnad 

utveckling för att kunna säga att en utveckling av SEGIB gett framsteg.(Arenal 2009:18) 

 

Själva organisationen SEGIB har sitt huvudkontor i Madrid, Spanien, och det är därifrån som 

man sköter större delen av arbetet bakom den iberoamerikanska konferensen, mötet, som 

årligen planeras för de tjugotvå latinamerikanska länderna, samt Spanien, Portugal och 

Andorra. Från denna stora mångfald antar man utmaningen att bygga ett starkt partnerskap i 

fredens tecken, demokratin, mänskliga rättigheterna och för den ekonomiska och sociala 

hållbara utvecklingen.(SEGIB 2013) 
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4.2 Iberoamerika i spillror 

 

De iberoamerikanska staterna har efter deras självständighet, under två århundraden, försökt att 

lyckas med att stödja detta initiativtagande till samarbete och integrering inom kontinenten. I 

den aktuella världsordningen idag påstås individuella stater inte vara de enda internationella 

aktörerna på världsscenen, utan där finner vi andra typer av unioner och regioner bestående av 

stater, som tycks bli allt mer viktigare. Liberalismen skulle antyda att här blir stater lika viktiga 

som de gemensamma intressen man delar, och det kan innebära en större betydelse för regioner 

och unioner. En union som man diskuterar i jämförelse med en organisation är EU och hur 

denna betraktas vara den första modellen av det ”postmoderna tillståndet”.(Calleja 2012) I 

Europa överlevde man två världskrig, och ur detta växte integration och samarbete fram, då 

européerna förstod att detta var Europas framtid. Kanske var det samma tanke som växte fram 

i Latinamerika, fast man här vill ta upp det gemensamma arvet som man delade med Spanien 

och Portugal. I denna artikel anser man att detta projekt, EU, inte bara var en ekonomisk fråga 

men även politisk. Det man menar är att nationella lösningar inte alltid hjälper till för att möta 

de globala utmaningarna, utan man måste gå ihop och bemöta dem förenade.(Calleja 2012) En 

förening av två perspektiv, där realismen möter liberalismen, där staters betydelse minskar till 

följd av mellan statliga och överstatliga organisationer och dess regleringar.  

 

På andra sidan atlanten, på den amerikanska kontinenten, har man lyckats skapa flera regionala 

organisationer. Det stora antalet toppmöten som genomförts, har man trots detta aldrig lyckats 

uppnå en överstatlig makt där alla de iberoamerikanska staterna kunnat känna sig lika 

representerade. Den viktiga fördelen med Iberoamerika, är att man kan uppnå ökad integration, 

där man talar två språk, portugisiska och spanska. Då kan man i jämförelse med EU, anse att 

det är lättare att kommunicera, och inte behöva ha överseende med 23 officiella språk, utan 

istället bara två. Wordpress beskriver Iberoamerika som en homogen kultur, men som ofta lider 

av problem när det kommer till styrning och institutionella problem.(Calleja 2012) Detta skulle 

kunna tyda på att identiteter krockar med varandra och påverkar olika staters agerande enligt 

konstruktivismen. Inom regionen Iberoamerika är nivåerna av handeln mycket låga, där länder 

som Argentina, Bolivia, Paraguay och Uruguay sägs vara mycket beroende av den regionala 
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handeln. Tittar man istället på Centralamerika, Karibien och Mexiko, då är deras främsta 

huvudpartner USA, medan i Brasilien, Peru och Chile finner man en större 

diversifiering.(Calleja 2012)  

 

Tittar man på Iberoamerika, utifrån handel, så kan man se att det handlar om interna 

grupperingar inom regionen, där Iberoamerika försvårar att ha en gemensam strategi. Vilket 

visar enligt konstruktivismen att det gemensamma intresset, som i sin tur, bidrar till att en 

gemensam struktur inte alltid ger samma resultat därför att varje aktör blir olika påverkad 

beroende på vilka de nationella intressen är som även dessa är socialt konstruerade. En till 

anledning som man tar upp här är varför initiativtagandet i Iberomerika fortfarande är lågt, och 

det är för att skapandet av överstatliga enheter och utveckling av dessa tagit över. Några namn 

att nämna här är: Mercosur, OTCA(Amazon Cooperation Treaty Organization), ALBA(the 

Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America, UNASUR (the Union of South American 

Nations), CELAC (the Community of Latin American and Caribbean States), OEA (the 

Organization of American States). Sist men inte minst den nyskapade Pacific Alliance, som 

även den består av olika stater och på så sätt försvåras den integration som Iberoamerika har 

som mål att utveckla.  Vissa länder inom regionen Iberoamerika, försöker att ta ledningen, för 

att styra mot integration. Det är här som en realist skulle antyda och säga att stater ingår i 

organisationer, unioner, för att eventuellt stärka sin egen dominans och legitimitet bland andra 

svagare stater. Detta med risken att en organisation som säger sig vilja integrera, i så fall inte 

kan ha medlemsstater vars syfte är att vara ledare. Istället försöker man att lära ut om vad 

samarbete och solidaritet handlar om, som liberalismen förespråkar.(Calleja 2012)  

 

Det man även diskuterar är huruvida olika stater som Argentina, Brasilien eller Mexiko inte bör 

eftersträva individuellt ledarskap inom Iberoamerika, utan i så fall bilda en enad front 

tillsammans, och samverka för främjandet av gemensamt ledarskap. Vilket även detta skulle 

kunna leda till att stärka sin position och samtidigt legitimera mäktigare staters dominans bland 

svagare stater, enligt realismen. Man anser att både Brasilien och Mexico är starka länder där 

båda två försöker ta ledningen för Iberoamerika, men att man gör det av olika intressen och 

detta försvårar samarbetet. Man tar upp Mexico som fall där endast 3 % av exporten är riktad 

till resten av Iberoamerika, och att hela 80 % går till USA.(Calleja 2012) Åter igen ser man 

tydliga spår av realistisk tänkande där man i första hand tänker på sin stats överlevnad och 

säkerhet, till ett försök av att få mer dominans samt förstärka sin position. 
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Man lovar ingen framgång för den integration som man så starkt eftersträvar inom 

Iberoamerika, och detta beror på att vissa subregionala allianser har andra ideologier som kan 

göra det svårt att ta ytterligare ett steg framåt. Den lösning man presenterar är att skippa 

särskilda ideologier som kan utesluta vissa länder, för att kunna säkerställa deltagandet av alla 

stater. Det land som utgör bryggan mellan Iberoamerika och EU:s medlemsstater, är ingen 

mindre än Spanien, och placeras därmed i den bästa positionen. Där det finns möjlighet för att 

fortsätta arbeta för den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen, samt för 

multilateralismen.(Calleja 2012) En struktur måste ha sina byggstenar för att i sin tur påverka 

aktörers agerande, och intressen är socialt konstruerade enligt konstruktivismen. Samtidigt som 

liberalismen menar på att gemensamt intresse leder till samarbete, och därifrån skapas 

organisationer som i realistisk värld minskar staternas betydelse. 

  

4.3 Iberoamerika idag 

 

Detta är en rapport som sammanställts av ett antal olika experter inom området, innan det årliga 

ibero-amerikanska mötet ägde rum i Cádiz, Spanien 2012. I denna rapport presenterar man de 

olika idéer och förslag som man vill genomföra bland annat inom utveckling, samt en 

diskussion kring vad iberoamerika betyder för dem och för dess framtid. Rapporten innefattar 

olika personers tankar och reflekteringar kring temat iberoamerika, och hur det har utvecklats 

under alla år. Man reflekterar även över det arbete som SEGIB, la Secretaría General 

Iberoamericana, genomfört under de år som det varit verksamt, och dess organisering av de 

årliga toppmötena. Varje möte som har ägt rum, vill man påpeka att de aldrig varit vinklade av 

något slag, utan att man lär sig något av varje och tar med sig det till nästa sammankomst. Detta 

kan tyda på att föregående struktur inte fungerat, och man har inte kunnat påverka stater på det 

sätt som man önskat, enligt vad konstruktivismen säger. Denna rapport är delvis partisk, då den 

är sammanställd av människor som jobbar inom SEGIB, samt deltagit på möten, och till och 

med bidragit med förslag på hur man kan förbättra den öppna dialogen som finns mellan de 

länder som är inblandade. De talas varmt om hur viktigt det är att gynna de små företag som 

finns, bland annat i Sydamerika, och poängterar den tillgång som de ger och hur man kan 

utveckla mer av detta. Man är tydlig med att ta upp betydelsen av vad arvet betyder för dem, då 

det lagt grunden till vad som egentligen för dem samman. Arvet är, enligt dem, ett kapital av 

principer som formar deras ”konstitution”. Det är deras grundprinciper inom både internationell 

och nationell politik, samt deras värderingar och vision av världen där vi finner det liberalistiska 
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tänkandet som grundar sig på- gemensamma intressen. Det talas om att förnya sig och 

omstrukturera då världen inte ser ut som den gjorde förr och den världsbild som de refererar till 

innefattar viktiga förändringar inom bland annat världsekonomin. När det diskuteras ekonomi 

tar man upp den påverkan som eurozonen haft på Europa och USA, samt hur det bidragit till 

nya balanser. (Iglesias et al. 2013:1–515) 

 

4.4 MIGA om Iberoamerika 

 

Jose Carlos Villena Perez är analytiker på MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, 

som är medlem i världsbanksgruppen. Han är analytiker inom tillverknings- och tjänstesektorn 

samt jordbruksnäringen. Där MIGAs uppdrag är att främja utländska direktinvesteringar i 

utvecklingsländer. Perez skriver med jämna mellanrum på världsbankens hemsida, The World 

Bank, och analyserar olika ämnen kring just investeringar. Hans senaste inlägg handlar om att 

ta upp de faktiska framsteg som gjorts av många iberoamerikanska nationer, och där det aktuella 

ämnet handlar om få en hållbar välfärd, som utifrån min tolkning anses vara ett gemensamt 

intresse med hänvisning till liberalismen. Perez skriver dessutom att Iberoamerika äntligen har 

lyckats bryta den djupa lågkonjunktur som den led av under 20-talet, och man har på allvar tagit 

en hållbar väg framåt. Han påpekar även med att säga att de ledare och regeringar av 

Iberoamerika, måste fortsätta att konsolidera sina ekonomier, och utrota tidigare praxis som 

inte medfört något annat än dåliga resultat. Det behövs satsa mer på teknisk infrastruktur och 

nya personalresurser, vilket i sin tur kan bidra till att man väljer att placera sina länder bland 

andra länder som är mer avancerade. Detta hjälper dem i den globala tillväxten minska de 

riskerna som kan förekomma av avmattning.(Perez 2013) 

 

När Perez skriver väljer han att definiera Iberoamerica med ordet region, och det är en definition 

som jag själv inte använder mig av, och tycker att det är intressant av honom att uttrycka sig så. 

