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EUs utvikling innenfor utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk 
har vært omfattende de siste årene. To av arbeidsgruppene i EUs 
grunnlovskonvent var nedsatt for å jobbe med denne tematikken,1 
og EU lanserte en egen sikkerhetsstrategi, presentert av høykom-
missær Javier Solana i desember 2003. Internt har EU også nylig 
vedtatt å opprette ni kampgrupper med 1500 soldater i hver gruppe, 
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1 Henholdsvis arbeidsgruppe syv «Eksterne relasjoner» og arbeidsgruppe åtte «Forsvar», 
se mer på konventets webside: http://european-convention.eu.int/ 



Bokspalte90

NUPI  MARS  05

mens grunnlovsforslaget innebærer et forsterket samarbeid i den 
utenriks- og sikkerhetspolitiske dimensjonen, blant annet ved å 
opprette en egen utenriksministerstilling, forsvarsbyrå, solidaritets-
klausul og utdype de militære og sivile krisehåndteringsoppgavene. 
Eksternt utviser EU nå en global diplomatisk aktivitet i forskjellige 
geografiske områder som i EUs historie mangler sidestykke, blant 
annet i Ukraina, Israel/Palestina, Iran og Kina. Unionen er nå også 
engasjert i flere militære og sivile operasjoner i Bosnia, Makedonia, 
Kongo og Georgia.2 EU er med andre ord en mektig internasjonal 
aktør, med økende globale ambisjoner.

Utviklingen av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk 
medfører ikke bare endringer for nasjonale og europeiske be-
slutningsprosesser, men påvirker også mer grunnleggende hva 
slags regional orden vi aner konturene av i dagens Europa. Mens 
forstillingen om EU som en sivilmakt stod sterkt på 1970- og 80-
tallet (Duchêne 1972) og gav opphav til klisjeen om EU som en 
«økonomisk kjempe, politisk pygmé (og forsvarspolitisk mark3)», 
har mye av litteraturen om denne delen av EU vært sentrert rundt 
spørsmål om EU i det hele tatt har en egen utenrikspolitikk (Bull 
1982, Ifestos 1987, Pijpers 1991). Det produseres imidlertid nå 
mange analyser som forsøker å gripe hvilke endringer utviklingen 
av en egen utenriks- og sikkerhetspolitikk for EU medfører, både 
for beslutningsprosesser og samarbeidsformer i skjæringspunktet 
mellom det nasjonale og det europeiske nivå.4 

Antologiene som behandles i dette essayet har samme brede 
utgangspunkt – å kaste lys over forskjellige aspekter ved den uten-
riks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingen i EU – men har 
likevel noe ulike formål. Mens to av dem er akademiske analyser 
av ledende europeiske forskere som søker å gripe utviklingen 
teoretisk og empirisk, er en av bøkene skrevet av EU-praktikere 
og behandler «veien til en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk 
for EU». Mens de to akademiske bøkene har et noe bredere fokus, 
EUs – eller Europas – utenrikspolitikk, fokuserer praktikerne i 

2  EU har for øyeblikket fem pågående internasjonale operasjoner (én militæroperasjon 
(EUFOR – ALTHEA) og én politioperasjon (EUPM) i Bosnia-Hercegovina, én poli-
tioperasjon i Makedonia (EUPOL PROXIMA), én såkalt «rule of law»-utsending til 
Georgia (EUJUST THEMIS), samt én politioperasjon i Kongo (EUPOL KINSHASA). 
To av EUs internasjonale operasjoner er avsluttet, henholdsvis EUs militæraksjon i 
Makedonia, operasjon CONCORDIA (31.03.–15.12.2003) og EUs militære operasjon 
i Kongo, ARTEMIS, som varte fra juni til september 2003. 

3  Se for eksempel Chris Hill (2003). En slik betegnelse, «økonomisk kjempe, men politisk 
dverg», har for øvrig også vært mye brukt på Tyskland. 

4  For en utmerket oversikt over litteratur knyttet til EU, FUSP, ESDP, se FORNETs 
webside: http://www.fornet.info/CFSPforum.html
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større grad på EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP).5 Der-
med blir det mulig å kontrastere praktikernes og ekspertenes ulike 
syn og innfallsvinkler på denne utviklingen av EU, samt å trekke 
opp videre implikasjoner – teoretiske så vel som empiriske – for 
forståelsen av den utenriks- og sikkerhetspolitiske dimensjonen ved 
EU-samarbeidet, også for Norges del.

