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Abstract  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att försöka förstå varför två så pass olika länder 

som Colombia och Kuba, vars historiska relation med USA skiljer sig avsevärt, idag tycks 

eftersträva ett närmare samarbete. Perioden som undersöks sträcker sig från den 20 januari 

2009 till den 31 december 2015. Studien försöker svara på frågeställningen: Varför kommer 

det sig att Colombia och Kuba analyserat utifrån de teoretiska perspektiven neorealism och 

neoliberalism väljer att förändras i en riktning som pekar mot fredsskapande och utveckling 

och varför vill USA, analyserat utifrån dessa teoretiska perspektiv, ha en god relation med 

länderna? Uppsatsen utgår från hypotesen att det genom ett neorealistiskt perspektiv som 

utgångspunkt bäst går att förklara USA:s agerande i sin relation till Colombia och Kuba. 

Samtidigt är det neoliberalistiska perspektivet det bäst passande för att förklara Kuba och 

Colombias agerande i sin respektive relation till USA. Huvudsakligen analyseras händelser 

publicerade i form av pressmeddelanden och yttranden av Vita Huset, där relevant 

information granskas närmare. De teoretiska perspektivens funktion är att på ett bra sätt 

försöka klargöra relationen mellan länderna och bidra med möjliga förklaringar. I den slutliga 

delen diskuteras USA:s agerande och hur det, enligt studien, bäst kan förstås. I linje med 

studiens hypotes kommer undersökningen fram till att ett neorealistiskt perspektiv förklarar 

USA:s agerande bäst samtidigt som Colombia och Kubas agerande bättre förstås genom ett 

neoliberalistiskt perspektiv. 

 

Nyckelord: Neorealism, neoliberalism, Kenneth Waltz, Robert Keohane, Colombia, Kuba, 

USA 

Antal ord: 8858 
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1. Inledning 

 

I över 50 års tid har Colombia och Kuba delvis stått utanför den moderna världens 

teknologiska, sociala och ekonomiska resa. Sedan 1990-talet har den colombianska 

regeringen infört ett flertal åtgärder som visar att de strävar efter en liberal handel. USA har 

varit ett av Colombias förstahandsval som handelspartners under många år (Rettberg, De 

Lombaerde, Lizarazo-Rodríguez, Ortiz-Riomalo 2014: 140). I Colombia har vänsterpolitiska 

gerillor länge kämpat för att få makt och inflytande och den klart största gerillan är FARC. 

Landet har under lång tid haft stora problem med den etablerade drogtillverkningen (Sida 

2016). En amerikansk rapport från 2010 visar att drygt 40 procent av allt kokain landet 

producerar smugglas vidare till USA (The White House 2016). FARC-gerillan är och har varit 

delaktiga i den omfattande tillverkningen av droger som lämnat stora avtryck i landet, vilket 

speglas genom det alltmer utbredda våldet mot civilbefolkningen (Bergkvist & Petersson 

2008: 17) (Hataway 2015: 167). 

 

Idag är Colombia en av de snabbast växande ekonomierna i Sydamerika och Colombias 

regering är en av USA:s närmaste allierade på kontinenten (Stavridis 2015). Olika 

colombianska regeringar har flera gånger försökt ha seriösa fredsförhandlingar med FARC-

gerillan och 2012 inleddes på nytt ett försök till en fredlig överenskommelse (Hataway 2015: 

167-170). 

 

På Kuba, som nästan kan framställas som Colombias motsats, har den kommunistiska 

regimen styrt landet i över 50 år. Landet har låg brottslighet och medborgarna har en relativt 

hög utbildningsnivå (Dagens Nyheter 2015). Kubas relation med USA har under lång tid legat 

på en extremt låg nivå fram tills de senaste åren då relationen sakta började förbättras 

(Leogrande 2015: 473-474). Sedan 1960 har ett handelsembargo funnits mellan USA och 

Kuba (Holland 2015: 5). Handelsembargot kostar USA ungefär 1,2 miljarder dollar varje år i 

minskade utgifter enligt det amerikanska utrikesdepartementet. Sedan det togs i bruk har 

Kuba förlorat, enligt sina egna beräkningar, 116 miljarder dollar. Det är ungefär två miljarder 

dollar per år (Shifter 2015: 103).  

 

2008 var året förändringarna på Kuba började ta fart då landets dåvarande president Fidel 

Castro lämnade över makten till sin yngre bror Raul (Utrikesdepartementet 2016). I och med 
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maktskiftet lättade landet på sina restriktioner mot befolkningen och kubanerna fick möjlighet 

att äga mobiltelefon, dator och bil för privat bruk (Utrikesdepartementet 2016). Landet gick 

även mot en socialistisk marknadsekonomi, likt Kinas, vilket innebar att den sovjetiska 

varianten man haft sedan 1970-talet skrotades. Modellen som togs fram kallades för Cuban-

style Market Socialism, men framgångarna med den nya ekonomiska reformen var 

långsammare än vad de hade trott (Leogrande 2015: 484). Kubas liberalistiska förändringar 

gjorde att USA öppnade upp en möjlighet till en förbättrad relation mellan länderna. 

Genombrottet ägde rum efter att Kuba 2014 beslutat att frige den amerikanska fången Alan 

Gross som 2011 blev dömd till 15 års fängelse för att olovligt ha fört in satellittelefoner och 

datautrustning i landet (Shifter 2015: 102) (Utrikesdepartementet 2016). 

 

1.1 Disposition 

 

I studiens första kapitel beskrivs undersökningens upplägg, uppsatsens syfte, frågeställningen 

och hypotesen. Vidare presenteras motiveringen till avgränsningarna och tidigare forskning. I 

kapitel två, studiens teoriavsnitt, presenteras de två teoretiska perspektiv som används, en 

motivering av valet samt studiens fokus. I kapitel tre behandlas metod och material, 

operationalisering, samt en begreppsförklarande del. Kapitel fyra går i detalj igenom 

materialet studien baseras på. Kapitel fem behandlar undersökningens analys och i kapitel sex 

presenteras studiens slutsats, diskussion och förslag på framtida forskning. 

 

1.2 Syfte, frågeställning och hypotes 

 

Uppsatsens första syfte är att försöka förstå varför två så pass olika länder som Colombia och 

Kuba, vars historiska relation med USA skiljer sig avsevärt, idag tycks eftersträva ett närmare 

samarbete. Det andra syftet är att försöka ta reda på varför Colombia och Kuba under senare 

år väljer att sträva efter förändringar som förknippas med fredsskapande och utveckling samt 

vilken påverkan USA har på länderna. Uppsatsens tredje och sista syfte är att ta reda på 

USA:s intentioner med att ha en god relation till dessa två länder. Begreppen fredsskapande 

och utveckling definieras vidare i del 3.1. 

 

Frågeställningen lyder: Varför väljer Colombia och Kuba, analyserat med utgångspunkt i de 

teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism, att förändras i en riktning som pekar 
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mot fredsskapande och utveckling och varför vill USA, i ljuset av dessa teoretiska perspektiv, 

ha en god relation med länderna? 

 

Studien utgår från hypotesen att det med ett neorealistiskt perspektiv som utgångspunkt bäst 

går att förklara USA:s agerande i sin relation till Colombia och Kuba. Samtidigt ses det 

neoliberalitiska perspektivet som det bäst passande för Kuba och Colombias agerande i sin 

respektive relation till USA. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien fokuserar på relationer mellan Colombia och USA samt Kuba och USA då dessa 

länder ses som ytterst intressanta exempel på grund av deras avsevärt olika relation till USA. 

Relationen till USA, det mäktigaste landet, anses vara av stor betydelse för Colombia och 

Kubas utveckling. Studien avgränsas till den amerikanska kontinenten och det hade givetvis 

varit intressant att sträcka sig ännu längre. Med tanke på studiens tidsram så dras gränsen här. 