Han säger att regionen fortfarande står inför utmaningar, bland dessa finner vi exempelvis: 

exploatering av stora naturtillgångar, minskad ojämlikhet när det rör sig om inkomster, att 

stärka medelklassen och öka deltagandet av minoritetsgrupper i det sociala och politiska livet. 

Här väljer Perez att vända sig till chefen för det iberoamerikanska generalsekretariatet, SEGIB, 

Enrique Iglesias, som tidigare varit ordförande för interamerikanska utvecklingsbanken. Perez 

uttrycker sig genom att använda sig av Enrique Iglesias ord: ”Iberoamerika inte kommer att få 

det att gå lätt framåt. Vi måste börja tänka i nya termer”. (Perez 2013) Nya termer enligt 
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konstruktivismen skulle innebära en ny struktur av hur Iberoamerika ska arbeta och påverka de 

olika aktörerna utifrån detta, men samtidigt främja säkerheten och överlevnaden bland de olika 

stater som bör ingå i en gemenskap för det egna intresset, samt det gemensamma intresset som 

liberalismen förespråkar. 

  

Världsbanksgruppen kan spela en opartisk roll i denna process genom att erbjuda ekonomi, 

kunskap, riskskydd och teknisk kompetens. Genom att erbjuda detta stöd kan iberoamerikanska 

länder genom ansträngning nå högre nivåer av välbefinnande, för behovet av iberoamerikanska 

investeringar och infrastruktur är extremt högt. Perez säger att tittar man på Brasilien, har de 

som mål att ensamma investera mer än 5 miljarder dollar, under de kommande 10 åren, i 

utvecklingen av hamninfrastruktur. Utifrån detta blir det grundläggande för den regionala 

integrationen att investera i infrastruktur, som kan hjälpa att öka Iberoamerikas externa 

konkurrenskraft. För att uppnå dessa mål krävs det enorma mängder av internationella kapital 

då det nationella sparandet inte räcker till för att finansiera dessa utvecklingsplaner.(Perez 

2013) Tittar man på detta utifrån det liberalistiska perspektivet skulle detta gynna både Portugal 

och Spanien, att fortsätta det gemensamma samarbetet samt få möjligheten att ta del av det 

finansiella flödet i Latinamerika. 

 

4.5 Tidningen ”El País” expanderar Iberoamerika 

 

Spaniens största morgontidning, som även publiceras i Latinamerika, har för inte alldeles länge 

sen även introducerats i Brasilien, och ges ut på portugisiska.  För lite över ett år sen var det 

mycket skriverier om toppmötet som ägde rum 2012 i Cádiz, Spanien, där flera länder var på 

plats för att ta del av det då tjugotvå år gamla samarbetet. Den spanska kungen, Juan Carlos I, 

uttryckte sig då och sade: ”Mer Iberoamerika, för det behövs”. Det XXII toppmötet markerade 

ett nytt skede, där man säger att man står inför ett annat Latinamerika, vilket kan återkopplas 

till vad Perez sade om Iglesias i sin analys, om att det behövs tänka i nya termer, som enligt 

konstruktivismen är socialt konstruerade genom språk, där spanskan och portugisiskan får en 

viktig roll vid kommunikation. Detta kan betyda att Latinamerika inte är densamma som det 

var för tjugotvå år sen, och bör betraktas som att nya termer krävs för att vidareutveckla 

Iberoamerika. I denna artikel väljer man att betona att det finns en slags balans mellan den 

amerikanska sidan och den iberiska sidan, där det var ombytta roller och då 2012, var det 

Latinamerika som försvarade Spaniens och Portugals ekonomi. Tittar man på Latinamerika 
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idag så ser man det inte som en destination av investering och spansk handel, med ett behov av 

rättssäkerhet utan även som en källa till kapital. (El País 2012) 

 

Idag (2012) är den ekonomiska återhämtningen, för Spanien, inte beroende av Europa, utan mer 

och mer beroende av Latinamerika. Man ber om att förstärka relationer och lyfta fram 

småföretagare till att bli den drivande motorn till skapande av sysselsättning och välstånd. Med 

denna artikel vill man säga: ”Mer Iberoamerika”, där inte bara de olika regleringarna tar ansvar, 

men även de samhällen där både historia och språk delas. Då tar jag min roll här som tolkare 

och säger att man kanske menar egentligen vill ha mer Latinamerika, och mer kapital.(El País, 

2012) Enligt realismen skulle Spanien tolkas som en stat där man enbart är ute efter att stärka 

sin egen dominans samt överlevnad genom att fortsätta sitt samarbete inom och med 

Iberoamerika. 

 

4.6 De årliga sammankomsterna och dess framtid 

 

Denna rapport är framtagen av SEGIB generalsekreterare Enrique V. Iglesias, Chiles 

expresident Ricardo Lagos och Mexicos före detta utrikesminister Patricia Espinosa. Efter det 

årliga mötet, som ägde rum den 16-17 november 2012 hade man lagt fram som förslag att bilda 

en ny kommission som skulle ansvara för att framföra förslag på hur man kan förnya den 

iberoamerikanska konferensen samt omstrukturering av sekretariatet. Utifrån dessa önskemål 

beslutade man sig för att lämna över ansvaret av denna uppgift till Lagos, Espinosa och Iglesias.  

 

I sin rapport diskuterar man den identitet som iberoamerika representerar, ett möte mellan två 

världsdelar som skedde redan för över 500 år sedan, och lade grunden till vad man kallar idag 

la Comunidad Iberoamericana. Vilket kan tolkas vara ett socialt konstruerat intresse enligt 

konstruktivismen, där man genom språket(n) kunnat förmedla identiteten av denna. Där deras 

värderingar är framtagna av den historia och kulturarv som utvecklats genom åren, samt det 

flöde av migration som funnits med sedan sent 1800tal till mitten av 1900talet. Idag anses man 

vara en mångfaldig och berikad gemenskap, där en salig blandning av människor med olika 

bakgrund och historia, skapat och fortsätter att skapa den identitet som man idag representerar. 

Man har som kriterier att följa dessa tre punkter: Det första är att vara suveräna stater i 

Latinamerika och Europa, med tolkning av detta dras man till realismen teori. Det andra är att 

officiellt använda sig av språken spanska och portugisiska, där intressen blir konstruerade enligt 
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vad konstruktivismen säger. Det tredje är att använda sig av the Washington Consense som 

metod i syfte att applicera beslut, föra öppen dialog med respekt av den mångfald av politiska 

och ekonomiska modeller som finns. Här finns det en tydlig linje mellan vad liberalismen 

representerar gentemot den respekten av olika stater och dess rättigheter.(Espinosa et al 2013: 

4-5) 

 

4.7 Reformera det iberoamerikanska systemet 

 

Efter mötet som genomfördes 2012 var det uppe på agendan att nya reformer av det 

iberoamerikanska systemet måste tas vid enligt en stiftelse kallad ELCANO. Detta är en 

oberoende och privat stiftelse som huvudsakligen består av finansiärer och den bildades 2001. 

Den har sedan start definierats som en opartisk institution, men inte neutralt, då de har som 

uppgift att analysera och föra ett forum där diskussion om internationella förbindelser är det 

stora temat.  Efter det mötet har det gjorts en analys av vad som sades och beslutades om. Mötet 

var tillägnat till att prata om det behov som identifierats till att man bör reformera det 

iberoamerikanska systemet, och se till att det anpassas till de olika förändringar som skett i 

Latinamerika, EU och inom den internationella miljön sedan året 1991. Utifrån detta möte 

utsågs även en kommitté, som fick i uppgift att formulera förslagen. Vi har redogjort för denna 

rapport, samt kommitté, och presenterat vår tolkning av detta i föregående avsnitt.  Medan 

ELCANOs syfte är att analysera de förslag och slutsatser som man kommit fram till, för att 

utveckla detta vidare och presentera fler kommande mål på ett ännu mera effektivt 

sätt.(Malamud 2013)  

 

Det senaste mötet som ägde rum 2013 i Panama, presenterade man denna rapport, som man 

utsåg kommittén till, som i sin tur skulle undersöka och presentera sin slutgiltiga rapport. Mötet 

i Panama kom att bli ytterst viktigt, därför att det var sista mötet som nuvarande 

generalsekretare Enrique Iglesias ses vara aktiv i den roll han har, då hans mandatperiod börjar 

lida mot sitt slut. Valet av efterträdare är ett känsligt ämne, och det innebär att inte bara ersätta 

en man, Enrique Iglesias, vars arbete och hängivenhet betytt mycket för organisationen och 

dess entydiga placering. Det innebär att man inte bara måste hitta en efterträdare men även 

reformera det iberoamerikanska systemet, och möta framtiden med nya idéer och 

förutsättningar. (Malamud 2013) Inom den nya reformen kommer det att ske förändringar inom 

många områden, till exempel uppsättningen av ministermöten, antalet samarbetsprogram och 
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alla iberoamerikanska organisationer som har ett eller annat samarbete med SEGIB. De 

organisationer som har samarbetat med SEGIB genom åren är följande: 

 

 OEI (Organzación de la Educación Iberoamericana) 

 OIJ (Organización Iberoamericana de la Juventud) 

 OISS (Organización Iberoamericana de la Seguridad Social) 

 COMJIB (Conferencia de Ministros) de Justicia Iberoamericanos) 

 

 

Dessa fyra organ, under ordförandeskap av SEGIB, bildar tillsammans COIB (Consejo de 

Organismos Iberoamericanos). (Malamud 2013) 

 

Det som tas upp här är även det behov som finns av ökad samordning mellan de årliga 

iberoamerikanska mötena och de möten som genomförs av EU och CELAC, vilket är 

fördelaktigt för alla om en ökad samordning mellan de olika parterna kan genomföras. Det 

väsentliga som tas upp här är behovet av en ny reform, för det iberoamerikanska systemet kräver 

nu en ”grundrenovering”.(Malamud 2013) Enligt konstruktivismen skulle en ny struktur 

behövas där denna är socialt anpassad till de intressen och identiteter som Iberoamerika består 

av idag. Det man tittar på här är det första toppmötet som hölls i Mexiko, i Guadalajara, år 1991, 

där man ställde sig inför en annan värld än den man bemöter idag.  För att ytterligare förstärka 

det behov av reformer inom det iberoamerikanska systemet, lägger man tonvikt på de 

förändringar som Latinamerika haft under det första decenniet av århundradet. 