Hvordan utvikle teorier som fanger opp EUs utenrikspolitikk?
Rethinking European Union Foreign Policy har sitt utspring i en 
konferanse som ble avholdt ved Universitetet i Aberystwyth i Wa-
les, som samlet forskere innenfor ulike fagdisipliner som europeisk 
integrasjon, internasjonal politikk og utenrikspolitisk analyse.6 
Boken drøfter blant annet forholdet mellom EU og medlemsstatene, 
deres samhandling og interaksjon, samt hva slags internasjonalt 
system aktørene opererer innenfor og hva som kjennetegner en 
gryende utenrikspolitisk integrasjon i Europa. Felles for bidragene 
i boken er misnøye med eksisterende teorier og begreper (derav 
tittelens Rethinking), og et kjennetegn er bidragsyternes betoning 
av hvordan normer, ideer, diskurser og identiteter bidrar til sosial 
og politisk utvikling innenfor EUs utenrikspolitikk. Formålet med 
antologien er å bidra med analytiske tilnærminger som, i større 
grad enn «tradisjonelle» teorier, er egnet til å fange ulike trekk ved 
EUs utenrikspolitikk. Utgangspunktet for flere av bidragene er at 
studiet av EUs utenrikspolitikk er «pre-teoretisk» eller «under-
teoretisert», og de ulike forfatterne søker dermed å utvikle bedre 
analyseredskaper og teorier for å få fatt på hva slags type utvikling 
og prosesser som foregår i samspillet mellom det europeiske og 
det nasjonale nivå. 

Boken innledes med et bidrag, «The Study of EU Foreign Po-
licy: Between International Relations and European Studies», av 
redaktørene Ben Tonra og Thomas Christiansen, som drøfter EUs 
utenrikspolitikk som et studieobjekt mellom internasjonal politikk 
og europeisk integrasjon. Med fremveksten av et overgripende 
utenrikspolitisk system innenfor saksområder som handel, økonomi, 
menneskerettigheter, utvidelse, sikkerhet og forsvar, identifiserer 
Tonra og Christiansen tre hovedutfordringer i studiet av unionens 

5  EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) er en del av den såkalte søyle II i EU, 
og EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP) er en integrert del av FUSP.

6  IP-instituttet ved Universitetet i Aberystwyth er det eldste i verden. Ole Wæver (2004) 
har gitt dette instituttet status som en egen «skole» i studiet av internasjonal politikk, 
som det ledende eksempel på kritiske teoristudier av sikkerhet. 
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utenrikspolitikk: For det første ønsker de å «rekonseptualisere» EUs 
eksterne politikk som utenrikspolitikk – for dermed å kunne benytte 
begreper utviklet av den brede litteraturen innenfor utenrikspoli-
tisk analyse (foreign policy analysis). For det andre diskuterer de 
utviklingen av utenrikspolitikken i EU opp mot fagdisiplinen inter-
nasjonal politikk, med vekt på den transformasjon EU som politisk 
system har gjennomgått den siste tiden. For det tredje er en ambisjon 
å trekke inn den siste utviklingen i debatten om integrasjonsteori, 
nærmere bestemt utfordringene fra konstruktivisme opp mot de 
mer tradisjonelle – og dominerende – rasjonelle/intergovernmentale 
tilnærminger til studiet av EUs utenrikspolitikk.

Videre drøfter Tonra og Christiansen om EUs utenrikspolitikk 
er et nytt regime i internasjonal politikk. Selv om det ofte er et gap 
mellom de politiske erklæringene i EU og utformingen av konkret 
politikk, mener forfatterne at det har vært en slående utvikling av 
et politisk beslutningssystem for EUs utenrikspolitikk. Mer konkret 
fokuserer de på denne utviklingen langs tre akser: For det første 
hevder de å ha observert en betraktelig styrking av de byråkratiske 
strukturene og kapasitetene i EUs utenrikspolitikk.7 For det andre 
påpeker de at agendaen og den substansielle politikken EU nå fører, 
har utviklet seg betydelig over tid. Mens EU før Maastrichttraktaten 
i overveiende grad var et økonomisk prosjekt, er nå sikkerhets- og 
forsvarspolitikk høyt på EUs dagsorden. For det tredje har beslut-
ningsprosedyrene i EU beveget seg fra et formelt intergovernmenta-
listisk system i retning av mer «kommunitarisering» med økt fokus 
på effektive og koherente avgjørelser. Et kjernespørsmål for de ni 
bidragene i boken er dermed: Hva karakteriserer dette utenrikspo-
litiske beslutningsregimet? 

Et problem for antologien, særlig for bidragene som inneholder 
empiriske analyser, er imidlertid at konferansen den springer ut 
fra, ble arrangert for flere år siden.8 Redaktørene kunne i forordet 
godt ha gjort leserne oppmerksom på at konferansen faktisk ble 
avholdt i mai 1998. Nå er riktignok ikke de empiriske trekkene 
ved europeisk utenrikspolitikk hovedfokuset i boken, men enkelte 
bidrag er utdatert når det gjelder den siste utviklingen av EUs uten-

7  Denne utviklingen blir ofte karakterisert som en «institusjonalisering» (se Michael E. 
Smith 2004) eller «brusselisering» (se Allen 1998) av EUs utenrikspolitikk. I dette ligger  
at det har skjedd en gradvis overføring av beslutningsmyndighet fra medlemsstatene til 
Brussel. Det er likevel, ifølge Allen, nasjonale representanter som forhandler i Brussel, 
men de Brussel-baserte utenrikspolitiske strukturer har styrket seg på bekostning av de 
nasjonale. 