Trots att mycket har hänt i relationen mellan USA och Colombia samt USA och Kuba under 

2016 så är det mellan 2009-2015 som studien uppmärksammar något som uppfattas som ett 

nytt initiativ. Initiativet innebär att Colombia och Kuba börjar arbeta med sociala och 

ekonomiska frågor på ett sätt som uppfattas symbolisera en strävan efter att vilja gå mot ett 

mer modernt samhälle. Perioden studien utgår från är 20 januari 2009 - 31 december 2015. 

Perioden startar den dag Barack Obama tillträder rollen som USA:s president vilket ger 

studien en bra utgångspunkt. Dels på grund av studiens tidsbegränsning och USA:s roll i 

undersökningen. Uppsatsen avslutas som sagt den 31 december 2015 eftersom senare 

händelser, även om de är relevanta, tros tillhöra en pågående process som ligger för nära i 

tiden.  

 

Det är även för omfattande att analysera varje enskild händelse under åren 2009-2015 och av 

denna enkla anledning görs en avgränsning. I Kubas fall läggs fokus på händelser 2014-2015, 

i och med frigivandet av Alan Gross, vilket ses som början till en förbättrad relation mellan 

Kuba och USA. I relationen mellan Colombia och USA studeras händelser under hela den 

angivna perioden. Uppsatsen fokuserar på sju händelser som rör relationen mellan USA-

Colombia och sju händelser som tittar på relationen mellan USA-Kuba. Orsaken till 
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avgränsningen i valet av händelser är att de anses ha högt analysvärde, fått stor medial 

uppmärksamhet och att de haft stor relevans i förhållandet mellan länderna. 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Det finns flertalet vetenskapliga studier och artiklar på svenska och övriga världens 

universitet som jämför de teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism med varandra 

eller med ytterligare teoretiska perspektiv och händelser. Ett exempel på en studie är 

“Neorealism, Neoliberalism, Constructivism and the Role of Third Parties in the 

Disarmament of Civil Warring Factions” av Stephen M Hill (Hill 2006). 

 

Det finns även ett flertal vetenskapliga artiklar och undersökningar som jämför Kuba och 

USA:s nya förbättrade relation och orsaker till varför det sker just nu. Ett exempel på en 

sådan studie är Lynn Hollands vetenskapliga artikel “The Aging of the Cuban Embargo and 

the Coming Era U.S Latin American Relations” (Holland 2015). 

 

En studie som jämför USA och Colombias relation i samband med fredsförhandlingarna 

mellan den colombianska regeringen och FARC gerillan är “The FARC's Drug Trafficking as 

Political Crime: Determining the Success of Colombia's Peace Talks” (Hataway 2015). 

Studien behandlar USA:s roll som fredsförhandlare och författaren diskuterar hur det kommer 

sig att USA:s önskan är att Colombia får ett slut på den interna väpnade konflikten. 
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2. Teori 

2.1 Val av teoretiska perspektiv 

 

Kenneth Waltz teoretiska perspektiv neorealism och Robert Keohanes neoliberalism har syftet 

att fungera som verktyg för att besvara studiens frågeställning. Argumentet för användandet 

av dessa två teoretiska perspektiv är att de anses bidra till en bättre helhetsbild av staters 

agerande i de händelser som kommer att analyseras. De teoretiska perspektiven valdes dels 

för att de är välkända (Lamy 2014: 126) men även eftersom de är relevanta, då staters 

relationer står i fokus. Neorealismen och neoliberalismen har på så sätt stor potential att ge 

studien ett intressant resultat. Det är också intressant att titta på de teoretiska perspektivens 

olika syn på samarbete, vilket kommer att framgå av analysen. I avsnitten 2.2 - 2.4 

sammanfattas först de två teoretiska perspektiven kortfattat. Sedan presenteras vad som är 

centralt för den kommande undersökningen. 

 

2.2 Neorealism 

 

“State of nature is the state of war”. Det betyder enligt Kenneth Waltz att alla stater inte hela 

tiden vill kriga, men är alltid förberedda för krig (Waltz 1979: 103). Neorealisterna lägger 

fokus på konflikt, makt och säkerhet. Enligt neorealister så kontrollerar stater andra stater 

genom militär makt, och deras beteende styrs av hur mycket makt de besitter (Waltz 1979: 

186-187) (Lamy 2014: 128). Staters vilja att öka sin makt på den internationella världsarenan 

genom att först öka sin egen säkerhet är ett fundamentalt förhållningssätt enligt neorealismen. 

Neorealister tror inte på samarbete inom internationella organisationer som exempelvis 

Förenta Nationerna. För att skydda den egna staten läggs fokus först och främst på den egna 

militära kapaciteten (Dunne & Schmidt 2014: 101, 104-105).  

 

Maktbalansen mellan stater i det anarkiska internationella systemet är centralt för neorealister 

och de menar att stater är egoistiska i sitt interagerande (Waltz 1979: 114). Waltz menar att 

varje stat själva måste ta hand om sin egen överlevnad eftersom “...since no one else can be 

counted on to do so” (Waltz citerad av Donnelly 2013: 37).  I en kontext där det centrala är 

staters vinster utgår neorealister från “who will gain more?”, och intresserar sig för relativa 

vinster där fokus är på hur mycket makt och inflytande andra stater möjligtvis får (Burchill 
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2013: 67). När stora stater är i stagnation, som under kalla kriget, leder det till att mindre 

stater får en ökad frihet (Waltz 1979: 184). Varje stat måste sköta sin egen säkerhet till bästa 

förmåga. Att använda så lite våld som möjligt är enligt Waltz betydelsen av att vara en mäktig 

stat i det internationella systemet. Starka stater behöver inte använda våld lika frekvent som 

svaga stater. De kan skydda sina intressen på andra sätt än genom våldshandlingar (Waltz 

1979: 185). Waltz menar även att militär styrka inte är en garanti för politisk kontroll (Waltz 

1979: 183). 

 

Enligt Waltz kan världssystemets struktur ses som exempelvis unipolärt, bipolärt eller 

multipolärt (Donnelly 2013: 40-42). I en bipolär värld finns det endast två stora stater. Dessa 

två stater för en konkurrerande kamp mot varandra och där har mindre stater liten betydelse. 

Det betyder att det är bättre för de två stora staterna att fokusera på sig själva än att skapa 

allians med mindre stater (Waltz 1979: 171-172). I en multipolär värld finns ett flertal stora 

stater. Nackdelen enligt Waltz med en multipolär värld är att det finns för många mäktiga 

aktörer. Det är då svårt att veta vem som är vän eller fiende (Waltz 1979: 168). I både 

multipolära och bipolära världar försöker stater maximalt utnyttja sina allierade till sin fördel. 

Detta sker främst i en multipolär värld (Waltz 1979: 169). 

 

2.3 Neoliberalism 

 

Robert Keohanes teoretiska perspektiv neoliberalism lägger fokus på internationella 

institutioner och organisationer, vilka fungerar som basen för samarbete mellan stater på den 

internationella politiska arenan (Lamy 2014: 132). Keohane menar att neoliberalismen 

använder sig både av realism och liberalism (Baldwin 1993: 10-11). Keohane säger att båda 

inriktningar är överens om att det existerar ett anarkiskt internationellt system och att stater är 

centrala i detta, men att neoliberalister även erkänner ickestatliga aktörers betydelse (Lamy 

2014: 133-134). Neoliberalister anser att samarbete mellan stater är möjligt och att behovet av 

en hegemon som bestämmer spelreglerna enligt the theory of hegemonic stability inte finns 

(Keohane 2005: 31). Scott Burchill beskriver även detta på följande sätt: “[F]or them, anarchy 

is mitigated by regimes and institutional cooperation which brings higher levels of regularity 

and predictability to international relations” (Burchill 2013: 67). 
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Keohane menar att en hegemon kan underlätta vissa typer av samarbeten, men att hegemonen 

inte nödvändigtvis är tillräcklig för att ett samarbete skall fungera, särskilt i fall där 

internationella institutioner har etablerats (Keohane 2005: 31-32). Keohane talar om att 

internationella institutioner kan underlätta samarbete. Detta gäller främst när samarbete och 

oenighet inte enbart bestäms utifrån makt och statliga intressen (Keohane 2005: 31). 