 

I ELCANOs analys tar man bland annat upp Berlinmurens fall, som en påverkande faktor till 

uppkomsten av Iberoamerika, och hur detta sammanföll med den sista övergången till 

demokrati i Latinamerika där liberalismen kan tolkas vara en inspirationskälla. (Malamud 

2013) Baserat på dessa punkter, gjordes en värdering av demokrati, som då ansågs vara en 

kollektiv nyttighet, till att uppmuntra främjandet av demokratisering av Kuba. Det ELCANO 

säger här är att trots att man hade höga förväntningar på att genomföra detta mål, så var de få 

framsteg som gjordes i detta avseende.  Kubas närvaro i det iberoamerikanska systemet har 

varit nödvändigt, för att kunna ge en bedömning av den inverkan som det iberoamerikanska 

systemet bidragit till under all dess existens. Det man talar om är hur värdet av demokrati har 

förändrats bland stora delar av Latinamerika under 1989-2013. Man anser att det är viktigt att 

bevara demokrati och friheter eftersom att det är en del av den verklighet som vi lever i. Man 

har inkorporerat Kuba till Latinamerikas diplomatiska representationer, antingen som 
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observatör eller fullvärdig medlem, och det exempel man tar upp här är bland annat överlåtandet 

av ordförandeskapet i CELAC(Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe.) Denna 

övergång skedde från den chilenska regeringen till Kubas, där man anser detta vara en tydlig 

symbol för hur politiken förändrats i Latinamerika. Dessutom påpekar man att olika 

mellanstatliga relationer och vissa regionala institutioner också mognat, vilket kan kritiseras av 

en realist som antyder att staternas suveränitet och betydelse minskar till följd av mellanstatliga 

och överstatliga organisationer och deras försök att reglera. Om man tittar tillbaka och jämför 

det Latinamerika, då, med det vi har idag, så var det en mer sammanhållen närvaro.(Malamud 

2013)  

 

I försöket att definiera Iberoamerika, har man kommit fram till att det är en komplicerad uppgift, 

i kombination av alla dess diffusa gränser. Det första ELCANO anser att man bör göra är att 

definiera begreppet Iberoamerika och ge det en unik karaktär. (Malamud 2013) Ge det en 

identitet som är socialt konstruerad genom de gemensamma språken, om man vill se det ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Då det i nuläget anses att man använder Iberoamerika som 

synonym till Latinamerika, och då uppstår det problem som leder till att man väljer att säga 

Latinamerika, samt Spanien, Portugal och Andorra, för att klara ut innerbörden av begreppet. 

Den geografiska karaktären som Iberoamerika har, består av kontinenter, men man behöver 

ytterligare lägga till en kulturell aspekt som blir den avgörande betydelsen. Om man förstår 

Iberoamerika utifrån föregående mening, skulle det betyda att man inte kan förstå begreppet 

utan att det tillhör en gemensam kultur. Denna kultur består av gemensam språkdimension, 

bestående av spanska och portugisiska, historia samt andra gemensamma värderingar. Tittar 

man på Iberoamerika idag så är det den kulturella dimensionen som är den viktigaste 

komponenten för den Iberoamerikanska identiteten. (Malamud 2013)  

 

De talar för att i en tid som denna, där politiken är splittrad i Latinamerika, så kan det kulturella 

synsättet vara en framgångsrik sådan, där man bland annat kan lyfta fram urbefolkningens 

kultur. Lyfter man fram fördelar med den kulturella komponenten så talar de om möjligheter 

för att expandera Iberoamerika i USA, då många latinamerikanska migranter befinner sig där, 

och en marknad uppstår och visar potential för den kulturella industrin för underhållning på 

spanska. Däremot säger man att om man lägger alltför stor vikt att representera Iberoamerika 

bara ur det kulturella, så kan det hända att de stora toppmöten som hålls tappa sin relevans. Man 

får inte glömma den viktiga roll som de har inom bland annat det latinamerikanska 

presidentsystemet, där möten sker mellan stats- och regeringschefer. En direkt kontakt mellan 
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alla ledare, som genomförs en gång om året, där många sakfrågor diskuteras utan någon som 

helst inblandad rådgivare. Det element som ELCANO anser att man bör beröra vid de årliga 

mötena är till exempel la cooperación sur-sur (syd-syd samarbetet), områden inom hälsa och 

utbildning, socialpolitiken samt frågor kring narkotikahandel.(Malamud 2013) Ett till tema att 

tillägga och som inte bör glömmas är migrationen, där den latinamerikanska invandringen är 

tydligt kanaliserad in i Portugal och Spanien. Sedan 2008 har riktningen ändrats när de 

europeiska länderna drabbades av lågkonjunktur, och vissa har valt att återvända till sina 

hemländer. I Latinamerika där ekonomierna är mer dynamiska finns det efterfrågan på 

kvalificerad arbetskraft. Ytterligare en migration som är omskriven är den mellan de olika 

latinamerikanska länderna, som många gånger uppstår på grund av konflikter.(Malamud 2013)  

 

Tittar man på alla dessa faktorer, så påminns vi om vad vi skrev om i avsnittet om tidigare 

forskning kring uppkomsten av Iberoamerika, där många ovanstående teman fanns med som 

till exempel utveckling av välfärd, kommunikation, politiska och ekonomiska frågor med flera. 

Det är kanske det som varit den drivande kraften bakom detta samarbete, alla dessa 

gemensamma intressen som drivits och skapats mellan de olika aktörerna.  

 

I sökandet efter att förnya Iberoamerika så vill man tillföra mer av Latinamerika till denna 

dimension, för att det ska kunna bli ett hållbart projekt. Därför anser man att den rapport som 

framställts av Patricia Espinosa, Enrique Iglesias och Ricardo Lagos att inte vara tillförlitlig 

med de resultat som de tagit fram. Man anser att de skulle ta hjälp av olika mätningar som till 

exempel Latinobarometer eller liknande verktyg, för att fastställa mer konkreta förslag på hur 

man ska förnya Iberoamerika.(Malamud 2013) Under de senaste åren har behovet av att 

utrymma toppmötena vuxit, och inför nästkommande har man satt preferenser för att de ska äga 

rum vartannat år, istället för varje. Detta för att möjliggöra en bättre samordning med EU-

CELAC mötena, för att växla mellan dem och den iberoamerikanska. Eftersom fler reformer är 

tänkbara så vill man även passa på att diskutera för – och nackdelar med att ha möten vart tredje 

år istället, enligt den modell som används av toppmötena i Amerika. Om man väljer att ha 

vartannat eller var tredje år så, bör man utöver dessa ha andra toppmöten för exempelvis 

utrikesministrarna. Men utgår man ifrån dessa förslag bör allt vara väl strukturerat och planerat 

för att det ska kunna vara ett framgångsrikt och hållbart verktyg. (Malamud 2013) 

 

4.8 Finansiering av Iberoamerika 
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Då dyker frågan upp om finansiering av den organisation som styrt och ansvarat för att de årliga 

mötena blir av, SEGIB, och vem som bekostar detta framöver. Hittills har Spanien ansvarat för 

en stor del av budgeten följt av Portugal och Mexico. Under nuvarande omständigheter är det 

uppenbart att Spanien har svårigheter att underhålla projektet, men det anses inte vara 

huvudproblemet här, utan man söker efter att få en rättvisare fördelning mellan de olika 

aktörerna. Man söker efter att ”latinamerikasera” projektet ännu mer, där budgetfrågor inte 

anses vara sekundära, och genom att fördela ansvaret visar man ett ökat engagemang av var och 

en av dem.(Malamud 2013) Det förslag man lägger fram är att decentralisera SEGIB och 

Iberoamerika då det anses vara nödvändigt för att på ett tydligt sätt överföra ansvar och åtagande 

till fler latinamerikanska länder. Uppmuntra till att skapa fler delegationer av SEGIB, om man 

bortser från de som redan finns (Brasilia, Mexico, Montevideo och Panama). Vill man gå ett 

steg längre är det tänkbart att flytta några organisationer till Latinamerika, som till exempel OIJ 

(Organización de la Educación Iberoamericana) till Mexico eller OEI (Organización de la 

Educación Iberoamericana) till Brasilien.(Malamud 2013)  

 

Analytikern Carlos Malamud redogör för hur en ny reform kan gå till, och hur man i så fall går 

tillväga med att utvecklas och förnyas. Man har insett att efter mer än två årtionden av 

verksamhet är det oundvikligt med ny reform av det iberoamerikanska systemet som år 2012 

indikerade på att förändringar måste ske. Det är tydligt att periodiciteten för de toppmöten inte 

bör vara huvudfrågan, utan fokus borde ligga på att få ökad samordning av de institut som ingår 

i COIB, en jämnare fördelning mellan de olika medlemsländerna, och decentralisering av 

SEGIB. Det tyder på att det krävs mer inblandning av Latinamerika i det iberoamerikanska 

projektet, och med detta vill man stryka under och säga att det spanska ledarskapet måste kliva 

åt sidan. För det är det enda sättet för att det Iberoamerikanska projektet ska kunna ha en 

framtid. Annars anser man att om det inte sker någon förändring kommer Iberoamerika att 

fortsätta vara obemärkt.(Malamud 2013) 

 

4.9 Kvalitativ innehållsanalys av las Declaraciones 

 

4.9.1 Introduktion och bakgrund 
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De texter som jag analyserat här är två offentliga dokument, ett som är från 1991 då 

organisationen hade sitt första toppmöte, och kallades för SECIB, la Secretaría Conferencia 

Iberoamericana, och det andra är från 2012 när den sista sammankomsten ägde rum, nu kallat 

SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana. Det är båda offentliga dokument och dessa 

finns tillgängliga på deras hemsida. Varför jag valt det första och det nästsista är för att se vad 

den första formella handlingen, av den organisation som uppkom inom den iberoamerikanska 

dimensionen, sade år 1991. Den första sammanställningen från år 1991 anser jag vara 

grundläggande för att se över vad för slags normer man representerade från första början, Till 

att titta på år 2012 som jag anser vara viktigare än året 2013, därför att det var då som man bad 

om förändringar och om en ny reform av Iberoamerika. Dessutom har det nästsista varit mer 

omskrivet och diskuterat just för att man önskar ny struktur och reform av de den 

iberoamerikanska gemenskapen. 

