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Resumé 
I denna studie genomförs en förklarande och kvantitativ undersökning om huruvida det i den 

andinska regionen finns ett samband mellan hur stor andel afrodescendenterna utgör av ett 

lands totala befolkning och antalet rättigheter de har som folkgrupp. Med Mills Method of 

Difference visar undersökningen att det finns ett samband mellan andel afrodescendenter och 

antal rättigheter.  
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Inledning 
12,5 miljoner män, kvinnor och barn beräknas ha skeppats som slavar från Afrikas kust under 

den nästintill 400 år långa transatlantiska slavhandeln.
1
 USA:s mörka kapitel med den 

legitimerat institutionaliserade slavhandeln, liksom landets medborgarrättsrörelse är väl känt 

för många människor idag. Åtskilliga forskare har fördjupat sig i slavhandelns historia och i 

dess olika konsekvenser som präglar livet för federationens afrodescendenter än idag. Men av 

de 10,7 miljoner människor som överlevde resan över Atlanten till ”Den nya världen” var det 

endast 388 000 som fördes till den del av kontinenten som idag är USA.
2
 Och trots att det i 

USA bor ca 45 miljoner
3
 afrodescendenter

4
 medan det i Latinamerika bor 150 miljoner 

afrodescendenter finns det betydligt mindre forskning om den afrikanska diasporans följder i 

den latinamerikanska delen av kontinenten. Likheter finns mellan dagens situation för 

afrodescendenter i USA och i Latinamerika, så som kopplingen mellan etnicitet, fattigdom 

och diskriminering, men samtidigt skiljer den sig åt på ett flertal punkter.
5
 

Det är viktigt att komma ihåg att afrodescendenter inte är den enda (etniska) folkgrupp i 

Latinamerika som i sin vardag utsätts för diskriminering. Den geografiska regionens olika 

urfolk utgör också grupper i samhället som får utstå en hög grad av etnisk diskriminering och 

orättvisa.
6
 Historiskt sett har Latinamerikas afrodescendenter och urfolk mycket gemensamt. 

Bland annat det långa förtrycket av en kolonialmakt som, många gånger genom tvång, 

implementerade en för dessa grupper främmande religion, språk och ”raslära”. Regionens 150 

miljoner afrodescendenter är på flera sätt en speciell grupp i den latinamerikanska kontexten, 

och har i vissa avseenden haft sämre förutsättningar än urfolken. Detta även fast 

afrodescendenterna i jämförelse representerar en fem gånger så stor andel av Latinamerikas 

totala befolkning.
7
 Vid en analys av de år 2000 formulerade milleniemålens indikatorer visar 

de att afrodescendenter finns ” i den mest marginaliserade kategorin”.
8
 

18 december 2009 förklarade FN:s generalförsamling att år 2011 skulle bli ”Internationellt År 

för Afrodescendenter” med syftet att förstärka de nationella medlen samt det regionala och 

internationella samarbetet i förmån för afrodescendenter och deras ekonomiska, kulturella, 

sociala, civila och politiska rättigheter.
9
 Tre år efter dess slut inleddes 1 januari 2015 det 

"Internationella Decenniet för Afrodescendenter", även det förklarat av FN:s 

generalförsamling och som sträcker sig fram till 31 december 2024 med erkännande, rättvisa 

och utveckling som tema.
10

 Det är tydligt att temat afrodescendenter är aktuellt idag och 

kommer så fortsätta att vara en tid framöver. 

                                                 
1
 UNESCO. (u.å.)   

2
 UNESCO. (u.å.)   

3
 Blackdemographics.com (u.å.)   

4
 Afrodescendent = benämning på samtliga individer som till någon del har påbrå från den afrikanska diasporan 

(författarens egna definition) 
5
 Inter-American Comission on Human Rights. 2011   

6
 Hooker, Juliet. 2005   

7
 The Magazine of the United Nations. 2007   

8
 The Magazine of the United Nations. 2007   

9
 Asamblea General ONU. 2009   

10
 Centro de Noticias, ONU. (u.å.)   
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Demografiskt är Latinamerikas afrodescendenter (av framför allt historiska skäl) 

koncentrerade till vissa länder och transnationella regioner längs med Atlantkusten. Med det 

följer att de latinamerikanska staterna skiljer sig åt beträffande hur stor andel 

afrodescendenterna utgör av den inhemska befolkningen (vilket även är situationen för 

regionens urfolk). I en relativ jämförelse är Brasilien (50,7%)
11

, Colombia (26 %)
12

, Cuba
13

, 

Dominikanska Republiken (90 %)
14

 och Haiti (95 %)
15

 de latinamerikanska länder där 

afrodescendenter utgör störst andel av den inhemska befolkningen. 

Under 1990-talet fick Latinamerika bevittna framväxten av en historisk trend där de suveräna 

staterna för första gången någonsin började erkänna de inhemska urfolken i de nationella 

konstitutionerna och garantera dem vissa kollektiva rättigheter. Trenden var framför allt 

mycket påtaglig i den andinska regionen där en betydande del av Latinamerikas urfolk lever. 

Afrodescendenter i Latinamerika har under de senaste årtionden börjat få vissa juridiska 

rättigheter och kollektiva rättigheter, och i flera länder har de också för första gången nämnts i 

de nationella konstitutionerna. Men 1990-talets trend med ett inkluderande av de olika 

urfolken nådde inte alls afrodescendenterna i samma grad. Resultat från tidigare komparativa 

studier visar att det fortfarande råder stora skillnader i fråga om erkännande, kollektiva 

rättigheter samt antidiskrimineringsmekanismer mellan Latinamerikas urfolk och 

afrodescendenter. Vid analys av just afrodescendenternas situation visar studier att de 

latinamerikanska staterna även där skiljer sig väldigt i det avseendet. En av frågorna som 

uppstår är varför? Är det möjligtvis så att det finns ett samband mellan dagens konstaterade 

skillnad mellan de latinamerikanska länderna i fråga om afrodescendenters rättigheter och den 

relativa skillnaden i hur stor andel afrodescendenterna utgör av ett lands totala befolkning? En 

inte helt ogrundad hypotes då den amerikanska forskaren Donna Lee Van Cott, som har 

skrivit flera böcker om Latinamerikas politik, demokratiska konsolideringsprocesser och de 

sociopolitiska problem som har sin grund i kontinentens kolonialhistoria, i sin bok The 

Friendly Liquidation of the Past menar att skillnaden mellan afrodescendenternas inkludering 

i de nationella konstitutionerna i den andinska regionen skulle kunna förklaras utifrån den 

andel afrodescendenterna de utgör av den inhemska befolkningen. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka en hittills relativt outforskad aspekt om 

Latinamerikas afrodescendenter genom att testa hypotesen om att det finns ett samband 

mellan den relativa skillnaden i hur stor andel afrodescendenterna utgör av ett lands 

befolkning och skillnaderna i deras erhållna rättigheter. Således ämnar studien svara på 

följande forskningsfråga: 

                                                 
11

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012a   
12

 Morrison, Judith. 2012   
13

 Data saknas på den exakta andelen eftersom Cuba inte genomför någon nationell statistikinsamling på landets 

afrodescendenter. Men flera studier menar att en betydande del av landets befolkning är afrodescendenter. 
14

 Gates Jr, Henry Louis. 2012   
15

 Culturaldiplomacy.org (u.å.)   
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Fråga: Finns det i den andinska regionen ett samband mellan hur stor andel 

afrodescendenterna utgör av ett lands totala befolkning och antalet rättigheter de har som 

folkgrupp? 

Slutligen är också en del av syftet att med den ovan formulerade frågeställningen bidra till 

forskningen om Latinamerikas afrodescendenter. 

Vem är Afrodescendent? 

Definition 

I både internationella samt nationella studier, rapporter, juridiska dokument och litteratur i 

ämnet går det att finna flera definitioner av afrodescendent men som innehåller ytterst 

marginella skillnader. Tydlig konsensus verkar finnas om vad begreppet refererar till. 

I denna studie är det följande definition som används: 

Afrodescendent – benämning på samtliga individer som till någon del har påbrå från den 

afrikanska diasporan
16

. 

Afrodescendenternas historiska bakgrund i Latinamerika 
”What we are today as people is what we never wanted to be, because what we are today 

does not depend solely on our will or desire to be. Today we are what the laws of the State 

direct and dictate that we will be.”
17

  

Citatet av Abuelo Zenón, som ofta beskrivs som rösten för det afro-ecuadorianska kollektiva 

minnet,
18

 betonar just statens roll och ansvar i frågan om Latinamerikas afrodescendenter.  

Sedan de tidiga åren av Latinamerikas kolonialtid har det funnits flera folkrörelser som sökt 

förbättra situationen för afrodescendenter,
19

 och flertalet revolutioner för frihet och rättigheter 

har under seklen även tagit plats i regionens olika delar där afrodescendenter varit med och 

spelat en viktig roll
20

. Men bortsett från avskaffandet av slaveriet under 1800-talet
21

 är det 

först under senare år som många av de suveräna latinamerikanska staterna börjar ta en mer 

aktiv roll med konkreta handlingar avsedda till förmån för afrodescendenter som folkgrupp. 

Minoritetsstatusen är något som afrodescendenterna i Latinamerika har gemensamt med 

ursfolken. Men en viktig skillnad mellan dessa grupper är att afrodescendenter inte erhållit 

statusen som urfolk. Ett av de enligt Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) mest förekommande kriterierna för erhållandet av status som urfolk 

är att ”urfolk är ättlingar till de människor som levde på territoriet före kolonialisering eller 

etablering av statsgränserna.”
22

 Här skulle afrodescendenterna kunna hamna utanför 

definitionen. Latinamerikas afrodescendenter har levt i regionen flera hundra år innan de 

                                                 
16

 Författarens egen definition 
17

 Abuelo Zenón citerad i García, Juan. 2010   
18

 Walsh, Catherine. 2012   
19

 Morrison, Judith. 2012   
20

 The Christian Science Monitor, Sibylla Brodzinsky. 2013   
21

 Wikipedia. (u.å.)   
22

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2010   
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latinamerikanska länderna gick från att vara politiska provinser till suveräna stater och 

självständighetsförklarade sig från den spanska kronan, men dock inte före kolonialiseringen 

på 1500-talet. 

