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Abstract 

This is a Bachelor’s thesis on the subject of EU foreign relations with the Andean Community 

and its most recent political development. The thesis seeks to describe the political ideas 

behind the European Union’s foreign policy and external relations with the Andean 

Community, such as they are stated in the Regional Strategy Paper (2007-2013) and the 

Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003). The thesis also further studies and 

discuss, within the context of new-regionalism and with a combination of actor centred idea 

analysis and foreign policy analysis, whether the political ideas correspond to the actual 

political development by putting them in the light of the European Union’s VISA-agreements 

from 2015 and 2016 with Colombia and Peru.  

We live in an era where globalisation, regionalization and regionalism are shaping the world 

and its international system and where politics and power have become more and more fluid 

and transportable between authorities and societal levels. An era where previous time’s 

political foundations and ideas about world order, sovereign states and closed economies are 

starting to fade and truly become a part of the past.  

Within this context and on today’s global political arena, where the European Union has 

grown into become a true power-player within the area of trade and development, it is of great 

importance and relevance to study its foreign policy and external relations with a region like 

the Andean Community. Home to two of the world’s fastest growing economies: Peru and 

Colombia.  
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1. Inledning 

Europa och Latinamerika har långa historiska, kulturella, ekonomiska och politiskt starka 

band. Band som leder tillbaka till den europeiska kolonialiseringen under 1500-talet och som 

historiskt, kulturellt och språkligt knyter de två regionerna till varandra. Det europeiska och 

spanska intresset för Latinamerika är därmed naturligt och många har idag ättlingar och släkt 

på olika sidor Atlanten.  

 

Turismen är en av Latinamerikas viktigaste sektorer i näringslivet och som vi alla vet är 

turistströmmar starkt kopplade till ekonomins upp- och nedgångar vilka styr länders flöde av 

in- och utrikesresor. Ekonomiska realiteter väger in tungt i dagens globaliserade värld och det 

stora europeiska intresset i Latinamerika är lika ekonomiskt strategiskt som det är främjande 

av kulturella och historiska relationer. Sydamerika är idag hem till några av världens snabbast 

växande ekonomier, med en progressiv infrastruktur och enorma naturtillgångar som lockar 

stora multinationella företag, banker, investerare och Europeiska Unioner.  

 

Längs med Anderna i norra Sydamerika ligger Colombia och Peru. Två av Sydamerikas 

snabbast växande ekonomier med starka historiska och kulturella band till Europa. Nedanför 

Colombia, ut mot Stilla havet, ligger Ecuador som gränsar till Peru som i sin tur gränsar till 

Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder. Dessa fyra länder utgör sedan tidigt 1970-tal en 

regional organisation för social och ekonomisk integrering vid namn den Andinska 

gemenskapen. Det är en organisation som med sin början till en inre marknad, sitt andinska 

parlament och sin andinska kommission påminner mycket om den Europeiska Unionen.  

 

Det är ingen slump att den Europeiska Unionen har ett intresse i just den Andinska 

gemenskapen och de politiska parternas relationer leder tillbaka ända till 1970-talet då  

politisk dialog och samarbete förs etablerades. Därefter har relationerna gått från att vara 

ambitiösa och omfattande, till att i princip stagnera i över tio år, tills det att det i 2016 

implementerades ett omfattande VISA-avtal mellan EU, Peru och Colombia. 
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1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet är att redogöra för  EU:s utrikespolitiska idéer i förhållande till den Andinska 

gemenskapen, så som dessa idéer artikuleras i Regional Strategy Paper (2007-2013) och 

Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003). Vidare undersöks och diskuteras med 

hjälp av aktörscentrerad idéanalys och utrikespolitisk analys samt uppsatsen teoretiska 

ramverk, huruvida dessa politiska idéer ligger i linje med den faktiska utvecklingen genom att 

sätta dem i ljuset av 2015-2016 års VISA-avtal mellan EU, Peru och Colombia. 

I enighet med syftet har följande frågeställning formulerats och uppsatsen söker därmed svara 

på följande frågor: 

I. Vilka är den Europeiska Unionens drivande utrikespolitiska idéer i förhållande till 

den Andinska gemenskapen?  

II. I ljuset av 2015-2016 års VISA-avtal med Peru och Colombia - ligger den faktiska 

politiska utvecklingen i linje med EU:s idéer så som de artikulerats i ovan nämnda 

dokument?  

 

1.2. Avgränsning 

På grund utav begränsat utrymme och tidsram har uppsatsen fyra stycken strategiska 

avgränsningar. Alla med tillhörande motiveringar. Av vikt är att uppsatsen skall vara så 

koncentrerad till sitt huvudämne som möjligt. Nedan presenteras därmed följande 

avgränsningar: en geografisk, en tidsmässig, en aktörsmässig och en kontextuell.  

1. Den första avgränsningen i detta arbete är geografisk och innebär ett tydligt fokus på 

Latinamerika och framför allt den Andinska gemenskapen.  

 

2. Den andra avgränsning är tidsmässig och innebär att uppsatsen startar med en kortare 

bakgrundsteckning ifrån 1970-talet (då avtal regionerna emellan först slöts) fram tills 

idag 2016 då de senaste avtalen slöts. Tidsramen att ha ett tydligt fokus på nutiden 

och den historiska bakgrundsteckningen kommer därför att vara hårt begränsad för att 

behålla fokus.  
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3. Den tredje begränsningen aktörsmässig. Det innebär att uppsatsen har ett tydligt 

aktörsperspektiv i form av den Europeiska Unionen då det är just organisationens 

politiskt drivande idéer som undersöks. Av vikt är även att nämna att den Europeiska 

Unionen/EU hädanefter kommer att vara ett samlingsnamn för de aktörer (EU:s 

utrikestjänst,1 EU-kommissionen och Europaparlamentet)2 inom organisationen som 

verkar för implementeringen av policyer etc. med Latinamerika.  

 

4. Den fjärde och sista begränsningen är kontextuell. På så sätt att uppsatsen har en 

tydlig begränsning i sitt omfång och därmed fokuserar på EU:s utrikespolitiska och 

externa relationer med den Andinska gemenskapen. Vilket i sin tur även innebär att 

uppsatsen får ett tydligt teoretiskt ramverk i form av ”nyregionalism”.3  
 

1.3. Disposition  

Denna kandidatuppsats är, likt innehållsförteckningen, uppdelad i sju huvudkapitel med 

tillhörande underkapitel. Uppsatsen avslutas därefter med referenser och slutligen bilagor 

innehållande uppsatsen analysmaterial. Valet att inkludera ett flertal underkapitel till varje 

huvudkapitel grundar sig i viljan att ge uppsatsen en tydlig struktur som är enkel att följa för 

läsaren då det skapar en tydligare disposition samt gör det enklare att orientera sig i mängden 

text.  

Uppsatsens första kapitel innehåller inledning, syfte och frågeställning, avgränsningar i det  

valda ämnet, disposition samt tidigare forskning. Detta kapitel följs av teori-kapitlet vilket 

övergripande diskuterar ”nyregionalism” och dess koppling till bl.a. globalisering samt EU:s 

utrikespolitiska relationer med den Andinska gemenskapen. Teori-kapitlet följs av centrala 

begrepp där relevanta begrepp för uppsatsen dels definieras men även diskuteras för att ge 

läsaren en bättre idé av dess innebörd och koppling till uppsatsens valda ämne, vilket berör en 

del något diffusa begrepp. Vidare följs teori-kapitlet av uppsatsen bakgrundsteckning som 

först beskriver EU:s utrikespolitik och externa relationer och sedan presenterar EU:s 

relationer till både Latinamerika och den region som går under benämningen den Andinska 

gemenskapen.  

																																																																				
1 Se: Huvudkapitel 3. Empiriskt material. Underkapitel 3.2. EU:s utrikespolitik och externa relationer.  
2 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 23.   
3 Se: 1. Inledning. 1.1. Syfte och 3. Teori för att förstå kopplingen mellan EU:s utrikespolitik och ”nyregionalism”.  
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Detta för att främst ge läsaren en klar bild av EU:s förda utrikespolitik och utrikespolitiska 

idéer i relation med både Latinamerika och den Andinska gemenskapen. Kapitlet avslutas 

med ett viktigt underkapitel som i tabellform presenterar EU:s avtal och strategier med den 

Andinska gemenskapen från tidigt 1990-tal fram till 2016 – då de senaste VISA-avtalen 

implementerades. Detta kapitel är av stor vikt dels informationsmässigt men fungerar även 

som en kompass för analysen och underlättar därmed läsningen och förståelsen av analysen 

som på djupet analyserar de nämnda avtalen och strategierna. Avtal och strategier som dels 

presenterar EU:s utrikespolitiska idéer och som ligger till grund för dagens förda politik 

parterna emellan.  

Bakgrundskapitlet följs av metod och material kapitlet som först presenterar metoden som 

skapade uppsatsen. Metoden beskriver därmed först själva tankeprocessen bakom vad som 

sedan blev uppsatsen och följs därefter av valet av analysmetoder. Kapitlet avslutas med en 

presentation av uppsatsens analysmetod, som är en kombination av aktörscentrerad idéanalys 

och utrikespolitiskanalys (se: 4. Metod och Material). Därefter följer uppsatsens analyskapitel 

vilket börjar med en förklaring av analysens upplägg, grundläggande idéer och mål. 

Analyskapitlet är strategiskt uppdelat i underkapitel baserade på de avtal och strategier som 

undersöks och är även strategiskt placerade i tidsordning. Uppsatsen avslutas därefter med en 

slutsats som följs av vidare forskning.  

1.4. Tidigare forskning  

Uppsatsen kommer att behandla EU:s utrikespolitik och externa relationer, Latinamerika och 

den Andinska gemenskapen samt teori kring vad som kallas ”nyregionalism”. Därmed är den 

tidigare forskningens tre kategorier specificerade och nedan följer i tidigare skrivna ordning 

en presentation av tidigare forskning.  

EU:s utrikespolitik och externa relationer har fångat många forskares och författares intresse 

och det finns idag en omfattande mängd publikationer som behandlar EU:s utrikespolitik och 

angränsande politiska områden. Relevanta författare är exempelvis  Christopher Hill,4 

professor i Internationella relationer vid University of Cambridge,  International relations and 

the European Union (2011), Helen Wallace,5 expert gällande europeisk integrering, Policy-

making in the European Union (2014) och Antje Wiener,6 professor inom Global 

																																																																				
4  Hill, Christopher, University of Cambridge, se:  
   http://www.polis.cam.ac.uk/Staff_and_Students/christopher-hill-sir-patrick-sheehy-professor-of-international-relations 2016-05.11 Kl. 17.17.  
5  Wallace, Helen, leading expert on European integration, se: 
   http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/memberslist/prof-dame-helen-wallace/ 2016-05-11.  
6		Wiener, Antje, professor inom Global Governance, se:		
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Governance, och Thomas Diez,7 professor i statsvetenskap och internationella relationer, 

European Integration Theory (2004) och slutligen även ekonomen och författaren Thomas 

Piketty,8 Kan vi rädda Europa? (2015).  