Neoliberalister argumenterar för att stater eftersträvar att maximera sin egen välfärd och 

lycka. De utgår från: “what will gain me the most?”, där det intressanta är de absoluta 

vinsterna (Burchill 2013: 67). Detta innebär att det centrala är samarbetet och den egna 

vinningen, där fokus i sin tur tas bort från den andra statens möjlighet till vinst (Lamy 2014: 

133). 

 

Keohane talar om att starka stater försöker skapa en global plattform för ekonomin och att 

stater gör detta för att gynna sina egna intressen (Keohane 2005: 136). Samtidigt menar 

neoliberalister att en fungerande interdependens mellan aktörer i världssystemet är av största 

vikt. Även institutioner ses som viktiga eftersom de bidrar till fungerande samarbete (Lamy 

2014: 128, 132, 134). Neoliberalister talar om att vänskap och tillit går före egoism och 

misstro (Burchill 2013: 85-86) (Lamy 2014: 133), där det för att skapa ett praktiskt och 

ömsesidigt beroende mellan stater krävs goda relationer samt en vilja att handla med varandra 

(Lamy 2014: 132). 

 

2.4 Studiens fokus 

 

I studiens analysdel kommer fokus att läggas på staters agerande, militära allianser och militär 

strategi där möjliga motiv diskuteras. Vidare diskuteras interdependens och dess innebörd i 

denna kontext. Även andra varianter av samarbete samt relationer står i fokus där de två 

teoretiska perspektiven hjälper till att belysa olika aspekter i de analyserade händelserna. 

Argument presenteras även för olika typer av vinster som stater gör, samt vad handel kan 

innebära. 
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3. Metod och material 

 

3.1 Operationalisering 

 

Fredsskapande 

Delar av uppsatsen undersöker fredsskapande, där definitionen är att landet i fråga söker ett 

nationellt tillstånd med avsaknad av väpnade konflikter. Detta tillstånd är för att uppnå en 

stabil icke-våldsam situation. 

 

Utveckling 

För att förklara begreppet utveckling utgår studien från EU:s syn på ekonomiska förbindelser, 

handel och samarbete (Europa 2016). Studien lutar sig även på FN:s index för mänsklig 

utveckling (HDR 2016), där utveckling exempelvis kan operationaliseras genom att titta på 

utbildningsnivå, fattigdom, ekonomi eller mänskliga rättigheter. 

 

Med hjälp av de två teoretiska perspektiven, neorealism och neoliberalism, ämnar denna 

studie att undersöka och tolka olika utvalda händelser mellan USA-Colombia och USA-Kuba 

mellan 20 januari 2009-31 december 2015. Studien undersöker staters agerande, militära 

allianser, militär strategi, interdependens, samarbete, relationer, vinster och handel. 

 

3.2 Metod 

 

Metoden som används för att analysera materialet är kvalitativ textanalys. Studiens avsikt är 

att genom metoden kunna analysera materialet på ett, för studien, relevant sätt. De utvalda 

händelserna tolkas i analysen med hjälp av två teoretiska perspektiv, neorealismen och 

neoliberalismen. I analysen diskuteras och tolkas varje händelse separat. Detta är en 

teorijämförande studie där de teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism utgör de 

centrala verktygen för att försöka förstå händelser i relationen mellan Colombia och USA 

samt Kuba och USA. Den specifika perioden som undersöks är 20 januari 2009 - 31 december 

2015. 
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Kvalitativ textanalys 

Metoden fokuserar på att klarlägga relevant och viktigt innehåll genom noggrann läsning av 

den valda texten (Esaiasson et. al. 2012: 210-211). 

 

Motivering till val 

Texternas helhet är central och förståelsen av kontexten är av ytterst stor vikt. Det 

underförstådda i texterna tolkas, vilket gör valet av metod relevant. För att förtydliga 

ytterligare innebär studiens begränsning att det totalt är fjorton händelser undersöks närmare i 

analysdelen. Med en så pass kompakt textmängd sågs denna metod som den mest lämpade för 

undersökningen, i linje med Esaiassons argument (Esaiasson et. al. 2012: 210-211). 

 

3.3 Material 

 

Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen kommer att bestå av publicerad 

information från Vita Husets webbplats i form av yttrande och pressmeddelanden. Detta kan 

tyckas vara ensidigt, men tyngden ligger i att det ger en enhetlig bild av relevanta händelser 

för den här studien då USA:s officiella utrikespolitiska händelser offentliggörs här. Denna 

informationskälla anses endast vara förmedlande och även objektiv. Det faktum att 

informationen är publicerad av USA:s administration har tagits i beaktning. Eftersom det 

publicerade materialet behandlar dokumenterade offentliga samtal och information, samt är 

tillgängligt för granskning, ökar analysens värde. Vidare i kapitel 4 presenteras materialet 

utförligt. 
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4. Yttrande och pressmeddelanden 

 

4.1 Colombia och USA:s relation 2009-2015 

 

29 juni 2009: Colombias dåvarande president Uribe träffade USA:s president Obama i 

Washington D. C. Fokus låg på ett förslag till ett gemensamt frihandelsavtal (FTA) för att 

underlätta handel mellan de båda länderna. President Obama berättar att USA:s 

handelsambassadör fått instruktioner om att inleda ett närmare samarbete med den 

colombianska regeringen. Detta potentiella samarbete skulle i sin tur kunna främja ett 

framtida frihandelsavtal vilket kan gynna båda parter (The White House 1 2016). 

 

24 september 2010: Colombias nytillträdde president Santos träffar President Obama för 

första gången i New York. De för en dialog kring ett fördjupat samarbete mellan länderna. 

USA förklarar att de tänker stå bakom Colombia inom säkerhetsfrågor samt fungera som ett 

stöd så att Colombia kan gå framåt och arbeta mer ingående med andra nationella problem 

såsom social utveckling, miljöfrågor och klimatpåverkan (The White House 2 2016). 

7 april 2011: USA går officiellt ut med att de kommer att stödja ett frihandelsavtal mellan de 

båda länderna. USA:s federala tull- och gränspolismyndighet (USCBP) menar att en ökad 

handel troligtvis kommer att leda till ökad ekonomisk stabilitet och förutspår samtidigt en 

minskad illegal handel. Ett frihandelsavtal tros kunna stärka de demokratiska institutionerna i 

Colombia. USA menar att legitim handel skapar fler arbetstillfällen och fler legitima arbeten. 

USA:s mål med frihandelsavtalet är att utöka sin export till Colombia (The White House 3 

2016). 

4 september 2012: USA hyllade den colombianska regeringen efter att ha fått till stånd ett 

forum för fredsförhandlingar med FARC-gerillan. President Obama understryker vikten av att 

arbeta för fred samt bekräftar USA:s partnerskap med Colombia. Obama förklarar att USA 

aktivt stödjer landet, bland annat för att främja de colombianska medborgarnas mänskliga 

rättigheter, säkerhet och för att de skall kunna få det bättre ställt ekonomiskt (The White 

House 4 2016). 

3 december 2013: Santos besöker återigen Obama. De båda ledarna är överens om att 

fortsätta att öka sitt säkerhetssamarbete. De konstaterar även att samarbetet bidragit till den 

positiva utvecklingen i Colombia det senaste decenniet. Enligt rapporter har frihandelsavtalet 
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skapat en handelsökning med totalt 20 procent och det har tillkommit nya arbetstillfällen i 

båda länderna. President Obama visar återigen en positiv inställning till president Santos 

initiativ till en fredlig lösning på den väpnade konflikten i Colombia (The White House 5 

2016). 