Vald terminologi 

Valet att i uppsatsen uteslutande använda begreppet afrodescendent grundar sig i 

bedömningen att det på svenska saknas ett begrepp för det som avses. 

Det engelska ordet descendent kan på svenska översättas till ättling och avkomling och 

således skulle afro-ättling och afro-avkomling kunna ses som alternativa begrepp. Men de 

begreppen har en på svenska ålderdomlig klang och syftar snarast till att beskriva ett nära 

släktskap. Afrodescendent argumenteras vara ett mer adekvat begrepp för att benämna 

samtliga individer som till någon del har påbrå från den afrikanska diasporan. Afrodescendent 

är inte ett exklusivt begrepp för Latinamerika utan kan per definition även användas som 

alternativ till den i USA mycket använda termen african american. 

I vardagliga sammanhang förekommer ofta begrepp såsom afro-latino, afrocolombiano (afro-

colombian), afrocubano (afro-kuban), afrobrasileiro (afro-brasilian) etc. Denna typ av 

begrepp är mycket vanliga i Latinamerika, används ofta även av afrodescendenter själva och 

uppfattas många gånger inte som stötande. Trots detta finns det två huvudargument till varför 

afrodescendent i båda fallen är ett mer adekvat ordval. För det första, begrepp som afro-latino 

och afrobrasileiro har en mer definitiv klang och tycks underförstått utesluta eventuellt annat 

påbrå. För det andra är den typen av begrepp egentligen ologiska såvida man inte använder 

liknande begrepp såsom ”indígena-latino” (”urfolktillhörande-latino”), eller ”euro-

colombiano” (”europé-colombian”). Eftersom afrodescendenter, urfolk och 

”europédescendenter” levt på dessa territorier under flera hundra år innan dagens 

nationsgränser drogs och dess nationaliteter konstruerades finns det ingen anledning att endast 

urskilja afrodescendenter från nationalitetsbegreppet. Slutligen är det i internationella studier, 

rapporter, konventioner och deklarationer uppenbart att det vanligast förekommande 

begreppet på både spanska och engelska är afrodescendiente respektive afro-descendent. 

Teori 
I sin bok The Friendly Liquidation of the Past tar Donna Lee Van Cott upp två exempel i den 

andinska regionen där afrodescendenter haft viss juridisk framgång trots den relativt sämre 

sociala och juridiska kontext som afrodescendenter befinner sig i. Colombia och Ecuador har i 

sina nationella konstitutioner från 1991 respektive 1998 erkänt landets afrodescendenter som 

grupp. Även fast den ecuadorianska konstitutionen tillkom sju år efter sin colombianska 

motsvarighet så innehöll den ett bredare inkluderande av afrodescendenter. Medan den 

colombianska konstitutionen från 1991 erkänner ”svarta samhällen” (comunidades negras)
23

 

så är afrodescendenterna i den ecuadorianska konstitutionen erkända som en ”svart eller afro-

ecuadoriansk folkgrupp” (pueblos negros o afroecuatorianos) vilket är mer i likhet med 

konstitutionernas terminologi när det kommer till erkännandet av urfolken. 

                                                 
23

 Constitución Politica de Colombia, 1991 
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Afrodescendenternas i jämförelse bredare inkludering i den ecuadorianska konstitutionen 

menar Van Cott skulle kunna förklaras av att de i Ecuador utgör en mycket mindre andel av 

den nationella befolkningen än vad de gör i Colombia. Som ytterligare ett exempel nämner 

Van Cott Bolivia där afrodescendenterna utgör en ännu mindre andel av den nationella 

befolkningen än vad de gör i Ecuador och i och med det anses utgöra ett mindre hot för staten.  

Hon resonerar även om vilken betydelse “andelens storlek” i fråga om urfolken i den andinska 

regionen har. Bolivia och Colombia tas upp som exempel på länder där urfolken utgör olika 

stor del av den nationella befolkningen (60 % respektive 3 %), men som båda under 1990-

talet inkluderade urfolken i de nationella konstitutionerna på ett i jämförelse liknande sätt och 

ett garanterande av liknande kollektiva rättigheter. Förklaringen till att skillnaden i andelen 

urfolk i den nationella befolkningen inte begränsat dessa gruppers möjlighet till juridiska 

rättigheter i så stor utsträckning beror, enligt Van Cott, på att de precolumbianska 

civilisationer från vilka urfolken härstammar spelade en viktig roll i regionens kultur och 

politik samt uppbyggandet av politiska och sociala institutioner, vilket gör att i de länder där 

urfolken idag inte har numerisk vikt behåller de en tillräckligt stor symbolisk sådan. Eftersom 

Latinamerikas afrodescendenter inte tillhör denna precolumbianska grupp antas således deras 

relativa storlek i ett land få en stor betydelse. 

Enligt Juliet Hooker, professor i studier av den afrikanska diasporan vid University of Texas 

och biträdande chef för The Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, är det 

just statusen som urfolk som har gjort att Latinamerikas urfolk haft större framgång i sin kamp 

för kollektiva rättigheter och erkännande.
24

 Statusen som urfolk ger till skillnad från andra 

minoriteters status möjligheten att söka skydd under internationell lag.
25

 Andra skillnader i 

jämförelse med Latinamerikas urfolk är att afrodescendenter inte har en lika stark kollektiv 

identitet och de saknar ett eget språk,
26

 attribut som båda använts till fördel för regionens 

urfolk.
27

 

Jean Muteba Rahier, antropologiprofessor och chef för The Africa and African Diaspora 

Program vid Florida International University, har en liknande syn på vikten av statusen som 

urfolk, eller snarare avsaknaden därav, i den latinamerikanska kontexten. Kultur, språk och 

landområde beskriver Muteba Rahier som ”the holy trinity” och menar att kombinationen av 

dessa tre faktorer är nödvändiga för att bli erkända som en folkgrupp (un pueblo). Frånvaron 

av någon av de tre ”huvudingredienserna” får som följd att (i det här fallet) 

afrodescendenterna anses vara redan absorberade i den erkända nationalstaten.
28

 

Tillsammans ger Van Cott, Hooker och Muteba Rahier teoretiskt underlag för att motivera det 

som uppsatsen ämnar undersöka, dvs. om det finns ett samband i den andinska regionen 

mellan hur stor andel afrodescendenterna utgör av ett lands totala befolkning och antalet 

rättigheter de har som folkgrupp. 

                                                 
24

 Hooker, Juliet. 2005   
25

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2010 
26

 Förutom några få områden i Latinamerika där landets afrodescendenter har engelska/creole som första språk.   
27

 Hooker, Juliet. 2005   
28

 Muteba Rahier, Jean 2012 
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Design och Metod 
I denna uppsats har Mills Method of Difference valts som metod för att svara på 

forskningsfrågan. Andel afrodescendenter kommer behandlas som undersökningens 

oberoende variabel och antal rättigheter som den beroende variabeln. 

Mills Method of Difference 
Method of Difference är en urvalsmetod med syftet att undersöka sambandet mellan en 

oberoende variabel och en beroende variabel. Rent praktiskt väljs två fall ut som bedöms vara 

lika i alla relevanta avseenden förutom i den oberoende variabeln där de uppvisar skilda 

värden. Detta för att isolera den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln från 

konkurrerande förklaringsfaktorer. Beroende på utfallet i den beroende variabeln är det 

möjligt att dra slutsatser om det samband som undersöks. Om de studerade fallen uppvisar 

olika utfall i den beroende variabeln kan det förväntade sambandet med den oberoende 

variabeln med starkt belägg argumenteras som kausalt. 

Utgångsläget för denna undersökning är inte två förvalda fall som ska studeras, utan 

upplägget är istället sådant att en specifik region i Latinamerika valts ut och samtliga länder i 

regionen tas med i undersökningen för att i enlighet med Mills Method of Difference se om 

det finns minst två fall där det är möjligt att isolera den oberoende variabelns effekt på den 

beroende variabeln med hjälp av ett antal kontrollvariabler. 

Val av metod 
Mills Method of Difference är en metod som i teorin kan påvisa ett perfekt kausalt samband 

mellan två variabler men som i praktiken sällan uppnår detta då kravet på att hitta identiska 

fall för jämförelse är näst intill ouppnåeligt. Av den anledningen bör Mills Method of 

Difference betraktas som en idealtyp, men som ändå använts mycket inom forskning.
29

 

 

Denna studie ämnar göra en inledande undersökning av sambandet mellan andel 

afrodescendenter och antal rättigheter, ett samband som kan undersökas på olika detaljnivåer 

och från olika infallsvinklar. Det centrala i frågeställningen är om det alls finns ett samband 

mellan dessa två variabler, och studien har således inte som ambition att gå in på djupet av de 

enskilda studerade fallen. Ett beslut som speglas av en relativt enklare operationalisering vid 

undersökningen av studiens olika variabler. Valet att täcka in ett flertal länder i 

undersökningen och gå mer i en kvantitativ riktning har prioriterats över det tänkbara 

alternativet att genomföra en mer koncentrerad kvalitativ fallstudie. Detta bland annat 

eftersom Latinamerikas afrodescendenter som ämne är relativt nytt inom forskningen och det 

därav anses finnas ett värde att få med en beskrivande bild av afrodescendenternas situation i 

flera av de latinamerikanska länderna. Det finns dock en medvetenhet om att detta val på 

grund av uppsatsens omfång sker på bekostnad av en mer detaljerad operationalisering och 

möjlighet till ett resultat på en jämförelsevis högre signifikansnivå. Således söker denna studie 

exempelvis inte svara på med hur många enheter antalet rättigheter påverkas av en enhets 

ökning av andel afrodescendenter. 

