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Abstract 

In this thesis I analyse civilizations in South America. I construct civilizational 
narratives through the method of emplotment, to build a historic continuity, which 
I subsequently connect to the theoretical framework. The theory emphasise that, 
when confronted with globalization and free market capitalism, civilizations 
embark on different strategies to challenge the power of transnational market 
forces. I find that South America is a polarised continent, and is diverging 
concerning the relationship towards the USA and free trade agreements. On the 
same time the issues that concern the social movements are not being reproduced 
in a significant matter at state level. Colonialism has had a profound impact in 
shaping the historical and political processes. It imposed western civilisation as 
hegemonic, while the Andean and the African civilizations where silenced 
through slavery, exploitation and exclusion. The White elite has looked down on 
the population, together with the colonial legacy, this has maintained the old 
power structures. The current political situation has seen the rise of leftist 
presidents, with different civilizational perspectives, that stresses the importance 
to change this South American reality, which leads us to where the continent 
comes apart. 

 
Keywords: Civilization, Hegemony, Globalization, Social Movements, 
Regionalisation 
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1 Inledning            

Sydamerika är en omtvistad kontinent i civilisatorisk bemärkelse. Med den 
spanska erövringen inleddes en krock mellan civilisationer som resulterade i att 
den västerländska civilisationen blev den dominerande. Den tidigare 
civilisatoriska hegemonin, Tawantinsuyu (Inkariket), besegrades och människor 
från olika afrikanska civilisationer fördes till kontinenten för att förslavas. Med 
kolonialismen byggdes västerländska institutioner som kontrollerade Sydamerika 
politiskt, ekonomiskt, filosofiskt och kulturellt. Den koloniala politiken skapade 
emellertid rum för ursprungsbefolkningen att bevara sina kosmologier och 
kulturer inom reservat och den afrikanska befolkningen lyckades skapa samhällen 
utav förrymda slavar samt bevara delar av sina civilisationer genom 
synkretiserade religioner där kosmologin bevarades. Dessa civilisationer 
blandades och skapade stora blandbefolkningar, men framförallt en civilisatorisk 
problematik. 

Den västerländska civilisationen befästes i Sydamerika genom 
självständigheten och de nya eliterna som fortsatte att titta mot Europa, framförallt 
det romanska södra Europa. Självständigheten byggdes på den franska 
revolutionens idéer, men uteslöt ursprungsbefolkningen och de afrikanska 
ättlingarna. Det följdes av socialdarwinistiska ideal, västerländsk immigration och 
ett idealiserande, i de flesta stater, av Sydamerikas blandade befolkning som inte 
bröt med den västerländska hegemonin. Militärdiktaturerna utgjorde inte heller ett 
brott med den västerländska civilisationens treenighet; staten, kyrkan, militären. 

Den politiska situationen i Sydamerika har sedan militärdiktaturernas fall 
utvecklats i demokratisk riktning. Vänsterpartier har tagit makten i flertalet länder 
och har kunnat bli återvalda.  De är inte ideologiskt homogena utan graden av 
radikalism är ganska varierande. Ej heller är de civilisatoriskt homogena, utan 
demokratins återkomst har möjliggjort att skilda civilisatoriska perspektiv har 
kommit till makten. Mycket tack vare sociala rörelser som har återupplivat 
Sydamerikas civilisationer. Kontinenten har börjat utmana den västerländska 
dominansen. 

Bland både befolkningar och ledare hörs kritiska röster mot USA och den 
globala nyliberalismen. Ett politiskt/ekonomiskt alternativ till den rådande 
marknadsliberala ekonomiska ordningen som infördes efter skuldkrisen har aldrig 
varit lika aktuell som idag. Det finns indikatorer som pekar mot en regional 
reglering av globaliseringen, men det finns likväl indikatorer som pekar mot 
Sydamerikas polariserade struktur där kontrasterande inomcivilisatoriska politiska 
modeller och civilisationer emotstår varandra. 
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2 Teori 

Globaliseringen har medfört en kraftig nedmontering av de nationella ekonomiska 
barriärerna. Kapitalismen har blivit regional och global i sin karaktär. Den 
ekonomiska globaliseringen kan ses som en avreglerad och frisläppt kapitalism 
som tar formen i den självreglerade marknaden (Cox, 2002:8). Statens roll blir att 
underlätta för marknaden att röra sig friktionsfritt.  

Underförstådd i den ekonomiska globaliseringen är konflikten mellan de 
frisläppta självreglerande ekonomiska krafterna och nationella samt regionala 
ekonomiers ansträngningar att reglera de ekonomiska flödena. Konkret tar det sitt 
uttryck i skilda politiskt/ekonomiska vägval runt om i världen. Kapitalismens 
utformning skiljer sig över civilisatoriska och kulturella gränser, vilket är ett 
resultat av specifika historiska erfarenheter och skilda sociala målsättningar. 
Konflikten mellan globaliseringen och politiskt/ekonomiskt vägval är mer exakt 
en konflikt där ”civilizational perspectives challenge the dominance of the global 
self-regulating market” (ibid).  

I denna konfliktdynamik återfinns civilisatoriska processer som omvärderar 
och formulerar de subjektiva uppfattningarna inom civilisationen, alltså de 
gemensamma sociala normerna som bestämmer vad som är sanning, verklighet, 
moraliskt etc. Processen är tvådelad; top-down och bottom-up. Institutioner, 
exempelvis stater, stabiliserar och reproducerar de intersubjektiva 
uppfattningarna, medan de utarbetas, skapas och förändras av det civila samhället 
och de sociala rörelserna. (ibid:16)  

Den civilisatoriska utmaningen av globaliseringen och försöken att reglera 
kapitalismen kan ses inom ramen för makroregionalism. Det är en regional 
sammanslutning av nationer för att skapa ett gemensamt ekonomiskt block. 
Nationerna inom det ekonomiska blocket underlättar tillgången till sina 
marknader för de andra medlemsstaterna, medan de gemensamt regionalt skapar 
handelsbarriärer mot icke-medlemmar. Processen är ett försök att vinna 
skalfördelar genom att skapa större marknader samtidigt som man skyddar sig 
från utomstående konkurrens. (Dickens, 2003:145; Cox, 1992:306) Frågan är 
dock om makroregionalismen är civilisatorisk. 

I takt med att kapitalistisk produktion och arbetsdelning omstruktureras 
globalt möter de traditionella nationellt baserade sociala rörelserna, som 
arbetarrörelser och bonderörelserna, allt mer motstånd. För att rörelserna skall 
kunna vidmakthålla sin mobiliserande kraft och sitt inflytande måste de organisera 
bredare koalitioner och transnationella nätverk. Flera olika sakfrågor och 
identiteter organiseras under gemensamt paraply där den gemensamma 
samlingspunkten är förbittringen mot exploatering (Cox, 1992:307). Ur detta 
perspektiv kan ett motstånd mot ekonomisk exploatering och fattigdom bland 
sociala rörelser ta sitt uttryck i mobilisering mot den ekonomiska globaliseringen. 
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Eftersom teorin belyser det civilisatoriska blir det nödvändigt att konstruera ett 
historiskt metanarrativ om Sydamerika. En civilisation uppstår inte över en dag, 
utan är en extensiv historisk skapelse. Vad gäller drivkrafterna i Sydamerikas 
historia skulle jag vilja lyfta fram ett kombinerat perspektiv, rotat i både konflikter 
mellan civilisationer och konflikter inom civilisationer. Med Spaniens erövring av 
den ”Nya Världen” inleddes en konflikt mellan civilisationer grundat i den 
västerländska exploateringen och dominansen av ickeeuropeiska civilisationerna 
(jmf Huntington, 2002:50-54). Med tanke på Europas militära överlägsenhet och 
etablerandet av en västerländsk civilisatorisk hegemoni kom en stor del av den 
historiska utvecklingen drivas av konflikter inom civilisationen. De 
inomcivilisatoriska konflikterna drivs av tre faktorer; hierarkiska relationer, 
konstant rivalitet, med betoning på frågor om ekonomi och kultur, och som ett 
resultat av dessa faktorer strukturellt utanförskap (Senghaas, 2006:83). Emellertid 
lyckades spanjorerna inte utrota civilisationerna utan de lever kvar, om än 
marginaliserade, och har med demokratins återkomst och Kalla krigets slut 
lyckats utöka sin makt, vilket återupplivat konflikter mellan civilisationer.   
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3 Frågeställning och syfte 

Den förändrade politiska situationen i Sydamerika gör kontinenten till ett 
intressant studieobjekt. Med bakgrund av kritiken mot globaliseringen och 
nyliberalismen som idag uttrycks av både politiska eliter och befolkning ämnar 
jag studera om regionalismen på kontinenten går mot en reglering av 
globaliseringen. Således blir min frågeställning följande: 

 

• Finns det indikatorer som pekar mot en regional civilisatorisk 
reglering av globaliseringen? 

 
Eftersom processen mot en civilisatorisk reglering av globaliseringen är 

tvådelad och omfattar både de politiska institutionerna och det civila samhället 
måste först två frågor besvaras innan frågan ovan, med högre abstraktionsnivå, 
kan besvaras: 

 

• Är de sydamerikanska staternas regionala samarbete en process som 
går mot en civilisatorisk reglering av globaliseringen?  

• Reproduceras det civila samhällets krav hos statsmakterna? 
 
Syftet med uppsatsen är att genomföra en historisk analys av Sydamerikas 

civilisatoriska utveckling. Det är vitalt för att jag skall kunna besvara min 
frågeställning, även om den refererar till dagspolitiska händelser. I 
frågeställningen finns en civilisatorisk aspekt vars innebörd blir omöjlig att kunna 
förstå utan en djupgående historisk analys som konstruerar de civilisatoriska 
metanarrativen. 