20 februari 2015: USA utsåg Bernie Aronson till expertsändebud. Aronsons uppgift var att 

vara den colombianska regeringen till hands i frågor som rör fredsförhandlingarna mellan den 

colombianska regeringen och FARC-gerillan. Aronson uttrycker i samband med utnämnadet 

USA:s välvilja mot Colombia och berättar att USA:s högsta önskan är att Colombia ska bli ett 

konfliktfritt land. Colombia nämns som en allierad stat och nära vän. Aronson berättar vidare 

att konflikten endast kan lösas av colombianerna själva och att USA därmed endast fungerar 

som ett stöd (U.S. Department of State 2016). 

 

11 april 2015: USA berömmer på nytt Colombia för de framsteg de gjort i 

fredsförhandlingarna. De meddelar att de kommer fortsätta att stödja landet under processen. 

President Santos talar om fredsförhandlingarna som en väg mot en förstärkt demokrati (The 

White House 6 2016). 

 

4.2 Kuba och USA:s relation 2009-2015 

 

17 december 2014: Obama och Castro annonserade tillsammans för världen att en ny 

förbättrad relation mellan länderna kommer att inledas (The White House 7 2016). 

 

29 maj 2015: USA tog bort Kuba från sin lista över stater som sponsrar terrorism. Detta är 

enligt uttalande från Vita Huset ett steg mot en positiv och fördelaktig relation länderna 

emellan (The White House 2016). 

 

31 mars 2015: USA och Kuba höll ett planeringsmöte inför ett framtida samtal om mänskliga 

rättigheter. På planeringsmötet togs det upp frågor och problem som länderna ville lyfta fram 

på det kommande mötet. Planeringsmötet var det första i sitt slag mellan länderna (The White 

House 7 2016). 

 

20 juli 2015: Den amerikanska ambassaden öppnades återigen i Havanna och den kubanska 

ambassaden öppnades samtidigt i Washington D.C. Återöppnandet har lett till stora positiva 
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förändringar i ländernas relation. Nu har amerikanska och kubanska diplomater större 

möjlighet att röra sig fritt i respektive land och kubanska medborgare kan på ett enkelt och 

smidigt sätt, vid behov, ta kontakt med amerikanska myndigheter (The White House 7 2016). 

 

11 september 2015: USA och Kuba etablerade den Bilaterala Kommissionen. Detta är enligt 

Vita Huset det viktigaste verktyget för att enkelt och effektivt normalisera ländernas dåliga 

relation (The White House 7 2016). 

 

30 november 2015: USA och Kuba höll det årliga samtalet U.S - Cuba Migration Accord, ett 

möte där migrationen mellan länderna diskuteras. Målet är att se till att det finns lagliga, 

snabba och säkra vägar för kubaner som vill migrera till USA (The White House 7 2016). 

 

10 december 2015: USA och Kuba avslutade ett gemensamt flygprogram för att en 

direkttransport av post mellan länderna skall kunna påbörjas inom en snar framtid. Samma 

månad beslutade länderna att öppna en flygväg för första gången på 50 år (The White House 7 

2016). 
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5. Analys 

 

5.1 Neoliberalism - Colombia och USA:s relation 2009-2015 

 

29 juni 2009: Anledningen till varför USA är intresserade av att få igenom FTA med 

Colombia är för att USA upplever Colombia som en snabbt växande marknad med arbetskraft 

och resurser. Där ser de en möjlighet att kunna expandera och öka sitt egen inkomst. FTA 

skulle innebära mindre restriktioner kring handeln mellan länderna. Det leder till nya och 

stora möjligheter att stärka ländernas ekonomi samtidigt som det skapar en stark 

interdependens. 

 

Colombia har ett intresse av att FTA ratificeras eftersom det skulle stärka deras ekonomi. 

USA är stort land med stora tillgångar och har en befolkning som har möjlighet att konsumera 

de colombianska produkterna. För både Colombia och USA:s del är ett avtal positivt eftersom 

det skulle leda till ekonomiska vinster. 

 

24 september 2010: USA stödjer Colombia ekonomiskt och militärt för att Colombia ska få 

det bättre. Det tjänar inget till för amerikansk del att ha en svag och fattig bundsförvant. USA 

ser av denna anledning till att Colombia arbetar med sina problem så att handeln mellan 

länderna inte blir lidande. Får Colombia det bättre så kan USA:s handel med landet öka vilket 

är positivt sett ur ett amerikanskt perspektiv. Neoliberalismens idé om att varje stat agerar 

utifrån uttrycket “what will gain me the most” kan förklara USA:s agerande. Genom att stödja 

och stärka Colombia kan USA generera en större vinst till sig själv. 

 

Colombia är positiva till ett bilateralt samarbete eftersom det gynnar båda parter. Colombia 

vill, likt alla världens länder, öka sin ekonomiska tillväxt. De kan med USA:s hjälp förbättra 

den sociala infrastrukturen i landet så att fler medborgare kan få legitima arbeten, samtidigt 

som de kan minska sociala klyftor och satsa på miljön. Ett samarbete ses som något positivt 

och USA:s stöd bidrar till Colombias utveckling och fredsskapande. 

 

7 april 2011: USA har som mål att genom FTA utöka sin export till Colombia. Ur 

amerikansk synvinkel ses avtalet som positivt. Att hitta vägar för att utöka exporten till andra 
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länder är vad USA eftersträvar. Ökad export leder till att USA:s ekonomi förbättras, vilket är 

en förklaring till varför de vill ha ett samarbete med Colombia. 

 

Även Colombia vill utöka sin export och USA är ett utmärkt land att satsa på. USA:s stora 

kapacitet med många potentiella konsumenter är en av anledningarna till att colombiansk 

export ökar. Ökad handel mellan stater leder till ökad ekonomisk tillväxt som i sin tur ger 

medborgare bättre levnadsvillkor, fler arbeten och bidrar till ett bättre fungerande land. 

 

4 september 2012: Ett samarbete mellan länderna byggs upp. För amerikansk del är det 

viktigt att ha många samarbetspartners, därav President Obamas hyllning till Colombia för 

deras framsteg i fredsförhandlingarna. Utan samarbetspartners reduceras möjligheten att 

exportera varor och produkter och den ekonomiska vinsten minskar. USA vill att Colombia 

ska lösa sina problem så att de kan bli en ekonomiskt viktig aktör på den amerikanska 

kontinenten. Colombia har möjligheterna att bli det då de exempelvis har en stor befolkning. 

En stor befolkning innebär för USA fler människor som behöver varor och tjänster. 

 

Colombia tjänar likt USA på samarbetet och FTA. De behöver och vill växa ekonomiskt och 

för att kunna göra det måste de ha en stark samarbetspartner. USA hjälper till med 

ekonomiskt stöd, vilket nämndes tidigare, så att Colombia kan fokusera på att växa sig starka. 

Detta är ett exempel på att vänskap och tillit går före egoism och misstro och det tydliggörs i 

Colombias agerande. 

 

3 december 2013: I linje med vad som tidigare sagts så står USA fast vid att fortsatt stödja 

Colombia i fredsförhandlingarna. Stödet sänder ut signaler vilka kan ses som ett stöd för 

demokratiska värderingar, där USA står bakom den fredliga lösningen. Det ökade 

säkerhetssamarbetet kan för USA:s del exempelvis innebära fler sålda vapen till Colombia 

samt starkare band. Detta gynnar USA:s ekonomi. Den relation som byggs upp förstärker 

tilltron mellan länderna vilket leder till ett stabilare samarbete som i nuläget inte tycks rubbas. 

Den faktiska handelsökningen är ett kvitto på att samarbetet fungerar och båda länder tjänar 

på detta. 