                                                 
29

 Svensson, Torsten, och Teorell, Jan. 2007 
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Utifrån uppsatsens ambition har Mills Method of Difference valts som metod med 

motiveringen att den anses vara lämplig för en undersökning med enklare operationaliseringar 

men är ändå universellt erkänd och accepterad som en metod för att beskriva ett samband på 

den nivå som denna studie ämnar undersöka sambandet mellan den oberoende och beroende 

variabeln. Teoretiskt kan Mills metod endast påvisa ett samband mellan två utvalada 

variabler. Det vill säga att metodens resultat egentligen inte säger någonting om vilken av 

variablerna som är den oberoende respektive beroende. Då det från tidigare forskning inte 

finns något statistiskt signifikant fastställande att andel afrodescendenter är den oberoende 

variabeln som påverkar den beroende variabeln antal rättigheter utgör Mills Method of 

Difference trots det en bra metod för att undersöka ett samband mellan variablerna utan att 

fastställa vilken av dem som är den oberoende respektive beroende. Dock baserat på tidigare 

forskning antas andel afrodescendenter i denna studie vara den oberoende variabeln. 

Metodvalet öppnar samtidigt upp för möjligheten att inkorporera en diskussion om ett flertal 

variabler som skulle kunna tänkas ha en inverkan på studiens beroende variabel, så kallade 

kontrollvariabler. 

 

Mills Method of Difference anses sammantaget som en lämplig metod utifrån studiens 

ambition, material och utformande.  

Material 
Materialet i denna studie består av ett antal olika delar. Från internationella organisationer 

används dels tidigare publicerade studier och rapporter, dels internationella deklarationer och 

konventioner. På nationell nivå utgör ländernas konstitutioner och juridiska dokument en 

central del. Mycket information har även baserats på befintliga sammanställningar av de 

inhemska folkräkningarna. Studien bygger också på befintlig litteratur i ämnet där framför allt 

tre verk återkommande refereras till: 

 Black Social Movements in Latin America – From Monocultural Mestizaje to 

Multiculturalism, redigerad av Jean Muteba Rahier 

 

 Comparative Perspectives on Afro-Latin America, redigerad av Kwame Dixon, och 

John Burdick 

 

 The Friendly Liquidation of the Past, av Donna Lee Van Cott 

  

Materialet i denna studie är nästan uteslutande på engelska eller spanska. 

Val av fall 
Då Mills Method of Difference bygger på att de utvalda fallen är så lika som möjligt 

fokuserar denna studie av strategiska skäl sin undersökning till en specifik del av 

Latinamerika, nämligen den andinska regionen. Geografiskt är Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela andinska länder, men ofta är det Bolivia, Colombia, 

Ecuador och Peru termen refererar till då dessa länder har liknande kulturella och politiska 
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drag
30

. En bidragande faktor till varför denna konstellation av de andinska länderna väljs till 

undersökningen är att de i egenskap av suveräna stater tillsammans bildar Andinska 

Gemenskapen (La Comunidad Andina), en i grunden mellanstatlig handelsorganisation men 

som sedan 2011 inkorporerat en konsulterande instans i organisationen, Mesa del Pueblo 

Afrodescendiente de la Comunidad Andina, som arbetar med frågor relaterade till regionens 

afrodescendenter.
31

  

De fall som väljs ut för att slutligen analyseras utifrån Mills Method of Difference måste 

uppvisa samma värden i den oberoende variabeln andel afrodescendenter. 

För att isolera den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln i enlighet med Mills 

Method of Difference tas ett antal kontrollvariabler fram som också kan tänkas ha en inverkan 

på den beroende variabeln antal rättigheter. Från tidigare forskning om just Latinamerikas 

afrodescendenter finns inga färdigt framtagna kontrollvariabler som skulle kunna passa in i 

denna undersöknings frågeställning. Följande kontrollvariabler är därför sådana som valts ut 

vid genomförandet av denna uppsats och de presenteras nedan tillsammans med en förklaring 

hur de skulle kunna ha en inverkan på den beroende variabeln antal rättigheter.  

Nedan presenteras således de utvalda kontrollvariablerna följt av 

operationaliseringsbeskrivning av studiens samtliga variabler. Slutligen undersöks de 

andinska länderna utifrån den oberoende variabeln samt kontrollvariablerna för att på så vis ta 

fram minst två fall som möjliggör en analys med Mills Method of Difference. 

Kontrollvariabler 

Icke-exklusiv politisk gestaltning 

1990-talets Brasilien är ett exempel där en folkrörelse representerande afrodescendenter i sin 

politiska argumentering flyttade fokus från den egna kulturella identiteten och medvetenheten 

till existerande samhällsproblem som exempelvis fattigdom relaterad till etnicitet och andra 

socioekonomiska förhållanden. Denna typ av politisk gestaltning som inte exklusivt berör 

afrodescendenter (även om de är berörda i allra högsta grad) medförde ökat stöd för 

afrodescendent-rörelsen i Brasilien.
32

 Liknande exempel finns från andra Latinamerikanska 

länder. Judith Morrison som är en av grundarna till Inter-Agency Consultation on Race in 

Latin America menar att denna typ av en mer allmän ansats har observerats som en trend 

bland afrodescendent-organisationer i Latinamerika som har börjat jobba med teman som 

bland annat lokal ekonomisk uppbyggnad och ungdomsfrågor. En klar fördel med denna typ 

av perspektiv hos afrodescendent-organisationer är att de kan samarbeta och mobilisera över 

de historiskt uppkomna uppdelningar och olikheter som finns mellan Latinamerikas 

invånare.
33

 Med exempel från Bolivia och Colombia pekar även Van Cott på vikten av att 

sociala rörelser gestaltar sin fråga på ett sätt som inte endast exklusivt fokuserar på dem som 

                                                 
30

 Van Cott, Donna Lee. 2000 
31

 Comunidad Andina.  u.å. 
32

 Morrison, Judith A. 2012 
33

 Morrison, Judith A. 2012 
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folkgrupp utan som är mer i linje med ett allmänt intresse eller fråga.
34

 Det är därför av 

intresse att i denna studie att undersöka om afrodescendent-organisationer/rörelser använt sig 

av en icke-exklusiv politisk gestaltning eftersom det bedöms påverka deras möjligheter till 

politisk påverkan. 

Organ för politisk påverkan 

En intressant faktor att kontrollera för är huruvida afrodescendenterna har en garanterad 

lagstiftad möjlighet till politisk påverkan. Under de senaste åren har flera afrodescendenter 

innehaft politiska positioner, ofta som politiskt vald eller minister. Även om det är en positiv 

trend i en del av de latinamerikanska länderna är fortfarande afrodescendenter i ländernas 

politiska organ kraftigt underrepresenterade. Det är även viktigt att ha i åtanke att det inte på 

något sätt är givet att en afrodescendent i rollen som politiker eller minister väljer att driva 

frågor relaterade till landets afrodescendenter. Således säger antalet afrodescendenter i ett 

lands politiska organ möjligtvis något om dess integration av en länge marginaliserad 

folkgrupp, men det är egentligen inget självklart mått på hur deras möjlighet till politisk 

påverkan ser ut. Av denna anledning undersöks i denna studie vilka lagstiftade organ/medel 

för politisk påverkan som afrodescendenter har eftersom det tros påverka deras möjlighet för 

politisk påverkan. 

Indigenous and Tribal Peoples Convention 

I arbetet för ett förbättrande av situationen för såväl afrodescendenter som ursfolken i 

Latinamerika refererar internationella organisationer som United Nations Development 

Program (UNDP) och Minority Rights Group International till de internationella konventioner 

och deklarationer som fokuserar på minoritetsrättigheter och etnisk diskriminering. 

Framtagandet av denna typ av internationell lag och värderingar har bedömts öka 

möjligheterna för Latinamerikas urfolk att få igenom politisk förändring och uppnå bland 

annat formellt erkännande samt vissa kollektiva rättigheter. Det är framför allt en 

internationell konvention av detta slag som anses vara den viktigaste i kontexten för 

Latinamerikas urfolk och som delvis förklarar 1990-talets trend med ökade konstitutionella 

rättigheter
35

 och det är International Labour Organization:s Convention 169 – Indigenous and 

Tribal Peoples Convention. Det centrala i denna konvention som blev antagen 1989 är att de 

stater som ratificerat konventionen är skyldiga att garantera jämlikhet i fråga om urfolkens 

sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Urfolk har rätt till fullt deltagande i formandet 

av all policy som kan påverka dem som folkgrupp. Staterna ska även garantera dem rätten till 

sina traditionella landområden.
36

 

 

 

 

                                                 
34

 Van Cott, Donna Lee. 2000 
35

 Sieder, Rachel. 2002 
36

 Sieder, Rachel. 2002 
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Konventionens första artikel definierar vem/vilka som konventionen refererar till: 

This Convention applies to:  

 

 (a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish 

them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially 

by their own customs or traditions or by special laws or regulations; 

 

 (b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from 

the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at 

the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, 

irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political 

institutions.  

 

Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the 

groups to which the provisions of this Convention apply.
37

 

 

International Labour Organization:s  Indigenous and Tribal Peoples Convention använder en 

retorik som gör att även Latinamerikas afrodescendenter skulle kunna använda sig av den 

eftersom kriteriet är att folkgruppen i fråga ska ha levt på landområdet innan kolonialisering 

eller etableringen av nuvarande statsgränser, där det senare definitivt stämmer in på 

Latinamerikas afrodescendenter. Huruvida länderna i den andinska regionen har ratificerat 

denna konvention bedöms ha en påverkan på afrodescendenternas politiska möjligheter.  