3.1 Operationalisering och avgränsning 

Jag kommer att använda mig av civilisation som en konstruktion av myter. 
Vardagligt anses myter vara något som uppfattas vara sant, men som i själva 
verket är falskt. Men myter skall inte reduceras till detta allmänt accepterade 
perspektiv, för inom den akademiska litteraturen, med tyngdpunkt mot 
religionsforskning och antropologi, har de en annan betydelse. Myt är här en 
ansedd sanning som utgör ett fundament för olika grupper och deras definition av 
”mening, syfte, och kollektiv identitet” (Hall, 2006:178; egen översättning).  

På högsta abstraktionsnivå blir myterna delar av ett metanarrativ vars 
konstruktion vi kan definiera som civilisationer. Olika civilisationer har olika 
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historier som ger mening till den kollektiva identitetens beståndsdelar som 
religion, kultur, språk och symboler. Cox (2002:4) talar om detta som 
civilisationers intersubjektiva meningar. Myter fångar även upp samhälleliga och 
historiska fenomen och ger dem en tolkning och innebörd i förhållande till myten 
(Hall, 2006:178). De existerar givetvis inte i ett vakuum. Makt har en vital roll i 
konstruktionen av myter. De som konstruerar en myt besitter även makten för att 
göra den sann. En myt kan ses om en tredelad konstruktion bestående av sanning, 
erkännande och slutligen, relaterat till makt, auktoritet (ibid:179-180).  

Vad gäller operationaliseringen av globalisering har jag redan gått igenom det 
under teoridelen. Den ekonomiska globaliseringen kan alltså ses som en 
avreglerad och frisläppt kapitalism som tar formen i den självreglerade marknaden 
(Cox, 2002:8). Statens roll i ekonomin begränsas till förmån för privat kapital, 
likaså nedmonteras internationella handels- och kapitalbarriärer. Om vi översätter 
den ekonomiska globaliseringen till en ideologi blir svaret nyliberalism, vilket har 
varit det vägledande paradigm som drivit igenom avregleringar, liberaliseringar 
och privatiseringar. 

Normalt sett delas civilsamhället upp i två komponenter: NGO:s och sociala 
rörelser. Jag kommer dock endast undersöka sociala rörelser. Detta för att 
litteraturen rörande det sydamerikanska civilsamhället är tvetydig. Ofta diskuteras 
det civila samhället utan att närmare specificera dess innebörd och än oftare görs 
det likhetstecken mellan civil samhälle och sociala rörelser. Därför kommer jag att 
använda en definition av sociala rörelser som framhåller att det är informella 
nätverk som grundar sig på gemensamma uppfattningar och solidaritet bland 
nätverkets medlemmar. Konflikter fungerar som förenande runt vilka 
medlemmarna mobiliseras genom protester (Boussard, 2006:152). Med tanke på 
att syftet är att konstruera civilisatoriska metanarrativ blir den höga 
abstraktionsnivån i operationaliseringen användbar. 

Jag kommer att avgränsa min studie till de spansk- och portugisisktalande 
länderna i Sydamerika. Surinam, Guyana och Franska Guyana lämnas alltså 
utanför studien. Detta gör jag eftersom regionen historiskt sett, på grund av dess 
koloniala förflutna, ansetts haft större band till de karibiska länderna. 



 8

4 Metod och material 

Jag kommer att genomföra en kvalitativ litteraturstudie. Till skillnad från den 
kvantitativa forskningsdesignen som söker visa samband karaktäriseras den 
kvalitativa forskningen av att försöka förstå processer; vilken dynamik som 
kännetecknar olika processer samt varför och hur olika faktorer påverkar dem, 
alltså meningen bakom det som studeras. Internationella relationer handlar ytterst 
om att göra vår värld förståelig (Puchala, 2003:223). 

För att göra de civilisatoriska perspektiven synliga kommer jag att använda 
mig av metoden emplotment. Civilisationer är alltså konstruktioner av myter, vilka 
ger mening åt historiska händelser. Det finns ingen inbäddad mening i historiska 
fakta, utan dess betydelse konstrueras av grupper i samhället som bildar olika 
perspektiv, olika myter, angående den specifika händelsen. Dessa myter kan ses 
som olika delar, olika plots, av en större berättelse. Uppgiften blir alltså att sätta 
ihop myterna, de civilisatoriska pusselbitarna, till en helhet; en civilisation: 
”Interpretation in history consists of the provisions of a plot structure for a 
sequence of events so that their nature as a comprehensible process is revealed by 
their figuration as a story of a particular kind.” (Puchala, 2003:77). Med andra ord 
ges den historiska kronologin en mening, specifik för varje civilisation (Hall, 
2006:181). 

Det analytiska tillvägagångssättet kommer att basera sig på sekundärmaterial. 
Materialet har hämtats från olika universitetsbibliotek och biblioteksdatabaser 
som Libris och Elin. Den litteratur som används kommer följaktligen från diverse 
universitet och forskningsinstitut med speciellt fokus på Sydamerika.  

Vid en kvalitativ undersökning är intersubjektiviteten inte lika självklar som 
vid en kvantitativ undersökning med tydliga analys- och mätinstrument. Detta 
eftersom analysinstrumentet egentligen endast finns fullständigt bibehållet i 
forskarens medvetande. Därför blir ”största möjliga öppenhet” svaret på hur 
intersubjektivitetens krav på replikerbarhet kan uppfyllas. (Esaiasson et. al., 
2005:23) 
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5 Pachakuti, upptäckt och slaveri 

Den sydamerikanska kontinenten är omstridd i civilisatorisk bemärkelse. 
Kolonialismen spelar här en avgörande roll. Spanjorernas erövring av kontinenten 
gjorde att Tawantinsuyu förlorade den civilisatoriska hegemonin. Den koloniala 
ekonomin som utvecklades medförde att slavar importerades från Afrika för att 
användas som arbetskraft. Kolonialismen betydde därför att tre kontinenter möttes 
och ur detta möte växte den civilisatoriska problematiken fram med omstridda 
historier om den kontinentala krocken. För Tawantinsuyus invånare och 
afrikanerna kom det att bli historier som präglats av dominans, underkastelse, 
slaveri och folkmord. 
     Ursprungsbefolkningarna beskriver den europeiska erövringen som ett 
exempel på Pachakuti, som är svårt att översätta i västliga termer men kan 
beskrivas som en våldsam omvälvning av livets sammanstrålande energi 
(Mignolo, 2005:165). Det är en beskrivning som är ett återkommande tema inom 
de amerikanska ursprungsbefolkningarnas kosmologier. Gemensamt för ”these 
American versions of genesis is the scheme of world-ages, of plural creations 
which end in flood, eclipse and other catastrophes” (Brotherston, 1998:293). 
Européernas erövring av Tawantinsuyu representerar katastrofen.  
     Till skillnad från ursprungsbefolkningen som upplevde att ett främmande folk 
förde med sig död och etablerade sig som nya herrar drogs afrikanerna från sina 
rötter för att förslavas på en okänd kontinent. Trots slaveriets fragmenterande 
verklighet och de skilda förkoloniala erfarenheterna skapades det en afrikansk 
diasporakultur som grundade sig i det kollektiva minnet av att ha blivit bortförd 
från samma kontinent. Denna gemensamma identitet existerade framförallt i de 
regioner där slavarna var i majoritet, medan de som var i minoritet adopterade den 
dominerande nationens kultur (Butler, 1999:125). 

Med den europeiska upptäckten kom den ”nya” kontinenten att inkorporeras i 
den västerländska civilisationens världsbild. Upptäckten sågs som ett 
utomordentligt framsteg. Den territoriella erövringen kompletterades med en 
andlig erövring som genom spridandet av kristendomen syftade till att ”civilisera” 
och ”befria” de ickeeuropeiska befolkningarna från vad som ansågs vara deras 
”barbariska” seder och traditioner. Den västerländska civilisationens religion, 
språk, historia, kultur och sätt att tänka var det enda som tilläts, medan 
ursprungsbefolkningarnas och afrikanernas kosmologi och intersubjektivitet 
ansågs osanna (Mignolo, 2005:21). 
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5.1 Civilisatorisk hegemoni 

Vid kontroversen i Valladolid 1550 utredde den spanska kungen tillsammans med 
teologer och experter huruvida ursprungsbefolkningen hade en mänsklig själ och 
hur de skulle behandlas. Det fanns två huvudströmningar; de som ansåg att de 
hade rätt till ett värdigt liv och var mänskliga samt de som menade att de var 
omänskliga och hade fötts till slavar i enlighet med Aristoteles och den naturliga 
träldomen (Flores, 2005:53-54). Skillnaden till trots hade alla en gemensam 
ståndpunkt, nämligen nödvändigheten i konvertering till Kristendomen (ibid:55). 
Likväl sågs afrikanerna komma från en mörk och omänsklig plats och var därmed 
tvungna att ”civiliseras” (Holt, 1999:50). Den västerländska civilisatoriska 
universalismen förblev orubblig och koloniseringen var allomfattande. ”Within 
the conqueror’s formulations, singularity is the only thing that counts. One single 
God, one King, one language” (Santiago, 2001:29). 

Sidan om den kulturella intoleransen införde den spanska kolonialmakten ett 
kastsystem baserad på principen om blodets renhet som användes under 
återerövringen av Spanien från morerna och den medföljande inkvisitionen. I den 
”Nya Världen” kom de tre kontinenternas människor emellertid snabbt att 
blandas, inledningsvis framförallt genom våldtäckt. Detta gjorde att spanjorerna 
utvecklade väldigt detaljerade beskrivningar över invånarnas fysiska drag för att 
bestämma dess position i hierarkin; desto mer europeiskliknande ju högre status. 
(Yelvington, 2001:235, 238-239; Andrews, 2004:44, 48) Trots kulturell 
anpassning gjorde spanskättlingarnas besatthet av blodets renhet att 
mestiser/mulatter ansågs vara lägre stående raser. De kom att ockupera ett socialt 
rum mellan den vita eliten och de svarta och de bruna i samhällshierarkins botten 
(Bakewell, 1997:165-166).  