 

Vad Bergström och Boréus förklarar är att om man utgår ifrån en idé, vilket i mitt fall innebär 

att titta på hur Iberoamerika ser ut i relation till den formella handling, dokument, som man 

representerar på internationell nivå. Detta innebär att jag måste i nästa steg undersöka vilka ord 

som har använts vid dessa två sammanställningar, det vill säga de två utvalda dokument som 

jag valt att analysera. De ord jag har valt att använda mig av är ur min tolkning kopplade till de 

olika perspektiv som jag utgår ifrån, och dessa är åter igen realism, liberalism, och 

konstruktivism. Inom den sistnämnda, konstruktivismen, föll valet på dessa ord: identitet och 

regler. Från det liberalistiska har jag plockat ord som; ekonomi och intressen. Sist men inte 

minst från realismen fann jag orden: överlevnad och säkerhet.  I kombination av dessa ord ska 

detta hjälpa mig att analysera texterna för att i nästa steg kunna redogöra för hur Iberoamerika 

och dess dimension som organisation kan förklaras bäst ur ett eller flera perspektiv. Den 

realistiska teorin har förklarat för oss hur balansen mellan olika stater och makter kan 

stabiliseras, genom att man undersöker en internationell relation eller organisation. Det är här 

som SEGIB får en betydande roll genom att stabilisera makten mellan de olika länderna genom 

att man sammanställer ett dokument, en manual, som alla sen strävar efter att följa, och det 

gäller lika för alla.(Gustavsson & Tallberg 2009:35) Medan den liberalistiska teorin antar att 

staten är mångfaldig, och man samarbetar för att skapa internationella relationer inom fred och 

tillväxt. Man främjar skapandet av organisationer, som i detta fall varit SEGIB, som i sin tur 

skapat regler, i form av att man har vissa värderingar som man representerar och alla länder 

som är inblandade bör följa dessa. Men även andra intressen som ekonomi kan vara en 

bidragande faktor till att man samarbetar.(Carlsnaes et al 2002:193–194) Utifrån en 
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konstruktivistisk teori studerar man hur intressen och identiteter antas skapa en struktur som i 

sin tur påverkar de olika staternas, aktörernas, agerande.(Gustavsson & Tallberg 2009:89) Utgår 

man ifrån vad och hur en organisation är så uppfyller SEGIB de flesta punkterna när det 

kommer till att definiera en internationell organisation. Då man har ett officiellt högkvarter i 

Madrid, Spanien, där allt större arbete bedrivs och fördelas. I sina offentliga dokument 

representerar man de olika normer som man står för och dessa innefattar att främja demokrati, 

människliga rättigheter, inte gå in i andra stater, och inte fungera som ett politiskt parti.(Baylis 

et al. 2011:340) Eftersom att definiering av internationell organisation har varit relativt fritt 

fram för min undersökning har det tillåtit mig att undersöka SEGIBs två offentliga dokument 

utifrån olika perspektiv med hjälp av att göra en kvalitativ innehållsanalys och skapat min egen 

tabell utifrån ord och meningar som haft koppling till de olika valda teorierna: realism, 

liberalism och konstruktivism.  

 

Den Iberoamerikanska organisationen, SEGIB (SECIB), har offentliggjort dokument som 

informerar oss människor vad som diskuterats på de årliga toppmöten, och vad som kan 

förbättras inför nästa. Vi måste, och i detta fall hänvisar jag till inblandade aktörer (medlemmar 

av organisationen), förhålla oss inom de referensramar som organisationen präglas av. De texter 

som framställs utgör på så sätt en betydande roll kring den tillvaro som skapas och präglar vårt 

sätt att tänka, som bidrar till att man funderar på hur man förstår olika texter samt hur vi väljer 

att läsa dem.(Fejes & Thornberg 2009:136) Enligt föregående referens kan man förenklat 

beskriva och säga att en textanalys, i form av en kvalitativ innehållsanalys, lämpar sig att göra 

vid analys av samhälls- och humanvetenskapliga textanalyser som är preciserade mot att 

undersöka strukturer i samhället.(Fejes & Thornberg 2009:137) 

 

Den bild som framställs, eller som man uppfattas få när man analyserar ett offentligt dokument 

är grundläggande för hur vi, tolkare, i nästa steg väljer att betrakta detta så kallade ”bildspråk” 

som Bergström och Boréus väljer att definiera det.(2012:16) Enligt min uppfattning är det 

genom formella dokument som Iberoamerika kan kommunicera bäst med alla aktörer, där 

Latinamerika, Spanien, Portugal och Andorra, förväntas också kunna identifiera sig med och 

följa dennes riktlinjer.  

 

Följande presenterar jag en tabell med de två utvalda dokument, och dessa står på spanska, då 

dokumenten enbart finns skrivna på spanska. Följande kommer jag att styckvis översätta dem 

till svenska, så att man som läsare kan förstå hur jag gått tillväga. Sedan under bilagor kan ni 
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finna den ursprungliga texten, även den på spanska, markerad med det som jag ansett vara 

viktigt och relevant att ta ut och analysera med hänvisning till de olika teorierna realism, 

liberalism, konstruktivism, internationell organisation samt kvalitativ innehållsanalys. 
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Declaración de Guadalajara. Mexico. 19 de julio de 1991 

 Confrontar un mundo  en transformación 

Proponer a concertar la voluntad política de los 

gobiernos con el propósito de enlazaros en un 

instrumento de unidad y desarrollo basado en el 

diálogo, la cooperación y la solidaridad. 

 Reconocer la diversidad 

Reconocer la expresión plural que se asienta en la 

democracia, el respeto a los DDHH y en las 

libertades fundamentales. 

 Reafirmar los principios de soberanía 

Cada pueblo está reconocido a construir en la 

justicia, paz y estabilidad, sus instituciones y su 

sistema político. ¡NO INTERVENCIÓN! 

 Cooperación Iberoamericana 

Un proyecto sustentado en la solidaridad, el diálogo y 

la adopción de acciones concertadas. 

 Manifestar la voluntad 

Querer a un futuro común de paz, mayor bienestar e 

igualdad social, sustentado en el respeto de las 

normas de derecho internacional. 

 Propiciar la solución 

Negociada de controversias. 

 Obligación de garantizar 

Promover la plena vigencia de los DDHH. 

 Respetar 

 Reconocer su identidad cultural y sus derechos. 

 Compromiso de reajustar 

El objeto de reajustar las economías con eficiencia la 

recuperación y el crecimiento. 

 Procesos de modernización 

Reforma del Estado y la liberalización económica. 

Establecer una verdadera justicia social. Integración 

económica, dentro del escenario internacional, que 

facilite los recursos complementarios para el 

desarrollo y la supresión de obstáculos al intercambio 

comercial. 

 

Declaración de Cádiz”. XXII Cumbre Iberoamericana  

2012   

 Partiendo  los valores del acervo político, 

económico y social de la Conferencia 

Iberoamericana,  mantener una presencia 

relevante en la agenda internacional, aprovechar 

las oportunidades que ofrecen nuestros vínculos 

con otras áreas del mundo y participar en un 

proceso de crecimiento conjunto y desarrollo 

sostenible centrado en el bienestar, para 

satisfacer necesidades de nuestros pueblos, la 

erradicación del hambre y de la pobreza, la 

igualdad de oportunidades, la disminución de la 

inseguridad, el aumento en la cobertura, la 

mejora de la calidad y el acceso equitativo a los 

servicios básicos y a la seguridad social, la 

creación de trabajo, la igualdad de género y la 

protección de los derechos de los grupos más 

vulnerables. 

 Impulsar y potenciar 

El comercio mediante, y los mercados regionales 

 Reafirmar y promover 

 La responsabilidad de los Estados de promover el 

desarrollo sostenible. Políticas que permitan 

mantener e incrementar los niveles de actividad 

económica. 

 Continuar 

Fortalecer la arquitectura financiera internacional 

que promueva, entre otros aspectos, mayor 

estabilidad en los sistemas financieros, políticas de 

regulación, acceso a recursos financieros y 

crecimiento económico de nuestros países y de la 

economía  internacional. 

 Fortalecer 

Reglas claras, estables y previsibles que ayuden a 

promover las inversiones productivas nacionales y 

extranjeras de acuerdo con las leyes de cada país 

 Reconocer e impulsar 

En el ámbito de las infraestructuras, y políticas 

nacionales y de integración regional. 

 Promover y adoptar 

La creación y el desarrollo de las micro pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES, y políticas de 

transparencia. 
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4.9.2 Steg ett 

 

Vi börjar med att diskutera Declaración 1, och hur denna är ett resultat av vad en internationell 

organisation arbetar för och skapar. Det vill säga hur man konstruerar en manual för vad den 

iberoamerikanska dimensionen representerar. Denna kan tänkas representera de olika valda 

perspektiven realism, liberalism och social konstruktivism, och det är så jag väljer att tolka 

denna text. Det ord som uppgavs tidigare, som använts i syfte för att ha en idé för hur man 

representerar de olika perspektiven var följande: identitet och regler, som jag anser vara 

utmärkande från konstruktivismen. Från liberalismen har jag plockat ord som; ekonomi och 

intressen. Sist men inte minst från realismen fann jag orden: överlevnad och säkerhet. Jag 

vill också förtydliga och säga att orden fungerar som en slags inspiration samt hjälp för att finna 

meningar, fraser, synonymer, som kan tänkas representera de olika perspektiven.  

 

I det första dokumentet, även det andra, har jag i mitt försök försökt att ta fram de viktigaste 

och mest representativa idéerna som kan tänkas beskriva de olika perspektiven, och vad som 

utmärker Iberoamerika och dennes dimension.  Man talar ofta om att man vill konfrontera en 

värld som är i en process av ständiga förändringar. Då hade man som förslag att förena 

regeringar, och använda sig av verktyg som utveckling och gemensam enhet, som baseras på 

kooperation, dialog och solidaritet. Att uppmärksamma iberoamerikansk mångfald av länder, 

och erkänna dess olika uttryck, som bygger på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. Bekräfta de principer om suveränitet, där varje by(samhälle) 

ska vara fri i att kunna byggas upp på grunder som baserats på rättvisa, fred och stabilitet. Likaså 

deras institutioner och dess politiska system ska influeras av samma grundläggande rättigheter. 