Utländskt stöd 

Afrodescendenternas marginaliserade situation har ibland bidragit till svårigheter att 

mobilisera sig på nationell nivå. Ecuador är ett exempel där brist på ekonomiska medel hos de 

afrodescendentiska organisationerna medfört att flertalet inte funnits kvar så lång tid.
38

 I takt 

med att Latinamerikas afrodescendenter blivit allt mer uppmärksammade internationellt har 

även utländska biståndsorganisationer börjat sponsra lokala och nationella utvecklingsprojekt 

där afrodescendenterna är en del av målgruppen, något som knappt händer på nationell nivå. 

Det finns flera exempel i Latinamerika där stöd från internationella biståndsorganisationer har 

gynnat afrodescendenternas socioekonomiska situation och möjligheter till mobilisering. 

Utländskt ekonomiskt bedöms således påverka afrodescendenternas möjlighet för politisk 

påverkan. 

Andel urfolk 

I flera internationella studier om afrodescendenternas juridiska och socioekonomiska situation 

brukar landets ursprungsbefolkning tas med i beskrivningen av kontexten de lever i. Det finns 

fall där afrodescendenter och ursprungsfolk tillfälligt har samarbetat i sin politiska 

mobilisering bland annat i frågor om fattigdom och diskriminering
39

. Som tidigare framhållits 

har ursprungsbefolkningen i den andinska regionen erhållit relativt bredare konstitutionella 

rättigheter
40

. Men mekanismer för hur de eventuellt påverkar utfallet i den beroende variabeln 

som uppsatsen undersöker saknas. Ett tänkbart resonemang utifrån Van Cotts teori om att 

                                                 
37

 International Labour Organization. (u.å.)a 
38

 Greene, Shane. 2012 
39

 Wade, Peter. 2012 
40

 Van Cott, Donna Lee. 2000 
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storleken på en grupp kan påverka uppfattningen av dem hos staten som ett möjligt hot är att 

andelen urfolk i den nationella befolkningen kan påverka afrodescendenterna som i 

sammanhanget då utgör ytterligare en grupp med liknande politiska mål som urfolken. 

Variabeln anses vara så pass central i befintliga studier om Latinamerikas afrodescendenter att 

den här tas med som kontrollvariabel eftersom tidigare exempel visat att värdet för denna 

variabel inte är samma i den andinska regionens länder. 

Geografisk koncentration 

En folkgrupp som geografiskt lever någorlunda koncentrerat inom ett land har fördelen att den 

lättare kan mobilisera och organisera sig politiskt.
41

 Exempel från Colombia
42

 och Ecuador
43

 

visar att detta även varit till fördel för afrodescendenters mobilisering i Latinamerika. 

Geografisk koncentration bedöms också öka möjligheterna för att bibehålla en kollektiv 

identitet, vilket Juliet Hooker beskriver som ett centralt attribut som kan förklara varför 

afrodescendenter generellt har haft det mycket svårare att bli erkända kollektiva rättigheter.
44

 

Ytterligare tänkbara variabler 
En svaghet med Mills Method of Difference som tidigare nämnts är att det är näst intill 

omöjligt att hitta två identiska fall. Även om en sådan ambition i denna studie redan är 

utesluten vid valet av Mills Method of Difference kvarstår problematiken med att välja ut 

kontrollvariabler för isolering. En tankegång är att ju fler kontrollvariabler, desto bättre 

validitet genererar undersökningen. En prioritering av ett ökat antal kontrollvariabler medför 

samtidigt risken att få färre antal jämförbara fall, om ens något alls. Utan att ifrågasätta värdet 

av isoleringsmomentet i Mills Method of Difference och dess syfte är det vid valet av 

kontrollvariabler samtidigt viktigt att reflektera över huruvida varje kontrollvariabel kan 

tänkas påverka utfallet i den beroende variabel som ska undersökas. Utifrån detta resonemang 

finns det två faktorer som har övervägts men slutligen inte tagits med som kontrollvariabler i 

denna studie. 

Latinamerikanska ”vänstervågen” 

Den uppmärksammade vänstervågen bland flertalet Latinamerikanska regeringar är något som 

intuitivt kan kännas relevant att kontrollera för. Valet att inte inkludera huruvida de 

undersökta länderna ”svepts med” i denna vänstervåg baseras främst på att den inte bedöms 

ha en lika stark koppling till antalet rättigheter som garanteras afrodescendenter. Den 

Latinamerikanska vänstervågen, eller Pink Tide som den även kallas, har främst handlat om 

ett utbrett missnöje med neoliberalismens misslyckande i regionen och bristen på social 

välfärd. En central del har även varit att bekämpa den utbredda fattigdomen.
45

  Vid 

genomförandet av denna studie har i tidigare forskning och använd litteratur inte påträffats 

någon tes eller teori om hur Latinamerikas Pink Tide skulle kunna ha någon effekt på just 

afrodescendenters möjlighet till politisk mobilisering eller politisk påverkan.  

                                                 
41

 Van Cott, Donna Lee. 2000 
42

 Morrison, Judith A. 2012 
43

 Wade, Peter. 2012 
44

 Hooker, Juliet. 2005   
45

 Woodrow Wilson International Center for Scholars. 2007  
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Socioekonomisk situation 

En faktor som däremot är återkommande i studier om Latinamerikas afrodescendenter är 

deras socioekonomiska situation. En tydlig marginalisering av afrodescendenter på 

arbetsmarknaden och i jämförelse sämre ekonomiska förutsättningar är något som bland annat 

internationella aktörer såsom FN:s Working Group of Experts on People of African Descent 

tar med i sina undersökningar och publikationer om Latinamerikas afrodescendenter, och som 

kan användas som argument vid internationella påtryckningar. Det kan dock vara svårt att få 

fram siffror på hur just afrodescendenternas socioekonomiska situation skiljer sig från 

resterande del av befolkningen. Eftersom en analys av annars vanligt förekommande index 

såsom BNP/capita, HDI, GINI och liknande inte i sig säger något om afrodescendenters 

relativa situation behöver en estimering av sådant slag basera sig på de nationella 

folkräkningarna eller liknande statistikinsamling som (oftast) gör åtskillnad av etnisk 

tillhörighet/folkgrupp. Problematiken vid genomförandet av denna studie är att det inte finns 

tillgängligt någon sammanställning av denna variabel i samtliga undersökta länder. Statistiska 

påståenden om exempelvis hur mycket mindre afrodescendenter tjänar än icke-

afrodescendenter i ett land finns för flera av de latinamerikanska länderna, men dock inte 

sammanställda från samma källa och tidsperiod. Således beror valet att inte ta med 

afrodescendenternas relativa socioekonomiska situation som en kontrollvariabel på att det 

dels inte finns tillgänglig statistik om detta från samtliga undersökta länder, och dels på att de 

sammanställningar som finns inte är från samma källa och observerade under samma 

årsperiod vilket gör att de i detta sammanhang inte bedöms tillräckligt jämförbara. 

Operationalisering 

Andel afrodescendenter 

Procentuell andel som afrodescendenterna representerar i respektive lands befolkning. 

Variabelvärdet uttrycks som ett procenttal, som vid jämförelse med ett annat land inte 

behöver stämma exakt för att anses lika.  

Icke-exklusiv politisk gestaltning 

Huruvida afrodescendenternas politiska gestaltning inkluderat frågor som åtminstone till viss 

del inte är exklusiv för den egna gruppen. 

Variabeln kan anta värdet ”ja” eller ”nej”. 

Organ för politisk påverkan 

Lagstiftat organ eller medel genom vilket afrodescendenter har möjlighet till politisk 

påverkan.  

Variabeln kan anta värdet ”ja” eller ”nej”. 

Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Ratifiering av International Labour Organization:s Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Variabeln kan anta värdet “ja” eller “nej”. 
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Utländskt stöd 

Mottaget utländskt stöd, nu eller tidigare, vars fokus åtminstone delvis varit inriktat på 

afrodescendenter. 

Variabeln kan anta värdet ”ja” och ”nej” 

Andel urfolk 

Procentuell andel som ursprungsfolken som grupp representerar i respektive lands befolkning. 

Variabelvärdet uttrycks som ett procenttal, som vid jämförelse med de övriga länderna inte 

behöver stämma exakt för att anses lika. 

Geografisk koncentration 

Ett demografiskt läge där stor del av landets afrodescendenter lever i samma region. 

Variabeln kan anta värdet ”ja” eller ”nej”. 

Antal rättigheter 

Antal rättigheter som landets afrodescendenter som kollektiv är garanterade i den nationella 

konstitutionen och andra juridiska texter. Till variabelns operationalisering inkluderas även 

lagstiftning om obligatorisk skolundervisning om afrodescendenter samt egen nationaldag för 

afrodescendenter. Detta eftersom denna typ av uppmärksammande enligt både internationella 

och nationella organisationer bedöms vara en central del i förbättrandet av 

afrodescendenternas situation. Då tidigare forskning lägger vikt på distinktionen mellan 

erkännandet av afrodescendenter som ett samhälle (comunidad) och folkgrupp (pueblo), görs 

liknande distinktion i denna studie och ett erkännande som folkgrupp räknas för enkelhetens 

skull som två rättigheter och erkännande som samhälle (eller liknande) räknas som en.  

Variabeln utrycks som ett heltal. 