Med erövringen av Amerika inledde Spanien och Portugal en massiv 
råvaruproduktion. Storgods etablerades och knöt européerna till marken ”för all 
framtid” genom systemet för mayorazgo, som gav familjer godsherrestatus efter 
att de bedyrat att marken kommer gå i arv (Flores, 2005:63). Den nya kontinenten 
blev en källa för naturresurser och billig arbetskraft, vilket ackumulerade otroliga 
mängder kapital och banade vägen för framsteg, modernitet och den europeiska 
humanistiska utvecklingen (Mignolo, 2005:29-30). Men för 
ursprungsbefolkningen var Europas ankomst ingen framgångssaga:  

 
“If you put yourself in the perspective of people in Tawantinsuyu after 
the arrival of the conquistador Francisco Pizarro […] you will witness 
the arrival of a group of unknown people and soon after that, see your 
population dying, killed, raped, and exploited.” (ibid:53) 
 

Afrikanerna såg det inte med samma glasögon, men kontentan var densamma; 
slaveri, exploatering, död och våldtäckt. Ur detta perspektiv kan modernitet och 
kolonialitet ses som två sidor av samma mynt. Kolonialitet är de mekanismer som 
exploaterar människor ekonomiskt, politiskt och kontrollerar dess subjektivitet, 
och utan kolonial exploatering hade moderniteten inte blivit verklighet (ibid:11). 
Erövringen av Amerika som historisk händelse har olika civilisatoriska meningar.  
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5.2 Civilisatoriska motreaktioner 

Trots Spaniens och Portugals militära dominans och nödvändigheten för de 
ickeeuropeiska befolkningarna att adoptera västerländsk civilisation för att ens bli 
hörda och trots den katolska kyrkans stora närvaro i Sydamerika kan vi inte prata 
om en allmänt accepterad civilisatorisk auktoritet. Istället består Sydamerika av 
olika civilisatoriska intersubjektiviteter, vilket sedan spanjorernas ankomst har 
möjliggjorts utav ett kontinuerligt civilisatoriskt motstånd mot kolonialismen. 
Exempelvis flydde slavar från plantagen och skapade små självförsörjande 
samhällen, quilombos i Brasilien och palenques i de spanska kolonierna. Det 
största var samhället Palmares i Brasilien, med en befolkning på mellan 15 000 
och 30 000 invånare, som var en federation av tio västafrikanskt styrda byar enade 
under suveränen Ganga-Zumba, varav Zumbi är den mest aktade. I nästan 100 år 
lyckades de leva autonomt samtidigt som de genomförde attacker mot 
portugiserna. Den koloniala historien visar upp åtskilliga exempel på quilombos 
och palenques. (Gomez, 2005:112-113; Andrews, 2004:38-40) 

Afrikanerna vidmakthöll även delar av sin kosmologi genom att skapa 
blandreligioner där traditionella afrikanska religioner vävdes in i katolicismen 
genom att ge Jesus, Maria och katolska helgon afrikanska gudars egenskaper 
(ibid:126; ibid:28-29). Med tanke på att slavarna i princip inte hade något annat 
val än att adoptera kolonialisternas världsbild måste afrikanernas religiösa 
uppfinningar ses som en vital del av dess koloniala motstånd och ett exempel på 
en väldigt kreativ civilisatorisk konstruktion. 

Ursprungsbefolkningarna hade större möjligheter att bevara sitt sätt att leva. 
De användes i princip inte som slavar för afrikaner ansågs mer fysiskt kapabla. 
Istället fick de bli tjänare. De som inte blev tjänare fick laglig rätt till stora 
områden som den spanska kronan hade upprättat inom vilka de kunde odla 
marken och fick möjlighet att leva autonomt (Quijano, 2005:67, 73; Yelvington, 
2001:239). Amazonas och Andernas svårtillgängliga områden blev tillflykter där 
ursprungsbefolkningen kunde undvika den kosmologiska katastrofen. Anderna 
blev ”berget som räddade folket från översvämningen” (Brotherston, 1998:301; 
egen översättning). 

Styrkan i de civilisatoriska motreaktionerna skall inte överdrivas. 
Gemenskapen mellan folk var bräcklig eftersom kolonialismen medvetet sökte 
förstöra alla möjligheter till solidaritet mellan de dominerade folkslagen. Förutom 
slaveriets extrema frihetsberövande försökte slavägarna ivrigt att vidmakthålla 
afrikanernas etniska skillnader för att behålla heterogeniteten bland de afrikanska 
folken (Andrews, 2004:21). Dessutom var de många quilombos och palenques 
ofta väldigt kortlivade och lätta att slå ner. De som lyckades bevara sitt sätt att 
leva gjorde det under stor isolering (Van Cott, 2005:826). För 
ursprungsbefolkningen orsakade den demografiska kollapsen och den medvetna 
förstörelsen av deras städer, arkitektur och sociala strukturer en omfattande skada 
av det historiska kollektiva minnet (Whitehead, 2006:28). De autonoma 
samhällena i ogästvänliga trakter var aldrig något hot mot kolonialmakterna. Inte 
heller det faktum att ursprungsbefolkningen frekvent gjorde uppror sedan 
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självständigheten (Pedraja, 2001:49). Det enda civilisatoriska motståndet som på 
allvar lyckades utmana den koloniala hegemonin var ursprungsbefolkningens 
revolt i Bolivia 1780, ledd av Tupac Katari, som varade i två år och lyckades 
omringa La Paz i tre månader innan de tillslut besegrades (Patzi, 2005:49; 
Brotherston, 1998:295). Året efter genomfördes även ett stort uppror i protest mot 
nya skatter i Colombia som hotade kolonialmakten, men det faktum att motståndet 
framförallt bestod av vita kreoler och mestiser samt att det upphörde efter att de 
fått sina krav tillgodosedda (Pedraja, 2001:49) gör att vi inte kan se det som ett 
civilisatoriskt motstånd, utan mer som en inomcivilisatorisk konflikt. 

Med självständigheten kom konflikterna mellan civilisationerna sakta att tona 
bort och ersattes av en konfliktdynamik inom den västerländska civilisationen i 
takt med att den befäste sin ställning på kontinenten och kontrollen över territoriet 
utökades. För att förstå de sociala rörelsernas framväxt och styrka i Sydamerika är 
det nödvändigt att knyta an det till självständighetens koloniala och exkluderande 
karaktär.  
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6 Exkluderande självständighet 

Kampen för självständighet bland de sydamerikanska kolonierna påverkades 
delvis av externa influenser. Den nordamerikanska självständigheten förstörde 
myten om den västra hemisfärens öde att förbli kolonier som styrdes från Europa. 
De vita kreolerna hade en fientlig inställning till Spanien och Portugal, som de såg 
som despotiska länder som beskar dess frihet, men beundrade den västerländska 
civilisationen i allmänhet. Frihetskämparna var väldigt inspirerade av 
upplysningstänkandet. Den franska revolutionen hade stort inflytande och 
”förenade Rousseaus idéer med Montesquieus konstitutionalism och 
maktfördelning” (Flores, 2005:120). 

Med Simon Bolivar och San Martín i spetsen blev Sydamerika ”fritt” på 1820-
talet. Det var dock ingen frihet som inkluderade ursprungsbefolkningen eller de 
afrikanska ättlingarna. Självständigheten betydde endast att den externa 
kolonialismen avskaffades, medan den interna fortsatte; istället för spanjorer och 
portugiser blev de vita kreolerna de nya herrarna. 

6.1 Den civilisatoriska hegemonins konsolidering 

Innan Latinamerika existerade som ord var det endast de vita kreolerna som 
kallade sig americanos, medan ursprungsbefolkningen och de afrikanska 
ättlingarna förblev indianer och svarta (Mignolo, 2005:21-22). Latinamerika 
myntades först på 1800-talet och etablerades samtidigt som idén om latinidad 
spreds. Den föddes i Frankrike och blev den civilisatoriska konstruktionen som 
befäste den romanska civilisationen i södra Amerika. ”Latin”amerika blev de nya 
eliternas sinnebild och de vände sig till Frankrike och upplysningens idéer, medan 
de föraktade ursprungsbefolkningen och de svarta. Det var framförallt vita 
kreoler, men till viss del även mestiser och mulatter som adopterade idén om 
latinidad. (ibid:57-59, 65) 

Religion, språk, politiska förebilder, familjeförbindelser och regionala 
institutioner som storgodsen knöt de kreolska eliterna till den romanska 
civilisationen. Vad gäller det ekonomiska tänkandet hämtades emellertid mycket 
inspiration från den brittiska liberalismen. Det hela gör det inte konstigt att Alain 
Rouquié kallade Latinamerika ”Europe´s 'Far West'” (Whitehead, 2006:8). 

För de utomeuropeiska folken betydde inte självständigheten frihet, utan de 
flesta koloniala institutioner och lagar fortlevde (D´Agostino, 2001:62-64). Under 
frihetskampen lovade Bolivar att avskaffa slaveriet, men istället fortsatte det in till 
andra hälften av 1800-talet (Yelvington, 2001:240-241). Till skillnad från Europa, 
där den moderna nationalstaten var nationell i förhållande till 
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majoritetsbefolkningen och inkluderande i meningen att den grundades på 
medborgarskap, var det sydamerikanska nationsbyggandet en exploaterande 
konstruktion:  

 
The nationality of these states bore no relation to the colonised 
populations of “Indians,” “negros” and “mestizos,” even though 
these were the overwhelming majority within their borders. These 
subject populations were in fact not just excluded from the 
nationality of the new states. Such nationality was, strictly speaking, 
antagonistic to them. (Quijano, 2005:59-60) 

 
De första decennierna efter självständighet präglades av instabilitet, uppror och 
laglöshet. Kaoset och instabiliteten ”löstes” ofta av män med militär bakgrund, 
Caudillos, som tog över makten genom våld. De befäste sin makt genom allianser 
med oligarkin, högborgarskapet och godsägarna, en tradition som har satt sin 
prägel på Sydamerika fram till idag. De målade ofta upp sig som upplysta 
despoter och hyllade den västerländska civilisationen. Oroligheterna och de 
frekventa maktövertagandena av Caudillos varade fram till andra hälften av 1800-
talet då det politiska systemet stabiliserades kring ett tvåpartisystem mellan 
liberaler och konservativa (Cappi, föreläsning 9/5 -07). 