Det finns idag en stor mängd litteratur kring EU:s relationer med Latinamerika och 

forskningen växer i takt med den politiska utvecklingen. EU:s relationer med den Andinska 

gemenskapen är dock ett mycket outforskat ämne som oftast endast nämns i förbifarten. I 

denna kontext är det intressant att jämföra exempelvis A. Glenn, Mower Jr:s9 bok The 

European Community and Latin America: a case study in global role expansion (1980) som 

var den första bok jag läste med ett av fältets nyaste bidrag EU Foreign Policy towards Latin 

America (2015) av Roberto Dominguez10 vilken ligger till grund för en stor del av uppsatsens 

bakgrundsfakta. Böckerna står i hög kontrast till varandra och visar tydligt den politiska 

utvecklingen både inom EU och världspolitiken.  

Ytterligare av vikt för uppsatsens bakgrundsteckning är Anne Haglund Morrissey, författare 

till ett flertal uppmärksammade EU-publikationer, däribland Interregional Development 

Cooperation: A focus on the EU and Latin America (2008) som hjälpt med uppsatsen 

bakgrundsteckning. Den största källa är dock den Europeiska Unionens eget bedrivna 

forskning och framför allt dess internatbaserade publikationer och databaser (EUR-LEX m.fl.) 

då dessa innehåller de allra senaste avtalen och dokumenten som publicerats.   

Gällande uppsatsen teoretiska kapitel så är Fredrik Söderbaum11, professor vid Göteborgs 

universitet, den största källan till information och framförallt hans bok Theories of New 

Regionalism (2003) vari han samlat kända akademikers (Barry Buzan, Björn Hettne m.fl.)12  

forskning kring ”nyregionalism”. 

 

 

																																																																				
   http://www.wiso.uni-hamburg.de/en/professuren/global-governance/team/antje-wiener/ 2016-05-11. 
7		Diez, Thomas, professor i statsvetenskap m.m., se:  
   http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/economics-and-social-sciences/subjects/ifp/lehrende/ipol/team/diez.html 2016-05-11. Kl 21.18.  
8		Piketty, Thomas, fransk ekonom och författare, se:  
			http://www.theguardian.com/profile/thomas-piketty	2016-05-11.	Kl	21.26.		
9  Mower, Glenn Jr., mänskliga rättigheter och amerikansk utrikespolitik, se:  
    http://www.abc-clio.com/ABC-CLIOCorporate/product.aspx?pc=C9281C 2016-05-11. Kl. 22.03.  
10  Dominguez, Roberto, författare och docent vid Suffolk University, se:  
    EU Foreign Policy towards Latin America, baksida.  
11 Söderbaum, Fredrik, se:  
    http://globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsodfr 2016-04-05. Kl. 15.16.  
12 Söderbaum, Fredrik, Palgrave Macmillan (2003). Theories of New Regionalism Kap. 1: ”Theories of New Regionalism”, s. 2.  
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2. Teori  

Vi lever idag i en era där det internationella systemet och världen starkt påverkas av 

globalisering, regionalisering och regionalism.13 En era i vilken makt och politik blivit allt 

mer flytande men också förflyttningsbart mellan instanser och samhällsnivåer. 14 Vi lever 

även i en tid där tidigare perioders politiska fundament och idéer kring världsordning, 

suveräna stater och slutna ekonomier allt mer börjar blekna och långsamt bli en del av det 

förflutna.  

Regionalism, vilket Roberto Dominguez definierar som ”policyer och projekt med vilka 

statliga och icke-statliga aktörer samarbetar och koordinerar strategier inom en viss region”,15  

har enligt Björn Hettne svept fram i vågor och skapat en uppsjö av olika regionala 

organisationer, institutioner och samarbeten.16 Alla av varierande storlek, karaktär och 

institutionellt arrangemang. Regionalt samarbete och regional integrering är idag inte längre 

exklusivt för den Europeiska Unionen. Frihandelsavtal som NAFTA (The North American 

Free Trade Agreement), kombinerade tullunioner och frihandelsområden som MERCOSUR 

(Common Market of the South, Sydamerika) och omfattande frihandelsavtal som TTIP (Trans 

Atlantic Trade &  Investment Partnership, EU och USA) tillhör idag normen i det 

internationella systemet.  

Den	våg	av	regionalism	som	sägs	svepa	över	världen	idag	har	på	kort	tid	vuxit	till	ett	

globalt	fenomen	och	kallas	av	forskare	för	”nyregionalism”.17		Den	har	sina	rötter	i	1980-

talets	Västeuropa	och	benämningen	syftar	både	till	dess	tidsmässiga	relation	med	den	

äldre	”gamla”	regionalismen	(vilken	växte	fram	i	Västeuropa	under	Andra	världskriget	

och	som	sägs	ha	stannat	av	omkring	1960-talet)18	och	till	dess	inkludering	av	nya	

aspekter	så	som	att	den	aktiva	och	drivande	aktören	bakom	regionaliserings	processen	

inte	längre	begränsas	till	en	stat	eller	överordnad	institution. Kännetecknande	är	istället	

att	det	finns	ett	rörligare,	mer	omfattande	och	multidimensionellt	aktörsperspektiv	som	

inkluderar	både	statliga	och	icke-statliga	aktörer	och		även	politiska	koalitioner.19		

																																																																				
13 Se: 2.1. Centrala begrepp.  
14 Jfr: Bauman, Zygmunt, ”Liqid modernity”, se: Bauman, Zygmunt, Tester, Keith,  ”Conversation with Zygmunt Bauman” (2003).  
15 Jfr: Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 11. 
16 Hettne, Björn, professor vid Göteborgs universitet, se:  
    http://www.buildingglobaldemocracy.org/content/bj-rn-hettne 2016-05-12. Kl. 14.41.  
17 Report, Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda (2011) Behr, Timo & Jokela, Juha 
    http://www.institutdelors.eu/media/regionalism_globalgovernance_t.behr-j.jokela_ne_july2011_01.pdf?pdf=ok 2016-04-04. Kl. 13.15. s. 19-20.  
18	Söderbaum, Fredrik, Palgrave Macmillan (2003). Theories of New Regionalism Kap. 1: ”Theories of New Regionalism”, s. 1-3.	
19	 ”Ibid”. 	
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Men vad skiljer då egentligen den ”nya” regionalismen ifrån den ”gamla”? Det som främst 

skiljer de två åt är vad de inkluderar. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att den äldre 

formen av regionalism har ett smalare och något mer definierat ramverk där aktör, mål och 

innehåll är mer konkret och framför allt mer eurocentriskt. Den har även ett mer koncentrerat 

fokus på handel och säkerhet och påverkades ofta utifrån av stormakter.20  

Den nyare formen av regionalism, som även den har sina rötter i Europa, växte och 

utvecklades dock till att få ett betydligt bredare och mer globalt ramverk. Där aktör, mål och 

innehåll i takt med globaliseringen och det allt mer förändrade internationella systemet fick en 

mer multidimensionell och mer svårdefinierad struktur.21 Denna regionalism karakteriseras 

även tydligt av att den har ett större integreringsfokus och då även inkluderar politiskt, socialt 

och kulturellt samarbete. ”Nyregionalism” har många dimensioner och sträcker sig över 

många områden, så till den grad att ett flertal forskare och teoretiker inom fältet idag väljer att 

benämna den i plural istället för singular.22  

Politisk, ekonomisk, social  och kulturell regionalism är ett fenomen som blivit allt mer 

fragmenterat. Men inte bara på grund utav debatten inom forskningsvärlden där olika teorier 

och metodologier ständigt byter av och överlappar varandra utan även på grund utav de 

underliggande förändringarna i internationella relationer och det internationella systemet.  

Det är förändringar som grundar sig det fenomen och den process vi idag kallar globalisering 

och som skapat nya politiska handlingsmönster och stora förändringar i den globala 

värdekedjan23 och sättet att skapa policyer. Vilket globalt lett till ökad regional integrering. 

En process som i sin tur  bidragit till en skiftning i sättet att definiera de strukturella och 

aktörsbaserade relationerna mellan de nationella, regionala och globala nivåerna.   

2.1. Centrala begrepp 

Nedan följer i bokstavsordning en samling begrepp och definitioner som är centrala i 

uppsatsen och för ämnet:  

Bi-regionala relationer: Den term den Europeiska Unionen generellt använder när den talar om sina bilaterala 

relationer med bl.a. andra regioner.24 

																																																																				
20	Söderbaum,	Fredrik,	Transform	Europe,	Publication:	
				http://www.polsoz.fu-berlin.de/en/v/transformeurope/publications/working_paper/WP-64-Soederbaum_WEB.pdf	2016-04-05. Kl. 11.37. s. 16. 	
21	Söderbaum, Fredrik, Palgrave Macmillan (2003). Theories of New Regionalism. Kap. 1 ”Theories of New Regionalism”. s. 4.	
22 Söderbaum, Fredrik, Palgrave Macmillan (2003). Theories of New Regionalism. Kap. 1 ”Theories of New Regionalism”. s. 1.  
23	Global	Values	Chain,	se:	
				http://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm	2016-04-05.	Kl.	14.54.		
24 Morrissey, Haglund, Anne, Rapport nr 30 (2008).	Interregional	Development	Cooperation:	A	Focus	on	the	EU	and	Latin	America.	s.	11. 
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Globalisering: Den ökande utbredningen, fördjupningen och hastigheten med vilken världen sammankopplas.25 

Interregionalism: ”Region-till-region-relationer” som utvecklas mellan två regioner som är tydligt definierbara 

som sådana och där relationerna utvecklas inom ett institutionellt ramverk.26 

Nyregionalism: En multidimensionell form av integrering som inkluderar ekonomiska, politiska, sociala och 

kulturella aspekter och som sträcker sig längre än ”målet att skapa regionala frihandelsavtal eller 

säkerhetsallianser”.27  

Politisk aktör: Kan definieras genom att se till hur aktör definieras inom litteraturen vilkens definition grundar 

sig att man tillskriver en aktör två egenskaper: Medvetenhet och förmågan till handling.28 Här tilläggs: ”inom 

den politiska sfären”.  

 

Policy: Ett företags eller en organisations grundprinciper för dess handlande i ett visst eller allmänt avseende.29 

 

Politisk idé: Ludvig Beckman, professor i Statsvetenskap vid Uppsala universitet, beskriver det i sin bok 

”Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer” (2005) som att: ”Politiska 

idéer formar människors övertygelser, sympatier och strävanden och har utan tvekan stor 

betydelse för samhällets utveckling”. Inspirerat av detta citat och Internationella relationers syn på idealism där 

politisk idé kan tolkas som vad människan (och därmed även en viss aktör) ”tycker, tänker och vill”30 ges 

begreppet inför denna uppsats betydelsen: ”Vad EU tycker, tänker, vill”.  

Region: Från latinets ”regio” – ’läge’, ’trakt’, ’ styra’, ’riktning’ etc. Avser i sin mer allmänna betydelse ett 

geografiskt område men kan även definieras administrativt och syftar då till en nivå mellan centralmakten och 

den lokala i form av en regional nivå.31 Söderbaum, Fredrik definierar i sin avhandling ”The Political Economy 

of Regionalism in Africa” (2002) en region som: ”A body of ideas, values and concrete objectives that are aimed 

at creating, maintaining or modifying te provision of security and wealth, peace and development”. 