Undersökning av den oberoende variabeln 

Bolivia 

I Bolivia beräknas andelen afrodescendenter av den nationella befolkningen vara 0,4 %.
46

 

Colombia 

Av den colombianska befolkningen representerar landets afrodescendenter 26 %.
47

 

Ecuador 

Ecuadors afrodescendenter utgör 7,2 % av landets totala befolkning.
48

 

Peru 

I Peru beräknas 3,2 % av befolkningen vara afrodescendenter.
49

 

                                                 
46

 Van Cott, Donna Lee. 2000 
47

 Morrison, Judith A. 2012   
48

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2010 
49

 Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano. (u.å.) 
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Sammanfattning 

 

 

 

 

Bolivia Colombia Ecuador Peru 

Oberoende variabel: 

 

    

 Andel 

afrodescendenter 

 

0,4 % 

 

26 % 7,2 % 3,2 % 

 

Tabell 1. Uppvisad skillnad i den oberoende variabeln mellan Bolivia, Colombia, Ecuador 

och Peru. 

 

Ovanstående tabell visar resultatet från undersökningen av den oberoende variabeln. Andel 

afrodescendenter av den nationella befolkningen varierar från 0,4 % i Bolivia, 3,2 % i Peru, 

7,2 % i Ecuador samt 26 % i Colombia. 

Undersökning av kontrollvariablerna 

Bolivia 

Icke-exklusiv politisk gestaltning 

Den etablerade organisationen Movimiento Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL), 

grundad 1988 och vars mission är att integrera och synliggöra landets afrodescendenter (som 

de själva benämner som el pueblo afroboliviano), redogör i en sammanställd rapport från 

2007 konkreta förslag till den konstituerande församlingen
50

. Bland de presenterade förslagen 

är flera exklusivt inriktade på landets afrodescendenter som folkgrupp såsom: ett juridiskt, 

ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt erkännande av i landets konstitution; inkluderande 

i de statistiska folkräkningarna; inkludering av Bolivias ”afro-historia” i skolundervisningen; 

och skydd av deras vanor, seder, och traditioner. Men samtidigt framför MOCUSABOL även 

förslag som inte exklusivt är inriktade på landets afrodescendenter utan som sätts i en mer 

allmän kontext. Exempelvis på åtgärder som listas med fokus på Bolivias rurala områden är: 

akademisk utbildning med universitet; arbete mot analfabetism hos framförallt vuxna; fler 

läkare; förbättrad anpassad infrastruktur; bättre transportvägar; rättvis markfördelning i 

förmån för de mest behövande och minoriteter. För Bolivia som nation förespråkar de en 

gynnad interkulturalitet med syftet att uppnå en integration av nationens kulturella mångfald, 

en politik med jämnlikhet och respekt mellan män och kvinnor, och en lag som straffar all 

form av etnisk- och könsdiskriminering. 

                                                 
50

 Movimiento Cultural Saya Afroboliviano. 2007 
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MOCUSABOL:s rapport visar att Bolivias afrodescendenter i sin politiska mobilisering 

utöver det egna perspektivet även har ett regionalt och nationellt perspektiv som inte gör 

någon direkt (etnisk) distinktion mellan landets invånare. Bolivias afrodescendenter bedöms 

därför ha fört en icke-exklusiv politisk gestaltning. 

Organ för politisk påverkan 

I Bolivia har afrodescendenterna inget lagstiftat organ genom vilket de har möjlighet till 

politisk påverkan. 

Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Bolivia ratificerade konventionen 11 december 1991.
51

  

Utländskt stöd 

Bolivias afrodescendenter har inte mottagit något utländskt stöd. 

Andel urfolk 

Bolivias urfolk beräknas representera 62 % av landets totala befolkning.
52

 

Geografisk koncentration 

70 % av Bolivias afrodescendenter lever i provinserna Norra Yungas (Nor Yungas) och Södra 

Yungas (Sud Yungas) tillhörande departementet La Paz. Resterande andel bor i departementen 

Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, samt i staden La Paz.
53

 Detta gör att Bolivias 

afrodescendenter bedöms vara geografiskt koncentrerade i landet. 

Colombia 

Icke-exklusiv politisk gestaltning 

Under 1900-talets senare del har afrodescendenter i den colombianska regionen längs med 

Stilla havet kusten många gånger mobiliserat sig tillsammans med urfolken, då de delade 

gemensamma politiska mål om erkännande och rättigheter till sina historiska landområden. 

När området senare fick ökad uppmärksamhet för sin biologiska mångfald medföljde ett ökat 

incitament från den styrande regeringen att värna och bibehålla denna. Kustregionens 

afrodescendenter tog till en politisk gestaltning i linje med den nya ambitionen hos den 

politiska eliten som såg afrodescendenterna och ursprungsbefolkningen som möjliga 

”guardians of the environment”.  

Colombias långa konflikt mellan gerillarörelser, armén och paramilitärer har haft stor 

inverkan på ett antal av landets provinser. Det etablerade våldet resulterade i att 4,6 miljoner 

människor tvingades lämna sina hem mellan 1985-2008, varav ca 23 % beräknas vara 

afrodescendenter. I och med detta växte en hos afrodescendenterna politisk gestaltning fram 
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med fokus på de universella mänskliga rättigheterna och situationen för samtliga som tvingats 

fly.
54

 

Colombias afrodescendenters har även mobiliserat sig runt frågor som exklusivt rör dem som 

grupp, däribland inkluderande i landets statistiska folkräkningar, konstitutionellt erkännande 

och mekanismer specifikt inriktat på den svåra etniska diskriminering som de lever i. 

Sammantaget visar undersökningen att afrodescendenterna i Colombia har använt en icke-

exklusiv politisk gestaltning. 

Organ för politisk påverkan 

Dekret 2313 från 1994 fastlår skapandet av La Dirección de Asuntos para las Comunidades 

Negras vilket är en styrelse med funktionen att formulera (och presentera för godkännande av 

regeringen) politik för landets afrodescendenter.
55

 

1994 skapades också La Comisión Consultiva de Alto Nivel med liknande funktion som La 

Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras. Kommitténs ordförande är regeringens 

viceminister och dess funktion beskrivs som en instans för dialog mellan regeringen och 

landets afrodescendenter.
56

 

Sedan 2001 i enlighet med lag 649 är två platser i kongressens representantskammare 

reserverade för representanter för Colombias afrodescendenter.
57

 

Afrodescendenter i Colombia har således lagstiftade organ genom vilka de har möjlighet till 

politisk påverkan. 

Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Colombia ratificerade konventionen 7 augusti 1991. 
58

 

Utländskt stöd 

United States Agency for International Development (USAID) har sedan år 2000 bedrivit 

projektet Plan Colombia vars ambition bland annat är att förbättra den ekonomiska, politiska, 

och sociala situationen för Colombias afrodescendenter. År 2008 lades 15 miljoner USD från 

USAID/Colombia:s fond till att expandera ekonomiska utveklingsmöjligheter för landets 

afrodescendenter och urfolk.
59

 

Colombias afrodescendenter bedöms således ha mottagit utländskt stöd. 

Andel ursprungsfolk 

Av den Colombianska befolkningen representerar landets urfolk 3 % .
60
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Geografisk koncentration 

Ca 90 % av befolkningen längs med Stilla havskusten beräknas vara afrodescendenter, och 

vid Atlanten kusten är andelen 60 %. Många afrodescendenter bor också i Colombias 

storstäder som exempelvis Barranquilla, Bogotá, och Medellín
61

. Följaktligen bedöms 

Colombias afrodescendenter enligt studiens operationalisering vara geografiskt koncentrerade 

i landet. 

Ecuador 

Icke-exklusiv politisk gestaltning 

I frågor om framför allt kulturell mångfald har Ecuadors afrodescendenter tidigare mobiliserat 

sig tillsammans med landets urfolk för att uppnå gemensamma politiska intressen
62

.  

Den gemensamma mobiliseringen afrodescendenter och urfolken emellan i Ecuador har även 

skett i syftet att minska den fattigdom och diskriminering många lever i.
63

 

Ecuadorianska El Consejo de Coordinación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Afroecuatoriana som är ett koordinationsråd av Ecuadors afrodescendent-organisationers 

politiska visioner har i rapporten Diagnóstico de la problemática afroecuatoriana y 

Propuestas de Acciones Prioritarias (Diagnos av den afro-ecuadorianska problematiken och 

prioriterade handlingsförslag)från 2003 sammanstält de politiska åtgärder som är centrala för 

de olika organisationerna. Av dessa ligger största fokus på afrodescendenternas situation.
64

 

Undersökningens bedömning är ändå att Ecuadors afrodescendenter bedrivit en icke-exklusiv 

politisk gestaltning. 

Organ för politisk påverkan 

I Ecuador finns sedan 2007 El Consejo Nacional de Desarrollo Afroecuatoriano (CONDAE) 

som är en institution med statlig karaktär och med finansiell och administrativ 

självbestämmanderätt. Syftet med CONDAE är att leda processen för en hållbar 

integrationsutveckling för Ecuadors afrodescendenter. Institutionen ska även styra politik och 

strategier för afrodescendenters utveckling. CONDAE är en lagstiftad institution och finns 

med i dekret 279 utfärdat av Ecuadors nuvarande president Rafael Correa Delgado.
65

 

Afrodescendenter i Ecuador har således ett lagstiftat organ genom vilket de har möjlighet till 

politisk påverkan. 

Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Ecuador ratificerade konventionen 15 maj 1998.
66

 

Utländskt stöd 

The Världsbankens utvecklingsprojekt Indigenous and Afro-Ecuadorian Peoples 

Development Project var aktivt mellan 1998 och 2003. Genom att tillhandahålla en större 

                                                 
61

 Morrison, Judith A. 2012 
62

 Johnson III, Ollie. 2012 
63

 Muteba Rahier, Jean.  2012 
64

 Consejo de Coordinación de las Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana, 2003 
65

 Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano. 2010 
66

 International Labour Organization. (u.å.)b 



23 

 

tillgång till landresurser samt finansiering av lokala organisationers underprojekt var syftet 

med det fem år långa projektet att förbättra livskvaliten för de fattiga urfolken och de 

ecuadorianska afrodescendenterna i landets rurala delar. Den totala projektkostnaden beräknas 

till 50 miljoner USD.
67

 

Ecuadors afrodescendenter bedöms således ha tagit emot utländskt stöd. 