Många svarta, mulatter och mestiser anslöts sig till liberalernas egalitära 
principer, eftersom de konservativa ville bevara det koloniala arvet. Deras stöd 
förde många liberala regeringar till makten, men inte heller liberalernas 
maktposition förbättrade situationen för de människor som inte var vita kreoler. 
När liberalerna väl kom till makten cementerades storgodsägarnas och eliternas 
intressen och det rigida sociala systemet som exkluderade massorna vidmakthölls 
(Andrews, 2004:92-100). Med självständigheten privatiserades även 
ursprungsbefolkningens områden, vilket gjorde att de miste sin autonomi och de 
flesta kom istället att bli tjänare (Quijano, 2005:67). ”'Freedom' has always had a 
different meaning for Blacks and other 'people of color' throughout the Americas” 
(Oboler & Dzidzienyo, 2005:6).  

6.1.1 Civilisatorisk ”förbättring” 

De sydamerikanska eliterna såg sig som en del av den västerländska civilisationen 
och influerades av Europas nationalistiska strömmingar som växte fram i slutet av 
1800-talet. En filosofisk förgrening som fick stort inflytande i Sydamerika var 
positivismen. Det som betonades var materiell tillväxt som skulle uppnås genom 
förnuft och vetenskap. Det positivistiska mottot var ordning och framsteg1 och 
idealet var Europa. Detta kom att betyda att de som inte liknade européer eller 
representerade västerländsk civilisation sågs som irrationella och oförnuftiga och 
var en fara för ordningen samt ett hinder för utvecklingen. Sidan om positivismen 
fick socialdarwinismen rum inom det spirande nationalistiska tänkandet (jmf 
Bakewell, 1997:420-422) och inspirerade eliterna till konkreta aktioner för att föra 
kontinenten framåt. Det bruna Sydamerika var oroande i deras ögon och för att 



 15

följa med Europa i utvecklingen ansågs en förvitning av de sydamerikanska 
länderna nödvändig:  

 
”[...] the Negro was considered a blot on the national civilisation, and 
was a source of great shame to Aryanists and racial purists of the time. 
It was felt that only through great waves of white European immigrants 
could Brazil develop a modern economy and a modern civilisation and 
culture. In addition to invigorating the economic life of the country, 
these immigrants would hopefully also discharge a eugenic mission, 
that of Aryanizing the country through the absorption of the Negro, 
producing lighter-skinned children.” (Freyre, 1986:256) 
 

Exemplet med Brasilien kan illustrera ett perspektiv som gällde över hela 
kontinenten. Modernitet och utveckling skulle uppnås genom europeiska 
immigranter som uppmanades att flytta till kontinenten (Yelvington, 2001:240-
242; Andrews, 2004:117-151). De afrikanska ättlingarna och 
ursprungsbefolkningen var inte bara före detta slavar och tjänare utan de ansågs 
framförallt vara lägre stående raser (Quijano, 2005:61).  

Det inleddes en våg av förtryck mot icke-europeisk kultur som stod i motsats 
till västerländsk civilisation. Eftersom afrikansk kultur ofta associerades med de 
fattiga och arbetarklassen fick förvitningspolitiken i Brasilien och i Venezuela 
även stöd av svarta och mulatter från medelklassen (Andrews, 2004: 125; 
Yelvington, 2001:242). Sidan om den naturliga relativa befolkningsminskningen 
till följd av immigranterna var terror, tvångsarbete och tvångsrekrytering till 
armén samt diskriminering omfattande (ibid:243).  

Nationsbyggande, utveckling och modernitet var helt enkelt en europeisk 
process där ursprungsbefolkningen och slavättlingarna lämnades utanför. De 
ansågs över hela Sydamerika vara civilisatoriska flaskhalsar som man var tvungen 
att komma runt. Denna medvetna politik att göra Sydamerika mer vitt kan kopplas 
samman med att perioden från 1870 till 1930 karaktäriserades av en stark vilja att 
integrera kontinenten i det globala kapitalistiska systemet genom frihandel och 
exportledd tillväxt. I denna process var de europeiska stormakterna förebilderna. 
(Harper & Cuzán, 2001:138-139) 

Det dominerande ekonomiska tänkandet kretsade kring David Ricardos teori 
om komparativa fördelar (Brolin, 2007) vilket gjorde att Sydamerika inte endast 
fortsatte att präglas av det koloniala arvet kulturellt och politiskt, utan även 
ekonomiskt, eftersom Sydamerikas ”fördel” var den koloniala ekonomin. De 
ekonomiska verksamheterna koncentrerades därmed till export av produkter från 
den primära sektorn, vilka vita kreoler eller utländska kapitalister ägde och 
indianer, svarta och mestiser/mulatter producerade. Storgodssystemet gynnades 
och upprätthöll vad som kallades semi-feodalism eller rent av feodalism2 (ibid). 

6.1.2 Mestizaje  

Efter 30-talets depression inledde Sydamerika en importsubstituerande politik 
(ISI-politik). Genom handelsrestriktioner, skyddstullar, priskontroller, statliga 
subventioner och investeringar skulle den inhemska produktionen av 
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industriprodukter gynnas och ersätta importen. En strategi som fick sin teoretiska 
förklaring efter andra världskriget med den strukturalistiska skolan. (jmf De 
Wylder, 2002:27-28) Samtidigt förändrade sig de sydamerikanska statsidealen 
från att vara explicit koncentrerat mot den vita ”rasen” till att betona mestizaje 
som den nationella identiteten3. Nationerna vände sig inåt och började leta efter 
civilisatoriska perspektiv som inte var västerländska (Andrews, 2004:151). Ur 
detta kom mestizaje, vilket kan ses som ett homogent kulturellt ideal som hyllar 
Sydamerikas blandade befolkning. Det inkorporerar vissa delar av indiansk och 
afrokultur, men är egentligen inget brott med den västerländska civilisationen 
(Hale, 2006:267-268). ”Mestizaje was always a mirage, since the mixture of blood 
never accompanied a mixture of cosmologies (or epistemologies if you like)” 
(Mignolo, 2005:136). I Brasilien kom samma fenomen att benämnas racial 
democracy4. Myten om mestizaje och racial democracy målar upp en bild av 
Sydamerika som harmoniskt utan etnisk problematik: 

 
”This myth is used to prevent nonwhites from developing their own 
identity and demands; however, it is not used to attain a higher degree of 
equality and social integration for these sectors of the population. The 
official notion of a mixed race (mestizaje) camouflages diversity and 
denies nonwhites the right to dissent, while making conditions ripe for 
excluding anyone who falls outside the “norm” of mestizo or mixed.” 
(Dulitzky, 2005:48; se även Dzidzienyo, 2005:137-140 & 144-146).  

 
Mestizaje tar inte bort det faktum att de fortfarande existerar en ”stark 

pigmentokrati” i Sydamerika som innebär att den mörka sidan ges ett negativt 
värde, medan den vita sidan är det som räknas för att kunna ha möjlighet att 
klättra uppåt i den sociala och ekonomiska hierarkin (Dulitzky, 2005:48). En 
liknande process återfinns inom kulturlivet. De afrikanska ättlingarna kan sägas 
ha orsakat en av nutidens största kulturrevolutioner inom musik och dans som 
spridit sig och blivit nationell kultur inom de sydamerikanska länderna. De 
upplevde emellertid mycket motstånd från eliten och medelklassen, men 
accepterades till slut ”in a 'cleaned up' form that also toned down the perceived 
'blackness'” (Wade, 2003:266). Mestizaje suddar heller inte ut det faktum att 
nästan alla sydamerikanska stater fram till 1970-talet medvetet förde en politik 
som sökte utrota ursprungsbefolkningens språk och kultur genom assimilering in i 
den ”nationella kulturen” via skolväsendet, kyrkan och militären (Quijano, 
2005:64; Van Cott, 2005:827).  

Mestizaje är en vital del av vad som kan anses vara en specifik sydamerikansk 
civilisation, där myter om social och kulturell blandning är hörnstenarna i det 
civilisatoriska narrativ som utvecklats ur de tre kontinenternas krock. Men denna 
blandade civilisation bygger på myter om vita nationella självständighetskämpar 
och en syn på självständigheten som likställd med frihet. Den västerländska 
civilisationen fortsätter att vidmakthållas inom den koloniala treenigheten – 
staten, kyrka, militären – och förstärks ytterligare av media. Indianska och svarta 
frihetskämpar (som Tupac Katari och Zumbi), ickekristna religioner, kollektivt 
minne av slaveri, folkmord, underkastelse och förödmjukelse ges ingen nationell 
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auktoritet. Det blandade Sydamerika är en myt som emellertid har stor förankring 
bland befolkningen. Den intersubjektiva ”avindianiseringen” och ickeidentifiering 
som afrikansk ättling är omfattande (se Quijano, 2005; Van Cott, 2005). Språket 
har en stor betydelse i processen; ”att tala ett språk är att ta till sig en värld, en 
kultur” (Fanon, 1997:50), en civilisation. Eller med Silviano Santiagos ord: 

 
Preventing bilingualism means both preventing religious pluralism and 
imposing colonial power [...] the two principal systems that contributed 
to the spreading of Western culture among us [were] the linguistic code 
and the religious code.  (Santiago, 2001:30)   

 
Den civilisatoriska universalismen har gjort att inga svarta människor längre 

pratar afrikanska språk och att de som talar något av ursprungsbefolkningens 
språk kraftigt har reducerats. Trots det har kolonialismen inte lyckats radera de 
civilisatoriska perspektiv som förkastar den västerländska dominansen. De 
afrikanska trummorna slår oavbrutet och fortsätter ge en resonans av ett kollektivt 
minne. Men framförallt är sociala rörelser som inte endast representerar en 
alternativ ideologi, utan representerar skilda civilisatoriska intersubjektiviteter och 
kosmologier idag på frammarsch (Mignolo, 2005:137). Det har tagit lång tid för 
deras röster att göras hörda och istället har de traditionella sociala rörelserna länge 
dominerat den folkliga mobiliseringen som i förhållande till den västerländska 
hegemonin har representerat ideologiska alternativ, istället för civilisatoriska. 
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7 Sociala rörelser 

Jag kommer att fortsätta måla upp den historiska kontinuiteten genom att 
undersöka de sociala rörelserna och de inomcivilisatoriska konflikter som har 
påverkat deras utformning, perspektiven som har varit rådande och kraven de har 
haft på statsmakterna. Detta för att sedan analysera hur det ser ut i dagsläget och 
koppla det till frågeställningen. ”Sociala rörelser uppstår inte i ett vakuum – de 
måste alltid analyseras i relation till den kontext de befinner sig i” (Boussard, 
2006:170). 