8  Se websiden: http://www.aber.ac.uk/interpol/eust/ 
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rikspolitikk. Det gjelder temaer som for eksempel utvidelsen med ti 
nye medlemsstater, bestemmelsene i konventet og konstitusjonen, 
sikkerhetsstrategien og EUs økende engasjement i internasjonale 
militære og sivile operasjoner.

 Bidragene i antologien illustrerer først og fremst at det ikke er 
ett teoretisk paradigme i studiet av EUs utenrikspolitikk, men sna-
rere en teoretisk pluralisme. De fleste av bidragene kan plasseres 
innenfor en bredere «sosialkonstruktivistisk» tilnærming, og de 
fleste deler en misnøye med den tradisjonelle realismetilnærmingen 
til internasjonal politikk. Men det kan innvendes her at selv om 
1990-tallets metadebatt mellom sosialkonstruktivisme og realisme 
var viktig nok, er ikke det å distansere seg fra realismen i utgangs-
punktet like spenstig og originalt i 2004 som det var for noen år 
siden. Slik sett er det tydelig at også det teoretiske utgangspunktet 
for boken er noe foreldet. Imidlertid argumenterer flesteparten av de 
teoretiske bidragene for at EU har en utenrikspolitikk og at denne 
bør analyseres med nye tilnærminger – et utgangspunkt som frem-
deles er relevant. Debatten om EU har en felles utenrikspolitikk, 
er ikke lagt død – flere har jo hevdet dette senest i forbindelse med 
den europeiske splittelsen i Irak-krisen – og slik sett må det under-
strekes at bokens teoretiske bidrag fremdeles er meget aktuelle. 
Ikke minst fordi boken nettopp kritiserer de teoretiske antakelsene 
som implisitt ligger til grunn for analyser som hevder at EU ikke 
har noen utenrikspolitikk. Boken stiller dermed grunnleggende 
spørsmål ved hvilke antakelser vi gjør oss om det internasjonale 
system, samspillet mellom aktørene i dette systemet og betingel-
sene for integrasjon i utenriks- og sikkerhetspolitikk. Realistenes 
forutsetning om et anarkisk, «westfalsk», internasjonalt system, 
hvor statene utelukkende søker å hevde egeninteresser, med militær 
makt som det ytterst sett viktigste instrument, gjør at de aldri vil 
få øye på utviklingen som skjer i dagens Europa. EU blir dermed 
ikke med sin felles utenriks- og sikkerhetspolitikk regnet som en 
tung internasjonal aktør, og hvis det av og til produseres effektive 
vedtak av betydning, er det fordi de tre store statene tilfeldigvis har 
overlappende interesser på et gitt saksfelt.

Boken har sin største styrke i de nyanserte teoretiske bidragene 
til studiet av EUs utenrikspolitikk, hvor bidragsyterne søker å for-
ene innsikter fra to ulike fagtradisjoner: internasjonal politikk og 
europeisk integrasjon. Typisk i så måte er Knud Erik Jørgensens 
bidrag, «Theorising the European Union’s Policy». I likhet med 
bokens redaktører argumenterer Jørgensen for at europeiske uten-
rikspolitiske aktiviteter nå er så betydelige at det er viktig med forsk- 
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ning på denne utviklingen. Videre karakteriserer han de politiske 
prosessene som produserer europeisk utenrikspolitikk, som markant 
forskjellige fra en stats utenrikspolitiske beslutningsprosesser. 
Ifølge Jørgensen har EU et janusansikt som består i at unionen både 
er en arena og på samme tid en aktør. Jørgensen påpeker videre at 
ytterligere kompliserende faktorer knyttet til å gripe EUs utenriks-
politikk er at forholdet mellom medlemsstatene og EU primært er 
ikke-hierarkisk. På denne bakgrunn anbefaler Jørgensen å benytte 
Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ handling som mulig 
analyseverktøy. Dette perspektivet antar at aktører er rasjonelle i 
den grad de evner å gi grunner og argumenter myntet på å nå felles 
forståelser – i motsetning til rasjonalitet forstått som evne til å mak-
simere egne interesser. Jørgensen følger imidlertid ikke opp dette 
forslaget ved f. eks. å skissere hvordan et slikt perspektiv kunne vært 
anvendt og operasjonalisert i videre studier av FUSP, og også her 
gjenspeiles det at bidragene er skrevet for en stund siden. En rekke 
studier har nå anvendt denne teoretiske tilnærmingen, ikke bare i 
studier av EU, men også av internasjonal politikk mer generelt.9 
Jørgensen mener imidlertid at mye av den tidligere forskningen har 
tatt feil om utviklingen av EUs utenrikspolitikk, og dette skyldes 
særlig at forskerne har studert medlemsstatenes ulike nasjonale 
utenrikspolitikker uavhengig av det europeiske nivå, samtidig som 
EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk har blitt analysert med 
bakgrunn i statssentrerte begreper.