Andel urfolk 

Enligt Ecuadors nationella folkräkning från 2010 representerar urfolken 7,5 % av landets 

befolkning.
68

 

Geografisk koncentration 

Ecuadors afrodescendenter bor framför allt i provinserna Imbabura och Carachi, samt i de 

stora städerna Guayaquil och Quito,
69

 vilket gör att de i denna studie anses vara geografiskt 

koncentrerade i landet. 

Peru 

Icke exklusiv politisk gestaltning 

Enligt Shane Greene, antropologiprofessor och chef för The Center of Latin American & 

Caribbean Studies vid Indiana University, är det få afrodescendent-organisationer som försökt 

mobilisera sig på nationell nivå
70

. 

Organisationen Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) som grundades 1999 publicerade 2013 

tillsammans med Unicef rapporten ¡Aquí estamos! Niñas, niños y adolescentes afroperuanos 

(Här är vi! Afro-peruanska barn och ungdomar). Innehållet består främst av en redogörelse 

för den aktuella situationen för afro-peruanska barn och ungdomar med hänvisning till de 

universella mänskliga rättigheterna
71

. CEDET har även deltagit i transnationella konferenser 

som arbetar med situationen för Latinamerikas afrodescendenter, men även på nationell nivå 

är det afrodescendenternas specifika situation och politiska förslag på hur staten kan förbättra 

den som är det centrala för CEDET.
72

 Perus afrodescendenter anses utifrån denna studie ha 

drivit en exklusiv politisk gestaltning. 

Organ för politisk påverkan 

I Peru finns inget lagstiftat organ genom vilket landets afrodescendenter har tillgång till 

politisk påverkan. 

Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Peru ratificerade konventionen 2 februari 1994.
73
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Utländskt stöd 

Mellan 1998 och 2003 bedrev The World Bank ett projekt för 6,7 miljoner USD under 

namnet Indigenous and Afro-Peruvian Peoples Development Project. Syftet med projektet var 

att minska den extrema fattigdomen.
74

 

Perus afrodescendenter bedöms i denna undersökning ha mottagit utländskt stöd. 

Andel urfolk 

Urfolken i Peru utgör 45 % av landets totala invånare.
75

 

Geografisk koncentration 

Majoriteten av Perus afrodescendenter bor i Stilla havskustens norra provinser, Cajamarca, La 

Libertad, Lambayeque, Lima och Piura
76

. Afrodescendenterna i Peru anses således vara 

geografiskt koncentrerade. 

Sammanfattning 

Av länderna i den andinska regionen är det endast Peru som inte har genomfört en icke-

exklusiv politisk gestaltning, till skillnad från Bolivia, Colombia och Ecuador. 

Endast i Colombia och Ecuador finns lagstiftade institutioner genom vilka landets 

afrodescendenter har möjlighet till politisk påverkan. 

Samtliga undersökta länder har under 1990-talet ratificerat International Labour 

Organization:s Indigenous and Tribal Peoples Convention. 

Afrodescendenterna i Ecuador och Peru har mottagit utländskt stöd från Världsbanken som 

genomfört ett utvecklingsprojekt i respektive land med fokus på urfolken och 

afrodescendenter. I Colombia har inget sådant projekt genomförts av Världsbanken, men 

däremot av USAID. Bolivias afrodescendenter är de enda som inte mottagit något utländskt 

stöd. 

De inhemska urfolken i Bolivia, Colombia, Ecuador, och Peru skiljer sig i hur stor andel de 

representerar av ländernas totala befolkning. Det är dock möjligt att från undersökningens 

resultat se att i Bolivia och Peru utgör urfolken näst intill hälften eller mer av den totala 

befolkningen, medan i Colombia och Ecuador representerar de under 8 % av den totala 

befolkningen. 

I samtliga undersökta fall anses afrodescendenterna vara geografiskt koncentrerade i 

respektive land. 

Följande tabell visar värdena för de undersökta kontrollvariablerna i Bolivia, Colombia, 

Ecuador, och Peru. 
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Bolivia Colombia Ecuador Peru 

Kontrollvariabler: 

 

    

 Icke exklusiv 

politisk gestaltning 

 

Ja Ja Ja Nej 

 Organ för politisk 

påverkan 

Nej Ja Ja Nej 

 

 Indigenous and 

Tribal Peoples 

Convention 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 Utländskt stöd 

 

Nej Ja Ja Ja 

 Andel ursprungsfolk 

 

62 % 3 % 7,5 % 45 % 

 Geografisk 

koncentration 

 

Ja Ja Ja Ja 

 

Tabell 2. Uppvisad skillnad mellan Bolivia, Colombia, Ecuador, och Peru i 

kontrollvariablerna. 

Efter undersökning av de i denna studie utvalda kontrollvariablerna är det bara två fall som 

tillsammans skapar möjlighet för isolering enligt Mills Method of Difference. De två fallen är 

Colombia och Ecuador. Båda länderna har bedrivit en (enligt studiens operationalisering) 

icke-exklusiv politisk gestaltning, har lagstiftade organ för politisk påverkan och har 

ratificerat International Labour Organization:s Indigenous and Tribal Peoples Convention. 

Afrodescendenterna i båda länderna har mottagit utländskt stöd och afrodescendenter i både 

Colombia och Ecuador är geografiskt koncentrerade. I fråga om den andel urfolken 

representerar av den totala befolkningen i Colombia respektive Ecuador uppvisar de inte 

exakt likadana variabelvärden. Av Colombias befolkning beräknas 3 % tillhöra något av 

landets urfolk och för Ecuador är motsvarande andel 7,5 %. Den relativa skillnaden på 4,5 

procentenheter anses i denna studie inte vara för stor för att Colombia och Ecuador inte skulle 

kunna anses ha en liknande andel urfolk.
77

 Således nås med fallen Colombia och Ecuador 

tillräcklig isolering av studiens kontrollvariabler, och det är de två länderna som 

undersökningens sista del fokuserar på vid undersökning av den beroende variabeln. 
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Analys 

Undersökning av den beroende variabeln 

Colombia 

Colombias nuvarande konstitution, Constitución Política de Colombia, är från 1991. 

I artikel 7 står att ”Staten erkänner och skyddar den colombianska nationens etniska och 

kulturella mångfald”
78

 men i artikeln skrivs inte ut vilka etniska grupper och kulturer den 

syftar till. Dock i den intermistiska artikel 55 fastslås att regeringen inom två år från det att 

konstitutionen trätt i kraft ska skapa en lag som erkänner landets afrodescendenter. Den 

terminologi som används är att man erkänner las comunidades negras (de svarta samhällena) 

istället för el pueblo negro/afrocolombiano/afrodescendiente (den svarta/afro-

colombianska/afrodescendent folkgruppen).
79

 Den faktiska lagen med erkännandet kom 1993 

i form av lag 70. 

Dekret 2374 från 1993 vidgar det colmbianska kultur- och historieinstitutets (Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia) funktion till att även verka för och genomföra 

forskningsprogram av afrodescendenters kultur i Colombia samt bidra till bevarandet och 

utvecklandet av afrodescendenternas kulturella identitet.
80

 

Dekret 1371 från 1994 slår fast skapandet av La Comisión Consultiva de Alto Nivel, vilket är 

en kommitté, med regeringens viceminister som ordförande, med funktion som instans för 

dialog mellan regeringen och landets afrodescendenter.
81

 

Dekret 2313 från 1994 fastlår skapandet av La Dirección de Asuntos para las Comunidades 

Negras vilket är en styrelse med funktionen att formulera (och presentera för godkännande av 

regeringen) politik för landets afrodescendenter.
82

 

Genom dekret 1627 skapades 1996 El Fondo Especial de Créditos Educativos som är en 

mekanism som underlättar tillgången till utbildning specifikt för Colombias afrodescendenter, 

med syftet att garantera dem rättigheten till samma möjligheter i förhållande till det övriga 

colombianska samhället.
83

 

Dekret 1122 från 1998 gör det obligatoriskt för samtliga av Colombias formella 

utbildningsenheter att på förskolenivå, grundskolenivå och gymnasienivå (educación media) 

ska inkludera ämnet Estudios Afrocolombianos (afro-colombianska studier). Ämnet ska 

innehålla en kombination av teman, problem och pedagogiska aktiviteter relaterade till 

afrodescendenternas kultur, och den ska utvecklas som en integrerad del av ämnena 
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samhällskunskap, historia, geografi samt politisk konstitution och demokrati (constitución 

política y democracia).
84

 

I dekret 1320 från 1998 ges Colombias afrodescendenter rätten till förhandskonsultering för 

att analysera den ekonomiska, sociala, miljömässiga samt kulturella inverkan kopplad till 

exploatering av naturresurser på deras landområden.
85

 

Lag 649 från 2001 garanterar reservationen av två platser i kongressens 

representantskammare för Colombias afrodescendenter. De två representanterna måste ha stöd 

från organisationer som är registrerade i La Dirección de Asuntos para las Comnidades 

Negras.
86

 

Lag 725 från 2001 fastslår 21 maj som Día Nacional de la Afrocolombianidad (Afro-

colombias nationaldag).
87

 

Ecuador 

Ecuadors nuvarande konstitution är från 2008, och dess fullständiga namn är Constitución de 

la República del Ecuador. 

I artikel 56 står att ”ursfolksamhällena, -folkgrupperna och -nationaliteterna, den afro-

ecuadorianska folkgruppen (pueblo), och montubio folket formar del av den ecuadorianska 

staten”
88

 

Ecuadors konstitution erkänner landets afrodescendenter 21 kollektiva rättigheter. Med 

motiveringen att ” stärka deras identitet, kultur, traditioner och rättigheter” erkänns 

afrodescendenterna i artikel 58 de kollektiva rättigheterna som listas i konstitutionen. Nedan 

följer de 21 kollektiva rättigheter som listas i Constitución de la República del Ecuado och 

som således även erkänns landets afrodescendenter: 

1. Behålla, utveckla och fritt stärka sin identitet, tillhörighetskänsla, ansestrala traditioner och sociala 

organisationsformer. 