7.1 Traditionella sociala rörelser 

I USA har den svarta befolkningen alltid organiserat sig efter identitetsmässiga 
linjer på grund av den institutionaliserade segregationspolitiken (Oboler & 
Dzidzienyo, 2005:8). Sydamerika har efter slaveriet å andra sidan inte upplevt 
någon rättsligt grundad segregationspolitik, utan har upplevt en form av europeisk 
civilisatorisk hegemoni som upprätthållits utan lagliga barriärer. Bland annat 
genom förvitningspolitik och en västerländsk förklädning i myten om den 
sydamerikanska ”blandrasen”, vilket effektivt har desarmerat den 
identitetsbaserade mobiliseringen och de ickevästerländska civilisationerna. Med 
industrialiseringen och den exportledda ekonomin växte istället nationellt 
organiserade arbetar- och bonderörelserna fram, starkt påverkade av ideologier 
som socialism och anarkism som anlände tillsammans med vågen av europeiska 
immigranter. (Whitehead, 2006:37) Till skillnad från eliterna som blickade mot 
Frankrike och Storbritannien kom Sovjetunionen under 1900-talets första 
decennier istället att växa fram som en alternativ utvecklingsmodell (ibid).   

Folket på landsbygden dominerades framförallt av storgodsägarna – det var 
endast indiansamhällen i ogästvänliga trakter som lyckades upprätthålla en viss 
autonomi – vilket gjorde att bonderörelsens krav naturligt kretsade kring 
jordreform (Dos Santos, 2005:84-85; Vargas R. & Córdova E., 2004:85-86). Trots 
att bönderna i den andiska regionen bestod utav en majoritet av ”indianer” 
mobiliserade de alltså sin verksamhet utan en kulturell och identitetsmässig bas 
(Quijano, 2005:67-70). 

Vid tiden för andra världskriget ingick de vänsterpräglade arbetar- och 
bonderörelserna allianser med de nationella kapitalisterna under 
nationaldemokratiska fanor. ISI-politikens inåtvända utveckling och staternas 
avstånd från en expansiv amerikansk kapitalistisk närvaro i Sydamerika dämpade 
till en viss del vänsterns kritik (Dos Santos, 2005:86-87).  Dessutom undveks den 
identitetsbaserade mobiliseringen, trots den vidspridda marginaliseringen av 
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indianer och svarta, genom det nationella idealet mestizaje. Den radikala 
socialismen var dock stark och på 60- och 70-talet växte det fram gerillarörelser 
som förde sin kamp med våld, för att förinta det kapitalistiska systemet. Med kalla 
krigets allt djupare antagonism blev socialismens en hägrande fara för eliterna och 
alliansen mellan kapitalister och arbetare/bönder bröts genom en våg av 
statskupper på kontinenten (Dos Santos, 2005:87). 

7.2 Sociala rörelser under militärdiktaturerna 

Militärdiktaturerna i Sydamerika kom under 70- och 80-talet att kraftigt förtrycka 
de vänsterinriktade traditionella sociala rörelserna. I Argentina rättfärdigades 
dessa aktioner för att ”rädda den västerländska civilisationen” (Yelvington, 
2001:252). När organisationer, partier, fackföreningar och sociala rörelser 
förbjöds blev den katolska kyrkan den enda institution inom vilken människor 
kunde mobiliseras. Denna process kom starkt att associeras med befrielseteologin 
som växte fram som den mest betydande rösten för förändring (Levine & 
Mainwaring, 1989:211). Befrielseteologerna var aktiva förespråkare för jämlikhet, 
demokrati och koncentrerade sitt arbete mot de breda folklagren för att ta del av 
”folkets vishet” (ibid:210-212). Diktaturernas realitet gjorde att deras verksamhet 
framförallt var en kamp för mänskliga rättigheter, amnesti för politiska fångar och 
återinförandet av demokrati (Dos Santos, 2005:88). Koncentrationen mot kampen 
för demokratiska rättigheter hindrade att ideologiska eller kulturella frågor 
splittrade de rörelser som fanns. 

Befrielseteologin, och även beroendeskolan vars idéer fick stor 
uppmärksamhet under 70-talet, förändrade synen på Latinamerika och dissekerade 
kolonialismen utan tidigare motstycke och synliggjorde en historia präglad av 
slaveri, exploatering och exkludering av människor. Trots dess stora roll i 
införandet av det kritiska medvetandet (Friere, 1973:36) representerade det inte ett 
brott med det västerländska tänkandet och civilisationen. Perspektiven centrerades 
runt de västerländskt konstruerade institutionerna kyrkan och staten samt de 
västerländska åskådningarna katolicismen och marxismen. De var snarare 
ideologiska alternativ än civilisatoriska.  

Militärdiktaturernas fall öppnade upp nya politiska rum genom 
demokratiseringen och därmed nya möjligheter för nya sociala rörelser att från ett 
gräsrotsperspektiv organisera sig kring en intersubjektivitet som inte endast var 
västerländsk. 

7.3 Nya sociala rörelser 

Nyliberalismen fick sitt stora inflytande efter skuldkrisen 1982. Det fanns en stor 
enighet om att det var ISI-politiken som var orsaken till Latinamerikas 
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ekonomiska kris och ur denna analys kom nyliberala reformer att bli lösningen (se 
de Soto, 1989), vilka i praktiken kan översättas till 
strukturanpassningsprogrammen (SAP). Eftersom länderna inte kunde betala sina 
lån förband IMF och Världsbanken nya krediter med SAP. Enligt det nyliberala 
paradigmet blev staten ett utvecklingshinder och svaret låg i en minimal 
statsapparat. 

Det finns en stor enighet kring nyliberalismens negativa effekter för 
befolkningen i Sydamerika. Inledningsvis hejdades emellertid hyperinflationen, 
tillväxten stimulerades och makroekonomin stabiliserades, men nedskärningar i 
de statliga budgetarna förvärrade snart den ekonomiska situationen; 
levnadskostnaderna ökade och arbetslösheten växte (Duterme, 2005:10-11; 
Eckstein & Wickham-Crowley, 2003:24-27).  

De nya sociala rörelserna bygger på ett motstånd mot nyliberalismens effekter 
(Dos Santos, 2005:81; Vanden, 2006:284-285; se även Prashad & Ballvé, 2006), 
men kan även sägas vara en produkt av att statens utsträckning i samhället 
minskade och vars tomrum rörelserna har fyllt. Den socioekonomiska 
utvecklingen till följd av nyliberalismen har medfört att de traditionella sociala 
rörelserna splittrats genom en ökad arbetslöshet, större informell sektor, förändrad 
arbetsdelning och fattigare medelklass (Panizza, 2005:725). Därför är de inte 
endast organiserade runt arbetare och bönder utan har blivit mer partikulära; 
identitets-, kultur-, köns-, sakfråge-, områdes-, religionsbaserade etc.  

Det som utmärker de sociala rörelserna i Sydamerika är att de i synnerhet 
består av marginaliserade grupper som indianer, svarta, arbetslösa och fattiga 
människor i allmänhet (Boussard, 2006:166). Till skillnad från tidigare radikala 
vänsterrörelser förespråkar de inte revolution och utgör även ett brott med den 
västerländska civilisatoriska universalismen.  

7.3.1 De nya sociala rörelsernas uppfattningar 

Ursprungsrörelserna går idag i spetsen för den politiska mobiliseringen och har 
blivit de ledande politiska innovatörerna, något som kan ses i skuggan av den 
traditionella vänsterns successiva tillbakagång sedan Sovjetunionens fall (Leon T., 
2005:12). En annan aspekt som har gjort dem framgångsrika är att de organiserar 
sig runt en tvådimensionell agenda (ibid:18; Duterme, 2005:12; Rhon Dávila, 
2004:127-128). Samtidigt som de kämpar för ursprungsbefolkningens kulturella, 
kollektiva och sociala rättigheter, står de även i opposition mot det nyliberala 
paradigmet.  