Interessant nok ender en del av bidragene opp med å anbefale 
bruk av klassisk teori anvendt på dette analyseobjekt som er i stadig 
utvikling (flere av bidragene fremhever at EUs utenrikspolitikk er 
et moving target). Jacob C. Øhrgaard argumenterer for eksempel 
for at neofunksjonalismen er best egnet til å analysere EUs uten-
rikspolitikk. For det første fordi neofunksjonalismen, slik den kom 
til uttrykk hos Haas (1958) og Lindberg (1963), ikke har et aktør-
begrep som ekskluderer betydningen av nasjonale regjeringer og 
nasjonale byråkrater i integrasjonsprosessen. Selv om FUSP stort 
sett er et intergovernmentalt rammeverk, er det per se ingen god 
grunn til å utelukke neofunksjonalismen, hevder Øhrgaard. For det 
andre er den godt egnet til å fange opp de sosialiseringsprosessene 
som foregår innen den europeiske utenrikspolitiske elite når felles 
posisjoner skal nås innenfor FUSP. For det tredje har neofunksjona-

9  For dette perspektivet og studier av EU, se for eksempel Joerges & Vos (1999), Eriksen, 
Joerges & Neyer (2003) og Sjursen (2003, 2004), for dette perspektivet anvendt mer 
generelt i internasjonal politikk, se for eksempel Risse (2000), Müller (2001, 2004) og 
Lose (2001). 
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lismen analytisk forklaringskraft når det gjelder samspillet mellom 
nasjonale og felles europeiske interesser i beslutningsprosessene, 
hvor Øhrgaard identifiserer en spillovereffekt til et økt fokus på 
felles interesser i både omfang og nivå.10

Denne noe mer fleksible varianten av neofunksjonalismen kan, 
slik den er skissert av Øhrgaard, være godt egnet til å få tak på den 
gradvise og inkrementelle utviklingen av FUSP. Den samme orien-
teringen mot den eldre faglitteraturen gjelder også for bidraget til 
Adrian Hyde-Price, som blant annet henviser til Hans Morgenthau, 
Max Weber og Graham Allisons tre modeller for utenrikspolitisk 
beslutningstaking. Forskning bygger på den til enhver tid akkumu-
lerte viten som eksisterer, og det er selvfølgelig nødvendig å bygge 
på eksisterende teorier og begreper gitt at disse kan bidra til gode 
forklaringer og analyser av sentrale utviklingstrekk ved dagens 
utenriks- og sikkerhetspolitiske system i Europa. Selv om disse 
tradisjonelle konsepter sprang ut av en helt annen kontekst, påpekes 
det at de kan tilpasses utenrikspolitikkens endrete vilkår i dagens 
Europa. Hyde-Price utvider dermed modellen sin til også å inklu-
dere identiteter, som en tredje pilar ved siden av det «klassiske» 
fokuset på interesser og institusjoner i politikkutformingen. 

Identitet er også i fokus for Lisbeth Aggestam, som vektlegger 
identitet og rolleforståelse i sitt bidrag om europeisering av uten-
rikspolitikken til Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Aggestam 
undersøker induktivt tre rolleforståelser hos disse landene relatert 
til lederskap, partnerskap og uavhengighet. Hun finner at de tre 
store statene er divergerende og motstridende i sine roller, men et 
kjernefunn – som strider mot bokens underliggende premiss om 
en økende sosialisering og europeisering av nasjonale aktører – er 
ifølge Aggestam at «[t]he actors involved still regard their inter- 
action in a strategic and self-interested manner. Legitimisation of 
foreign policy action still takes place primarily at the level of the 
nation-state» (s. 97).

Det kan imidlertid etterlyses mer sammenheng i boken. Redak-
tørene Tonra og Christiansen argumenterer for å studere EUs uten-
rikspolitikk bredere enn ved utelukkende å fokusere på den felles 
utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP) i søyle II. Brian White 
forfølger dette argumentet mer systematisk i bidraget sitt i Rethin-
king European Union Foreign Policy, og han har også et kapittel 