 

För Colombia så innebär stödet i fredsprocessen en internationell bekräftelse. Detta 

erkännande av en stor stat kan bana väg för att Colombia får nya handelspartners. Colombia 

kan dra nytta av det tillfälle som skapas i samband med stödet. Colombia kan utvidga sin 
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handel genom att bli ett land som uppvisar en strävan efter demokratiska värderingar. Detta 

gör att andra länder blir villigare att ingå samarbete med Colombia. I ett land med en 

pågående väpnad konflikt är investerare ofta försiktigare då samma garantier inte kan ges som 

i ett land utan pågående konflikter. Alltså skapas en ökad stabilitet som ett resultat av den 

pågående fredprocessen. Den största vinsten Colombia gör här är själva arbetet med att bygga 

upp plattformar där länderna samverkar. På så sätt ökar interdependensen. 

 

20 februari 2015: USA skickar ner ett expertsändebud till fredsförhandlingarna för att snabba 

på fredsprocessen. Att skynda på förhandlingarna gör att USA kan skapa en förbättrad 

relation med Colombia som är både effektivare och säkrare eftersom det bidrar till att avväpna 

en gruppering som exempelvis kan tänkas förstöra handeln. USA vill genuint att Colombia 

ska lösa konflikten med FARC eftersom det ger dem mer fördelar än nackdelar. För USA är 

det bättre att ha en stark bundsförvant. Colombia producerar och exporterar stora mängder 

droger till USA. Detta drogflöde är inte en lönsam affär för amerikansk del då USA lägger 

enorma militära och ekonomiska resurser på att stoppa inflödet av droger. FARC-gerillan är 

en betydande drogproducent vilket innebär att om det blir en slutgiltig fred mellan regeringen 

och FARC så kommer det leda till att drogexporten till USA troligtvis minskar. USA lägger 

stora ekonomiska resurser på inflödet av droger från Colombia vilket leder till stora 

ekonomiska förluster. 

 

Den colombianska regeringen och FARC-gerillan vill få ett slut på den väpnade konflikten, 

annars hade dessa fredsförhandlingar aldrig ägt rum. Båda parter vet att förhandlingarna 

måste lösas och en fortsatt konflikt är inget alternativ eftersom det riskerar att stjälpa 

relationen med USA. USA är en viktig samarbetspartner för Colombia. De hjälper Colombia 

att öka sin ekonomiska tillväxt. USA:s storlek och närhet till Colombia är en god förutsättning 

för att skapa en god och växande relation. För Colombia är detta positivt då deras mål är 

ekonomisk tillväxt. Ett utsänt expertsändebud är med andra ord positivt för Colombia. 

 

11 april 2015: Detta är ett exempel på hur USA ännu en gång förstärker sina relationer med 

Colombia. Samarbetet som redan finns fördjupas ytterligare genom den kontinuerliga retorik 

som officiellt förs fram. USA agerar symboliskt då de stödjer Colombia i demokratins namn 

och kan ryktesmässigt vinna på detta. 
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Colombia gynnas av ländernas stärkta relation. Relationen banar väg för framtida samarbeten 

med andra stater. Som tidigare nämnts, är fredsprocessen internationellt sätt mycket viktig 

eftersom den kan göra att fler investerare vågar satsa pengar i Colombia. Den demokratiska 

vägen President Santos förespråkar hjälper landet att globaliseras. Det stöd Colombia får 

stärker deras internationella position och legitimitet. En stormakt som USA kan genom sitt 

stöd förändra mycket till Colombias fördel. Istället för att lägga fokus på Colombia som ett 

land med hög kriminalitet och en utbredd drogproduktion kan detta nya fokus förmedla en ny 

bild av landet. 

 

5.2 Neoliberalism - Kuba och USA:s relation 2009-2015 

 

17 december 2014: Anledningen till att USA väljer att förbättra relationen med Kuba är för 

att öka sin handel. Kuba må vara ett litet land men all handel är positiv. Att välja ut enstaka 

länder som man väljer att inte ha en god relation till är i längden dåligt för USA. 

Handelsembargot kostar landet drygt en miljard dollar varje år och det är en kostnad man vill 

omvandla till vinst, inte förlora. Kuba närmar sig med små steg en kapitalistisk ekonomi 

vilket gör att USA vill handla med dem. 

 

Kuba vill ha en förbättrad relation med USA för att kunna få det bättre ställt ekonomiskt och 

utvecklas. Deras ekonomiska politik har under lång tid varit ogynnsam då den sovjetiska 

planekonomin som de kopierade på 1970-talet inte har fungerat fullt ut. Handelsembargot gör 

att de förlorar drygt två miljarder dollar varje år. Det finns ideologiska motsättningar mellan 

länderna vilket är en av anledningarna till den dåliga relationen. USA är ett land som ligger 

nära Kubas kust och Kuba bevisar med förändringen av deras ekonomiska politik att de vill 

öppna upp handeln och delta i den globaliserade världen. Då USA är deras granne och 

världens mäktigaste land är det värt att satsa på en förbättrad relation med dem. 

 

29 maj 2015: Att ha Kuba på en terrorlista gynnar inte USA:s försök till att skapa en 

normaliserad relation och en attraktiv handel. Deras agerande förklaras genom att man visar 

för Kuba och omvärlden att man är villig att satsa på relationen eftersom handel är något att 

föredra. 

 



 

 19 

Kuba ser positivt på USA:s agerande. Kuba ser att USA är villiga att kämpa för en förbättrad 

relation. Det är även Kubas intention då de vill utvecklas som land. Borttagandet från 

terrorlistan är ett bevis för Kuba att de går mot rätt riktning. 

 

31 mars 2015: USA får en chans att lyssna på vad Kuba vill ta upp på det kommande mötet. 

Planeringen kan leda till att fokus läggs på att förbättra relationen mellan länderna. Mötet i sig 

är en väg för att förbättra relationen och USA vill skapa ett ekonomiskt samarbete med Kuba 

för att höja sin ekonomiska standard. Ett planeringsmöte är viktigt för att det visar att länderna 

tar det kommande mötet på största allvar. USA får en chans att tala om för Kuba vad de vill 

och har för mål med det stundande mötet samt diskutera problem och lösningar. Denna 

process leder till att möjligheterna för att en vänskap växer är stor och det är positivt för 

framtida handel mellan länderna. 

 

Kuba får, likt USA, en möjlighet att visa vad de vill. Deras mål är också att öka sin 

ekonomiska vinst och förbättra samarbetet med USA. För Kubas del är detta möte viktigare 

än för USA eftersom Kuba här kan göra ett betydande intryck. Kuba är det mindre landet och 

är mer beroende av USA än vad USA är av Kuba. Det betyder då att om Kuba visar USA hur 

ambitiösa de är med planeringsmötet så skulle det kunna leda till att USA är ännu mer villiga 

att förbättra ländernas relation. Lyckas de skapa en god relation med varandra så kan de i 

framtiden avskaffa handelsembargot. Det får USA:s status att höjas på kontinenten samt att 

båda länderna utifrån ett ekonomiskt perspektiv tjänar på det. 

 

20 juli 2015: Ett återöppnande av ambassaden i Havanna betyder mycket för amerikansk del. 

För USA är öppnandet av ambassaden ett bevis på att de är seriösa i sitt agerande. En av 

fördelarna för USA skulle vara att de får ytterligare ett land att exportera till vilket är positivt 

för landets ekonomiska utveckling. Genom ambassaden skapar USA en möjlighet att förbättra 

kommunikationen med Kubas befolkning och regering vilket är positivt för en god relation. 