De förkastar de homogena och koloniala nationalstaterna som har tagit ifrån 
dem deras territorium och försökt utrota deras intersubjektivitet och civilisation. 
Istället vill de skapa plurinationella, plurikulturella och plurilingvistiska 
statsbildningar (se Leon T., 2005:13; Vargas R. & Córdova E., 2004:88-89; Rhon 
Dávila, 2004:133; Van Cott, 2005:829; Delgado-P, 2006:60) som garanterar 
kollektiva rättigheter, civilisatorisk autonomi och suveränitet utan separatism. Nya 
konstitutioner ses ofta som en väg mot att realisera deras mål (Leon T., 2005:13). 
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Kritiken mot nyliberalismen kan ses i ursprungsbefolkningens krav om de 
suveräna rättigheterna till deras territorium, vilket grundar sig i den konceptuella 
skillnaden mellan land och territorium:  

 
’Territory’ which, for indigenous peoples, calls for a deeper meaning of 
relationship between nature, place, social justice and survival. [...] 
’land’ that contain subsoil natural resources (like oil), or high levels of 
biodiversity, have the potential to be earmarked by the global market 
and faceless transnational interest. (Delgado-P., 2006:64) 

 
I en respons mot firandet av Columbus 500 års jubileum gick 120 

ursprungsorganisationer ihop från hela Amerika och enades kring ett manifest 
”that made precisely this ecological reading of the world into a first political 
principle” (Broterston, 1998:297). Indianorganisationer från hela Amerika har 
gemensamt antagit Abya-Yala som namn på kontinenten och har ersatt 
Latinamerika, vilket blir namnet för den västerländska intersubjektiviteten 
(Mignolo, 2005:22). 

Afroandiner i Ecuador och Colombia har även myntat en egen term för 
Latinamerika, la gran co-marca, som härleder till idén om att kontinenten ses som 
ett stort plurinationellt territorium (ibid). De har liknande krav som 
ursprungsrörelserna, vilket de grundar på flera hundra år av historisk och 
civilisatorisk kontinuitet i isolerade samhällen som härstammar från slaveriet 
(Van Cott, 2005:830). Dessa mer instängda rum av afrikansk kultur skall inte 
förminska de stora områden där rörelser mobiliseras kring en särpräglad 
afrikanism som i exempelvis norra Brasilien och längs kusterna i Colombia och 
Ecuador. I Brasilien har protester mot exkludering, ojämlikhet och fattigdom 
organiserats runt afrikanska synkretiserade religioner. (Eckstein & Wickham-
Crowley, 2003:41, 43) 

En tredjedel av Latinamerikas invånare är afrikanska ättlingar, även om en 
majoritet av stadsbefolkningen inte använder den benämningen (Van Cott, 
2005:826). Flera svarta rörelser arbetar i relation till just detta fenomen och söker 
återuppliva den afrikanska identiteten. De har även en tvådimensionell agenda, 
som sidan om den partikulära betoningen av att frigöra sig från den koloniala 
mentaliteten, även inkluderar ekonomisk, politisk och social jämlikhet. (Jackson, 
1998:160-162, 172). 

Exempel på bonde- och arbetarrörelser och gräsrotsorganisationer som inte 
identifierar sig som ursprungsbefolkningar eller afrikanska ättlingar är många. De 
består av människor som är vita, mestiser/mullater, eller ”avindianiserade” (se 
Quijano, 2005 för en utförlig diskussion) och svarta som assimilerats in i den 
nationella kulturen. Rörelserna organiserar sig på basis av klass snarare än 
identitet och kultur. Här finns även en kritik mot den västerländska civilisationen, 
som anses ha rättfärdigat slaveri, kolonialism, rasism, exkludering och 
förtryckande kapitalism (Dos Santos, 2005:90). De vill emellertid inte distansera 
sig från staten, utan försöka förändra samhället genom klassisk vänsterpolitik som 
större statligt ansvar eller jordreform. De för inte en alternativ civilisatorisk kamp, 
utan söker konstruera en ny inomcivilisatorisk hegemonisk modell. 



 22

8 Reglering av globaliseringen  

Valsegrarna som vänstern har upplevt i Sydamerika kan anses vara en god 
indikator på motståndet mot globaliseringen och nyliberalismen. Det säger 
emellertid inget om den nya vänsterns förmåga eller vilja att i grunden förändra de 
politiska, sociala och ekonomiska strukturerna. Ännu mindre säger det oss något 
om ett eventuellt nytt civilisatoriskt perspektiv bland det som betecknas 
vänsterpartier. De nationella valsegrarna ger oss heller inga indikatorer om den 
ytliga gemenskapen mellan regionens vänsterpartier representerar en fördjupad 
enighet som kan översättas till en regional reglering av globaliseringen.  

8.1 Nationell civilisatorisk reproduktion 

När Evo Morales valdes till makten i Bolivia 2005 blev han den första presidenten 
att komma från ursprungsbefolkningen. I sitt invigningsanförande betonade han 
att 500 år av exploatering inom den koloniala staten skulle upphöra och att han 
skulle fortsätta i Tupac Kataris spår (Gomez, 2006:140-147). 

Evo Morales maktposition är ett resultat av en process som intensifieras med 
det USA-initierade kriget mot kokan och kulminerade i vattenkriget (2000) och 
gaskriget (2003), vilket har blivit namnet på de massiva protester som beslutet om 
att privatisera resurserna orsakade. Protesterna tände ett kollektiv medvetande 
bland ursprungsbefolkningen och var inte några ”irrationella” 
desperationshandlingar. Det var ett motstånd som byggde på en kollektiv identitet, 
kollektiva symboler som kokabladet och aymaraflaggan wiphala och ett kollektivt 
minne av kolonialism. Protesterna var en fortsättning på den antikoloniala kampen 
och de sociala rörelserna krävde en civilisatorisk omstrukturering av staten. 
(Cusicanqui, 2006:170-178)  

Den nya konstitutionen vilar på tre principer som härstammar från inkariket; 
du ska inte stjäla, du ska inte ljuga och du ska inte vara lat (Speigel Magazine, 
2006; Nilsson, 2007). Dessutom har den heliga kokaplantan legaliserats, 
ministeriet för ursprungsfolk har lagts ner och en majoritet i den nya regeringen är 
indianer. För övrigt kröntes Evo Morales i en traditionell invigningsceremoni till 
den sista inkaledaren Athuallpas efterträdare (Nilsson, 2006a). Tiden efter 
maktövertagandet vittnar om en kulturell återfödelse och regeringen rådfrågar 
andliga rådgivare för att ”återskapa banden till naturen och välsigna politiska 
handlingar”. Vidare har gas- och oljetillgångarna nationaliserats och Bolivia har 
gått ur Världsbankens organ för tvistlösning rörande internationella investeringar. 
Dessutom behandlas just nu även ett lagförslag om att göra traditionell indiansk 
rätt likvärdig med den konventionella rätten. (Schütt, 2006, 2007a, 2007b; 
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Bolivia.com, 2007) Ursprungsbefolkningens kontroll över territoriet är aspekter 
som hindrar privat kapital att göra anspråk på land, med andra ord givna 
indikatorer på en civilisatorisk reglering av globaliseringen. Enligt Juan Angel 
Yujra Mamani som är yatiri, ”rituell och andlig expert”, delas tiden in i cykler av 
500 år. Varje ny cykel utmärks av pachakuti och ”tid och rum går tillbaka till 
något som varit tidigare” (Schütt, 2006). Evo Morales förkroppsligar denna 
process. 

Ecuador är ett annat land där ursprungsrörelserna har fått stor uppmärksamhet 
för sin mobilisering. Den nationella paraplyorganisationen för ursprungsfolk 
CONAIE:s politiska arm, Pachakutik, har kommit in i kongressen och suttit i 
regeringsställning. De har lyckats driva igenom det bikulturella och bilingvistiska 
utbildningsprojektet PRODEPINE (Leon T., 2005:34) och har skapat universitetet 
Amamtay Wasi som baseras på indiansk epistemologi och ontologi (Mignolo, 
2005:120). Ecuadors nya president Rafael Correa har uttalat sig kritiskt om 
nyliberalismen, IMF och Världsbanken och har inte förnyat kontraktet för USA:s 
militärbas i landet. Han har verkställt en folkomröstning som beslutade att skriva 
om konstitutionen, till vilken ursprungsbefolkningen sätter sitt hopp om den 
plurinationella staten och de kollektiva territoriella rättigheterna (Wennergren, 
2007). Men eftersom den nya politiska processen är i sin inledande fas återstår det 
att se vilken riktning utvecklingen tar. 

Den politiska processen i Venezuela, den bolivaranska revolutionen, har fått 
stor uppmärksamhet. Venezuela är det land som har gått längst i regleringen av 
globaliseringen. Oljetillgångarna och de största energi- och telecomföretaget har 
nationaliserats. Dessutom har presidenten, Hugo Chavez, hotat att förstatliga 
banker och ett stålföretag med motiveringen att det måste mätta den inhemska 
marknaden innan det exporterar. Venezuela har avskaffat privilegier för utländska 
investerare, gått ur IMF och Världsbanken, påbörjat en radikal jordreform samt 
skrivit in i konstitutionen att det är statens uppgift att garantera befolkningens 
hälsovård och skolgång. (Lander, 2005; Romero, 2007; Larsson, 2007; Yahoo 
News, 2007)  

Politiken är dock ingen reproduktion av krav nedifrån. Regeringen har istället 
uppifrån aktivt skapat ”participatory community organizations” som består av allt 
från grannskapsrörelser till offentliga byggprojekt och hälsokommittéer – med 
målet att skapa deltagande maktstrukturer i fattiga områden (Gindin, 2006:86-87). 
Venezuelas reglering av globaliseringen går alltså emot det teoretiska ramverket. 

I sin socialism för tvåtusentalet har Hugo Chavez konstruerat en nationellt 
sammanhållande myt i självständighetskämpen Símon Bolivar. Eftersom Bolivar 
även används av eliterna som frigörande ideal har även personligheterna Ezequiel 
Zamora och Simon Rodriguez gjorts till nationella mytfigurer. Ett strategiskt drag 
eftersom Zamora ses som en förkämpe för de svarta och indianska folkslagen i sin 
kamp för jämställdhet gentemot de vita kreolerna och Rodriguez för att han var 
den som utbildade Bolivar, vilket symboliserar kunskap och utbildning. (Müller 
Rojas, 2001:90-98; Camejo, 2002:18) Det intressanta är att denna 
utbildningstradition inte bryter med den västerländska civilisationen som 
Amamtay Wasi i Ecuador. Emellertid bygger de bolivaranska myterna på den 
genuina sydamerikanska blandbefolkningen på ett sätt som enligt Walter D. 
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Mignolo (2005:158) utgör ett brott med den homogena idén om ”Latin”amerika. 
Det kan anses vara återspeglat i stora populära synkretiserade religioner som 
exempelvis kulten om Maria Lionza vilken bygger på en treenighet som består av 
de tre civilisationernas representanter (Siemon-Netto, 2000). Bolivar har även 
upphöjts till en av kultens mäktigaste andar och Chavez ses som en länge 
efterlängtad Messias som reste sig från massorna (ibid).  