10  Flere studier dokumenterer at det har oppstått en såkalt koordineringsrefleks hvor 
aktørene i EUs utenrikspolitikk tar hensyn til hverandres ulike interesser og posisjoner 
når felles politikk skal utformes (for noen nyere studier av dette, se Michael E. Smith 
2001, og Kenneth Glarbo 2001).
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i Contemporary European Foreign Policy hvor han tar til orde for 
å utvide analysefokuset fra utelukkende fokus på FUSP i søyle II 
til å omfatte tre ulike subsystemer av europeisk utenrikspolitikk: 
«Europeisk» utenriks- og sikkerhetspolitikk dannes på flere nivåer; 
i EU-kommisjonen i søyle I, i FUSP i søyle II og i tillegg har de 
ulike medlemsstatene egen nasjonal utenrikspolitikk. Men denne 
anbefalingen fra redaktørene og White følges ikke opp, og bidragene 
spriker mye med hensyn til hva som er analyseobjektet. Riktignok 
er det enkelte forfattere som følger opp Whites brede tilnærming 
(Sjursen og Smith), men flere bidrag analyserer først og fremst 
FUSP (søyle II) (Øhrgaard) eller aktørene i FUSP (Aggestam, 
Hyde-Price). Et mer stringent fokus på hva som er analyseobjektet 
(flernivåsystem eller kun FUSP?), savnes derfor i antologien. Den 
kunne på denne bakgrunn vært tjent med avsluttende kapittel som 
oppsummerte de viktigste teoretiske funnene og forslag til teoretisk 
videreutvikling, samt skissert hypoteser som kunne egne seg for 
videre empirisk testing. 

Europas nåværende utenrikspolitikk: mangfold av analytiske 
dimensjoner og påfølgende casestudier
Contemporary European Foreign Policy, redigert av Walter Carls- 
næs, Helene Sjursen og Brian White, har et tilsvarende siktemål 
som Rethinking European Union Foreign Policy: å utvikle nye 
begreper og teorier for å analysere europeisk utenrikspolitikk. Flere 
av bidragsyterne (Knud Erik Jørgensen, Helene Sjursen og Brian 
White) i Rethinking European Union Foreign Policy er også repre-
sentert i Contemporary European Foreign Policy. Denne boken er 
etter mitt skjønn et mer komplett bidrag til forståelsen av europeisk 
utenrikspolitikk. Antologien er delt inn i tre deler, hvorav den første 
drøfter nåværende teorier og begreper i studiet av Europas utenriks- 
politikk (Carlsnæs, White og Jørgensen), mens del to inneholder 
syv såkalte analytiske dimensjoner av europeisk utenrikspolitikk 
– noe som illustrerer hvilket komplekst system dagens europeiske 
utenrikspolitikk utgjør. I del tre er hver casestudie relatert til de 
analytiske bidragene i del to. Antologien kunne muligens vært tjent 
med en strammere redigering i denne delen, vel å merke dersom 
formålet var at de empiriske studiene skulle bygge eksplisitt på 
de teoretiske rammeverkene som ble skissert i del to. Kun enkelte 
bidrag i del III relaterer den empiriske diskusjonen til de begreper 
og konsepter som blir foreslått i del II. En svakhet er derfor at de 
fleste bidragene i del III ikke knyttes i mer enn tematisk forstand 
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til de foregående analysebidrag. 
Denne brede tilnærmingen illustreres blant annet ved bidraget 

til Michael Smith, «Foreign Economic Policy», som analyserer de 
økonomiske aspektene ved EUs utenrikspolitikk. Han argumenterer 
for en analyse på to nivåer hvor en kollektiv utenriksøkonomisk 
politikk utøves gjennom EUs institusjoner, særlig i søyle I, mens 
han på det nasjonale nivå identifiserer en europeisering av de 
nasjonale utenriksøkonomiske politikkene. Smiths bidrag følges 
så opp av en innsiktsfull casestudie av EUs utenriksøkonomiske 
politikk relatert til unionens middelhavspolitikk av Ricardo Gomez 
og George Christou. Kapittelet vier særlig oppmerksomhet til 
unionens Middelhavsstrategi, vedtatt i 1995 i Barcelona. Det er 
i første rekke Spania, Portugal, Frankrike og Italia som har vært 
sentrale i utviklingen av dette regionale samarbeidet, som bygger 
på en utbredt EU-tilnærming: å forsøke å bidra til regional stabilitet 
gjennom økonomisk samkvem. Imidlertid påpeker forfatterne at 
EUs middelhavspolitikk til tider har vært for diffus, og ikke har 
gitt de resultatene unionen håpte på innledningsvis.

Helene Sjursen analyserer sikkerhets- og forsvarsdimensjonen 
ved europeisk utenrikspolitikk med utgangspunkt i teorien om kom-
munikativ handling – en tilnærming som også Jørgensen foreskrev i 
Rethinking European Union Foreign Policy. Ut fra et slikt teoretisk 
(mikro-) perspektiv antas det at aktører er rasjonelle når de gjennom 
gjensidig anerkjente begrunnelser og argumenter kommer frem til 
felles løsninger, og bidraget til Sjursen argumenterer for at sentrale 
trekk ved utviklingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk er 
problematiske å forstå uten å benytte disse teoretiske analysered-
skapene. Med dette som utgangspunkt kritiserer Sjursen ikke bare 
de tradisjonelle realistiske tilnærmingene til studier av sikkerhet, 
men også de «nye» sikkerhetsskoler, som København-skolen, for å 
ha et aktørbegrep som er for tett knyttet opp mot en instrumentell 
maktbasert tilnærming. Videre kritiserer Sjursen København-skolen 
for å være for uklar med hensyn til om det er en normativ tilnærming 
involvert i analysen av sikkerhet. Ifølge Sjursen er det problematisk 
at København-skolen ikke er eksplisitt nok når normative overvei-
elser av typen «hva bør sikkerhetspolitikk handle om?» drøftes. 
Bidraget til Sjursen følges opp i del III av boken med en grundig og 
velinformert empirisk casestudie av EUs politioperasjon i Bosnia 
av Annika S. Hansen.

