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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Latinamerika demokratiserades i samband med den tredje demokratiseringsvågen. Efter demokratisering är det viktigt att landet bryter med
ickedemokratiska procedurer och inkorporerar demokratiska principer istället. De latinamerikanska länderna har varken brutit med de tidigare
procedurerna eller arbetat för att konsolidera de nyformade demokratiska institutionerna. Många länder har därför ickekonsoliderade
demokratiska system.
Organisationen för de amerikanska staterna (OAS) är en mellanstatlig regional organisation som främst har liberala karaktärsdrag. Arbetsfältet är
brett och OAS arbetar bl.a. med fredlig konfliktlösning och för att hjälpa staterna forma gemensamma normer och principer.
Noninterventionsprincipen har en stark ställning i OAS stadga, men efter det kalla krigets slut har den fått ge vika för demokratiprincipen. OAS
medlemsländer har 1991 beslutat om att tillåta ett kollektivt ingripande i en medlemsstats interna angelägenheter när den konstitutionella
demokratiska ordningen är allvarligt hotad eller bruten. Enligt resolution 1080 kan OAS permanenta råd sammankallas till möte för att diskutera
hur OAS bäst kan ingripa för att hjälpa landet återgå till normal demokratisk ordning. Det permanenta rådet kan ta vissa kollektiva åtgärder och
kan antingen sammankalla det konsulterande utrikesministermötet eller generalförsamlingen som fortsätter konfliktlösningen.
I undersökningen granskas OAS ingripande vid konstitutionella kriser i de ickekonsoliderade latinamerikanska länderna åren 1991-2001. De
ickekonsoliderade länderna påträffas genom att analysera kvantitativ data framställd av Cynthia McClintock, som baserar sig på Freedom House
data och Latinobarometros opinionsundersökningar. Först identifieras alla konstitutionella kriser där den demokratiska ordningen varit hotad
eller bruten genom litteraturstudier av Economist Intelligence Units analyser. Därefter presenteras de konstitutionella kriser som inträffat under
den undersökta tidsperioden och OAS ingripande granskas kvalitativt.
OAS har ingripit vid konstitutionella kriser enligt dess mandat med både lyckad och misslyckad framgång. Fyra ingripandena har skett i enlighet
med resolution 1080 och ett ingrepp berättigades specifikt av OAS generalförsamling för att konsolidera demokratin. Vid en identifierad
konstitutionell kris ingrep inte OAS. OAS insats kan vara viktig och organisationen kan försvara demokratin i medlemsländerna om
kommunikationen löper, det permanenta rådet sammankallas snabbt och länderna är eniga om hur man bäst ska ingripa för att hjälpa landet
återgå till demokratisk ordning.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
OAS
Latinamerika
demokrati
konsolidering
intervention

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