Det är ingen religion som hör hemma i västerländsk tradition, till skillnad från 
Chavez återkommande hyllningar till Karl Marx och katolicismens fortsatt 
obestridliga roll. Den venezolanska konstitutionen säger dock att undervisningen 
skall erbjudas på ursprungsbefolkningarnas språk, att deras kosmologier, heliga 
platser och sätt att leva skall respekteras och den förbjuder patent på deras 
traditionella medicinalväxter (Lander, 2005). Men den nya konstitutionen har 
kritiserats av afrovenezolaner som anser att den negligera deras närvaro och 
kontribution till nationen (Márquez, 2004). Fallet Venezuela gör Sydamerikas 
civilisatoriska problematik tydlig, samtidigt som indikatorer på en genuin 
sydamerikansk ”blandcivilisation” existerar har det inte raderat de tre 
civilisationernas genuina perspektiv. Inte heller den civilisatoriska hierarkin. 

Utöver exemplen finns det få indikatorer på att de sociala rörelsernas krav om 
en reglering av nyliberalismen reproduceras i nämnvärd nivå. Sydamerika har 
sedan självständigheten präglats av klientelism, som effektivt bevarat eliternas 
makt över statsapparaterna (Larrain, 1999:196-197). Politiken fortsätter att vara 
toppstyrd och strategier för att absorbera de sociala rörelserna har varit 
lyckosamma. I Argentina orsakade den ekonomiska krisen (2001-2002) folkliga 
resningar som lyckades störta fem presidenter i rad och gav bland annat 
piqueteros (de arbetslösas rörelse) stor popularitet. Efter Nestor Kirchner fått 
makten hävdas det att hans taktiska manövrerande till viss del har avmobiliserat 
dem tillsammans med att de har sugits upp av olika vänsterorganisationer. Detta 
har fått rörelsernas aktioner allt mer ses som ett störande moment i takt med att 
landet successivt återhämtar sig från krisen. (se Svampa, 2005; Gaudin, 2006)  

Chile är det land som befinner sig längst ifrån en reglering av globaliseringen i 
och med landets frihandelsavtal med USA, något som även Colombias och Perus 
konservativa regimer håller på att förhandla fram (Harris, 2005:416; Arellano 
Ortiz, 2007). Vad gäller de sociala rörelsernas kamp i Colombia har regeringen 
låtit tidigare kollektiva rättigheter för ursprungsbefolkningen och afrocolombianer 
upphöra. De präglas även av en svår situation till följd av militariseringen och det 
lågintensiva kriget (se Peñaranda, 2005:85; se även Mignolo, 2005; Van Cott, 
2005; Murillo, 2005: 257-279). Paraguay präglas av Coloradopartiets över 50 år 
långa maktperiod och militären samt konservativa krafter har stort inflytande i 
landet. Flera regeringar har återkommande lovat reformer, men få förändringar 
har genomförts (se Lambert, 2006). 

I Uruguay genererade den ekonomiska krisen (2002) och missnöjet med 
nyliberalismen ett missnöje som kanaliserade sig i det elektorala system och 
producerande inga sociala proteströrelser. Detta resulterade i valseger för den 
breda vänsterkoalitionen Frente Amplio. Regeringen har öppnat sig för direkt 
dialog med de sociala rörelserna och implementerat en ”emergency plan” som 
riktar sig till de fattigaste, men den nyliberala makropolicyn fortsätter (Zibechi, 
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2006: 137-138). Regeringen har även anammat en ”öppen strategi” gentemot 
omvärlden grundat i dess självbild som ett litet land som inte har möjlighet att gå 
sin egen väg. Inom denna strategi är ett frihandelsavtal med USA inte främmande 
(Rubio, 2006). 

Brasilien är ett annat land som uppmärksammats till följd av 
arbetarpresidenten Lula da Silva. Stödet från de MST (de jordlösas rörelse) förde 
honom till makten med hoppet om att förändra Brasiliens extremt polariserade 
samhälle. Brasilien har emellertid vidmakthållit sin nyliberala politik och följer 
fortfarande IMF och Världsbankens direktiv. När länder som Bolivia och 
Venezuela nationaliserar ger brasilianska staten stora koncessioner till företag 
inom telefon- och energisektorn samt underlättar för utländskt kapital (Arruda 
Sampaiio, 2005:132). Därutöver har jordreformen som Lula har lovat att väcka till 
liv i princip avstannat i flera delstater (Zetterström, 2007).  

De afro-latinamerikanska rörelserna är på frammarsch, men de har haft 
motgångar vad gäller reproduktionen av deras krav. I Colombia har regeringen 
rivit upp deras territoriala rättigheter. Våld mot dem på landsbygden och 
byråkratiskt motstånd, framförallt medvetna förhalningar från konservativa 
politiker, har försvårat implementering av konstitutionellt vunna rättigheter (Van 
Cott, 2005:831). I Sydamerika som helhet fortsätter de att vara bland de fattigast 
och mest marginaliserade och har svårt att få gehör för sina uppfattningar. Som 
grupp är de i jämförelse med ursprungsbefolkningen mindre sammanhållna och 
deras krav på kollektiva och territoriella rättigheter anses även vara mindre 
rättmätiga (ibid:826, 830). De mångskiftande benämningarna efter ”ras” anses 
även fortfarande hindra en bred uppslutning bakom identitetsbaserade rörelser, 
och är en anledning till varför det hävdas att det koloniala kastsystemet som 
splittrade gemenskapen mellan folk har ersatts av språkets mekanismer (Eckstein 
& Wickham-Crowley, 2003:42; Yelvington, 2001:244). 

Avslutningsvis gjorde sig Sydamerikas olika civilisatoriska perspektiv nyligen 
påmint med Påvens besök i Brasilien och den ilska som han orsakade när han 
hävdade att ”Christ is the savior for whom they were silently longing” och syftade 
till ursprungsbefolkningens påstådda implicita vilja att bli kristna (Sequera, 2007). 

8.2 Regional civilisatorisk reproduktion 

De sydamerikanska staternas institutionaliserade regionala samarbete är inte en 
process som går mot en civilisatorisk reglering av globaliseringen. Tullunionen 
Mercosur bildades 1991 av Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay och idag 
är även Venezuela medlem. Handelsbarriärer har reducerats mellan länderna och 
det har införts gemensamma tullmurar, men målet med skapelsen var inte att 
reglera de fria marknadskrafterna. Efter militärdiktaturerna var staterna svaga och 
Mercosur sågs kunna stärka eliternas auktoritet och ge dem möjlighet att 
implementera en politik som inte var populär (Kaltenthaler & Mora, 2002:90-91). 
Att eliminera säkerhetsdilemmat mellan Brasilien och Argentina på grund av den 
regionala rivaliteten var en annan anledning (ibid:90). Mercosur står i samklang 
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med den nyliberala politiken och skapades för att locka till sig utländska 
investeringar genom de skalfördelar som tullunionen erbjöd (Phillips, 2003:329). 
Någon reglering av globaliseringen var det inte tal om, snarare tvärtom. 

Samma sak gäller Andiska Gemenskapen (CAN) (ibid). Det grundades 1969, 
men det var inte förrän 1995 som avtalet implementerades av Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Peru och den tidigare medlemmen Venezuela. För de andiska 
nationerna utgjorde den intraregionala handeln 10, 6 % och inom Mercosur 11, 4 
% 2002 (Pastor, 2005:208-209), vilket tyder på en större handel med omvärlden 
än inom regionen. Dessutom har de fört en handelsstrategi där de sedan länge 
försökt liberalisera handeln med så många parter som möjligt (Gwynne, 1999:96). 
En annan aspekt som avslår eventuella försök att reglera globaliseringen är Peru 
och Colombias förhandlingar med USA om frihandelsavtal, vilket har fått Chavez 
att uttala sig om CAN: ”[CAN] existerar inte, det är dött, nyliberalismen dödade 
det” (Márquez, 2006). 

USA har även försökt spridda frihandelsavtalet ALCA som skall omfatta hela 
den amerikanska kontinenten. Det kan också sägas vara dött med tanke på att 
flertalet presidenter idag öppet motsätter sig det. Mercosur menade att 
frihandelsavtalet inte omgärdades av fri- och balanserad handel som inte 
omfattade subsidier och andra negativa handelspåverkan. Det togs ingen hänsyn 
till de fattigare ländernas speciella situation. USA ville till exempel inte diskutera 
vare sig deras jordbrukssubventioner vid förhandlingarna (Carlsen, 2006:67-70) 
eller att Nordamerikas BNP är 97 % av hela Amerikas BNP (Pastor, 2005:206) 
vilket representerar asymmetrier som gjorde att förhandlingarna var dömda att 
kollapsa. Dock är de fortfarande närvarande i regionen genom bilaterala 
frihandelsförhandlingar som delar kontinenten på mitten och befäster en 
polariserad politisk situation. 