Videre er diplomatiets rolle i dagens europeiske utenrikspolitikk 
behørig dekket i boken. Dette temaet er særlig aktuelt ettersom for-
slaget til en grunnlovstraktat for EU nettopp innebærer opprettelsen 
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av eget diplomatisk korps til disposisjon for den foreslåtte posten 
som utenriksminister for EU.11 Brian Hocking i del II, og Alasdair 
Blair i del III, drøfter blant annet hvilken betydning medlemskap 
i EU har for nasjonale diplomatiske systemer, og hvorvidt det ek-
sisterer et eget kollektivt EU-diplomati. Sentrale funn her er blant 
annet at ettersom flere og flere politiske saksområder faller inn 
under EUs myndighetsområde, er diplomatiet i større grad løsrevet 
fra de ulike medlemsstatenes respektive utenriksdepartementer, 
samt at den diplomatiske aktiviteten i Brussel er fragmentert og 
foregår i mer uformelle rammer. Diplomatiets rolle behandles også 
av Magnus Ekengren og Bengt Sundelius, som ser på hvordan EUs 
flernivåsystem påvirker nasjonal samordning og koordinering av 
utenrikspolitikk. Ekengren har også et eget empirisk kapittel som 
drøfter denne tematikken – eksplitt anvendt på hvordan Sverige 
samordnet og koordinerte utenrikspolitikken i forbindelse med 
håndhevingen av formannskapet i 2001. Ekengrens funn støtter de 
andre bidragene i boken, og i konklusjonen vektlegger han særlig 
de komplementære aspektene ved samspillet mellom det europeiske 
og nasjonale nivå i utenrikspolitisk koordinering: 

 This case study points in the direction that the EU multi-layered pol-
ity is evolving along the lines of complementary, rather than shared 
or divided, sovereignty. European foreign policy, as the exercise of 
complementary sovereignty, certainly takes us beyond intra-European 
diplomacy in our analyses of the Union. The pattern found here raises 
fundamental questions about the meaning of concepts of foreign policy, 
policy co-ordination and the common interests (s. 224). 

Også i denne antologien er identitet viet mye oppmerksomhet. Ul-
rich Sedelmeier studerer særlig to komponenter av EUs identitet: 
respekt for menneskerettigheter og demokrati. Sedelmeier disku-
terer på en meget informativ måte hvorvidt identiteter og normer 
utelukkende er i tråd med materielle egeninteresser, slik man ville 
forvente på bakgrunn av rational choice-antakelser, eller om nor-
mer og identiteter også bidrar til å konstituere en mer regelstyrt 
atferd hos aktørene i EUs utenrikspolitikk, slik man ville anta med 
utgangspunkt i sosiologisk-institusjonelle antakelser. Dessverre blir 
ikke Sedelmeiers bidrag fulgt opp analytisk i bokens casestudie 
av kollektiv identitet (kapittel 14 «Collective identity: The Greek 

11 Se Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe, del III, kapittel II, artikkel 
III-296. 
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Case» av Michelle Pace). Den ene komponenten av EUs identitet 
som Sedelmeier skisserer, menneskerettighetsdimensjonen, følges 
imidlertid godt opp av bidragene til Janne Haaland Matlary og 
Agustín José Menéndez. Matlary skisserer hvordan menneskeret-
tigheter kan utgjøre en utenrikspolitisk «verktøykasse» for EU, blant 
annet ved bruk av kondisjonalitet overfor tredjeland (slik det ble 
gjort i utvidelsesprosessen)12, bruk av menneskerettighetsklausul 
ved inngåelse av handelsavtaler med tredjeparter, samt at EU kan be-
nytte sosiale og rettslige sanksjoner mot aktører i det internasjonale 
system som ikke opprettholder respekten for menneskerettigheter. 
Juristen Menéndez drøfter EUs inkorporering av menneskerettig-
hetscharteret i traktatgrunnlaget – slik det er foreslått i kapittel II 
i EUs grunnlovstraktat – og de rettslige implikasjonene av dette 
for EUs eksterne politikk.13 Dette bidraget utfyller dermed den i 
overkant politikkorienterte og «statsvitenskapelige» analysen som 
ofte overser rettens betydning i utenrikspolitikk. Menéndez påpe-
ker at EUs krav om respekt for menneskerettigheter og demokrati 
har vært konsekvente og betydningsfulle i tidligere utvidelser av 
EU.14 Samtidig viser han at menneskerettighetscharteret i økende 
grad benyttes internt i EU som referanse for medlemsstatenes de-
mokratiske kvaliteter, og også eksternt blant annet ved at enhver ny 
handelsavtale EU inngår med tredjeland, inneholder en menneske-
rettighetsklausul. Bidraget illustrerer på en god måte hvor viktig den 
rettslige dimensjonen er i EU, og det er på denne bakgrunn rimelig 
å hevde at forholdet mellom stater i Europa reguleres av felles lov-
verk og institusjoner – ikke militær maktbalanse, som historisk sett 
har regulert forholdet. EUs utenrikspolitiske system utfordrer derfor 
prinsippene om statlig suverenitet og ikke-innblanding i interne 
anliggender. Dette temaet tas også opp, men bidraget til Bertrand 
Badie, «Sovereignty and Intervention», mangler et klart analytisk 