2. Inte vara objekt för rasism eller någon form av diskriminering på grund av sitt ursprung, identitet, 

etnicitet och kultur.  

3. Erkännandet, reparation och underhåll till de kollektiven drabbade av rasism, xenofobi samt andra 

relaterade former av intolerans och diskriminering.  

4. Bevara deras gemensamma landområdens oersättliga egendom, som är omistlig, icke-beslagtagbar och 

odelbar. Dessa landområden är fria från betalning av skatt. 

5. Bevara besittandet av ansestrala landområden och motta dess kostnadsfria utdelning. 

6. Delta i användningen, nyttjanderätten, administrerandet och bevarandet av de förnyelsebara 

naturtillgångar som finns på deras landområden. 

7. Förhandskonsultering, fri och informerad, inom en rimlig tidsperiod, angående planer och program om 

forskning, exploatering samt kommersialisering av icke-förnybara tillgångar som finns på deras 

landområden och som kan påverka dem miljö- eller kulturmässigt. Delta i vinsterna som dessa projekt 
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genererar och få kompensation för de sociala, kulturella och miljöskador som orsakas. Konsulteringen 

som de kompetenta myndigheterna bör genomföra ska vara obligatorisk och passande. Om samtycke 

inte fås från det konsulterade kommunitetet ska man övergå till konstitutionen och lagarna. 

8. Bevara och främja sina bruk av den biologiska mångfalden och av sin naturliga omgivning. Staten ska 

etablera och genomföra program, med deltagande från kommuniteten, för att försäkra det hållbara 

bevarandet och användandet av den biologiska mångfalden. 

9. Bevara och utveckla sina egna former av social samlevnad och organisering, och genererandet och 

utövandet av kontroll på deras landområden som de enligt lag blivit erkännda, samt gemensam mark 

och ansestrala landområden. 

10. Skapa, utveckla, applicera och utöva sitt eget regelverk eller civilrätt som inte kan bryta mot de 

konstitutionella rättigheterna, i synnerhet de för kvinnor, barn och ungdomar. 

11. Inte bli tvångsförflyttade från sina ansestrala landområden. 

12. Bibehålla, skydda och utveckla den kollektiva medvetenheten, sina vetenskaper, teknologier och 

ansestrala kännedom, de genetiska tillgångar som inkluderar den biologiska och agrikulturella 

mångfalden, sina mediciner och användandet av sina traditionella mediciner, inklusive rätten att 

återhämta, främja och skydda de rituella och heliga platserna liksom växter, djur, mineraler och 

ekosystem inom deras landområden, samt kännedom om floran och faunans resurser. 

13. Upprätthålla, återvinna, skydda, utveckla och bevara sitt kulturella och historiska arv som en odelbar 

del av Ecuador. Staten ska tillhandahålla medel för ändamålet. 

14. Utveckla, stärka och stimulera systemet för en interkulturell och tvåspråkig utbildning, med kriterier på 

kvalitet från tidig stimulans till högsta akademiska nivå, skapar den det den kulturella mångfald, för 

omsorg och skydd av identiteterna i enlighet med sin metodik för utbildning och lärande. 

15. Bygga upp och upprätthålla organisationer som representerar dem, inom ramen för respekterandet av 

pluralism och den kulturella politiska och organisatoriska mångfalden. Staten ska erkänna och verka för 

alla former av uttryck och organisering 

16. Delta genom sina representanter i de officiella organismer som fastställer lagen, med precisering för den 

socialpolitik som berör dem, liksom i formandet och beslutstagandet i sina prioriteringar av statens 

planer och projekt. 

17. Bli konsulterade innan antagandet av en juridisk åtgärd som kan påverka någon av deras kollektiva 

rättigheter. 

18. Upprätthålla och utveckla kontakterna, relationerna och samarbetena med andra folkgrupper, speciellt 

de som är uppdelade på grund av internationella statsgränser. 

19. Uppmuntra användandet av den klädsel, symboler och emblem som identifierar dem. 

20. Inskränkning av militär aktivitet på deras landområden, i enlighet med lagen. 

21. Deras kulturella, traditionella, hisoriska och strävande värdighet och mångfald ska reflekteras i den 

allmänna undervisningen och i kommunikationsmedel, skapandet av sina egna medel för 

socialkommunikation på sina språk och tillgång till de andra utan någon form av diskriminering.
89

 

 

Enligt en lag från 1997 firas den första söndagen i oktober varje år Día Nacional del Negro 

Ecuatoriano (den svarta ecuadorianens nationaldag).
90

 

Sammanfattning 

I Colombias nuvarande konstitution från 1991 erkänns landets afrodescendenter som grupp 

inga rättigheter. Men sedan 1991 har det tillkommit sammanlagt 8 dekret och lagar som 

garanterar rättigheter specifikt för landets afrodescendenter. 
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I den ecuadorianska konstitutionen från 2008 är afrodescendenterna erkända som en 

folkgrupp (pueblo), vilket i enlighet med studiens operationalisering räknas som två 

rättigheter. Afrodescendenterna i Ecuador har även erkänts 21 kollektiva rättigheter.  Och 

sedan 1997 har afrodescendenterna en lagstiftad nationaldag. 

Nedanstående tabell sammanfattar resultatet från undersökningen av den beroende variabeln. 

 

 Colombia Ecuador 

Beroende variabel: 

 

  

 Antal rättigheter 

 

8 24 

 

Tabell 3. Uppvisad skillnad i den beroende variabeln för Colombia och Ecuador 

Resultat 
Undersökningens första moment visade att alla de fyra länderna i den andinska regionen, 

Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru uppvisade en skillnad i studiens oberoende variabel 

andel afrodescendenter (se tabell. 1). I följande moment undersöktes värdena för de sex 

utvalda kontrollvariablerna icke exklusiv politisk gestaltning, organ för politisk påverkan, 

indigenous and tribal people convention, utländskt stöd, andel ursprungsfolk och geografisk 

koncentration. (se tabell. 2). Endast Colombia och Ecuador uppvisade samma värden på de 

sex kontrollvariablerna och således blev det de två länderna som inkluderades i 

undersökningens sista moment, vilket var undersökning av studiens beroende variabel antal 

rättigheter (se tabell. 3). 

Resultatet för Colombia och Ecuador i undersökningens tre moment sammanställs i följande 

tabell. 
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 Colombia Ecuador 

Oberoende variabel: 

 

  

 Andel 

afrodescendenter 

 

26 % 7,2 % 

Kontrollvariabler: 

 

  

 Icke exklusiv 

politisk gestaltning 

 

Ja Ja 

 Organ för politisk 

påverkan 

Ja Ja 

 

 Indigenous and 

Tribal Peoples 

Convention 

 

 

Ja 

 

Ja 

 Utländskt stöd 

 

Ja Ja 

 Andel ursprungsfolk 

 

3 % 7,5 % 

 Geografisk 

koncentration 

 

Ja Ja 

 Beroende variabel: 
 

  

 Antal rättigheter 

 

8 24 

 

Tabell 4. Uppvisad skillnad i den oberoende variabeln, kontrollvariablerna samt den 

beroende variabeln i Colombia och Ecuador. 

Med en variation i undersökningens oberoende variabel andel afrodescendenter, lyckad 

isolering av de sex kontrollvariablerna icke exklusiv politisk gestaltning, organ för politisk 

påverkan, indigenous and tribal peoples convention, utländskt stöd, andel ursprungsfolk, 

geografisk koncentration, samt uppvisad variation i undersökningens beroende variabel antal 

rättigheter, är det möjligt att svara på den fråga som presenterades i studiens början. 

Fråga: Finns det i den andinska regionen ett samband mellan hur stor andel 

afrodescendenterna utgör av ett lands totala befolkning och antalet rättigheter de har som 

folkgrupp? 

Utifrån Mills Method of Difference är undersökningens svar att i den andinska regionen finns 

det ett samband mellan hur stor andel afrodescendenterna utgör av ett lands totala befolkning 

och antalet rättigheter de har som folkgrupp. 
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Diskussion 
 

Analys av resultatet 
Eftersom Mills Method of Difference endast kan påvisa ett (i teorin kausalt) samband mellan 

två variabler går det teoretiskt sett inte att veta om det som antas vara den oberoende 

variabeln är den faktiska oberoende variabeln eller om den egentligen är den beroende 

variabeln och påverkas av det som antas vara den beroende variabeln. Utifrån den teori som 

studien bygger på kan undersökningens resultat tolkas som att det faktiskt är andelen 

afrodescendenter som är den oberoende variabeln och påverkar antalet rättigheter som är den 

beroende variabeln. Dock kan möjligheten att det är tvärtom inte helt uteslutas. Ett tänkbart 

resonemang om hur antalet rättigheter skulle kunna påverka andelen afrodescendenter är att 

en brist på kollektiva rättigheter och andra typer av lagar som riktar sig till dem som 

folkgrupp resulterar i att afrodescendenter börjar migrera till andra länder där de har ett 

bredare juridiskt skydd. 

Men utifrån antagandet att den faktiska oberoende respektive beroende variabeln är så som 

antagits i undersökningen skulle dess resultat kunna tolkas som att ju mindre andel 

afrodescendenterna utgör i ett land desto fler rättigheter får de som folkgrupp. Detta eftersom 

afrodescendenterna de facto har ett högre antal rättigheter i Ecuador där de representerar 7,2 

% av landets befolkning än vad de har i Colombia där de representerar 26 % av landets 

befolkning. Tolkningen skulle kunna styrkas av att skillnaden i andel afrodescendenter 

mellan Ecuador och Colombia är 18,8 procentenheter och skillnaden i antal rättigheter är 16 

rättigheter. 