 

Att öppna upp ambassaden i USA är avsevärt den viktigaste händelsen hittills för Kuba i 

relationen mellan länderna. Att öppna en ambassad i ett annat land är ett tecken på att det 

finns en diplomatisk relation, vilket är vad Kuba vill ha med USA. Ambassadens öppnande är 

viktig för Kuba på många sätt och vis. De får en kontakt med USA som i första taget inte 

kommer att försämras. En god relation med grannen i norr är eftertraktad för att kunna 

förbättra landets ekonomi. När relationen är stabil så kan länderna börja handla med varandra 
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och det kommer då att skapas en interdependens. Denna interdependens kommer leda till att 

Kubas ekonomi lyfter och att landet blir mer eftertraktat på den amerikanska kontinenten. 

 

11 september 2015: USA tjänar på ett bilateralt samarbete då de vill skapa en normaliserad 

relation med Kuba. Initiativet är ett snabbt och smidigt sätt att förbättra ländernas relation. 

Den förbättrade relationen innebär att handeln tidigare kan ta fart och skapa nya 

förutsättningar för amerikanska exportvaror. 

 

Den Bilaterala Kommissionen är viktig för Kuba. Den fungerar som ett verktyg vilket skyndar 

på samarbetsprocessen och får ländernas relation att bli bättre. Som tidigare nämnts, är det 

viktigare för Kuba att öppna upp för handel med USA än tvärtom. Att länderna är överens om 

att hitta vägar för en förbättrad relation betyder mycket för Kuba. En aspekt är den 

ekonomiska, där Kubas status inte är den högsta eftersom landets politik gjort att ekonomiska 

framgångar inte varit möjliga och nu är de ivriga att snabbt lösa sina ekonomiska problem. 

Samarbete med USA är, som tidigare sagts, av yttersta vikt för att Kuba ska få möjlighet att 

växa ekonomiskt. 

 

30 november 2015: Migrationsmötet är för amerikansk del fördelaktigt då det kan leda till att 

en framtida förbättrad handel mellan länderna. Ett stort antal migrerande kubaner ger USA ny 

arbetskraft som kan bidra till ökad produktion av varor. 

 

Kuba vinner på att ha årliga migrationsmöten sedan länderna beslutade om att förbättra 

relationen.  Detta är positivt för Kuba och att länderna har öppnat upp sina ambassader skapar 

nya förutsättningar. Ambassaderna är ett viktigt verktyg för kommunikationen mellan 

länderna och förenklar processen för människor som vill flytta från Kuba till USA. För Kuba 

leder det till att transportvägen förbättras vilket gör att man i framtiden, i ett scenario där 

handelsembargot helt slopas, redan har säkrat effektiva vägar för export och import. Handeln 

utvecklas och blir smidigare vilket båda länderna tjänar på. 

 

10 december: En direkt flyglinje mellan USA och Kuba är positiv för USA eftersom det 

betyder att handeln mellan länderna kan effektiviseras. Varor kan transporteras mellan 

länderna snabbare och det leder då till att landets ekonomi förbättras. Turismen gynnas även 

av en flyglinje vilken gör att kubaner kan åka till USA och spendera pengar och på så vis 

bidra till turistomsättningen. 
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För Kuba innebär flygtrafiken mellan länderna endast fördelar. Det ovan nämnda stämmer 

överens för Kubas del också. 

 

5.3 Neorealism - Colombia och USA 2009-2015 

 

29 juni 2009: USA:s mål med mötet är att få ett större inflytande på den amerikanska 

kontinenten. Budskapet de sänder ut till omvärlden är att de strävar efter ekonomiskt 

samarbete med Colombia, vilket inte är helt sant. FTA är förvisso ett ekonomiskt samarbete 

och som nämns i 5.1 kommer avtalet leda till ekonomisk tillväxt för USA. Ett ekonomiskt 

samarbete med Colombia är inte den största anledningen till varför USA vill ha ett 

frihandelsavtal med Colombia. Först och främst söker USA ett militärt samarbete. Frågan är 

inte om alla parter vinner på ett samarbete, utan vem som vinner mest på det. USA söker 

samarbete med Colombia för att göra relativa vinster och på så vis öka sin makt och sitt 

inflytande internationellt. Colombia är en militärstrategisk viktig plats för USA med tanke på 

geografisk placering, storlek och befolkningsmängd. 

 

För Colombias del är mötet viktigt eftersom det kan leda till att landets ekonomi stärks. Det i 

sin tur gör att man säkrar sin överlevnad på den anarkiska världsarenan. Att samarbeta med 

USA, som är ett mycket mäktigare land, gör att Colombias finansiella styrka kan växa. 

Colombia vill ha ett ekonomiskt samarbete med USA för att stärka landet. Landet kan av 

andra stater uppfattas som svagt efter alla interna konflikter och den utbredda 

drogproblematiken. Får de igenom FTA så kan de växa ekonomiskt och satsa resurser på att 

förbättra sin militär vilket leder till att andra stater fruktar dem. 

 

24 september 2010: USA är inte längre den ensamma aktören i en unipolär värld och kan inte 

längre känna sig säkra på att de är starkare än alla andra länder på den amerikanska 

kontinenten. USA:s intentioner är inte att stärka Colombias ekonomi eller hjälpa dess 

befolkning att höja sitt ekonomiska välstånd utan anledningen är snarare att man ser en vinst i 

att ha Colombia som allierad. Denna allians kan leda till en stärkt trygghet för USA, både 

nationellt och internationellt. Agerandet från USA:s sida är en typ av säkerhetsmaximering, 

där grundtanken är att allianser vid behov stärker säkerheten. 
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För Colombias del innebar mötet att de som stat kan stärka sin position internationellt. Det 

fördjupade samarbetet är snarare en allians än ett samarbete som används av Colombia för att 

bygga upp sina militära resurser. Den militärt kopplade kompetensen och erfarenhet USA har 

ger Colombia ett bra läge gentemot andra stater. Andra stater kan avskräckas av den 

potentiella militära teknologi landet får genom en allians med USA. USA:s vilja att se 

Colombia lyckas med miljö, klimat och sociala frågor obetydlig. Endast det symboliska stödet 

för att bilda en allians är viktigt här. 

 

7 april 2011: Förutom att expandera ekonomiskt vill USA skriva under FTA med Colombia 

för att minska droghandeln. Droghandeln från Colombia till USA innebär en stor kostnad och 

bidrar till att försvaga landet. USA lägger enorma militära och ekonomiska resurser på att 

stoppa inflödet av droger. Dessa resurser skulle istället kunna läggas på militära medel för att 

ytterligare stärka statens position i världen. USA:s officiella budskap är att det är viktigt att se 

till att fler colombianska medborgare får legitima arbeten och slutar att producera samt 

exportera narkotika eftersom det påverkar USA negativt. Får Colombia bukt med sina 

droghandelsrelaterade problem så kommer det i sin tur leda till något positivt för USA. 

 

FTA är lika viktigt för Colombia på samma sätt som för USA. Colombia vill stärka statens 

position och makt på den internationella arenan. Produktionen och utflödet av droger är 

ekonomiskt negativt för Colombia eftersom staten inte gynnas av de vinster som görs av 

exempelvis gerillagrupperingar. Istället stärks dessa grupperingar och staten tvingas att lägga 

stora ekonomiska och militära medel på att bekämpa problematiken. 

 

4 september 2012: President Obamas uttalande kan inte förklaras till fullo eftersom egoism, 

säkerhet och alla staters suveränitet är det som är centralt, vilket betyder att man har endast 

tänker på sig själv. Med detta som bakgrund kan USA:s agerande underförstått ses som att de 

har en dold agenda med sin vänliga ton och att deras egentliga mål är att vinna förtroende för 

att sedan utnyttja Colombia för framtida intressen. 