Regional integrering: Ett multidimensionellt och socialt konstruerat fenomen där integrering och samarbete 

sker inom områdena för: ekonomi, politik, säkerhet,  miljö och utveckling.32 

Regionalisering: Tillväxten av social integrering inom en region och den oriktade processen av social och 
ekonomisk interaktion.33  

Regionalism: Policyer och projekt med vilka statliga och icke-statliga aktörer samarbetar och koordinerar 

strategier inom en viss region.34 

																																																																				
25 Jfr: Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 9.  
26 Söderbaum, Fredrik, Stålgren, Patrik (2008). ”The European Union and the Global South”. p. 7-8.  
27 Jfr: Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 11. 
28 Jfr: Söderfeldt 1975: 29 och Zachariassen 1979: 35 – ”Aktör”.  
29 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/policy 2016-05-02. Kl. 16.57.  
30 Jfr: Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia, Fifth edition (2011).  
   The Globalization of World Politics: An introduction to international relations. Glossary,”Idealism”, p. 566. 
31 Definition, region, NE: 
				http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/region 2016-05-02. Kl. 15.48.  
32 Farrell, Mary, Hettne, Björn och Van Langenhove, Luk. (2005) ”Global politics of regionalism: an introduction”.   
33 Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia, Fifth edition (2011).  
   The Globalization of World Politics: An introduction to international relations. p. 439.  
34 Jfr: Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 11. 
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Sub-region: Sub-regioner består utav flera stater som också tillhör en större region (så-kallad Macro-region). 

Typiska exempel på Sub-regioner är t.ex. Norden och den Andinska Gemenskapen. Dessa subregioner tillhör då 

även Macro-regioner, Norden – Europa och den Andinska Gemenskapen – Sydamerika.35  

Utrikespolitik: Kan kort sammanfattas som ”en stats politik gentemot andra stater”. Begreppet omfattar 

traditionellt staters välfärdsmål, säkerhetsmål och även ideologiska mål. Vilket gör att begreppet sammanfaller 

väl med just ideologi- och idéanalys. Utrikespolitiken har ett antal politiska instrument till sitt förfogande vilka 

kategoriseras som: ekonomiska, militära, diplomatiska och psykologiska.36 

Utrikespolitiska idéer: Definieras på basis av ovanstående definitioner uppsats som ”en samling idéer” eller 

”ett slags idésystem” relaterat till en politisk aktörs bedrivna utrikespolitik och utrikespolitiska mål. Med andra 

ord vad den politiska aktören utrikespolitisk enkelt sagt ”tycker, tänker, vill”.  

3. Bakgrundsteckning  

Denna del av uppsatsen syftar till att ge läsaren en kortfattad bakgrundsteckning av EU:s 

relationer med den Andinska gemenskapen. Detta främst för att läsare senare ska ha en 

kontext att ställa analysen emot, men också för att ytterligare belysa vilken typ av politik som 

förts av EU och hur dess externa relationer med den Andinska regionen utvecklats med tiden. 

Därför kommer det första underkapitlet  bestå av en kortare sammanfattning och presentation 

av den Europeiska Unionens utrikespolitiska system och externa relationer.  

Det andra underkapitlet kommer kortfattat att behandla EU:s relationer med Latinamerika 

som helhet. Detta för att läsaren fullt ut ska förstå den politik som förs av EU, samtidigt som 

det sedan även ger EU:s relationer med den Andinska gemenskapen en tydligare kontext och 

högre dimension att komparera med.  

Det tredje underkapitlet behandlar EU och den Andinska gemenskapen. Kapitlet söker ge en 

gedigen bakgrundsteckning för läsaren gällande EU:s relationer med de Andinska 

medlemsländerna och presenterar både den Andinska gemenskapen och den av EU förda 

politiken.  

Avslutningsvis presenteras i tabellform (3.4. EU och den Andinska gemenskapen: 1970-2016 

i avtal och strategiska planer) de avtal som finns mellan EU och den Andinska gemenskapen. 

Dessa avtal sträcker sig ifrån tidigt 1990-tal, då de första avtalen med rättslig grund 

tecknades, till år 2016 då de senaste avtalen implementerades parterna emellan. 

																																																																				
35 Report, Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda (2011) Behr, Timo & Jokela, Juha 
    http://www.institutdelors.eu/media/regionalism_globalgovernance_t.behr-j.jokela_ne_july2011_01.pdf?pdf=ok 2016-05-02. Kl. 21.29. p. 8.   
36 Definition, utrikespolitik, NE: 
    http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utrikespolitik 2016-05-02. Kl. 18.08 
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3.1. EU: Utrikespolitik och externa relationer   

EU har sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1992 aktivt arbetat för att utveckla en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP).37 Denna politiska linje stärktes sedan 

ytterligare av EU år 2009 i och med Lissabonfördraget.38 Detta för att EU ska kunna agera 

som en enad politisk aktör med en gemensam röst på den globala politiska arenan. 

Lissabonfördraget innebar, i linje med den förda politiken, följaktligen att den Europeiska 

Utrikestjänsten (EEAS: European External Action Service) etablerades och att posten ”EU:s 

utrikesrepresentant” (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy) skapades.  

Den Europeiska Utrikestjänsten består idag sammanlagt av över 139 delegationer och kontor 

världen över som alla arbetar för att främja och skydda den Europeiska Unionens 

utrikespolitiska intressen.39 EU:s utrikesrepresentant är en post som idag fylls av Federica 

Mogherini40 som även fyller posten som EU-kommissionens vice-president. Det är 

Mogherinis arbete att se till att den Europeiska Utrikestjänstens förda politik är så enhetlig 

som möjligt. Politiken skall nämligen föras i linje med de av det Europeiska rådets (EU-

medlemmarnas 28 stats- och regeringschefer) sedan tidigare utstakade policyer. Dessa 

förhandlas fram under toppmöten som hålls fyra gånger per år.41  

EU har tre utrikespolitiska mål42 och policyer för sin förda politik. Detta innebär att den 

internationella organisationen idag aktiv arbetar för att: Bevara säkerheten och freden i 

världen, främja internationellt samarbete och att utveckla och befästa: demokrati och 

rättsstatsprincipen (ingen får stå ovanför eller utanför lagen).   

EU:s  politiska utveckling har inneburit en allt högre integrering med omvärlden via handel, 

jordbruk, service och utveckling vilket i takt med den växande globaliseringen gjort att den 

internationella organisationen idag kunnat göra sig till en nyckelaktör på den globala politiska 

arenan. Den europeiska integrationen har inneburit att organisationen idag, med sina 28 

medlemsländer, är hem till världens tredje största befolkning,43 där majoriteten av dess 

																																																																				
37  ”EU i världen: Europeiska Unionens utrikespolitik”, Byrån för Europeiska gemenskapens publikationer, 2007. s. 7.  
38  Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik: 
     http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-03-31 Kl. 15.24.  
39  Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik: 
     http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-03-31 Kl. 16.14.  
40  Europeiska Unionen, ”Background”, se: 
    http://eeas.europa.eu/background/high-representative/index_en.htm 2016-03-31. Kl. 15.52.  
41  Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik: 
     http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-03-31 Kl. 16.14.  
42  Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik: 
     http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-03-31 Kl. 16.16.  
43 Europeiska Unionens, ”About EU”, se: 
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medlemsländer även omfattas och ytterligare interageras av den gemensamma valutan euro. 

Den höga integrationen länder emellan inom EU ger organisationen viktig politisk tyngd på 

den på utrikespolitiska arenan då den kan agera unisont och kan föra 28 länders gemensamma 

talan. Tack vare den starka europeiska integrations process kan EU idag titulerar sig både 

”världens största handelspartner” och ”världens största biståndsgivare”.44  

Den europeiska integrationsprocess vi ser idag där europeiska stater i hög grad integreras 

politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och även militärt är en politisk vidareutveckling av 

EU:s ursprungliga syfte.45 Därmed vilar dagens EU ännu tungt på det fundament av politiska 

idéer och policyer för politisk och ekonomisk integrering som gjöts redan i skapandet av dess 

föregångare den Europeiska kol- och stålunionen.46  

Med detta sagt är EU en central aktör i internationella frågor och dess gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitik bygger på diplomati och komplimenteras av gemensamma insatser för 

ökad handel, humanitärt bistånd, säkerhet och försvar.47 EU är en aktiv politisk aktör i det 

internationella politiska systemet och befinner i ständigt samspel med andra internationella 

politiska aktörer – både stater och regioner. Regional integrering och samarbete rörande 

politiska, ekonomiska, sociala och kulturella frågor är nyckel-policyer i den Europeiska 

Unionens samspel med regionala partners så som Asien och framför allt Latinamerika, denna 

uppsats perifera fokus.48  

För EU:s  utrikespolitiska relationer med Latinamerika och mer specifikt den Andinska 

gemenskapen är, som tidigare nämnt, tre institutioner  (EU:s utrikestjänst, Europaparlamentet 

och EU-kommissionen) involverade men det finns även en särskild  delegation vars 

ansvarsområde är att övervaka EU:s relationer med den Andinska gemenskapen. Delegation 

deltar varje år i två stycken regionala besök och vice versa gäller den Andinska gemenskapens 

representanter.49  

 

																																																																				
    http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_sv.htm 2016-03-31. Kl. 16.37.  
44 Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik, se:  
   http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-03-31 Kl. 16.42.  
45 Europeiska Unionen, NE: 
   http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europeiska-unionen 2016-04-01. Kl. 14.46.  
46 ”Ibid”.	  
47 Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik: 
   http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-04-01. Kl. 15.16.  
48 Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik: 
   http://europa.eu/pol/cfsp/index_sv.htm 2016-04-01. Kl. 15.34.  
49	Europaparlamentet, delegationer, Andinska gemenskapen:																																			
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/dand/home.html;jsessionid=4E293F9BDF6FCB4F587C9B7E3CE4116B.node1#delegation_menu 2016-05-05. Kl. 16.30. 
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3.2. EU och Latinamerika 

Stärkta interregionala relationer och regionalt samarbete har under de senaste två årtiondena 

blivit nyckel-begrepp på EU:s utrikespolitiska agenda. Främst så när det berör den del av den 

EU:s utrikespolitik som behandlar utvecklingsstöd.50 Marknadensföringen av stärkt regionalt 

samarbete grundar sig inte bara i ett globalt behov och det praktiska med att hantera 

omvärlden i regioner, det grundar sig även i EU:s övertygelsen om att regionalt samarbete 

skapar en ”spillover effect”. En effekt som stärker global säkerhet, stabilitet och ”good-

neighbourly relations”.51 Med andra ord skapas en slags positiv kedjereaktion som på sikt 

leder till ökad regional utveckling och en mer stabil ekonomisk tillväxt globalt52. EU är idag 

den ledande givaren av utvecklingsstöd till Latinamerika, men i en global kontext blir stödet 

marginellt då Latinamerika än idag, trots att en stor del av länderna inom regionen skulle 

kunna klassas som utvecklingsländer, många gånger anses ”alltför utvecklade” i jämförelse 

med exempelvis ACP länderna (tidigare kolonier i Afrika, Karibien och Stillahavet).53  

Detta samtidigt som länderna även anses ”alltför outvecklade” för att utgöra jämlika 

strategiska, ekonomiska och politiska partners.54 Den ekonomiska, politiska, kulturella och 

sociala ojämlikhet som präglar Latinamerika utgör idag dess stora dilemma som påverkar 

regionen såväl internt som externt. Exempelvis innebär det att dess relationer med EU är av 

en minst sagt komplex natur och vice versa för EU beträffande dess externa relationer med 

Latinamerika.   