Man får inte under några som helst omständigheter gå in och störa deras ordning. Iberoamerika 

kan ses som ett projekt som bygger på solidaritet, dialog och vidtagning av samordnade 

åtgärder.(Arenal 2009) Det ska uttrycka viljan att sträva efter en framtid där fred, ökat välstånd 

och social jämlikhet blir uppbyggt på respekt av de regler som finns i internationell rätt. Likväl 

uppmuntras till lösning av problem, till skyldigheten att säkerställa att man respekterar de 

mänskliga rättigheterna. Respektera den kulturella identiteten och deras rättigheter. Erkänna 

åtagandet att justera och ställa om ekonomier till mer effektivitet och tillväxt. Jobba för 

modernisering och genomföra statliga reformer, där det innebär att liberalisera ekonomin och 

 Fortalecer 

 Los servicios públicos de empleo a fin de reforzar el 

mercado laboral. 



35 

 

erbjuda fri handel. Inrätta en social rättvisa och integrera ekonomin inom den internationella 

arenan, för att förenkla och förse utvecklingen med ytterligare medel för att avlägsna 

handelshinder. Ett exempel på en mening som kan tänkas representera liberalismens 

ekonomiska intresse, är följande:  

 

9. Estamos comprometidos en un proceso de profundo reajuste de nuestras economías con el 

objeto de lograr con eficiencia la recuperación y el crecimiento. Nuestros países han hecho 

avances significativos en sus procesos de modernización por medio de la reforma del Estado 

y de la liberalización económica. 

 

(SEGIB 1991, ”Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”) 

 

 

Här talar man om en process där anpassning av deras, inblandade aktörers, ekonomier 

ska eftersträvas för att uppnå en effektiv återhämtning och tillväxt. Det har redan gjorts 

stora framsteg i moderniseringsprocessen i form av statliga reformer och ekonomisk 

liberalisering.  En annan mening som är representativ för realismen samt 

konstruktivismen är denna meningsenhet och den är tagen ur samma dokument som 

föregående: 

 

3. Reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no sólo en un acervo cultural 

común sino, asimismo, en la riqueza de nuestros orígenes y de su expresión plural. Nuestra 

comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades 

fundamentales. En este marco, se reafirman los principios de soberanía y de no intervención 

y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y 

justicia, sus sistema político y sus instituciones. 

 

(SEGIB 1991, ”Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”) 

 

 

I detta textstycke erkänner man att syftet med konvergensen inte bara bygger på ett 

gemensamt kulturarv, men även i att representera dess mångfaldiga uttryck och ursprung. 

Samhällen ska byggas på demokrati och respekt för de mänskliga och grundläggande 

rättigheterna. I detta sammanhang skulle det innebära att respektera principerna om 

suveränitet, inget ingripande, och bekräfta alla folks rätt att fritt skapa sitt politiska system. 

Detta är grundläggande för att fritt skapa fred, rättvisa och stabilitet, och att dess olika 

institutioner erkänns. Utifrån konstruktivistiskt perspektiv, skulle detta kunna tolkas att man 

ingår i ett samarbete, på grund av ett gemensamt intresse. Och intressen är strukturer, sociala 
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konstruktioner, som i sin tur påverkar staternas agerande. Om intressen är konstruerade kan 

stater med större makt, välja att ingå i samarbeten som främjar suveränitet och säkerhet. 

Realismen säger att stater ingår i samarbeten på grund av intressen, och i detta fall skulle det 

innebära att främja sin positionering ytterligare för att stärka sin maktposition i en gemenskap. 

  

 

4.9.3 Steg två 

 

Nästa steg är att försöka identifiera perspektiven, utifrån min tolkning av detta dokument, och 

förklara min förståelse kring vad och hur man förmedlar och representerar Iberoamerika. 

Återgår vi till vad realismen säger så förespråkar den överlevnad, där stater går samman för att 

samarbeta, men också där man vill fortsätta vara suveräna stater. Där idéer, kultur, nationella 

politiska system är egentliga oviktiga, och att stater främst är intresserade av makt i samband 

av att deras egna intressen främjas.(Gustavsson & Tallberg 2009:48) Realismen förespråkar 

säkerhet, och att ingå i ett samarbete, i Iberoamerika, försöker man som stat att säkerställa sin 

säkerhet genom att jobba, för och inom den, med andra stater. Vilket kan bidra till att man inom 

sin stat får möjligheten att förstärka sin säkerhet, där militären kan få en mer betydande roll då 

den förstärks och blir mer integrerad i dess samhälle.  

 

Hur skulle liberalismen representeras utifrån detta dokument? Det jag tittat på här är det olika 

gemensamma intressen man har för att Iberoamerika ska utvecklas, samtidigt som det 

gemensamma samarbetet främjas utifrån att man respekterar de mål och idéer som man 

representerar.  Här är stater lika viktiga som institutioner, därför att man har gemensamt intresse 

för utveckling och välstånd. Det man eftersträvar är att reglera de existerande relationerna 

genom att främja fred, frihet och tillväxt.(Gustavsson & Tallberg 2009:51) Med hjälp av 

liberalistiskt perspektiv anses man utveckla normer och rättigheter, och det är tydligt 

representativt i detta dokument som en gång skapats för att sedan utveckla en slags politik som 

alla inblandade aktörer, stater, gått med på att försöka fullfölja.(SEGIB 1991, ”Primera Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”) Tittar man åter igen på vad som står skrivet 

kan man ifrågasätta den punkt som säger att de mänskliga rättigheterna ska främjas, samtidigt 

som man liberaliserar ekonomin. Då min först tanke dras till många inhemska grupper som inte 

har samma intressen och värderingar som övriga stater, eller det land/länder som eventuellt 

fortfarande har diktatur, där demokrati inte är aktuellt eller i progress.  Den fria handeln anses 

inte alltid vara gynnsam, utan man kritiserar den för att förstärka den redan globala orättvisa, 
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som har sina rötter som går tillbaka till den tidigare kolonialismen.(Gustavsson & Tallberg 

2009:66)  

 

Social konstruktivism, är ett relativt nytt perspektiv, och har inte hängt med lika länge som 

realismen och liberalismen, vilket påvisar att de två tidigare nämnda perspektiv inte alltid kan 

förklara alla fenomen som till exempel hur man skapar struktur kring intressen och hur de i sin 

tur påverkar aktörernas, staternas, agerande. Detta dokument är framställt för att följas, inte helt 

strikt, men eftersträvas för att skapa sammanordning och regler för hur Iberoamerika ska 

eventuellt styras. De olika idéer, intressen och identitet hävdas vara sociala konstruktioner, och 

dessa kan inte tas för givna, utan anses vara föränderliga.(Gustavsson & Tallberg 2009:89) 

Detta betyder att ett dokument kan ändras och se annorlunda ut tjugotvå år senare, därför att det 

bygger på kring den situation man befinner sig i just då. Här harjag valt att titta på hur man 

skrivit de olika idéer och vad som använts för att kunna förmedla de olika normer man 

representerar. Till skillnad från liberalismen och realismen, måste identiteter och intressen 

problematiseras, inte postuleras.(Gustavsson & Tallberg 2009:89) Identiteten av Iberoamerika, 

som man vill representera, baseras främst på att respektera sina grannar och dess suveränitet, 

lika mycket som att främja de olika rättigheterna för att bidra till utveckling av jämlikhet och 

global rättvisa. Vilket kan kritiseras då inte alla stater har samma förutsättningar, och kan drivas 

på mer av andra stater som är starkare, och som har som mål att gynna sina intressen mer än 

andras.  

 

De tre olika perspektiv: realism, liberalism och social konstruktivism påvisar alla tre att vara 

bristande i den benämningen att man genom ett dokument kan förmedla alla tre samtidigt som 

det kan förändras med tiden. Iberoamerika, dess stater, har alla bidragit till att relationen kunnat 

fungera och utvecklas, men problemet ligger nu i att det krävs att man genomför en ny reform 

av det som fungerat, inte fungerat, nu under tjugotvå år. Iberoamerika har, enligt min 

uppfattning, aldrig försökt eftersträva någon konkret modell, utan mer samverkat för att skapa 

en kommunikation där god dialog framställts genom att man planerar år efter år nya mål att 

jobba för. Idag 2013, är frågan oviss, men tittar vi på 2012 då det var mer aktuellt för en ny 

reform, kan man börja undra hur och varför inga förändringar skett tidigare. Uppkomsten av 

Iberoamerika började tidigt, men fick aldrig sitt genombrott förrän år 1991 då man inledde ett 

samarbete i form av institutionalisering av en organisation som i nästa led skulle fungera som 

den mellanhand som man ansågs då behöva för att inleda ett mer seriöst engagemang. Där olika 
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staters intressen skulle utvecklas och bearbetas, och stegvis främja demokrati och dess 

rättigheter.  