 

Colombia kan med USA:s stöd öka sina ekonomiska möjligheter och fokusera på relativa 

vinster. Kan Colombia säkra att de inte bidrar till att stärka USA mer än de annars hade 

stärkts så kan ett stöd vara fruktsamt. Utifrån ett colombianskt perspektiv har ett partnerskap 

en relativt låg risk att utvecklas till något negativt och ger snarare landet en möjlighet att ingå 

allians med USA. 
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3 december 2013: USA fördjupar sin allians med Colombia vilket kan förstås som en militär 

strategi. USA använder sig av Colombia för att bygga upp en stark position på den nedre 

delen av kontinenten där landet söker mer kontroll samtidigt som de vill visa sin närvaro för 

andra stater. Med denna taktiska närvaro sänder USA ut signaler till närliggande stater att de 

har makt och inflytande i området. USA:s pris för den ökade makten innebär att de ger 

officiellt stöd till Colombia. 

 

Colombias agerande kan även ses som militärstrategiskt. Alliansen med USA skapar 

möjligheter för nya relationer som kan ge landet nya handelsmöjligheter. Den faktiska 

handelsökningen ger Colombia ett ekonomiskt uppsving där vinster kan läggas på att bygga 

upp militären. 

 

20 februari 2015: Att USA skickar ett expertsändebud till fredsförhandlingarna kan förstås 

som att USA indirekt vill kunna påverka samtalen. USA står officiellt utanför den väpnade 

konflikten, men stödjer samtidigt landet militärt. USA:s indirekta maktutövande i de 

pågående fredsförhandlingarna ger dem även inflytande över andra stater på den amerikanska 

kontinenten. Agerandet kan ses som ett falskspel, där man officiellt signalerar välvilja mot 

allierade stater, i detta fall för att hjälpa Colombia, men där bakomliggande intressen 

troligtvis är andra. USA:s intentioner är snarare att stärka sin militära makt och försvara samt 

säkra egna intressen. Detta är en förklaring till att USA visar ett långsiktigt intresse för en 

allians, vilket endast sker om det skulle gynna landets säkerhetsförebyggande på något vis. 

Med tanke på att USA har fiender på den amerikanska kontinenten kan landet vid behov säkra 

sig genom att ingå i allianser, samtidigt som det byggs en strategisk bas för att bli mäktigare 

och dominera i världspolitiken. 

 

Colombia svarar USA genom att acceptera det expertsändebud som sänds ut, en vänlig gest, 

vilken bidrar till Colombias fortsatta allians med USA. Colombia vill inte riskera att hamna i 

en position där landet ses som ett direkt hot mot USA. De ser en allians som ett sätt att stärka 

och bygga upp staten för att förhoppningsvis bli en stat att räkna med på den internationella 

arenan. Landet rustar strategiskt upp i linje med vad säkerhetsdilemmat handlar om för att 

finna en stabilitet i sin relation till andra stater. Colombias potential att bli en mäktig stat på 

kontinenten finns, och att de är redo att bli medlemmar i G20 förstärker även denna tro. 
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11 april 2015: USA:s beröm är endast strategiskt, och i linje med vad som tidigare nämnts så 

är detta en strategi för att på sikt öka det egna inflytandet och makten på kontinenten. Att 

Colombia tycks sträva efter att bli en starkare demokrati spelar mindre roll här. Vikten ligger 

istället på hur USA kan dra nytta av Colombia. 

 

Colombia gynnas av USA:s beröm då denna återkommande officiella retorik mellan 

ländernas ledare på nytt stärker landets rykte internationellt. Kan en förstärkt demokrati ge 

Colombia mer makt och inflytande som stat är detta en väg för landet att ta. 

 

5.4 Neorealism - Kuba och USA:s relation 2009-2015 

 

17 december 2014: För amerikansk del är en förbättrad relation med Kuba nästan helt och 

hållet baserat på militär strategi. De vill alliera sig med Kuba för att undvika framtida 

konflikter. Det absolut bästa för USA är att undvika att Kuba ingår i en allians med en USA-

fientlig stat igen. Kuba är ur ett militärt perspektiv perfekt geografiskt placerat för att skapa 

oro i USA och därför är man intresserade av att skapa en normal och fungerande relation med 

Kuba. Ekonomiskt intresse och ekonomiskt samarbete förklarar inte varför USA vill förbättra 

sin relation med Kuba. 

 

Kuba vill förbättra relationen med USA för att stärka sin ekonomiska och militära makt. 

Deras strategi är att försöka hamna på god fot med USA. Att vara allierad med USA gör att 

möjligheten till att förbättra den inhemska ekonomin ökar eftersom handeln kan förbättras. 

Det finns ytterligare fördelar med att ha en god relation med USA. Expanderar landets 

ekonomi så leder det i sin tur till att militären växer sig starkare. Landets internationella status 

höjs även jämfört med tidigare. 

 

29 maj 2015: Detta tolkas som att USA vill visa för omvärlden att man prioriterar en 

förbättrad relation. Kuba utgör inte, och har ensamma aldrig utgjort något direkt hot mot 

USA. Både ekonomiskt, militärt och befolkningsmässigt är USA överlägsna Kuba. Därför är 

det inte troligt att de vill ha Kuba som bundsförvant. Bakomliggande intentioner från USA:s 

sida är kopplade till militär strategi. Orsaken till varför USA vill ha ett samarbete med Kuba 

är helt och hållet egna egoistiska intressen. För att kunna stärka sin position som 
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världsledande stat används Kuba strategiskt, som tidigare nämnts, på grund av sin geografiska 

närhet till det nordamerikanska fastlandet. 

 

Att USA tar bort Kuba från listan gör att landet kan stärkas på den anarkiska världsarenan. 

Kuba har tidigare stämplats av USA som en terrorstat och det har gjort att deras 

internationella status varit låg. När de inte finns kvar på listan så kommer landets status i 

omvärlden förbättras och det kan leda till att fler stater vill samarbeta med dem. När fler stater 

vill samarbeta med Kuba så innebär det i sin tur att landets ekonomiska och militära makt 

stärks. 

 

31 mars 2015: Mötet hölls ur ett amerikanskt perspektiv för att USA vill öka sitt inflytande 

på Kubas regering och politik. Planeringsmötet skapar förutsättningar för USA att senare 

påverka Kubas inhemska politik då de har behov av att säkra och kontrollera sina angränsande 

grannar för att upprätthålla den internationella världsordningen och skydda sig mot framtida 

konflikter. 

 

För Kubas del har mötet funktionen att kunna påverka amerikansk politik, även om deras 

påverkan är minimal då de är ett betydligt mindre och svagare land. En annan intention från 

Kubas sida är att bygga upp en förbindelse med USA så att de på så vis kan öka sin 

ekonomiska tillväxt och militära makt i framtiden. Kuba vet att de i dagsläget är svaga och att 

de har en stor kraftfull stat som granne. Utifrån detta perspektiv är det viktigt för Kuba att ha 

en allians med USA. 

 

20 juli 2015: Det som sker i samband med öppnandet av ambassaderna förklaras utifrån ett 

amerikanskt perspektiv genom att USA vill ha indirekt kontroll över Kuba. Anledningen till 

det är för att Kuba ligger så pass nära USA geografiskt. Att USA skulle lägga fokus på Kubas 

ekonomi eller skulle främja en politik som genererar arbetstillfällen för exilkubaner i USA är 

otänkbart. USA vill ha full kontroll på hela den amerikanska kontinenten för att säkra sin 

överlevnad. Ett återöppnande av ambassaderna leder till att kommunikationen mellan 

länderna förbättras och det i sin tur gör att relationen förbättras. 

 

Kuba öppnar ambassaden för att kunna påverka amerikansk politik på samma sätt som USA 

vill kunna påverka Kubas. Skillnaden här att är Kuba har betydligt sämre förutsättningar att 

göra någon påverkan på USA då de är ett starkt land med en högre internationell status. 



 

 26 

11 september 2015: Vita Huset beskrev den Bilaterala Kommissionen som ett verktyg för att 

förenkla processen att förbättra relationen mellan länderna. USA samverkar med Kuba i 

kommissionen för att kunna alliera sig med dem. Som tidigare nämnts i föregående stycken är 

Kuba perfekt geografiskt placerat för amerikanska fiender. USA vill ha kontroll på länderna i 

sin omgivning eftersom stater alltid måste vara förberedda på krig. 