De komplexa relationerna grundar sig dock inte bara i den underliggande maktobalansen 

regioner emellan utan även i det faktum att den regionala integreringsprocessen sett väldigt 

olika ut i regionerna och därmed skapat två mycket olika politiska regionala enheter. Enheter 

med stora skillnader när det kommer till förmågan att unisont och med en utrikespolitisk röst 

agera på en högre politisk nivå.55 Detta har gjort att den Europeiska Unionen fortsatt sina 

politiska åtaganden på ett mindre traditionellt sätt och utvecklat sin politiska agenda till att 

operera på främst tre olika nivåer.  

Den högsta nivån av politiskt samarbete sker via ”region – till – region-relationer” och 

opereras politiskt sedan slutet av 1990-talet via så kallade regionala toppmöten där 

																																																																				
50 Morrissey, Haglund, Anne, Rapport nr 30 (2008). Interregional Development Cooperation: A Focus on the EU and Latin America. s. 7.  
51 ”Ibid”.  
52 Jmf: European Commission, the Council and the European Parliament (2005). European Consensus on Development.  
53 Morrissey, Haglund, Anne, Rapport nr 30 (2008). Interregional Development Cooperation: A Focus on the EU and Latin America. s. 7-8. 
54 Morrissey, Haglund, Anne, Rapport nr 30 (2008). Interregional Development Cooperation: A Focus on the EU and Latin America. s12-13.	
55 Jmf: Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 18-19. 
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statsöverhuvuden och politisk ledningen träffas vartannat år.56 Den mellersta nivån av 

politiskt samarbete sker mellan EU och latinamerikanska subregioner och det är på denna 

nivå som parterna främst förhandlar sina mer täckande avtal och även där parternas mer 

specifika intressen kommer fram i ljuset. Den tredje nivån sker mellan EU och individuella 

latinamerikanska länder och det varierar kraftigt från land till land hur pass utbredd 

integreringen och samarbetet är. Många gånger ligger historiska och kulturella band bakom.57  

EU har under de senaste tjugo åren utvecklat policyer och program med fokus på 

Latinamerika.58 Trots att Latinamerika till skillnad från andra regioner tar emot ett begränsat 

stöd har ett flertal omfattande program utvecklats speciellt för regionen vilka kan delas upp i 

två gemensamma intressegrupper och policyer. En uppsättning av EU:s externa relationers 

generella policyer som inkluderar Latinamerika, och EU policyer som exklusivt går till 

Latinamerika.59 EU:s externa relationer med omvärlden och generella policyer, en kontext i 

vilken Latinamerika räknas som låg-medel mottagare,60 domineras av humanitärt bistånd vid 

naturkatastrofer eller katastrofer framkallade av människor. Detta biståndsområde följs av den 

Europeiska Unionens ekonomiska stöd och integrering främst i form av deras allmänna 

preferenssystem (GSP).61 Utöver detta består EU:s generella externa policyer (i enighet med 

dess utrikespolitiska mål) huvudsakligen av främjandet av internationell handel, mänskliga 

rättigheter, demokrati, och rättstatsprincipen.62 Den andra kategorin av policyer är den som 

specifikt riktar in sig på Latinamerika. Dessa består främst av policyer, och som tidigare 

nämnt ett flertal program, vilka gått från att strikt främja regional ekonomisk integrering till 

att idag huvudsakligen fokusera på fem punkter: social samverkan och utveckling, hållbar 

utveckling och klimat, samt främjandet av högre utbildning och forskning, migration/säkerhet 

och slutligen utbytet av information.63  

Latinamerika har historiskt omfattats av en mycket blygsam del av den Europeiska Unionens 

uppmärksamhet och utrikespolitiska policyer så vad är det då egentligen som driver dess 

intresse för ökad integrering med den latinamerikanska regionen? En stor del av intresset 

grundar sig i EU:s utrikespolitiska mål men även historiska och kulturella band regionerna 

emellan väger in.  

																																																																				
56 Morrissey, Haglund, Anne, Rapport nr 30 (2008). Interregional Development Cooperation: A Focus on the EU and Latin America. s. 8-10. 
57 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 20-21. 
58 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 37.    
59 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 28, s. 37.    
60 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 38.  
61 Förkortning GSP: General Scheme of Preferences; hjälper utvecklingsländer exportera sina varor förmånligt till EU.  
62		Se:	3.1.	EU:	utrikespolitik	och	externa	relationer	
63 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 42-43.  
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Dock är det övervägande (både för enskilda medlemsländer och för organisationen i helhet) 

ekonomiska intressen, geopolitiska beräkningar och handel som utgör det största 

intresseområdet i och med Latinamerikas geografiska läge, naturtillgångar och växande 

infrastruktur. Vilket blir tydligt när den Andinska gemenskapens medlemsländer presenteras i 

följande kapitel (3.3. EU och den Andinska gemenskapen).   

3.3. EU och den Andinska gemenskapen 

Den Andinska gemenskapen (då: den Andinska pakten) är en mellanstatlig regional 

organisation som etablerades den 26 maj 1969 då fem sydamerikanska länder (Peru, 

Colombia, Ecuador, Bolivia och Chile) signerade ”The Cartagena Agreement” med målet att 

tillsammans förbättra människors levnadsstandard i den andinska regionen genom social, 

ekonomisk och regional integrering.64  

Venezuela anslöt sig till gruppen 1973 samtidig som Chile 1976 drog sig ur och detta mönster 

av fram- och motgångar i form av medlemsländer som drar sig ur (Venezuela år 2006 pga. 

utrikespolitiska konflikter gällande USA) , politiska oroligheter, interna konflikter och hög 

social och ekonomisk ojämlikhet länderna emellan har präglat organisationens verksamhet för 

integration sedan den påbörjade sitt arbete för ökad regional integrering.65 Organisationens 

arbete började med införandet av en slags gemensam protektionism av ländernas marknader 

under 1970-talet och redan i början av 1980-talet påbörjades arbetet med att skapa en 

gemensam inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft och ett 

frihandelsområde etablerades redan 1993. Under den senare delen av 1990-talet genomgick 

den Andinska gruppen strukturella och institutionella reformer för att vara bättre anpassade 

till omvärldens förändringar. Det var under den här perioden som organisationen fick sitt 

nutida namn: den Andinska gemenskapen.66	  

Idag består den Andinska gemenskapen av fyra frivilliga medlemsländer: Colombia, Ecuador, 

Peru och Bolivia vilka utgör en region med över 100 miljoner invånare.67  Organisationen 

består utav ett antal organ och institutioner vilka är manifesterade i det Andinska integrations 

systemet och organisationen fungerar systematiskt ungefär som en stat.68  

																																																																				
64 Official web site of the Andean Community, se: 
   http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=195&tipo=QU&title=resena-historica 2016-05-03. Kl. 17.26.  
65	Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 136-138. 	
66 Official web site of the Andean Community, se: 
   http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=195&tipo=QU&title=resena-historica 2016-05-03. Kl. 18.06. 
67 Morrissey, Haglund, Anne, Rapport nr 30 (2008). Interregional Development Cooperation: A Focus on the EU and Latin America. s. 20.  
68 Official web site of the Andean Community, se: 
    http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina 2016-04-28. Kl. 14.53. 
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Den institutionella strukturen påminner mycket om den Europeiska Unionen och 

organisationen har idag en välutvecklad institutionell struktur och politiskt system med både 

bland annat ett andinskt parlament, ett utrikespolitisk ministerråd och en kommission. Den 

Andinska gemenskapen arbetar exempelvis med att:  

1. Främja en balanserande och harmoniserade utveckling bland medlemsländerna genom 

rättvis och gemensam social och ekonomisk integrering och samarbete.  

2. Minska medlemsländers externa sårbarhet och förbättra deras position i den 

internationella och ekonomiska kontexten.  

3. Försäkra en ihållande förbättring av levnadsstandarden bland medlemsländernas 

befolkningar.69   

För att ge en tydligare bild av den Andinska gemenskapen och dess medlemsländer, med 

vilka EU idag aktivt förhandlar, följer nedan en kortare presentation av ländernas basfakta:  

Peru                                                                                                   Colombia 

Huvudstad: Lima (8,1 miljoner)                                                        Huvudstad: Bogotá (7,1 miljoner)  
Språk: Spanska, quechua, aymara                                                      Språk: Spanska 
Yta: 1 285 216 kvadratkilometer                                                        Yta: 1 138 910 kvadratkilometer  
Folkmängd: 30,8 miljoner (2014)                                                      Folkmängd: 48 miljoner (2015)   
Statsskick: Republik                                                                           Statsskick: Republik  
Statschef/president: Ollanta Humala Tasso                                      Statschef/president: Juan Manuel Santos 
Real BNP-tillväxt: 2,4 % (2014)                                                        Real BNP-tillväxt: 4,6 %  
Största handelspartners: Kina, USA, EU70                                      Största handelspartners: USA, EU, Kina71 

 

 

 

 

 

 
 
 

																																																																				
69  ”Ibid”.  
70 Regeringskansliet, Ministry for Foreign Affairs, Sweden Abroad, se: 
    http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Santiago-de-Chile/Landfakta/Om-Peru/ 2016-05-03. Kl. 15.23.  
71 Regeringskansliet, Ministry for Foreign Affairs, Sweden Abroad, se: 
   http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Landfakta/Om-Colombia/ 2016-05-03- Kl. 15.24.	

Om Peru 
Peru var vid spanjorernas ankomst på 
1500-talet centrum för det mäktiga 
inkariket vilket sträckte sig över nästan 
en tredjedel av Sydamerika . 
Kolonisatörerna blev rika på enorma 
silverfyndigheter och än idag är 
gruvnäringen central i Peru. Landet har 
präglats av politiska oroligheter och 
styrdes länge utav militären och den 
senaste militärdiktaturen fick ge plats åt 
civilt styre på 2000-talet var efter 
demokrati infördes i landet. 
(landguiden.se/lander/sydamerika/peru) 
2016-05-03. Kl. 14.41. 