12  De såkalte København-kriteriene ble vedtatt i 1993 og er et eksempel på EUs bruk av 
kondisjonalitet. De stadfestet at for å bli medlemmer måtte kandidatlandene ha stabile 
institusjoner som garanterer demokrati, fungerende rettsstater, menneskerettigheter og 
respekt for og beskyttelse av minoriteter; en fungerende markedsøkonomi og en evne 
til å takle det konkurransepregede presset og markedskreftene innen EU, samt en evne 
til å påta seg de forpliktelser et medlemskap fører med seg, blant annet fastholdelse av 
målene til den politiske, økonomiske og monetære union.

13  Menneskerettighetscharteret ble lansert på Nice-toppmøtet i 2000 og er i sin helhet 
foreslått som kapittel II i grunnlovstraktaten som er under ratifisering i de ulike med-
lemsstatene. 

14  Andre internasjonale organisasjoner (med unntak av Europarådet) har ikke vektlagt slike 
betingelser for medlemskap. Det portugisiske diktaturet under Salazar stod for eksempel 
ikke i veien for medlemskap i frihandelsforbundet EFTA og NATO. Ved utvidelsen 
av EF til Hellas (1981), Spania og Portugal (1986) var det ifølge Menéndez tydelig at 
disse måtte være demokratiske for å kunne bli medlemmer. 
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fokus og er derfor et av de svakere i antologien.
En rekke av bidragene i Contemporary European Foreign Po-

licy plasserer seg i en videre og stadig mer tiltakende debatt i 
faglitteraturen og offentlige debatten; nemlig om EU har en egen, 
karakteristisk betydning i det internasjonale system, og hva slags 
rolle EU bør spille i internasjonal politikk. Av de mer akademiske 
bidragene har Ian Manners (2002) tatt opp tråden fra Duchênes 
konsept om EU som sivilmakt og lansert ideen om «normative 
power Europe». Det er særlig EUs spesielle form for organisering 
(en mellomting mellom stat og internasjonal organisasjon) og EUs 
historiske kontekst (at organisasjonen sprang ut av andre verdens-
krigs ruiner) samt at EUs internasjonale politikk er forankret i 
politisk-legale forordninger (traktater, konstitusjon) som gjør at EU 
i så sterk grad fokuserer på normer og verdier i det internasjonale 
system – og dermed endrer betingelsene for internasjonal politikk 
i og utenfor Europa. Tesen er interessant og provoserende, og selv 
om dette verdigrunnlaget synes å være et gjenomgående trekk ved 
EUs utenrikspolitikk, er det samtidig flere studier (deriblant bidraget 
til Smith og Sjursen i Rethinking European Union Foreign Policy) 
som viser at EU ikke alltid er konsekvent i sitt fokus på demokrati 
og menneskerettigheter. Videre forskning bør derfor fokusere på 
om EU anvender doble standarder når det gjelder respekt for de-
mokrati og menneskerettigheter – én for unionens medlemsstater og 
én for tredjeland – eller om dette forfølges konsekvent. Like viktig 
– og mer grunnleggende – bør også videre studier drøfte hva slags 
betydning denne rettslige komponenten har for utviklingen av en 
ny regional orden i Europa.

Contemporary European Foreign Policy har et større – og 
mer oppdatert – empirisk fokus enn Rethinking European Union 
Foreign Policy, og fortjener utvilsomt ros for forsøket på å skape 
en sammenhengende antologi. Boken er et godt og viktig bidrag 
– empirisk så vel som teoretisk – for å forstå vesentlige trekk ved 
dagens europeiske utenrikspolitikk. Boken kan derfor anbefales 
– ikke bare for et akademisk publikum, men også for en bredere 
leserskare – diplomater, politikere, offiserer og andre, generelt 
interesserte.

Bredere leserskarer har allerede plukket opp debatten om forhol-
det mellom USAs og EUs utenrikspolitikk, eller forholdet mellom 
makt og rett. Etter Kagans (2003) og Coopers (2003) pamfletter 
er det nå flere som diskuterer hvilke konsekvenser utviklingen av 
militære kapabiliteter for EU har, både for unionens egen del og 
i det internasjonale systemet for øvrig. Mens tenketanker og for-
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holdet mellom praktikere og akademikere har vært en sentral del 
av amerikansk utenrikspolitikk over flere år, er det nå interessant å 
merke seg at denne utviklingen tilsynelatende er i ferd med å skje 
i Europa – og da særlig i Brussel. 