 

4.9.4 Steg tre 

 

Nu till la declaración 22, som markerat det tillstånd som Iberoamerika befann sig i år 2012, 

förra året, kanske till och med fortfarande. Det inleds med att man representerar det principer 

och värderingar man anser vara viktiga, och det är tydligt att det politiska, ekonomiska och 

sociala arvet är nödvändigt för att upprätthålla en betydande närvaro på den internationella 

dagordningen. Man bör effektivt ta vara på de möjligheter som de olika kontakter med andra 

delar av världen erbjuder, och aktivt delta i en process där tillväxt och hållbar utveckling 

fokuseras på välfärd. I nästa led försöka möta de behov som deras folk har. Detta för att kunna 

utrota hunger, extrem fattigdom och minskad fattigdom, jämställdhet, ökad säkerhet, förbättra 

livskvalitén med rättvis tillgång till grundläggande tjänster och social trygghet, jämlikhet 

mellan de olika könen, och skydda olika utsatta gruppers rättigheter.(SEGIB 2012, Declaración 

de Cádiz”) Arbeta för att främja en politik för tillväxt med eget kapital, till att stärka de 

regionala marknaderna.(SEGIB 2012, ”Declaración de Cádiz”) Man vill att staterna bekräftar 

och tar sitt ansvar för att främja en hållbar utveckling och konjunkturutjämnande politik, för att 

upprätthålla och öka nivåerna av ekonomisk verksamhet och undervisning.(SEGIB 2012, 

”Declaración de Cádiz”) Fortsätta att stärka ökad stabilitet i de finansiella systemen, 

regelringar, tillgång till ekonomiska resurser och ekonomisk tillväxt i deras länder och den 

internationella ekonomin. Förstärka och förtydliga stabila och förutsägbara regler för att främja 

inhemska och utländska produktiva investeringar i enlighet med lagarna i varje land och 

möjliggöra tillgången till avancerad teknik. Dessutom vill man främja skapandet av anständigt 

arbete och ekonomisk utveckling genom rättvis och social integration. Erkänna de områden 

som kan komma att behövas förbättras i relation till dess infrastruktur, samt jobba för nationell 

politik och regional integration. Gynna skapandet och utvecklingen av små och medelstora 

mikroföretag och anta den politik som är lämpad för detta, och se till att stärka arbetsmarknaden 

genom att skapa produktiv sysselsättning. Där lönen är tillräcklig och att möjligheten till socialt 

skydd är tillräcklig.(SEGIB 2012,”Declaración de Cádiz”) Här följer ett textstycke som tolkas 

inneha alla tre perspektiv, liberalism, realism och konstruktivism: 

 

1. Promover políticas de crecimiento incluyente, con equidad y basado en el trabajo decente, 

así como políticas de desarrollo sostenible y medioambientales para satisfacer las 
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necesidades de las generaciones presentes sin comprometer aquellas de las futuras, 

respetando la soberanía de cada país en la incorporación de sus propios modelos de 

desarrollo. 

 

(SEGIB 2012,”Declaración de Cádiz”) 

 

I detta stycke finner jag alla perspektiv enligt min tolkning. Enligt konstruktivismen kan vi 

konstatera att denna text är en slags manual, som representerar en struktur som är socialt 

konstruerad utifrån intressen. Detta påverkar olika staters agerande, och förhållandevis till vad 

man representerar och jobbar för. Det som kan utläsas härifrån, ur denna text, är främst 

främjandet för tillväxt och den hållbara utvecklingen, som i sin tur kan kopplas till liberalismens 

gemensamma intresse- främjandet av ekonomin. Enligt realismen finner vi respekten för 

suveräniteten i varje land där egna utvecklingsmodeller appliceras och utvecklas. Här kan 

intresset för att ingå i ett samarbete vara fördelaktigt om man vill stärka sin egna positionering 

i en större gemenskap och stärka makten ytterligare i samspråk med andra. 

 

4.9.5 Steg fyra 

 

Den rapport, som sammanställdes år 2012 från det möte som ägde rum mellan de olika 

medlemmarna av SEGIB i Cádiz, Spanien, påminner väldigt mycket om det första som 

sammanställdes år 1991 i Guadalajara, i Mexico. Inledningsvis kan jag konstatera att med min 

tolkning finns inga större förändringar, förutom att det ekonomiska, sett ur det liberalistiska 

perspektivet, förtydligats ytterligare, och som nu talar om för mig som tolkare att här har det 

faktiskt skett en utveckling. Därför väljer jag nu att slå ihop de olika perspektiven och redogöra 

för hur man kan uppfatta dokumentet ett steg längre genom att inkludera realismen, liberalismen 

och konstruktivismen. Genom att representera realismen fortsätter man att producera meningar 

som innefattar behovet av att fortsätta främja den överlevnad som den så förespråkar. Detta 

innebär att försöka reducera fattigdom och öka säkerheten för de olika stater och dess utsatta 

grupper som fortfarande är förekommande i respektive länder. Lika mycket som det talas om 

överlevnad som säkerhet, kan man uppfatta en mer liberalistisk syn därför att större delen av 

dokumentet talar för främjande av ekonomi och tillväxt där båda fungerar som gemensamma 

intressen. Man väljer att uttrycka sig på olika sätt, men det är tydligt att förstå att ekonomi är 

en huvudsaklig grund till att man eventuellt vill fortsätta samarbetet. Genom att skapa broar, 

samarbeten på olika plan, där det behövs, visas tydligt att Iberoamerika är i behov av kapital, 
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och detta kan uppnås genom att underhålla olika projekt med hjälp av samarbete mellan de olika 

staterna.  

 

När sociala konstruktivismen säger att något är föränderligt, bestående, har vi ett mer eller 

mindre tydligt bevis, enligt min reflektion, att handel mellan de olika länderna blir allt mer 

viktigare ju mer integrerade länderna blir med varandra, men även på andra håll. Det jag vill 

säga är att det årliga mötet stärker behovet, av de olika staterna, av de gemensamma intressen 

till att ses mer som en ömsesidig relation, därför att vad man egentligen eftersträvar är att se 

efter landets egna behov och i detta fall främja tillväxt och utveckling. Genom att socialt 

konstruera ett dokument, med de olika behov på ett och samma språk förenklas processen 

betydligare, men man glömmer bort att ett projekt förändras, i detta fall Iberoamerika, som 

består av så många stater som även de har genomgått förändringar de senaste tjugotvå åren. 

Den identitet som Iberoamerika en gång presenterade, året 1991, ser annorlunda ut år 2012, 

därför att man ständigt varit i process i att förändra och främja gemensamma intressen, där det 

inneburit att i vissa länder har det varit mer fördelaktigt än i andra. Identiteter är enligt 

konstruktivismen, en faktor som påverkar agerandet av de olika staterna, och hur den struktur 

man arbetar efter ser ut. Med hjälp av årliga toppmöten har man kunnat framställa diverse 

normer och regler med förutsättningen att dessa skulle tala om för staterna hur man skulle 

agera.( SEGIB 1991, ”Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”, 

SEGIB 2012,”Declaración de Cádiz”)  

 

4.9.6 Sammanfattning 

 

Vi kan konstatera att eftersom det inte finns tydliga krav på hur man undersöker en 

internationell organisation, finns det inga tydliga krav på hur den ska definieras. Då en 

internationell organisation betraktas vara en uppsättning regler som är ämnade till att styra och 

reglera olika länders förhållande till varandra och till omvärlden, blir det svårare att ge en tydlig 

definition av vad en internationell organisation bör representera och vara. En formell handling 

kan tala om för den Iberoamerikanska gemenskapen vad man får gör och inte göra, men det är 

aldrig ett bindande avtal som ger konsekvenser om det bryts. Därför kan man ifrågasätta 

behovet av att ha ett fortsatt samarbete, kan det vara för att man vill ha kvar länken mellan 

Europa och Latinamerika? Eller tvärtom Latinamerika och Europa? Underhållning av ett 

samarbete kräver också kapital, och kan den ekonomiska faktorn vara ett bidragande intresse 
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till att den iberoamerikanska dimensionen trots allt varit verksam under alla dessa år, eller har 

man sett en möjlighet till att bygga upp ett nätverk av kontakter? Iberoamerika är så mycket 

mer och det skulle krävas tillgång till mer material, och mer undersökning av organisationens 

verksamhet, och nu återstår det att se om det är enbart språk och arv som förenar dem, eller om 

det är en fråga kring ekonomi och utveckling. 

 

5. Slutsats 

 

Denna undersökning har genomförts på det vis att vi, jag som tolkare, försökt att definiera vad 

som är Iberoamerika, och hur man kan förklara denna dimension. Hur man kan beskriva det 

utifrån olika perspektiv, och kan man beskriva det bättre från det ena perspektivet, eller behöver 

man använda sig av flera perspektiv för att kunna få tillfredställande svar? (Melin et al. 2012:32) 

Min frågeställning bestod av två frågor, följande är: 

 

1. Hur ser den iberoamerikanska dimensionen ut i relation till de offentliga rapporter och dess 

innehåll som man representerar på internationell nivå? 

2. Vilka intressen ligger bakom skapande och framtida varaktighet av en iberoamerikansk 

dimension? 

 

För att kunna besvara mina frågor har jag föreställt mig den iberoamerikanska dimensionen 

vara en internationell organisation, och undersökt SEGIB, den organisation som förknippas 

med Iberoamerika, och deras funktion på internationell nivå.  Jag har gjort en kvalitativ 

innehållsanalys av två utvalda offentliga dokument, från två olika år, som sammanställts av 

SEGIB.  Jag har tittat på uppkomsten av denna så kallade kulturella dimension, gemenskap, det 

vill säga Iberoamerika, och märkte tidigt att man vet på bara ett ungefär när den uppkom. De 

författare som jag använt mig av hänvisar alla till slutet av 1800talet, och olika år är satta, därför 

kan jag inte ge det exakta året. Detta beror på att det material som jag använt inte räckt till, eller 

att man helt enkelt inte kan ge svar på detta. Dock har man kunnat komma fram till att lite 

senare i början av 1900talet kom beslutet att starta en styrelse som skulle främja 

kommunikationen mellan de olika spanskamerikanska samhällena. Här fann jag en annan 

intressant aspekt och det var att man ofta refererade till Iberoamerika som region, vilket är 

intressant då detta inte dyker upp i det material som finns från 1990 och framåt. Då jag tidigare 
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refererat som mest till Iberoamerika som en gemenskap, en kulturell dimension, till att nu hittat 

en ny definition.  Strax därefter i början av 1900talet, får jag intrycket av att Iberoamerika 

försvinner, och lite finns skrivet om denna fortsatta dimension, vilket väcker andra tankar kring 

vilka andra faktorer som kan tänkas ligga bakom detta. Då skulle ett steg vidare innebära att 

man fördjupar sig i de olika länders utveckling med hänvisning till historiska händelser, för att 

få ytterligare svar till dess ”plötsliga” försvinnande men fortsatta existens. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att det aldrig fått något större genombrott på internationell nivå. 

  

Genom att nu hoppa fram till 1990talet där man beslutar att bilda en organisation vid namn 

SECIB, Secretaría Conferencia Iberoamericana, där första mötet ägde rum år 1991 i 

Guadalajara, Mexico, hittar vi denna dimension åter igen diskuterad och analyserad. Någon 

forskare menade på att man ville starta detta samarbete, i jämförelse med Berlinmurens fall, 

och undvika händelser som denna. Då samlades spansk- och portugisisktalande länder från 

Latinamerika och Europa för att fortsätta det en gång påbörjade samarbetet, men nu hade man 

tagit det ett steg längre. Med tiden fanns det möjligheter att avancera politiskt, ekonomiskt och 

kulturellt, till att bilda nu idag kallat SEGIB, Secretaría General Iberoamericana. Det officiella 

huvudkontoret finner man i Madrid, Spanien, och där sköter man större delen av arbetet 

 

SEGIB är det som idag representerar Iberoamerika på internationell arena, och är mer omskrivet 

och debatterat nu, i jämförelse med uppkomsten av låt oss det nu kalla regionen Ibeoramerika.  