Om Colombia 
Colombia har en omväxlande natur, ett 
rikt kulturarv och en stark ekonomi som 
främst är baserad på jordbruk. Djupa 
sociala klyftor har bidragit till ett halvt 
sekel av konflikt mellan vänstergerillor, 
armén, halvmilitära högergrupper och 
narkotikaligor. En konflikt som gjort 
landet till ett av världens mest 
våldshärjade länder. Idag är 
fredsprocessen igång och det råder idag 
vapenvila.  
(landguiden.se/lander/sydamerika/colombia) 
2016-05-03. Kl. 13.00 
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Ecuador                                                            Bolivia 

Huvudstad: Quito (1,7 miljoner)                                                      Huvudstad: La Paz (8,4 m.) Sucre (2,7 m.) 
Språk: Spanska samt urfolksspråk.                                                   Språk: Spanska samt flertal urfolksspråk.  
Yta:  257 762 kvadratkilometer                                                        Yta: 1 098 581 kvadratkilometer  
Folkmängd: 16 miljoner (2014)                                                       Folkmängd: 10 miljoner (2014)   
Statsskick: Republik                                                                         Statsskick: Republik  
Statschef/president: Rafael Correa Delgado                                   Statschef/president: Evo Morales  
Real BNP-tillväxt: 4,0 % (2014)72                                                   Real BNP-tillväxt: 2,4 % (2014)73  

																																																																				
72 Regeringskansliet, Ministry for Foreign Affairs, Sweden Abroad, se: 
   http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Landfakta/Om-Ecuador/ 2016-05-03- Kl. 15.29.  
73 Regeringskansliet, Ministry for Foreign Affairs, Sweden Abroad, se: 
   http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/La-Paz/Landfakta/Om-Bolivia/ 2016-05-03. Kl. 16.05.  

Ekonomi och handel  
Landet har de senaste tio åren varit 
Sydamerikas snabbast växande ekonomi med 
årlig genomsnittlig tillväxt på 6,3 procent och 
under perioden 2000-2014 fyrfaldigades 
Perus BNP. Gruv, infrastruktur, energi, tele- 
kommunikationer och miljö utgör landets 
mest intressanta sektorer. Perus export 
motsvarar 20 procent av landets BNP och 70 
procent av dess export utgörs av råvaror. 
Landets störst exportmarknad är Kina (18 %) 
tätt följt av USA och EU (16%). 
(swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Santiago-
de-Chile/Landfakta/Om-Peru)   
2016-05-03. Kl. 13.23.  

Ekonomi och handel 
Colombia är idag Latinamerikas tredje största 
ekonomi och har sedan början av 2000-talet 
haft en stadigt växande ekonomi tack vare sin 
olja och sitt kol. Dessa produkter utgör 
landets huvudnäring och bidrar till stora 
utländska investeringar i landets ekonomi. 
Colombia har nyligen slutit ett flertal 
omfattande frihandelsavtal med bl.a. EU och 
USA. Länder som även stöttar landet i dess 
fredsprocess, kamp mot droghandeln. 
Colombia har visat stort intresse för 
fördjupade relationer med bl.a. EU och 
asiatiska länder så som Japan och Kina. 
(swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-
DC/Landfakta/Om-Colombia) 
2016-05-03. Kl.14.00. 

EU och Peru 

Framework Cooperation 
Agreement 1993  

Demokratisering, hållbar 
ekonomisk utveckling 

Political Dialogue & Cooperation 
Agreement 2003 

Mänskliga rättigheter, konflikt 
förebyggning, migration etc. 

Frihandelsavtal 2013 

Gemensamma regler, mänskliga 
rättigheter och ekonomisk 
integration. 

(kommers.se/verksamhetsomraden/handelspolitik
/Forhandlingar/Eus-Frihandelsavtal-ny/Avtal-i-
kraft1/EU-ochColombia-Peru/)  

EU och Colombia 

Framework Cooperation 
Agreement 1993  

Demokratisering, hållbar 
ekonomisk utveckling 

Political Dialogue & Cooperation 
Agreement 2003 

Mänskliga rättigheter, konflikt 
förebyggning, migration etc. 

Frihandelsavtal 2013 

Gemensamma regler, mänskliga 
rättigheter och ekonomisk 
integration. 

(kommers.se/verksamhetsomraden/handelspolitik
/Forhandlingar/Eus-Frihandelsavtal-ny/Avtal-i-
kraft1/EU-ochColombia-Peru/)  
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Om Ecuador 
Ecuador har fått namn efter sitt geografiska 
läge vid ekvatorn och sträcker sig från 
Amazonfloden över Anderna till 
Stillahavskusten. Dess ekonomi baseras på 
landets oljetillgångar och landet är idag även 
världens största exportör av bananer. Ecuador 
är ett land med en stor andel fattiga som 
präglats av politisk turbulens, ekonomiska 
kriser och social oro under flera decennier. 
Den sittande presidenten har nu styrt landet 
sedan 2007. Landet är vänsterorienterat och 
har ökat samarbetet med likasinnade länder 
och sammanslutningar i Latinamerika. 
 
(landguiden.se/Lander/Sydamerika/Ecuador) 
2016-05-03. Kl. 15.35.  

Ekonomi och handel 
Landets ekonomiska tillväxt är kopplad till de 
höga oljepriserna men även till strukturella 
reformer så som övergången till amerikanska 
dollar år 2000, vilket stabiliserade landets 
inflation. Ecuador är beroende av sin 
produktion och export vilket gör landet 
sårbart för prisförändringar på den globala 
marknaden. Presidenten har drivit en 
frihandels-kritisk politik vilket gjorde att 
landet i ett tidigt skede lämnade den 
Andinska gemenskapens förhandlingar om 
frihandelsavtal med EU. I 2013 ändrade dock 
presidenten helt riktning och på mindre än ett 
år hade Ecuador gått med på ett 
frihandelsavtal med EU vilket trädde i kraft i 
mitten av 2014.  
 
(swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC 
Landfakta/Om-Ecuador) 
2016-05-03. Kl. 15.35.  

Om Bolivia 
Bolivia sträcker sig över Anderna och 
inåt Sydamerika. Landet är präglat av 
grunddrift och sin utvinning av tenn och 
silver. Vilken dominerat landets 
ekonomi i århundraden. Två tredjedelar 
av landets befolkning utgörs av 
ursprungsfolk och år 2006 blev Evo 
Morales, en aymaraindian, landets 
president. Morales har sedan intagandet 
av president posten arbetat aktivt för att 
stärka indianernas rättigheter och statens 
kontroll över landets naturtillgångar. 
 
(landguiden.se/Lander/Sydamerika/Bolivia 
2016-05-03. Kl. 16.22.  

 
 

Ekonomi och handel 
Bolivia har stora naturtillgångar i form 
av naturgas, olja och mineraler men är 
trots detta ett fattigt land med stora 
utlandsskulder och högt beroende av 
utvecklingsstöd. Inom vilket EU är en 
av de största bidragsgivarna. Landet 
präglas även av stora sociala och 
ekonomiska olikheter. Landets ekonomi 
är idag stabilare än tidigare efter en rad 
politiska, ekonomiska och sociala 
reformer. Bolivia handlar idag främst 
med Brasilien, Argentina och USA.  
 
(landguiden.se/Lander/Sydamerika/Bolivia 
2016-05-03. Kl. 16.22.  

 

EU och Ecuador 

Framework Cooperation Agreement 
1993  

Demokratisering, hållbar ekonomisk 
utveckling 

Political Dialogue & Cooperation 
Agreement 2003 

Mänskliga rättigheter, konflikt 
förebyggning, migration etc. 

Frihandelsavtal 2014 

Gemensamma regler, mänskliga 
rättigheter och ekonomisk integration. 

(kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspoliti
k/Forhandlingar/EUs-frihandelsavtal-
ny/Avslutade-forhandlingar1/Ecuador/) 

EU och Bolivia 

Framework Cooperation 
Agreement 1993  

Demokratisering, hållbar 
ekonomisk utveckling 

Political Dialogue & Cooperation 
Agreement 2003 

Mänskliga rättigheter, konflikt 
förebyggning, migration etc. 

(eeas.europa.eu/bolivia/index)  
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EU:s relationer med den Andinska gemenskapen utvecklades på 1970-talet och bestod då 

främst av utvecklingsstöd i form av tekniskt kunnande och institutionsbyggnad.74 Detta för att 

öka den andinska integreringsprocessen. Policyer skapades även för att stötta vissa specifika 

sektorer så som fiskeri, miljö och energi.75 

Samarbetet med den Andinska gemenskapen utvecklades under 2000-talet till att politiskt 

operera via fleråriga strategier och EU-kommissionen godkände den första regionala strategin 

i 2002 som då sträckte sig över fem år fram till 2006. Dess huvudmål var då att fortsätta 

stödja den andinska integreringsprocessen och att stödja en ”Andisk fredszon”.76 Detta stöd 

förverkligades via politiska instrument så som speciella handels arrangemang vilka 

underlättade för importen av andinska varor på den europeiska marknaden och en ökad 

politisk dialog.  

EU:s politiska strategi gällande den Andinska gemenskapen har anpassats efter de regionala 

parternas intressen och förväntningar men framför allt efter verkligheten. Ambitionen kring 

samarbetet var tidigt hög och att skapa villkor under vilka ett omfattande associeringsavtal 

med inkluderat frihandelsavtal var länge målet. Detta blev dock inte verklighet på grund av 

politiska oroligheter, sociala och ekonomiska ojämlikheter medlemsländerna emellan (och 

bl.a. Venezuelas utträde) vilket resulterade i att EU övergick till att förhandla med enskilda 

andinska länder.77 Följaktligen stärktes och utvecklades sedan tidigare existerande bilaterala 

relationer och avtal samt politiska agendor genom att använda sig av alternativa och nya 

politiska strategier.78  

Vidare har relationerna och samarbetet med den Andinska gemenskapen generellt utvecklats 

mot ökad politisk dialog, stärkt samarbete  och främjande av den regionala integreringen i 

kombination med främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati, konfliktförebyggning, 

kampen mot droghandeln och migration. Vilket nästa kapitel, 3.4. EU och den Andinska 

gemenskapen: 1970 – 2016 i avtal och strategiska planer, tydligt visar.  

 

 

																																																																				
74 Regional Strategy Paper (2007-2013), European Commission (2007-04-12).  4.1.1. Cooperation in the past. s. 11. 
75 ”Ibid”.  
76 ”Ibid”. 
77 Dominguez, Roberto, Palgrave McMacmillan (2015). EU Foreign Policy towards Latin America.  s. 97.  
78 ”Ibid”. 



19920510-5423, Göbel, Sarah 22	

3.4. EU och den Andinska gemenskapen: 1970 – 2016 i avtal och strategiska planer 

 

																																																																				
79 För avtal och dokument se:  
    http://eeas.europa.eu/andean/docs/index_en.htm 2016-05-06. Kl. 12.34.  
80	VISA-avtal Colombia, se: 
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1462538078192&uri=CELEX:22015A1219(01) 
    VISA-avtal Peru, se:  
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1462539628849&uri=CELEX:22016A0324(01) 
81 Frihandelsavtal, se:  
      http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/EUs-frihandelsavtal-ny/Avtal-i-kraft1/EU-och-Colombia-       Peru/ 2016-05-06. Kl. 14.48.  
82 ”Programming” (Strategiska utvecklingsplaner inom ramen för Internationellt samarbete & Utveckling) Se: 
     https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/programming_en 2016 - 05-05. Kl. 17.35.  

     

Typ av avtal:79 Årtal, implementering och 
länder: 

Fokus: 

VISA-avtal80  

(Visafritt tillträde till 
Schengenområdet)  

 

2016 Peru (2016-03-14) 

2015 Colombia (2015-12-02) 

Ytterligare stärka de goda 
relationerna parterna emellan 
samt underlätta för resor mellan 
EU och länderna i fråga. 