Givetvis bör det också tas i beaktande hur variablerna är operationaliserade och i vilken enhet 

de mäts. Särskilt den beroende variabeln antal rättigheter har i denna undersökning mätts i 

just enheten antal rättigheter och har, bortsett från åtskillnaden mellan ett erkännande som 

comunidad och pueblo, och här har inte gjort någon analys eller värdering av de uppräknade 

lagarnas innehåll och retorik. 

Studiens validitet 

Val av fall 

Valet att i undersökningen låta en specifik region i Latinamerika utgöra urvalet för valet av 

fall beräknas till viss del bidra med ökad validitet för resultatet. Detta eftersom länderna i den 

andinska regionen enligt tidigare forskare anses ha flera liknande strukturella politiska och 

kulturella drag, vilka således indirekt isoleras för vid undersökningen utöver de sex 

kontrollvariablerna. 

Eftersom de utvalda kontrollvariablerna i denna studie inte använts i samma konstellation i 

tidigare forskning om Latinamerikas afrodescendenter är det rimligt att fundera över vilken 

påverkan de faktiskt har på antal rättigheter och erkänna möjligheten att de valda 

kontrollvariablerna skulle kunna ha en negativ påverkan av studiens validitet. 
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Undersökningens resultat visar att Bolivia och Peru skiljer sig från de två fall som valdes till 

analys i två en kontrollvariabeler vardera. Till skillnad från Colombia och Ecuador har 

afrodescendenterna i Bolivia inte mottagit något utländskt stöd. Likaså skiljer sig 

afrodescendenterna i Perus från de i Colombia och Ecuador eftersom de enligt studiens 

operationalisering inte anses ha genomfört en icke-exklusiv politisk gestaltning. Utifrån 

studiens resultat skiljer sig Bolivia och Peru från Colombia och Ecuador även i 

kontrollvariabeln andel urfolk. Det i övrigt lika resultatet i kontrollvariablerna för samtliga 

andinska länder leder naturligt till frågan huruvida utländskt stöd och icke-exklusiv politisk 

gestaltning har en relevant inverkan på antal rättigheter. Från tidigare bedriven forskning vet 

man att båda variablerna i vissa fall har haft en inverkan på afrodescendenternas möjlighet till 

politisk påverkan och mobilisering. Men från tidigare forskning om Latinamerikas 

afrodescendenter finns inget statistiskt signifikant framställt samband mellan möjlighet till 

politisk påverkan och mobilisering och antal rättigheter. Samma argument går att applicera 

på de övriga kontrollvariablerna.  

Andel urfolk är den enda kontrollvariabel som från tidigare forskning inte bevisats ha någon 

inverkan på afrodescendenternas möjlighet till politisk påverkan och mobilisering. En fråga 

som följaktligen uppstår är om det i det hypotetiska scenariot att Bolivia, Colombia, Ecuador 

och Peru hade uppvisat samma värde i kontrollvariablerna utländskt stöd och icke-exklusiv 

politisk gestaltning hade varit relevant att analysera Colombia och Ecuador tillsammans som 

länder med liknande relativt låga värde för andel urfolk och Bolivia och Peru för sig som 

länder med liknande relativt höga värde för andel urfolk, eller om alla fyra länder hade kunnat 

analyseras tillsammans. 

Resultatet från en analys med fyra länder skulle kunna argumenteras som mer signifikant än 

resultatet från en analys med endast två länder. Möjligheten finns att en analys med samtliga 

andinska länder hade genererat ett annat resultat för sambandet mellan andel 

afrodescendenter och antal rättigheter. Samtidigt eftersom Mills Method of Difference 

bygger på att hitta fall för analys som är så lika som möjligt går det även att argumentera för 

att validiteten i just denna studie gynnas av att åtskiljning görs utifrån värdena i samtliga 

utvalda kontrollvariabler eftersom deras inverkan på antal rättigheter ur en statistisk synpunkt 

inte är fastställt och det därför är fördelaktigt att isolera för samtliga. 

Val av material 

En betydande del av det statistiska material som denna studie använder, främst i fråga om 

afrodescendenternas och urfolkens populationsandel, är baserat på sammanställningar av 

nationella folkräkningar i vilka ländernas invånare själva får identifiera sin etniska tillhörighet 

utifrån ett begränsat antal alternativ. 

Vissa experter menar att negativa stereotypiska föreställningar om afrodescendenter kan leda 

till att människor undviker att identifiera sig som ”Svart”
91

, och att detta i sin tur leder till 

svarsbortfall vid folkräkningens etniska självidentifiering om det är det enda presenterade 

alternativet för afrodescendenter. Margarita Sanchez och Maurice Bryan skriver följande i en 
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 El Universal. 2011 (min översättning) 
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studie för Minority Rights Group International: “Across Latin America there are more than 

20 terms used to categorize Afro-descendants. These include: trigeño (wheat coloured); 

moreno (brown); zambo (half-indige-nous); pardo, mulatto (half-white); quadroon (three-

quarters white); octoroon (seven-eighths white); preto (dark), etc. – all designed to avoid 

having to define the individual as black. This is a direct reflection of the low regard in which 

African heritage is held, which makes some Afro-descendants of mixed ancestry much more 

likely to deny any African connections.” 
92

 Antroprologiprofessorn Bárbara Abadía Rexach 

vid Universidad de Puerto Rico uttrycker en viktig övergripande aspekt i Latinamerika 

kopplat till denna typ av autoidentifiering i en colombiansk artikel från 2011: ”Det finns 

ingen autentisk eller ren ras”och ”Vi är alla mixade”
93

. Alternativet ”svart” kan därför för 

många afrodescendenter upplevas som alltför snävt. 

I de senast genomförda folkräkningarna i den andinska regionen har följande svarsalternativ 

funnits för att urskilja ländernas afrodescendenter: 

 Bolivias folkräkning 2012: afro-bolivian (afroboliviano).
94

 

 Colombias folkräkning 2005: svart (negro), mulatt (mulato), afro-colombian 

(afrocolombiano), och afrodescendent (afrodescendiente). 
95

  

 Ecuadors folkräkning 2010: afro-ecuadorian/afrodescendent 

(afroecuatoriano/afrodescendiente), svart (negro), mulatt (mulato).
96

 

 I Perus folkräkning 2007 frågas inte efter någon etnisk tillhörighet utan efter vilket 

språk man först lärde sig att prata
97

, en fråga som (i de flesta länder) inte urskiljer 

afrodescendenter. 

 

Även om alla länder (förutom Peru) i den andinska regionens kan tyckas ha optimalt 

formulerade svarsalternativ för att få in statistik om ländernas afrodescendenter finns det 

fortfarande en risk för svarsbortfall. Och i en del av de befintliga studierna om Latinamerikas 

afrodescendenter framförs ibland alternativa estimeringar av hur stor andel de utgör av den 

totala befolkningen i vissa länder. Sammantaget finns det en möjlighet att användningen av de 

enligt vissa forskare bristfälliga folkräkningarna medför en negativ påverkan på 

undersökningens resultat. 

 

Vidare forskning 
Utifrån undersökningens resultat går det inte att säga om afrodescendenternas vardagliga 

situation är bättre i Colombia eller i Ecuador eftersom det inte går att säga om de på papper 

garanterade rättigheterna är implementerade och respekteras. 

                                                 
92

 Minority Rights Group International. 2003   
93

 El Universal. 2011 
94

 Instituto Nacional de Estadística. 2012 
95

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2005 
96

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2010 
97

 Instituto Nacional de Estadística e Informatica. 2007 



34 

 

Eftersom urvalet av länder gjorts från en geografisk region med liknande strukturella, 

kulturella och politiska drag bedöms undersökningens resultat vara representativt för den 

andinska regionen och dess länder. Resultatet bör även vara generaliserbart till andra 

latinamerikanska länder med liknande strukturella drag som de i den andinska regionen. 

Resultatet tros inte lika lätt kunna generaliseras till de latinamerikanska länder där 

afrodescendenterna utgör en majoritet av befolkningen eftersom de där har större möjlighet 

till politisk påverkan vid demokratiska val. 

Utifrån ovanstående resonemang uppstår några förslag på frågor för vidare forskning: 

 Hur påverkar antalet kollektiva rättigheter för afrodescendenter den andel de utgör av 

ett lands befolkning? 

 Är det så att ju mindre andel afrodescendenter utgör av ett lands befolkning, desto 

bättre och bredare kollektiva rättigheter får de? 

 Hur påverkar andelen afrodescendenter graden av implementering av deras 

garanterade kollektiva rättigheter? 

Slutsats 
Med Mills Method of Difference har denna studie av kombinerad förklarande och kvantitativ 

karaktär sökt svara på frågan om det i den andinska regionen finns ett samband mellan hur 

stor andel afrodescendenterna utgör av ett lands totala befolkning och antalet rättigheter de 

har som folkgrupp. Utifrån fallen Colombia och Ecuador där det var möjligt att isolera för 

studiens utvalda kontrollvariabler är slutsatsen att det inom ramen för Mills Method of 

Difference finns ett kausalt samband mellan variablerna andel afrodescendenter och antal 

rättigheter. Huruvida det som i studien antas vara den oberoende variabeln är den faktiska 

oberoende variabeln i det påvisade sambandet går inte att fastställa med den valda metoden. 

Men undersökningens resultat kan ändå tolkas som att det är andelen afrodescendenter som 

påverkar antalet rättigheter. Studien anses uppnå syftet att närma sig den hypotes framförd av 

Donna Lee Van Cott i hennes verk The Friendly Liquidation of the Past samt att bidra med till 

forskning på ämnet Latinamerikas afrodescendenter. 
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