Man har årliga möten mellan de olika medlemmar, där olika förslag och idéer diskuteras, som 

i nästa led beslutas och skrivs ner i form av resultat av vad som sägs och diskuteras till att 

omvandlas och bli offentliga dokument, en viss typ av struktur i form av manual, som nu 

används som grundläggande material för samarbete och utveckling av denna och av SEGIB.  

Organisationen har ett huvudkontor och årliga möten, samt diverse utvecklingsprogram, och 

detta är en del av den referensram som finns tillskriven för hur en internationell organisation 

ska fungera. De intressen som legat i grund till skapandet har varit de delade arvet som språk 

och kultur, där respekt och främjande av mänskliga rättigheter varit lika viktiga som de olika 

gemensamma intressen, där den ekonomiska frågan varit mer framträdande de senaste åren till 

att vara det enda som kan rädda detta samarbete idag, och inom en nästkommande framtid. Det 

är här som det varit tydligt markant att applicera det liberalistiska perspektivet, allt eftersom det 

handlat om ett gemensamt intresse som främjar demokrati och rättigheter. Liberalismen har 

enligt undersökningens roll, varit en tydlig referensram vid bildandet av organisation, till att 

titta på den struktur man velat skapa utifrån de olika värderingar och normer som varje stat 
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representerar. Vi har då kunnat studera de sammanställda dokumenten från de två utvalda 

toppmöten, år 1991 och år 2012 genom att göra en kvalitativ innehållsanalys där vi tillämpat de 

olika teorierna genom att plocka ut ord och meningar ur respektive teori och tolkat dessa i 

dokumenten. Fler ord och meningar hade kunnats tolka men i brist av tid har detta inte kunnats 

utföra, därför att Iberoamerika är stort och komplex och tar längre tid att studera och undersöka.  

 

Det finns tidigare material på vad Iberoamerika är idag, och vad det ska eftersträva och främja, 

men det saknas att sätta in det olika perspektiv fortfarande för att förstår vad som styr vad och 

varför stater väljer att fortsätta samarbeta och till vilket syfte. Med hjälp av de olika teorierna 

har vi kunnat se på den iberoamerikanska dimensionen ur olika intressevinklar, och hur alla 

dessa framställs på papper, som i sin tur används för att guida de olika iblandade aktörerna. 

Detta kan ses som positivt ur den punkten att man jobbar tillsammans utifrån samma 

uppsättning av mål, samtidigt som vissa främjas mer än andra. Med detta kan vi konstatera att 

det ändamål man hade i början mer av det kulturella och språkliga, utvecklats till att handla 

idag mer av att vara en ekonomisk fråga där samarbetet mellan två kontinenter blir allt mer 

viktigare i takt med den utveckling som globaliseringen driver med och på. Där den språkliga 

biten behöver utvecklas och avanceras, därför att inom de delaktiga länderna finner vi andra 

inhemska grupper som talar andra språk. Detta innebär att respektera deras rättigheter och tillåta 

dem bevara sin identitet genom att låta dem bevara sitt kulturarv som språk.  

 

Teoretiskt sett ser jag en utveckling från där realism och liberalism, som anses vara de mest 

användbara perspektiv när det kommer till att analysera internationell politik, inte alltid kan 

förklara alla fenomen som uppstår. Därför att varje samhälle är socialt konstruerat, enligt 

konstruktivismen, och detta kan i många fall anses vara diffust och inte skapa trovärdighet då 

man väljer att problematisera fenomen, istället för att postulera. Ju mer problematik som 

uppstår, desto svårare kan det bli för tolkaren, att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. 

Men återgår vi till den sociala konstruktionen kan man påvisa att med hjälp av formella 

handlingar kan man styra olika aktörers agerande, och med detta påverka deras intressen och 

samarbete. När man gör en kvalitativ innehållsanalys får man mer material att jobba med, som 

kan vara grundläggande till hur en dimension, som Iberoamerika, kan ens vara socialt 

konstruerat, det som konstruktivismen förespråkar. Innehållsanalysen kan bli så avancerad som 

man gör den till, och i detta fall kunde det inneburit för mig att analysera alla offentliga 

handlingar, men då skulle fokusen vara en helt annan i denna undersökning, och då kanske man 

bara hade behövt titta på ett eller andra perspektiv som inte redan nämnts.  
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Den Iberoamerikanska dimensionen representerar en liberalistisk anda, i form av gemensamma 

intressen som kultur, ekonomi, språk med mera, och dess intresse kan graderas från lågt till 

högt beroende på vad staterna är i behov av. Men då säger realismen att ledare för stater tänker 

i termer av intresse, som de definierar som makt, vilket kan förstärkas i samband av samarbete 

med andra stormakter. Om dessa intressen är socialt konstruerade menar konstruktivismen på 

att man i nästa led kan påverka aktörers agerande.  Människor formar och ger dessa fenomen 

olika innerbörd beroende på det samspel som sker sinsemellan. Detta tolkar jag som att intresse 

är grundläggande för att iberoamerikansk dimension ska kunna fortleva, och att alla 

perspektiven som vi använt oss har en viss delaktig roll i dess varaktighet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Declaración de Guadalajara, México, 19 de Julio de 1991. 

 

Ideas Fundamentales 

1. Con especial beneplácito nos hemos congregado, por primera vez en la historia, para 

examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontan nuestros países en un mundo de 

trasformación. Nos proponemos, por ello, concertar la voluntad política de nuestros gobiernos 

para propiciar las soluciones que esos desafíos reclaman y convertir el conjunto de afinidades 

históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el 

diálogo, la cooperación y la solidaridad. 

 

3. Reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no sólo en un acervo cultural 

común sino, asimismo, en la riqueza de nuestros orígenes y de su expresión plural. Nuestra 

comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades 

fundamentales. En este marco, se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y 

se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia, 

sus sistema político y sus instituciones. 

 

4. Encontramos en la aproximación respetuosa de nuestras diferencias y en la voz múltiple de 

nuestras sociedades, las bases de un proyecto de cooperación iberoamericana sustentado en el 

diálogo, la solidaridad y la adopción de acciones concertadas. 

 

http://www.segib.org/cumbres/files/1991/01/Primera-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf
http://www.segib.org/cumbres/files/1991/01/Primera-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf
http://segib.org/cumbres/files/2012/03/DCLAXXIICUMIB-ESP.pdf
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5. Manifestamos la voluntad de contribuir unidos a un futuro común de paz, mayor bienestar e 

igualdad social. Estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de nuestros 

pueblos, la plena vigencia de los derechos humanos, la ampliación de los cauces democráticos, 

el fortalecimiento de nuestros sistemas institucionales y el respeto de las normas de derecho 

internacional. 

 

6. Deseamos un futuro de certidumbre, paz y seguridad para nuestros pueblos. Ello sólo será 

posible mediante el respeto al Derecho Internacional y a través de del desarme general y 

completo que desaliente el uso de la fuerza y propicie la solución negociada de controversias. 

Reafirmamos nuestro apoyo a las metas para la década de las Naciones Unidas contra el 

colonialismo. Frente al abuso del poder, invocamos la razón y el diálogo. 

 

7. Reafirmamos que es obligación del Estado de Derecho promover y garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos. 

8. Reconocemos la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y pluralidad de 

nuestras sociedades y reiteramos nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así 

como la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural. 

 

9. Estamos comprometidos en un proceso de profundo reajuste de nuestras economías con el 

objeto de lograr con eficiencia la recuperación y el crecimiento. Nuestros países han hecho 

avances significativos en sus procesos de modernización por medio de la reforma del Estado y 

de la liberalización económica. Tales procesos han entrañado sacrificios que deben cesar para 

que sea posible establecer una verdadera justicia social. En nuestra región se han dado procesos 

sin precedentes tendientes a la integración económica gradual regional y subregional que hagan 

posible una posición más favorable en el escenario internacional. Nuestras iniciativas se verán 

fortalecidas si existe un entorno internacional que facilite recursos complementarios para el 

desarrollo y la 

supresión de obstáculos al intercambio comercial. 

     

Frases con “mensajes” 

La persistencia de la actual situación puede llevar a que se substituya el bipolarismo ideológico 

por una división entre el Norte, rico en capitales y tecnología, y el Sur, pobre y sin perspectivas. 

Para superar el problema es necesario, por un lado, desarrollar formas efectivas de reciprocidad 
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y solidaridad; por otro, fundamentarlas en una propuesta ética, guiada por la justicia social y 

por la 

libertad y que impulse, con nuevos esquemas, una verdadera cooperación entre los países del 

mundo. 

 

11. Reafirmamos que la deuda externa es uno de los principales obstáculos para el crecimiento 

y estabilidad de la región y que en consecuencia constituye, para muchos de nuestros países, un 

factor fundamental del desarrollo económico de evidente dimensión política. 

 

12. Reconocemos que nuestras aspiraciones de desarrollo económico, social, tecnológico y 

cultural requieren de unimpulso decidido a la educación y a la cultura que a la vez que fortalezca 

nuestra identidad nos permita bases sólidas para asegurar la inserción adecuada de nuestros 

países en un contexto internacional caracterizado por la innovación científica y tecnológica. Es 

necesario acortar la brecha tecnológica utilizando la tecnología básica para atender los derechos 

a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vivienda. La transferencia de tecnología debe 

responder a criterios sociales y no exclusivamente de bases mercantiles. 

 

13. Es indispensable que dicha cooperación internacional establezca mecanismos eficaces de 

transferencia de recursos financieros adicionales y de tecnologíasapropiadas en condiciones 

preferenciales y no comerciales para los países en desarrollo, teniendo en cuenta que la 

responsabilidad de la solución debe recaer básicamente en aquellos que más contribuyen a 

general el daño. 

 

14. Nos comprometemos a desplegar los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a las metas 

definidas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

 

16. Frente al flagelo del narcotráfico y sus secuelas, afirmamos el principio de la 

responsabilidad compartida y reiteramos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación 

internacional para su erradicación, basada en una perspectiva integral y multilateral con pleno 

respeto a la soberanía de los Estados. 