Frihandelsavtal81 

(Frihandelsavtal med mål att bli 
Associeringsavtal med hela 
regionen)  

2014 Ecuador (2014-12-12) 

2013 Peru (2013-03-01) 

2013 Colombia (2013-08-01) 

Gemensamma regler, mänskliga 
rättigheter och ekonomisk 
integration. 

 

Regional Strategy Paper 

(Programming82, strategisk 
utvecklingsplan) 

 

2007 – 04 – 12 

Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia  

Stärka den andinska ekonomiska 
integrationen, främja social och 
ekonomisk sammanhållning m.m.  

 
Political Dialogue &  
Cooperation Agreement  

(Politisk dialog & Samarbete,   
rättslig grund)  

 

2003 – 11 – 14 

Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia 
och Venezuela  

Stärker och institutionaliserar 
tidigare avtal.  

Mänskliga rättigheter, 
förebyggande av konflikter, 
migration etc. 

Romdeklarationen  

(Politisk dialog, rättslig grund) 

1996 – 06 - 30 

Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia 
och Venezuela 

Stärka politisk dialog gällande 
biregionala och internationella 
frågor. 

Framework Cooperation 
Agreement 

(Samarbete, rättslig grund) 

1993 – 04 – 23 

Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia 
och Venezuela 

Mänskliga rättigheter, demokrati, 
social utveckling, , regional 
integrering m.m. 
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4. Metod och material 

Den här uppsatsen har kommit till genom att metodiskt arbeta i två led. Från nutid (2015-

2016) till dåtid (1970-tal) och sedan från dåtid (1970-tal) till nutid (2016). Processen började 

då jag befann mig på utbyte i Madrid, under en intervju med den peruanska ambassadens 

rådgivare (Juan José Plasencia Vásquez)83, då Perus och Colombias kommande VISA-avtal 

med EU kom på tal. Därifrån ledde min nyfikenhet gällande orsak och bakgrund mig vidare 

och det faktum att Peru och Colombia även var del av en regional organisation vid namn den 

Andinska gemenskapen blev ett faktum. Det visade det sig att organisationen hade regionala 

avtal med EU och därifrån vaknade mitt intresse för att se hur den politiska utvecklingen gått 

ifrån det att relationer etablerades till det att det idag (2015 – 2016) har slutits VISA-avtal 

med Peru och Colombia. Följaktligen inleddes en omfattande och strategisk process av 

research. Inläsning på ämnet, teorin och sedan i nästa steg även research av dokument, avtal 

och strategiska planer för det regionala och politiska samarbetet. Dokumenten undersöktes 

och kategoriserades sedan efter typ av avtal, årtal och omfattning. Genom kartläggning och 

noggrant studerande av dokument och avtal kunde sedan punkter knytas ihop och därmed 

avtalen relateras till varandra, teorin och slutligen även kopplas till VISA-avtalen, och den 

politiska cirkeln kunde slutas.  

Uppsatsens analysmetod kommer att vara en kombination av aktörscentrerad idéanalys och 

utrikespolitisk analys. En kombination som utvecklats specifikt för att passa uppsatsens syfte 

och därmed redogöra för EU:s utrikespolitiska idéer i förhållande till den Andinska 

gemenskapen (så som dessa idéer artikuleras i Regional Strategy Paper 2007-2013 och 

Political Dialogue & Cooperation Agreement 2003). Kombinationen av analyser är även tänkt 

att underlätta undersökningen om huruvida EU:s utrikespolitiska idéer ligger i linje med den 

faktiska politiska utvecklingen i ljuset av EU:s VISA-avtal med Peru och Colombia.  

För att ge en tydligare bild av vad de två olika analysmetoderna innebär kommer nästa stycke 

ge en kortare beskrivning av respektive analys. Därefter presenteras den kombinerade 

analysmetoden som går under benämningen utrikespolitisk-idéanalys.  

Aktörscentrerad idéanalys har ingen given analytisk mall utan det är forskaren själv som 

utifrån sitt syfte och frågeställning skapar sin egna analytiska verktygslåda.84  

																																																																				
83 Embajada del Peru en España, se:   
   http://www.embajadaperu.es/la-embajada/losfuncionarios.html 2016-05-11. Kl. 10.09.		
84 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2:a upplagan (2005). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
   diskursanalys. s. 177. 
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Vad som kännetecknar analysmetoden är att den utgår ifrån ett tydligt aktörsperspektiv och 

har som syfte att finna de politiska idéer som framkommer i texter (eller mellan dess rader) 

för att sedan relatera och koppla dessa till aktören. 85 En aktörscentrerad idéanalys kan även 

inkludera kontext (vilket ger textanalysen legitimitet) och samband vilket innebär att 

analysmetodens aspekter relateras tillvarandra vilket ökar legitimiteten ytterligare.  

Utrikespolitisk analys utvecklades inom fältet för Internationella relationer och fokuserar 

främst på hur en politisk aktör på den utrikespolitiska arenan förhåller sig till andra politiska 

aktörer.86 Ytterligare analyseras den politiska aktörens relation till makt som dess användning 

av den via dess utrikespolitiska medel. Slutligen analyseras även huruvida den politiska 

aktörens handlingar ligger i linje med dess intentioner och utrikespolitiska mål.  

Den kombinerade analysmetoden, utrikespolitisk-idéanalys, är uppbyggd i två raster vilka 

utgör analysens första och sista fas. Det första rastret ser till analysmaterialets synliga och 

språkliga nivå i form av den skrivna texten och undersöker innehållet, argument och språk. 

Det sista rastret kritiskt granskar (med hjälp av uppsatsen tidigare kapitel och information) 

och ser till hela det samlade materialets underliggande nivå i form av det politiska budskapet, 

de politiska idéer och det som sägs mellan raderna.  

Analysen innehåller även två dimensioner vilka analyserar ifrån två olika nivåer. Den första 

dimensionen är aktörscentrerad idéanalys (som även ser till kontext och samband). Den ser 

till den politiska aktören (EU87) och studerar likt ovan beskrivet sambandet mellan denne och 

dess utrikespolitiska idéer88. Den andra dimensionen är utrikespolitisk analys som likt ovan 

beskrivet ser till den politiska aktörens relation till andra politiska aktörer (läs: Andinska 

gemenskapen/Peru & Colombia). Dimensionen ser även till EU:s förhållande till makt (läs: 

dess förmåga) och dess användning av sina utrikespolitiska medel.  

Dimensionen håller sig på en högre analytisk nivå i form av den utrikespolitiska kontexten. 

Därmed även aspekter av uppsatsens teoretiska ramverk i form av ”nyregionalism”. Det 

innebär att det i den utrikespolitiska dimensionen även ses till exempelvis politisk, 

ekonomisk, social integrering och globalisering.   

 

																																																																				
85 Beckman, Ludvig, 1:a upplagan (2005). Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. s. 11-19. 
86 Jfr: Alden, Chris, Foreign Policy Analysis (2011), London School of Economics and Political Science, se: 
    http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/ir2137_ch1-3.pdf  
87 Läs: EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och Europaparlamentet. Förklaring: se 1.2. Avgränsningar 
88 Se: 2.1. Centrala begrepp: Utrikespolitiska idéer.  
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4.2. Analysmaterial  

Valet av uppsatsens material gjordes efter en djupgående och noggrann granskning av de 

politiska avtal gällande EU- relationer med den Andinska gemenskapen som går att finna i 

EU:s databas EUR-Lex.89 Huvudmaterialet valdes med uppsatsen syfte i åtanke och behövde 

därmed innehålla nyckeldelar så som EU:s mål för den Andinska regionen, beskrivning av 

den politiska utvecklingen, tidigare politiska dialoger och politiska beslut. Det viktigaste 

kriteriet var dock materialets relevans då det helst skulle vara de avtal etc. som utgjorde 

grunden till dagens förda politik. 90 Ytterligare kriteriet i urvalet var, att om möjligt, inkludera 

de senast implementerade VISA-avtalen med Peru och Colombia för att verkligen kunna 

belysa de politiska relationernas utveckling. Detta för att kunna ställa dem i kontrast med 

exempelvis de avtal och strategier som uttrycker EU:s utrikespolitiska idéer och regionala 

mål.91 Följaktligen består uppsatsens analysmaterial av: 

1. Regional Strategy Paper (2007-2013) 

2. Political Dialogue and Cooperation Agreement (2003)  

a) VISA- rapport: Peru 2014  

b) VISA- rapport: Colombia 2014  

 

4.3. Begränsningar i analysmaterialet 

Regional Strategy Paper (2007-2013) och Political Dialogue & Cooperation Agreement 

(2003) är två omfattande avtal som täcker ett flertal policyområden. Därmed är även ett flertal 

policyområden, i relation till uppsatsen syfte och frågeställning, irrelevanta. I och med detta 

var urvalsprocessen selektiv och strategisk på så vis att det i analysen endast inkluderades de 

bitar och citat av avtalen och strategierna som direkt kunde kopplas till: EU:s utrikespolitiska 

idéer, den Andinska gemenskapen, VISA-avtalen och den politiska utvecklingen strikt 

parterna (EU – Andinska gemenskapen) emellan.  

 

 

																																																																				
89	Förklaring: EU:s lagstiftning och publikationer online. 	
90 Exempelvis: Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003),  
   (ännu ej ratificerat men signerat av alla parter och högst aktuellt) Se nedanstående länk:   
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1462531826801&uri=CELEX:52016JC0004 2016-05-06.		
91		VISA-avtalen	(2015-2016)	analyseras	inte	på	djupet	utan	fungerar	som	ett	utvärderande	underlag	i	analysen.		
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5. Analys  

Analysen kommer att disponeras på så sätt att den behandlar ett dokument i taget som inleds 

av en kort beskrivning av vad det är för slags dokument/avtal. Själva analysen är uppbyggd så 

att utvalda citat ifrån avtalen följs av analytiska reflektioner och kopplingar till resterande 

material. Analysens första dokument är Regional Strategy Paper (2007-2013) vari EU:s 

regionala mål tydligt finns definierade och likaså den andinska regionala utvecklingen finns 

beskriven. Därefter följer en analys av Political Dialogue & Cooperation Agreement92 som 

tydligt visar den politiska riktlinjen samt ytterligare visar på EU:s politiska idéer i relation till 

den Andinska gemenskapen. Vidare analyseras EU:s VISA-rapporter gällande Peru och 

Colombia och de sätts sedan i relation till tidigare politiska avtal och dokument. 

Avslutningsvis vävs även de implementerade VISA-avtalen in i diskussionen. Analysens 

sätter materialet i kontrast till varandra samtidigt som den knyter ihop alla delar och arbetar 

sig framåt med ett tydligt fokus på EU:s utrikespolitiska idéer och den politiska utvecklingen 

fram till 2015/2016 års implementering av EU:s VISA-avtal med Peru och Colombia.  

5.1. Regional Strategy Paper (2007 – 2013)  

Detta strategiska dokument, utfärdat av den Europeiska kommissionen, 2007-04-12, gällde 

för perioden 2007-2013 och syftar till att ge en överblick av den Andinska gemenskapen. Hur 

den har utvecklats, vilka utmaningar den står inför samt hur dess framtidsutsikter ser ut. 