Indikatorer finns dock mot att Sydamerika rör sig mot en växande 
regionalism. Det finns planer på att slå ihop Mercosur och CAN. Presidenterna 
från de båda tullunionerna skrev under Cuzco deklarationen som formellt satte 
South American Community of Nations (CSN) i verket. En skapelse som har EU 
som sin förebild; gemensam marknad, gemensamma pass och gemensam valuta 
(Harris, 2005:418-419). Indikatorer på växande regionalisering och samarbete kan 
också ses i skapandet av Petrosur av Venezuela och Argentina, vars mål är att slå 
samman Sydamerikas nationella oljeföretag och, i likhet med kol- och 
stålindustrierna i Europa, fungera som en motor i den regionala 
integrationsprocessen (ibid:420). Det finns även planer på att skapa en humanitär 
hjälpfond för kontinenten och de första stegen har tagits mot en sydamerikansk 
bank, banco del sur5 och en sydamerikansk stabiliseringsfond, vilket ses som en 
frihetsprocess och ett alternativ till IMF, Världsbanken och den interamerikanska 
bankens hegemoni (García Simone, 2007; Johansson, 2007). I väntan på 
processen utmanar Venezuela med sina oljerikedomar kraftigt IMF:s ställning på 
kontinenten. Genom lån på 4500 miljoner dollar till Argentina, Bolivia och 
Ecuador har Sydamerika gått från att ha utgjort 80 % av IMF:s krediter 2005 till 
att idag endast utgöra 1 % av IMF:s globala portfolio (Latin American Post, 
2007). ”Chavez's effort to undermine the IMF is also an effort to undermine the 
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Washington consensus on privatization and liberal economics” (ibid.) Det har 
även startats ett “kontinentalt CNN”, telesur (Harris, 2005:421). 

Hugo Chavez har en uppenbar vilja att skapa ett alternativt hegemoniskt 
block. Regionaliseringen ses som en möjlighet för Sydamerika att bygga murar 
mot den kapitalistiska globaliseringen grundat i Simon Bolivars tankar om en 
sydamerikansk federation. De första spadtagen kan ses i skapandet av Alternativa 
Bolivariana (ALBA). Det framhålls att integrationen är väsensskild från ALCA, 
som representerar det transnationella kapitalets intressen, istället fokuserar ALBA 
på att radera fattigdomen. Det är uppbyggt kring mekanismer som skall utjämna 
asymmetrierna mellan länderna i Latinamerika, för det är först när detta har gjorts 
som det anses att en integration är möjlig. Än är det inte en konstruktion som 
harmoniserar handelspolitiken mot omvärlden, utan är ett samarbete där 
”medlemsländerna stöttar varandras sårbara sektorer” (Nilsson, 2006b:25). 
Venezuela och Bolivia är hittills de enda medlemmarna i Sydamerika.  

Regionaliseringen påvisar en ambivalent process i det polariserade 
Sydamerika. Samtidigt som länder divergerar i förhållande till USA och 
regleringen av globaliseringen närmar de sig varandra regionalt. 

Med tanke på att regionaliseringen utanför Mercosur och CAN är väldigt 
nybyggd har jag inte hittat studier som gjorts angående sociala rörelsernas 
medverkan i denna process. Ändå kan vi göra antaganden utifrån rollen de har 
spelat i Mercosur och i oppositionen mot ALCA. Jean Grugel (2006) menar att 
deras inflytande i processerna runt ALCA och Mercosur har varit väldigt 
begränsade och institutionella hinder har effektivt uteslutit dem (se även Patomäki 
& Teivainen, 2002:47). Transnationella rörelser som har bekämpat ALCA har 
förkastat nyliberalismen, medan staterna manövrerade för bästa möjliga avtal för 
sin nation och tog inte samma ställning mot nyliberalismen (Prevost, 2005:372). 
Å andra sidan menar Harris (2005) att Sydamerikas sociala rörelser mycket troligt 
kommer bli drivkraften för den kontinentala integrationen, men han ger inga 
indikatorer på att de regionala tendenserna han talar om är en reproduktion av 
rörelsernas krav. Vad är det som säger att det inte är en toppstyrd process som 
exempelvis drivs av det nationella intresset och klassisk realpolitik. 

Den kosmopolitiska organisationen World Social Forum har etablerat sig som 
en regional motvikt till nyliberalismen och samlar många olika sociala rörelser. 
Det finns dock ingen konsensus om vilken modell som är bäst och om det 
regionala samarbetet även inkluderar en samsyn kring en regional politisk 
reglering av ekonomin som sträcker sig utöver de nationella gränserna (Patomaäki 
& Teivainen, 2002:59). Det ett heterogent forum som inkorporerar allt från 
anarkister till socialistiska internationalister. De andiska 
ursprungsorganisationernas transnationella nätverk, Coordinadora Andina, är det 
som nått störts enighet och inte endast samlas kring en gemensam fiende utan har 
gemensamma mål. De antog en deklaration 2006 i Cuzco som markerar ett brott 
med staten: ”Vi vill inte att staterna räcker ut en hand till oss, vi vill att staterna tar 
sina händer ifrån oss” (Wennergren, 2006). 

Om en regional reglering av globaliseringen skulle bli verklighet kan den inte 
vara civilisatorisk i universell bemärkelse. Den västerländska civilisationen har 
idag inte samma auktoritet som tidigare och en strikt regional socialistisk 
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reglering kommer inte lyckas. Civilisationers kamp för autonomi kommer 
defenitivt att fortsätta. Sydamerika är fortfarande de tre civilisationernas kontinent 
och den enda framtida möjligheten är en civilisatorisk reglering som styrs utav 
samexistensens världsbild. 
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9 Slutsats 

Med erövringen av Spanien införlivades Tawantinsuyu och den afrikanska 
diasporan i den västerländska civilisationens världsbild. Sydamerika blev en del 
av Europas koloniala process som effektivt underkuvade parallella civilisatoriska 
perspektiv. Upptäckten av Amerika gavs auktoritet och myten var en romantisk 
framgångssaga med historier om rikedom, nya territorium, spridning av 
kristendom och civilisation. Den följer en linjär historisk utveckling där 
civilisation, självständighet, utveckling och modernisering förklaras av den 
kreolska eliten med åskådningar som befäster den västerländska civilisationen. 

Ursprungsbefolkningens och afrikanernas historier är däremot berättelser om 
folkmord, slaveri, fattigdom, assimilering, förödmjukelse och civilisatoriskt 
nedtystande. Myter om gemenskap och motstånd skildrar emellertid en 
civilisatorisk överlevnad. Evo Morales ledarposition förkroppsligar pachakuti och 
den inledande 500-årscyklens civilisatoriska återuppväckelse. Rent realpolitiskt 
kompletterar han den civilisatoriska intersubjektiviteten med det som måste 
innehas för att kunna utmana en hegemoni, nämligen makt i form av den 
statsbärande auktoriteten. Något som afrolatinamerikanerna, trots sin större 
befolkning saknar. Kosmologier och kultur har bevarats hos de båda 
ickevästerländska civilisationerna, men att ursprungsbefolkningen har bevarat sitt 
språk talar till deras fördel. Den civilisatoriska pluralismen är inte längre isolerad, 
tvärtom ges Tupac Katari och quilombos och palenques en växande mening bland 
kollektiva identiteter. Den sydamerikanska hegemonin, återgiven av filosofer, 
ekonomer, politiker, akademiker och journalister som i samklang med de vita 
kreolska eliterna ser världen med västerländska glasögon, är idag inte ett obestritt 
faktum. 

Över hela Sydamerika finns det ett kraftigt motstånd hos de sociala rörelserna 
mot nyliberalismen. Deras protester har varit tongivande och deras stöd har varit 
avgörande för vänsterpartiernas valframgångar. När regeringarna väl har kommit 
till makten har reproduktionen av de sociala rörelsernas krav emellertid varit 
återhållsam. Det land som har gått längst i den civilisatoriska regleringen av 
globaliseringen är Venezuela, vilket till skillnad från teorin kan sägas vara en 
toppstyrd process. Det exempel som stämmer överens med det teoretiska 
ramverket är istället Bolivia, där den civilisatoriska regleringen är en reproduktion 
av de sociala rörelsernas krav. Vad gäller de transnationella nätverken existerar 
det oenighet om vilken institutionell nivå regleringen av globaliseringen skall 
implementeras på samtidigt som de civilisatoriska perspektiven skiljer sig åt. 

Mercosur och CAN representerar inte en regional civilisatorisk reglering av 
globaliseringen, utan är snarare produkter för att tillmötesgå den globala 
kapitalismen. Det finns dock indikatorer på att en kontinental reglering av 
globaliseringen sakta växer fram, men om det är en reproduktion av de sociala 
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rörelsernas kritik mot nyliberalismen är osäkert. Konservativa regimer med stor 
närhet till USA och förhandlingar om frihandelsavtal är indikatorer som motsäger 
detta. Istället för en kontinental civilisatorisk reglering av globaliseringen ser vi en 
kontrahegemonisk framväxt som illustrerar Sydamerikas polariserade inställning 
till globaliseringen. Det indikerar att nya civilisatoriska standarder är under 
uppbyggnad för att konstruera ett hegemoniskt alternativ, vilket delar kontinenten 
i två delar. En eventuell framtida civilisatorisk reglering av globaliseringen kan 
dock inte vara universell i västerländsk bemärkelse, för de undertryckta 
civilisationerna har återfått styrka och troligtvis är Bolivia endast det första 
exemplet i denna process. 
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1 Ordem e progreso är den brasilianska översättningen av ordning och framsteg som än idag står inskrivet på den 
brasilianska flaggan. 
2 Den feodala benämningen är tagen från de peruanska marxisterna José Carlos Mariátegui och Víctor Raúl Haya 
de la Torres syn på Peru och Latinamerika som helhet. 
3 Denna process kan inte sägas gälla i Argentina, Uruguay och Chile, eftersom dessa länder till mycket stor del är 
befolkade av europeiska immigranter (Oboler & Dzidzienyo, 2005:8). 
4 Det skiljer sig dock i bemärkelsen att den blandade befolkningen till stor majoritet är mulatter till skillnad från 
de andiska ländernas mestiser. 
5 Länderna som ingår i samarbetet runt banco del sur är Paraguay, Ecuador, Brasilien, Argentina, Venezuela och 
Bolivia. 