 

18. Ante la pobreza, la guerra, la intolerancia, el hambre, la enfermedad, la degradación del 

medio ambiente y laignorancia, proponemos una nueva cultura de cooperación internacional 

como única vía para un mundo justo y estable. 
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22. El fortalecimiento de las bases de convivencia y justicia internacionales conforme a los 

principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, es una responsabilidad compartida 

por todos los Estados y no prerrogativa exclusiva de algunos. 

 

1. Vigencia del derecho internacional. 

a) Guiar la conducta externa de nuestros países sobre la base del Derecho Internacional y actuar 

en forma conjunta y coordinada para contribuir a eliminar el uso o la amenaza del uso de la 

fuerza. 

 

b) Promover decididamente los proceso de negociación para la solución de conflictos regionales 

y apoyar iniciativas en materia de control, reducción y tráfico de armamentos. 

 

c) Impulsar el derecho al desarrollo y es establecimiento de relaciones económicas 

internacionales más justas y equitativas. 

 

ch) Participar activamente en la reestructuración de los foros multilaterales, en particular del 

Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un orden internacional más justo y 

democrático que garantice la paz promueva el bienestar de los pueblos. 

 

d) Promover el fortalecimiento de la democracia y del pluralismo en las relaciones 

internacionales, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia 

política de los Estados, así como la igualdad soberana y autodeterminación de los pueblos. 

 

e) Propiciar consultas sobre el desarrollo y la codificación del Derecho Internacional sobre la 

base de un proceso consensual y orientado hacia aquellos temas que, por su carácter global, 

presentan una mayor urgencia. 

 

g) Adoptar el compromiso de crear, y en su caso consolidad, en nuestros respectivos países,, 

mecanismos nacionales de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como 

establecer una cercana colaboración entre los mismos. 

 

2. Desarrollo económico y social. 
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h) Fortalecer el sistema multilateral de comercio internacional impulsando una mayor 

comunicación, y en su caso colaboración, entre los diferentes esquemas de integración y 

cooperación de los que participan, tanto en América como en Europa, los países 

iberoamericanos a fin de garantizar una economía mundial abierta. 

 

i) Contribuir al éxito de la Ronda Uruguay del GATT, al cumplimiento pleno de sus reglas y 

objetivos, a la lucha contra el proteccionismo, al rechazo de la discriminación en el comercio 

internacional y a la justa reciprocidad para los países que realizan esfuerzos unilaterales y 

regionales de apertura comercial. 

 

k) Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales que contribuyan adecuadamente a 

promover de manera definitiva el ejercicio pleno de los derechos y la incorporación en completa 

igualdad de la mujer a la sociedad. 

 

ll) Se propone la creación de un fondo iberoamericano con el apoyo de organismos 

internacionales, para el desarrollo de los pueblos indígenas, que permita resolver 

favorablemente los acuciantes problemas de los pueblos originarios al margen de cualquier 

sentido de reservas indígenas de compensaciones paternalistas. 

 

o) Impulsar soluciones al deterioro ambiental sobre la base del pleno respeto de la soberanía de 

los Estados sobre sus recursos naturales y a sus políticas ecológicas, tomando en cuenta que la 

responsabilidad de los países es proporcional a la medida en que han contribuido a tal 

degradación. 

 

p) Promover programas de cooperación a corto plazo de lucha contra el narcotráfico, de acuerdo 

con los instrumentos internacionales vigentes, por medio de intercambio de información, la 

fiscalización de activos monetarios de procedencia ilícita y el control de la producción y venta 

de precursores químicos. 

 

s) Otorgar atención a los problemas de salud y, en especial a los de salud preventiva. 

t) Proponer a los organismos internacionales de crédito la factibilidad de prestar ayuda a los 

países de la región en sus planes agrarios. 

 

3. Educación y cultura. 
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u) Identificar las áreas educativas que de acuerdo a cada país presenten ventajas comparativas 

y de las que pudieran derivarse beneficios para la región iberoamericana como países 

individuales o en su conjunto y, en función de sus prioridades, diseñar programas específicos 

de cooperación, sea a nivel bilateral o multilateral. 

 

v) Promover un mercado común del conocimiento como un espacio para el saber, las artes y la 

cultura, liberalizando los intercambio de materiales culturales, didácticos y educativos, 

facilitando el intercambio y la provisión de equipamiento científico y tecnológico; y creando 

incentivos para la comunicación y transmisión de conocimientos. 

 

 

Bilaga 2 

Declaración de Cádiz, España, 16 y 17 de noviembre de 2012 

 

5. Partiendo de esos principios y de los valores del acervo politico, economico y social de la 

Conferencia Iberoamericana, es necesario mantener una presencia relevante en la agenda 

internacional, aprovechar eficazmente las oportunidades que ofrecen nuestros vinculos con 

otras areas del mundo y participar en un proceso de crecimiento conjunto y desarrollo sostenible 

centrado en el bienestar, para satisfacer las necesidades concretas de nuestros pueblos, 

especialmente la erradicacion del hambre y de la pobreza extrema y la reduccion de la pobreza, 

la igualdad de oportunidades, la disrninucion de la inseguridad, el aumento en la cobertura, la 

mejora de la calidad y el acceso equitativo a los servicios basicos y a la seguridad social, la 

creacion de trabajo decente y de calidad, la igualdad de qenero y la proteccion de los derechos 

de los grupos mas vulnerables. 

 

a) En el arnbito económico, en un contexto de crisis económica y financiera mundial en el que 

gran parte de los pafses iberoamericanos han logrado mantener un sostenido crecimiento que 

abre un nuevo ciclo de oportunidades de desarrollo, y tomando en cuenta las significativas 

limitaciones existentes actualmente en la política fiscal de algunos de ellos, acordamos llevar a 

cabo las siguientes acciones: 

 

1. Promover políticas de crecimiento incluyente, con equidad y basado en el trabajo decente, 

así como políticas de desarrollo sostenible y medioambientales para satisfacer las necesidades 
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de las generaciones presentes sin comprometer aquellas de las futuras, respetando la soberanía 

de cada país en la incorporación de sus propios modelos de desarrollo. 

 

2. Impulsar el comercio mediante un acuerdo ambicioso, integral y equilibrado de las 

negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, 

 

4. Potenciar los mercados regionales para promover la integración económica entre los países 

iberoamericanos, teniendo en cuenta la especificidad bi-regional, y para continuar 

desarrollando la complementariedad, la cooperación y la competitividad de nuestras economías. 

 

5. Reafirmar la responsabilidad de los estados de promover el desarrollo sostenible y el 

bienestar de sus poblaciones, así como el derecho soberano sobre sus recursos naturales, a traves 

del uso sostenible y conservación de los recursos naturales y de la protección del medio 

ambiente, con base en su respectiva legislación nacional, con pleno apego a los instrumentos 

del derecho internacional de los que cada estado forma parte y de acuerdo con el documento 

final de la Conferencia Rio+20. 

 

6. Promover -en función de los recursos fiscales disponibles y de las necesidades de desarrollo 

económico, inclusión social y reducción de la pobreza- políticas contracíclicas que permitan 

mantener e incrementar lso niveles de actividad económica y trabajo decente. 

 

7. Continuar participando activamente en el debate sobre la necesidad de una reforma y 

fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional que promueva, entre otros aspectos, 

mayor estabilidad en los sistemas financieros, políticas de requlacion, acceso a recursos 

financieros y crecimiento economíco de nuestros países y de la economía internacional. 

 

8. Fortalecer reglas claras, estables y previsibles que ayuden a promover las inversiones 

productivas nacionales y extranjeras, de acuerdo con las leyes de cada país, y que permitan 

acceder a las tecnologias punta y promover la creacion de trabajo decente y el desarrollo 

economíco con equidad e inclusion social. 

 

b) En el arnblto de las infraestructuras, reconociendo que los países iberoamericanos han 

llevado adelante iniciativas en marcos bilaterales y subregionales para conformar una 

plataforma logística que sirva a la integración física de sus territorios, comprendiendo que la 
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interconectividad territorial no solo agiliza el intercambio y el f1ujo del comercio y el turismo 

entre los paises sino que beneficia adernas a las comunidades rnas aisladas, inteqrandolas a las 

redes de servicios básicos, la educacion y la salud; y conscientes de la necesidad de profundizar, 

donde sea necesario, en el desarrollo de infraestructuras y servicios y responder al desafio del 

creciente intercambio y el aumento de f1ujos 

transfronterizos, salvaguardando la seguridad y soberania de cada pais, nos 

comprometemos a: 

 

1. Impulsar politicas nacionales y de inteqracion regional que permitan avanzar a ritmos rnas 

acelerados en las iniciativas emprendidas en los diversos marcos de integración existentes para 

lograr, en el menor plazo posible, el desarrollo de una plataforma logistica para la plena 

conectividad entre los paises iberoamericanos, un rnas f1uido intercambio entre los países, 

crecimiento econornico, igualdad, inclusion, cohesion y participacion social y mejora en la 

calidad de vida de sus pueblos. 

 

c) Reconociendo la relevancia que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 

tienen en el desarrollo, la sostenibilidad y la recuperacion de empleo, así como el papel 

determinante que pueden ejercer los sectores publico, mixto y privado para potenciar nuestras 

economias, acordamos: 

 

1. Promover la creacion y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), por su contribucion al crecimiento economico y al desarrollo social de los países 

iberoamericanos, asi como por su especial incidencia en la generación de empleo y en el 

fortalecimiento del tejido productivo. 

 

d) En el ambito del fortalecimiento institucional, imprescindible para acompañar el desarrollo 

sostenible y el crecimiento economico y para generar mayor igualdad, inclusion y cohesion 

sociales, y con fundamento en los acuerdos alcanzados en la XXI Cumbre Iberoamericana de 

Asuncion, convenimos en: 

 

3. Adoptar politicas de transparencia que incrementen la lntorrnacion que los estados deben 

hacer publica, reconocer derechos de acceso a la informacion estatal y promover un 

acercamiento de las instituciones publicas al ciudadano así como una mayor confianza en la 

qestión del Estado. Continuaran ofreciendo, por parte de aquellos paises iberoamericanos que 
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rnas han avanzado en esta materia, apoyo a quienes lo soliciten para iniciar trabajos en este 

arnbito, 

Fortalecer losservicios publicos de empleo a fin de reforzar el mercado laboral y generar empleo 

productivo de calidad, con un salario digno y una proteccion social adecuada. 
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