Dokumentet presenterar även tydligt EU:s samarbetsutvecklingsmål för regionen och erbjuder 

en överblick av de regionala samarbetet och de av EU förda policyerna med regionen.93  

Nedan följer därmed citat ur den strategiska planen vilka presenterar EU:s utrikespolitiska 

idéer (läs: vad EU tycker, tänker, vill).  

                   1. 1. The EU Treaty objectives for external cooperation 

“In accordance with Article 177 of the Treaty establishing the European Community, the 

Community’s development cooperation policy shall foster the sustainable economic and 

social development of the developing countries, the smooth and gradual integration of these 

countries into the global economy and the fight against poverty. The Community’s policy in 

this area shall contribute to the general objective of developing and consolidating democracy 

and the rule of law, and to that of respecting human rights and fundamental freedoms.” 

                       (Regional Strategy Paper 2007-2013, paragraf 1, s. 2) 

 

 

																																																																				
92 Se: 3.4. EU och den Andinska gemenskapen: 1970 – 2016 i avtal och strategiska planer.  
93 Se bilaga: Andean Community – Regional Strategy Paper (2007-2013) ”Executive Summary”. s. 1.		
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Ovannämnda principer om att främja ekonomisk och social utveckling, vilket på sikt stärker 

landets konkurrenskraft (samtidigt som demokrati och mänskliga rättigheter stöds) 

framkommer här som tydliga utrikespolitiska mål och grundläggande idéer för den 

kommande utvecklingen mellan EU och den Andinska gemenskapen. Citatet ovan gällande 

den då Europeiska gemenskapen vittnar även tidigt om en konsekvent och tydlig politisk linje 

från EU:s sida beträffande dess utvecklingspolicyer och samarbete med utvecklingsländer. 

Detta då  vi sedan tidigare kapitel i uppsatsen är medvetna om EU:s utrikespolitiska mål och 

policyer gentemot den Andinska gemenskapen.94  
 

I.1. The Joint Statement on EU Development Policy ”The European Consensus” (2005) 
 

                     “The context for the new strategy for the period 2007–2013 is the Statement on EU 

Development Policy “The European Consensus on Development” adopted by the 

European Parliament, the Council of Ministers, the Member States and the European 

Commission in December 2005. This Statement underlines that the primary and 

overarching objective of EU development cooperation is eradication of poverty in the  

context of sustainable development, including pursuit of the Millennium Development  

Goals (MDGs). It also highlights the importance of partnership with the developing countries 

combined with promotion of good governance, human rights and democracy, in order to 

achieve fair and equitable globalisation. The Statement sets out a differentiated approach, 

depending on the context and needs, and proposes a common thematic framework which 

includes social cohesion and employment, alongside trade and regional integration, among the 

priorities for Community cooperation.” (Regional Strategy Paper 2007-2013, paragraf 3-4, s. 2) 

 

Detta citat ifrån 2005, vilket skapar kontexten och riktlinjerna för EU:s utvecklingspolicyer, 

visar återigen tydligt på kontinuiteten i EU:s utrikespolitiska idéer. Av intresse i citatet är 

främst den del som talar om vikten av partnerskap med utvecklingsländer, där partnerskapet 

även främjar bl.a. mänskliga rättigheter och demokrati för att ”uppnå en rättvis och solidarisk 

globalisering”. Vilket för tankarna till den politiska utvecklingen i världen och tendens att 

numera mer frekvent samarbete regionalt och att stärka regional integrering. Något som 

faktiskt (i kombination med främjandet av handel, social och ekonomisk sammanhållning) 

även anges som del av EU:s (fr.o.m. 2005) gemensamma ramverk.  

 

 

 

 

 

																																																																				
94 Se: 3.1. Den Europeiska Unionen: utrikespolitik och externa relationer och 3.3 EU och den Andinska gemenskapen, s. 21.  
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Nedanstående citat presentera de utmaningar den Andinska gemenskapen idag står inför och 

EU:s medel för att stödja regionen. Vid närmre granskning och på basis av tidigare kapitel blir 

det snabbt tydligt att EU:s utrikespolitiska medel och instrument fyller sitt syfte. Detta då vi 

sedan tidigare vet att EU genom ekonomisk integrering söker skapa en ”spill-over-effect”.95  

 
5.1. General response strategy 

The Andean Community faces confronted with many challenges. The most important are: 

the sustainability of democracy, political stability, respect for human rights and the rule 

of law, social cohesion and economic development, the fight against drugs and 

protection of the environment. The EU has different instruments at its disposal to help the 

Andean Community meet these challenges. Cooperation activities are only one 

instrument alongside political dialogue, the preferential trade arrangements or the various 

sectoral, policies and dialogues. As regards political dialogue, the 1996 Rome Declaration 

provides for ad hoc presidential and ministerial meetings between the Andean Community 

and the EU. The Political Dialogue and Cooperation Agreement of December 2003 

institutionalises this political dialogue and expands it to new areas of common interest, such 

as migration, conflict prevention, good governance and counter-terrorism. This Agreement 

will enter into force once the ratification procedures have been concluded. It prepares the way 

for the future negotiation of an Association Agreement, which has become a “common 

strategic objective” of both regions according to the Declaration of Heads of State and 

Government at the EU-LAC Summit in Guadalajara in May 2004. 

                         (Regional Strategy Paper 2007-2013, s. 17)  

5.2. Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003) 

Detta avtal mellan EU och den Andinska gemenskapen signerades av båda parter den 15 

december 2003 i Rom. Avtalet har dock ännu inte trätt i kraft på grund av bland annat interna 

politiska konflikter, social och ekonomisk ojämlikhet och därmed politisk oenighet å 

Andinska gemenskapens sida och å EU:s sida framför allt den stora utvidgningen i 2004 

vilket innebar att ett stort antal nya medlemsländers godkännande krävdes.96 Avtalet var dock 

uppe på den politiska agendan igen i 2016 och saknar nu endast de nyaste EU-medlemmarnas 

godkännande för att träda i kraft. Avtalet kommer att institutionalisera och stärka den tidigare 

politiska dialogen parterna emellan vilken bygger på Romdeklarationen ifrån 1996 och 

kommer framför allt att fokusera på att stärka den regionala integreringen inom den Andinska 

gemenskapen.97  

																																																																				
95 Se:	3.1.	EU:	utrikespolitik	och	externa	relationer. 
96 EUR-Lex, Political Dialogue & Cooperation Agreement, 2016-03-02, se:  
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1462531826801&uri=CELEX:52016JC0004	
97 Se: 3.4. EU och den Andinska gemenskapen: 1970 – 2016 i avtal och strategiska planer. 
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Detta  samtidigt som djupare relationer främjas och numera även inkluderar områden så som 

mänskliga rättigheter, migration, konfliktförebyggning och och kampen mot narkotika. 

Avtalet bygger på 1993 års Framework Cooperation Agreement98 och kommer då det träder i 

kraft att ersätta både Romdeklarationen och Framework Cooperation Agreement99 samtidigt 

som det lägger grunden för ett Associeringsavtal med hela den andinska regionen och då med 

frihandelsavtal inkluderat.  

Article 2 

Objectives and Scope 
1. The Parties confirm their joint objective of strengthening and deepening their relations 
in all fields covered by this Agreement by developing their political dialogue and reinforcing 
their cooperation. 
2. The Parties confirm their joint objective of working towards creating conditions under 
which, building on the outcome of the Doha Work Programme, a feasible and mutually 
beneficial Association Agreement, including a Free Trade Agreement, could be negotiated 
between them. 
3. Implementation of this Agreement should help to create these conditions by striving 
for political and social stability, deepening the regional integration process and reducing 
poverty within a sustainable development framework in the Andean Community. 
4. This Agreement governs the political dialogue and cooperation between the Parties and 
contains the necessary institutional arrangements for its application. 
5. The Parties undertake to periodically assess progress, taking account of progress achieved 
before the entry into force of the Agreement.”  
(Political Dialogue & Cooperation Agreement 2003, s. 8.)  
 

Det politiska avtalets nyliga återupptagande tyder på att politisk intresse från båda parter 

fortfarande, efter tretton år, finns och leder den politiska utvecklingen framåt. Avtalets olika 

artiklar gällande samarbetsområden belyser vidare att tidigare politiska linje bibehålls och att 

avtalet kommer att stärka samarbetet inom de områden som först på tal (demokrati, 

mänskliga, rättigheter)100 och vidare även områden så som konflikt förebyggning101 och även 

exempelvis regional integrering.102Artiklar som tydligt visar på politisk kontinuitet ifrån EU:s 

sida.  

EU:s tidigare artikulerade idéer och strategier i förhållande till den Andinska gemenskapen 

blir än mer tydliga (och likaså den politiska riktningen) då artikel 12 ”Regional Cooperation” 

och artikel 13 ”Trade cooperation” inkluderas:  

 

																																																																				
98 ”Ibid”.  
99 EUR-Lex, Political Dialogue & Cooperation Agreement, 2016-03-02, se:  
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1462531826801&uri=CELEX:52016JC0004 
100  Se: bilaga ”Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003)”, artikel 7, s. 10.   
101  Se: bilaga ”Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003)”, artikel 10, s. 11.   
102 Se: bilaga ”Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003)”, artikel 11, s. 11.   
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Article 12 

Regional cooperation 
”The Parties agree to use all existing cooperation instruments to promote activities aimed at 

developing active and reciprocal cooperation between the European Union and the Andean 

Community and between Andean countries and other countries/regions in Latin America and 

the Caribbean in areas such as trade and investment promotion, environment, natural disaster 

prevention and response, research, energy, transport, communications infrastructure and 

regional development and land use planning.”  

(Political Dialogue & Cooperation Agreement 2003, s. 12.)  

 
Article 13 

Trade cooperation 
“In view of their common objective to work towards establishing the conditions under which, 

building upon the outcome of the Doha Work Programme, a feasible and mutually beneficial 

Association Agreement, including a Free Trade Agreement, could be negotiated between 

them, the Parties agree that cooperation in trade shall promote capacity-building of the 

Andean countries for increased competitiveness enabling a better participation in the 

European market and the world economy.” 

(Political Dialogue & Cooperation Agreement 2003, s. 12.)  

 

Dessa punkter knyter återigen ihop avtalen och visar på politisk kontinuitet från EU:s sida. 

Detta då vi vet att de andinska medlemsländer Colombia, Peru och Ecuador sedan 2013/2014 

omfattas av ett frihandelsavtal och att det avtalet inkluderar vikten av regional integrering, 

demokrati och mänskliga rättigheter. Vilka alla bevisligen ligger i linje med både EU:s 

grundläggande idéer och utrikespolitiska mål.   

 

Vidare är artikel 49 ”Cooperation on migration” och artikel 29 ”Cooperation on tourism” 

(punkt a) intressanta att inkludera. Detta då de tydligt knyter ihop tidigare avtal med de senast 

implementerade VISA-avtalen och för diskussionen framåt.  
Article 49 

Cooperation on migration 
“1. The Parties reaffirm the importance that they attach to a joint management of 

migration flows between their territories. With a view to strengthening cooperation between 

them, they shall establish a comprehensive dialogue on all migration-related issues, including 

illegal migration, smuggling and trafficking in human beings, as well as the inclusion of 

migration concerns in the national strategies for economic and social development of the 

areas from which migrants originate, also taking into consideration the historic and cultural 

linkages existing between both regions.” 