 

Kommissionen är ett viktigt verktyg för Kuba på samma sätt som för USA. Förenklar 

länderna processen att förbättra relationen genom en bilateral relation så leder det till att Kuba 

kan stärka sin militära och ekonomiska makt på den internationella arenan. USA är en stat 

Kuba vill vara allierad med då det, på nytt, skapar förutsättningar till att landets status höjs. 

 

30 november 2015: USA vill indirekt kontrollera Kubas regering och befolkning, och ett 

migrationsmöte som kan skapa möjligheter för kubaner att migrera lagligt till USA är ett 

tecken på hur USA spänner sina muskler mot Kuba för att visa dem att de är starkast och att 

Kuba behöver USA och inte tvärtom. Det är med andra ord ett spel för galleriet där USA 

utövar sin makt. 

 

För Kubas del så innebär mötet en möjlighet att kunna påverka amerikansk politik. Kuba vet 

om att de inte har en stor chans till något större inflytande över USA och är medvetna om att 

de behöver ha en god relation till dem. För Kuba så är allt stöd från USA positivt då de 

behöver en förbindelse med dem för att kunna växa sig starkare. 

 

10 december 2015: För USA:s del innebär en flygväg mellan länderna att de får en större 

kontroll på luftrummet över Kuba vilket här är centralt. Detta innebär att USA kan förebygga 

framtida hot genom att få tillgång att flyga nära det kubanska fastlandet. 

 

För Kubas del är flygvägen positiv utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Den möjliga turismen 

och handeln kan generera inkomster vilka i sin tur kan stärka Kubas internationella position. 

Landet kan genom de eventuella vinster som görs bygga upp sin militära makt. 
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6. Slutdiskussion 

 

6.1 Diskussion 

 

Undersökningen hade tre syften. Det första syftet var att försöka förstå varför två så pass olika 

länder som Colombia och Kuba, vars historiska relation med USA skiljer sig avsevärt, idag 

tycks eftersträva ett närmare samarbete. Det andra syftet var att försöka ta reda på varför 

Colombia och Kuba under senare år väljer att sträva efter förändringar som förknippas med 

fredsskapande och utveckling samt vilken påverkan USA har på länderna. Det tredje syftet 

var att försöka ta reda på USA:s intentioner med att ha en god relation till dessa två länder. 

 

Uppsatsens frågeställning löd: Varför väljer Colombia och Kuba, analyserat med 

utgångspunkt i de teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism, att förändras i en 

riktning som pekar mot fredsskapande och utveckling och varför vill USA, i ljuset av dessa 

teoretiska perspektiv, ha en god relation med länderna? 

 

Uppsatsens hypotes utgick från att det med ett neorealistiskt perspektiv som utgångspunkt 

bäst gick att förklara USA:s agerande i sin relation till Colombia och Kuba. Samtidigt sågs det 

neoliberalistiska perspektivet som det bäst passande för Kuba och Colombias agerande i sin 

respektive relation till USA. 

 

Undersökningen kommer fram till att det neoliberalistiska perspektivet bäst förklarar varför 

både Colombia och Kuba väljer att förändras i en riktning som pekar mot fredsskapande och 

utveckling. Genom neorealismen görs ett försök till en förklaring men neoliberalismen anses 

förklara dessa fall bättre. Utifrån ett neoliberalistiskt perspektiv tolkas att dessa länders 

agerande under åren 2009-2015 både ekonomiskt och socialt utvecklas genom handel som 

skapar en stabil ekonomisk interdependens, och att deras relation med USA på så vis blir 

positiv och inte enbart utav egoistisk karaktär. 

 

Undersökningen kommer fram till att ett neorealistiskt perspektiv bäst kan förklara USA:s 

agerande mot Colombia och Kuba, men att det finns en skillnad på deras handlande mot 

respektive land. 
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USA:s relation med Kuba förklaras bäst utifrån ett neorealistiskt synsätt. Analysen kommer 

fram till är att det enda som gynnar USA:s intressen i en normaliserad relation med Kuba är 

att det är fruktsamt sett ur ett militärstrategiskt perspektiv. Kuba befinner sig så pass nära 

geografiskt att de utgör ett hot mot USA och de vill inte att potentiella fiender skall ha 

möjlighet att alliera sig med Kuba. Undersökningen kommer inte fram till några betydande 

fördelar, rent ekonomiskt och socialt för hur USA tjänar på en förbättrad relation med Kuba. 

USA har klarat sig utan en fungerande handel med Kuba sedan 1960 och det borde gå utmärkt 

även utan Kuba som handelspartner i framtiden också. Därför förstås USA:s förhållning till en 

förbättrad relation bäst genom det neorealistiska perspektivet. 

 

Genom det neorealistiska perspektivet förklaras även USA:s agerande mot Colombia bäst. 

Det som gjorde att detta teoretiska perspektiv drog det längsta strået är att USA inte behöver 

göra så stora uppoffringar för Colombia som de har gjort. Det är uppenbart att USA vill få ett 

slut på Colombias export av droger som är negativt för USA. Genom att arbeta med 

bekämpning av drogerna hjälper USA till att stödja Colombia så att de får en lösning på sina 

problem. Poängen är att USA gör för mycket för Colombia, och att det inte stämmer överens 

med en tolkning som baserar sig på neoliberalismens teoretiska perspektiv. Här återkopplar 

uppsatsen till frågan “what will gain me the most?”. Då USA rent finansiellt går med förlust 

genom sitt stöd till Colombia så stämmer det inte särskilt bra överens med frågan. USA:s 

agerande förstås bättre genom Waltz teoretiska perspektiv eftersom landet visar att de inte 

känner sig helt säkra i den anarkiska värld som råder inom neorealismen. De vill genom sin 

relation med Colombia, som håller på att växa sig starka, skapa en förebyggande allians, så att 

de även är skyddade mot andra stater som snabbt kan tänkas växa sig starka på kontinenten. 

 

6.2 Framtida forskning 

 

Den här vetenskapliga uppsatsen är varken den första, eller den sista, som kommer att jämföra 

olika händelser genom de teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism. Den är inte 

heller den första eller den sista studien som undersöker USA:s nutida relation till Kuba eller 

Colombia. 
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Det finns flera sätt studien skulle kunna fortsätta på. Denna uppsats har en avgränsning 

mellan datumen 20 januari 2009-31 december 2015, med anledning till Barack Obamas 

tillträde som USA:s president samt att uppsatsen skall lämnas in vårterminen 2016. Därför 

ansågs det vara för nära inpå att analysera händelser från 2016. Ett exempel på en fördjupning 

av studien vore att analysera utvalda händelser mellan datumen 20 januari 2009-20 januari 

2017 då efterträdaren till Barack Obama tillträder. Då får undersökningen dels ett till år på sig 

samt att den undersöker hela Obamas period som ledare för USA, vilket ger studien en 

naturligt samanhängande period som undersöks. 

 

Fortsättningsvis skulle fortsatta studier kunna diskutera USA:s roll till andra amerikanska 

länder med hjälp av dessa två teoretiska perspektiv under perioden denna studie avhandlat. 

 Venezuelas relation till USA mellan perioden 20 januari 2009-20 januari 2017 utifrån dessa 

två teoretiska perspektiv hade kunnat vara en intressant studie. 

 

Det finns kort sagt många möjliga vägar att gå för att utveckla denna undersökning. De två 

teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism behöver inte användas i framtida 

studier. Konstruktivism och feminism är två exempel på teoretiska ingångar som skulle kunna 

användas. Utbudet av länder, teoretiska perspektiv och period som ska analyseras är många 

och det finns många vägar att gå. 
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