 

“(f) the area of visas, on issues being identified as being of mutual interest, such as visas 

granted to persons travelling for commercial, academic or cultural purposes;”   

(Political Dialogue & Cooperation Agreement 2003, s. 27.)  
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Citatet och då specifikt punkt (f) vittnar om ett relativt nytt politiskt samarbetsområde.  

Vilket dock ligger väl i linje med EU:s utrikespolitiska idéer gällande ekonomisk och social 

integrering – vilket ytterligare stärks av avtalets tidigare artikel 29 nedan. Ett citat som även 

för oss in på den analytiska del som behandlar EU:s VISA-rapporter och avtal.  
Article 29 

Cooperation on tourism 
”The Parties agree that cooperation in this field shall aim to: 

(a) establish best practices in order to ensure balanced and sustainable development of 

tourism in the Andean region; (Political Dialogue & Cooperation Agreement 2003, s. 18.) 

 

5.3. VISA-rapporter (2014) och VISA-avtal (2015-2016)  

De av EU-kommissionen bedrivna VISA-rapporterna gällande Peru och Colombia fungerar 

som en slags utvärdering och kritisk granskning av bland annat ländernas politiska, 

ekonomiska och sociala utveckling. Där vissa av EU införda kriterier behövde uppfyllas för 

att på sikt förhandla fram de faktiska VISA-avtalen vilka skulle ge Colombia och Peru VISA-

fritt tillträde till det europeiska Schengenområdet.103 De utvalda citaten som analyseras ur 

VISA-rapporterna gällande Peru och Colombia kommer huvudsakligen att behandlas i den 

ordning de är strukturerade i själva rapportera, men undantag finns och därför har citaten 

tilldelats ”kategorier” för att tydligare visa deras relation till tidigare analyserat material.  

Turism 

Peru 

“According to information obtained by the EU Delegation in Bogota, which can be applied to 

the case of Peru, given the similarity in the characteristics of tourist outflows from Peru and 

Colombia, European airlines flying the routes between Colombia and the Schengen area 

expect a 10-20 % increase in the number of passengers if visa liberalisation becomes a reality. 

This estimate, similar to the one reported by the Colombian authorities to Frontex (+17 %), is 

mainly based on increases observed in other routes after visa liberalisation. 

 

In any case, tourist flows from Peru are increasing every year, so visa liberalisation would 

provide an extra boost to tourist flows between Peru and the EU+. Based on these figures and 

past and estimated future growth rates, it could be realistic to expect between 200 000 and 

225000 Peruvian tourists in 2016 in EU+ countries, assuming that 2016 would be the first full 

year when visa-free travel becomes a reality between Peru and the Schengen area.” 

(”VISA-rapport: Peru”, 2014,  s. 7.)  

 

 

																																																																				
103 Se: 3.4. EU: utrikespolitik och externa relationer, ”VISA-avtal”, s.22, fotnot 80.   
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                          Colombia 

“The number of Colombian tourists in the EU+ has been increasing in recent years. 

According to data provided by the Colombian authorities, between 2008 and 2013 there was a 

27% increase in Colombian tourists’ departures for EU+ countries, i.e. annual growth of 5 %. 

In 2013 the number of Colombian tourists departing for EU+ countries was 289 191.5 

In any case, tourist flows from Colombia are increasing every year, so visa liberalisation 

would provide an extra boost to tourist flows between Colombia and the EU+.” 

(”VISA-rapport: Peru & Colombia”,  s. 6-7.)  

Som uppsatsen inledning förklarade hänger turism, ekonomi och handel ihop.104 Vilket även 

citaten ovan förklarar väl. VISA-rapporternas första citat skvallrar även (återigen) om vilka 

utrikespolitiska idéer som driver det europeiska samarbetet med länder som Peru och 

Colombia. VISA-rapporter kan därmed innehållsmässigt kopplas till både Political Dialogue 

& Cooperation Agreement (2003) och Regional Strategy Paper (2007-2013). Men även i och 

med sin inkludering och evaluering av samarbetsområden som ekonomi och handel vilket 

nästa uppsättning citat behandlar:  

Ekonomi & handel  

Peru  

“The EU-Peru Trade Agreement has been applied provisionally since 1 March 2013 and trade 

flows of goods are expected to increase in the coming years. The Agreement will liberalise 

trade for nearly 98 % of goods, and widely opens market access for services, investment and 

procurement, and establishes common disciplines in all trade-related areas. Furthermore, 

Peru, together with the EU, is amongst the 23 WTO-members that are negotiating a 

multilateral ambitious Trade in Services Agreement (“TiSA”), which includes a strong “mode 

4” component. In this context, visa-free travel for Peruvian businesspeople could lead to 

stronger economic ties between Peruvian and European companies, as more frequent 

participation of Peruvian businesspeople in trade fairs in the EU could for instance result in 

more orders for products produced by European businesses.” 

(”VISA-rapport: Peru”,  s. 6. 

 

Colombia 

“The EU-Colombia Trade Agreement has been provisionally applied since 1 August 2013, 

and trade flows of goods are expected to increase in the coming years. Furthermore, 

Colombia, together with the EU, is amongst the 23 WTO-members that are negotiating a 

multilateral ambitious Trade in Services Agreement (“TiSA”), which includes a strong "mode 

4" component. In this context, visa-free travel for Colombian businesspeople could lead to 

stronger economic ties between Colombian and European companies, as more frequent 

participation of Colombian businesspeople in trade fairs in the EU could for instance result in 

more orders for products produced by European businesses.” 

 (”VISA-rapport: Colombia”,  s. 6.)  

																																																																				
104 Se: 1. Inledning.  
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Citaten visar tydligt samspelet mellan handel, resor, turism och ekonomi samtidigt som de 

återigen vittnar om en konsekvent politik som styrs av EU:s tidigt utsatta utrikespolitiska 

mål105 gällande exempelvis mänskliga rättigheter.106 

Ytterligare trycker båda rapporterna i respektive underkapitel (nedan demonstrerat) på vikten 

av regional sammanhållning. Något som ligger i tydlig linje med de av EU tidigare etablerade 

utrikespolitiska idéer107, den tidigare förda politiken och den utveckling tidigare avtal faktiskt 

belyser. Främst så Political Dialogue & Cooperation Agreement, artikel 12,108 ”Regional 

Cooperation”.                                       

Regional samordning 

2.5. Regional coherence:  

Taking Latin America as the region of reference, Peru is in the minority of countries whose 

citizens require a visa.7 The past history of internal conflict and violence, drug 

production/trafficking and the resulting migratory and security risks explain why a visa has 

traditionally been required from Peruvian citizens. Peru has however made significant 

advances in tackling these problems, as shown in other sections of this report. While few 

countries in Peru’s neighbourhood can be considered to be entirely risk-free, most of them 

have traditionally enjoyed visa-free status for the Schengen area. It might therefore seem 

incongruous to keep the visa requirement for Peruvians while exempting the citizens of most 

of the other countries in the region. (”VISA-rapport: Peru” s.9.)109  

 

2015 respektive 2016 implementerades VISA-avtal mellan EU, Peru och Colombia. 110 Vilket 

blir ett tydligt bevis på att EU:s utrikespolitiska idéer lagt grunden för en konsekvent och 

progressiv politik gentemot de Andinska länderna. Där man efter möjlighet och realitet 

politiskt trots allt utvecklats i linje med de ursprungliga idéerna. 

 

 

 

 

 

 

																																																																				
105	Se:	3.1.	EU:	utrikespolitik	och	externa	relationer.		
106 Se: Bilaga 3 och 4 ”VISA-rapport: Colombia”,  s. 8.  
107	Se:	6.2.	Regional	Strategy	Paper	(2007-2013)	s.	26.	
108	Se:	6.3. Political Dialogue & Cooperation Agreement, paragraf 2, s. 30. 	
109	Se:  Bilaga 3: ”VISA-rapport: Colombia”,  s. 9. Då dokumenten är liknande visades endast ena i mån av plats. 	
110	Se: 3.4. EU: utrikespolitik och externa relationer, ”VISA-avtal”, s.22, fotnot 80.  	
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5. Slutsats   

EU:s relationer med den Andinska gemenskapen har utvecklats på ett mycket intressant sätt. 

Sammanfattningsvist har EU:s sedan tidigt utstakade politiska linje och utrikespolitiska idéer i 

relation med regionen visat sig vara både konsekventa och överensstämmande med den 

faktiska politiska utvecklingen.  

Regional Strategy Paper (2007-2013), som visar EU:s utrikespolitiska idéer och politiska 

riktning, stärks i och med Political Dialogue & Cooperation Agreement (2003). Vidare 

stärker sedan VISA-rapporterna (som följs av VISA-avtalen i 2016) gällande Peru och 

Colombia ytterligare den politiska riktningen och visar än en gång att EU:s grundläggande 

idéer ligger i linje med den faktiska politiska utvecklingen.  

Följaktligen har den utförda analysen, tillsammans med tidigare kapitels efterforskning,  

bidragit till att uppsatsens två frågor kan besvaras enligt följande: 

A) Vilka är den Europeiska Unionens drivande utrikespolitiska idéer i förhållande till den 

Andinska gemenskapen?  

EU:s drivande utrikespolitiska idéer i förhållande till den Andinska gemenskapen är att:  

1. Främja den Andinska gemenskapens regionala integrering,  

och därmed även stärka  den sociala och ekonomiska sammanhållningen. 

2. Stärka relationerna med den Andinska gemenskapen via ökad  

politisk dialog och samarbete. 

3. Skapa villkor under vilka ett rimligt och för båda parterna fördelaktigt 

Associeringsavtal (som även inkluderande ett frihandelsavtal) med alla parter kan 

implementeras. 

 

B) I ljuset av 2015-2016 års VISA-avtal med Peru och Colombia - ligger den faktiska 

politiska utvecklingen i linje med EU:s idéer så som de artikulerats i ovan nämnda 

dokument?  

På basis av analysen blir svaret: Ja. EU:s utrikespolitiska idéer (så som de artikulerades i 

materialet) ligger i linje med den faktiska politiska utvecklingen, vilket implementeringen av 

VISA-avtalen mellan EU, Peru och Colombia (2015-2016) bevisar.  
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6.1.Vidare forskning  

EU-relationer med den Andinska gemenskapen är bevisligen ett område som på kommer att 

bli allt mer aktuellt då relationerna och den politiska dialogen stärks allt mer. Det finns många 

olika områden inom ramen för EU:s utrikespolitiska relationer med den Andinska 

gemenskapen som skulle vara intressanta att undersöka. Bl.a. skulle vidare forskning kunna 

vara en analytisk undersökning av sannolikheten för en implementering av det 

associeringsavtal (med alla andinska länder) EU tydligt främjar. Ytterligare skulle det även 

vara intressant att vid en eventuellt implementering av ett associeringsavtal på undersöka ett 

sådant avtals regionala konsekvenser kontra positiva regionala effekt.   
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