Hvor står EU, og hvordan bør EU utvikle seg i sikkerhets- og 
forsvarspolitikken?
I 2004 utkom også The Path to European Defence, en debattbok 
med bidrag fra en rekke EU-praktikere som Javier Solana, den bel-
giske statsminister Guy Verhofstadt (som også var aktuell som ny 
president for Kommisjonen), samt nylig avtroppede kommissærer 
som Erkki Liikanen og Philippe Busquin. Det er imidlertid ulike 
EU-parlamentarikere som har flest bidrag, deriblant redaktøren, 
Karl von Wogau. Boken har et deskriptivt siktemål: å belyse hvor 
EU nå står i sikkerhets- og forsvarspolitisk integrasjon, samt et mer 
normativt formål, nemlig hvordan EU bør utvikle seg videre for å 
håndtere de endrete betingelsene i global og internasjonal politikk 
ved inngangen til det 21. århundre.

Boken er omfangsrik. Hele 24 bidrag er inkludert, delt inn i fire 
hoveddeler. Den første delen tar opp nåværende status for EUs felles 
sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP), samt hovedutfordringer for 
videre utvikling. Del to drøfter det nye sikkerhetspolitiske landska-
pet EU opererer innenfor, med vekt på nye trusler som internasjo-
nal terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen. Del tre 
tar for seg institusjonelle aspekter ved utviklingen av ESDP, med 
ulike syn fra partiene som er representert i EU-parlamentet. Den 
siste delen av boken behandler industrielle deler av europeisk for-
svarspolitikk, med fokus på etterretning, forskning og teknologisk 
utvikling, samt mulighetene for økt europeisk samarbeid innenfor 
forsvarsindustrien. 

De fleste av bidragene er skrevet i tidsrommet mellom juni og 
oktober 2003, og noen av dem begynner allerede å bli utdatert 
hva gjelder den seneste utviklingen av EU. Eksempler på det er 
vedtakene knyttet til å utvikle kampgrupper og EUs økte diplo-
matiske aktivitet i Ukraina og Iran, samt at konstitusjonen ble 
signert i oktober 2004. Imidlertid er det interessant å se hvordan 
ulike EU-praktikere begrunner en videre utvikling og styrking av 
den sikkerhets- og forsvarspolitiske dimensjonen av EU. I flere av 
bidragene i bøkene Rethinking European Union Foreign Policy 
og Contemporary European Foreign Policy argumenteres det jo 
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nettopp for at såkalte speech-acts er viktige – ikke bare som ord, 
men også i handlingsøyemed. Dermed vil vi også kunne oppnå en 
bedre forståelse av hva slags politisk prosjekt EU er ved å studere 
beveggrunnen for de impliserte beslutningstakerne. Selv om prak-
tikerne selvsagt er uenige om en del ting, er det interessant å merke 
hvor godt skolert de er i EUs kumulative beslutninger, henholdsvis 
acquis communautaire og acquis politique.15 Traktatene og de 
tidligere beslutningene danner dermed en felles referanseramme 
for EUs beslutningstakere, og dette bekrefter også det flere teo-
retikere nevner, nemlig at det felles rammeverket konstituerer en 
felles virkelighetsforståelse hos de involverte aktørene. I The Path 
to European Defence kan det observeres flere slike felles referan-
sepunkter, kanskje særlig danner erfaringene i Jugoslavia et dypt 
referansepunkt, og i noe mindre grad de nye trusler i kjølvannet av 
11. september-angrepet på USA.

De fleste praktikerne legitimerer en ytterligere utvikling av EUs 
sikkerhets- og forsvarspolitikk med referanse til ulike former for 
nytte, men også identiteter ser ut til å spille inn. Til en viss grad er 
unionen å betrakte som en funksjonell/instrumentell politisk enhet 
som skal generere ulike former for materielle gevinster i disse poli-
tikkområdene (f. eks. økt kapabilitet, forskning, politisk makt etc.), 
men også som et felles prosjekt hvor distinkt europeiske verdier og 
kulturer spiller inn. Denne formen for mål–middel-rasjonalitet kan 
fungere godt i deler av disse utfordringene, men, som Ulrich Beck 
(2002) har argumentert for, er mange av risikoene i dagens kompli-
serte samfunn vanskelig å løse ved hjelp av en slik logikk.16

«Militarisering» av EU?
Interessant er det også å merke seg at denne boken ble referert til i 
en svensk riksdagsdebatt hvor den ble tatt til inntekt for en økende 
«militarisering» av EU.17 

15 Acquis politique innebærer samtlige beslutninger som tidligere er vedtatt i EUs uten-
rikspolitiske samarbeid, mens acquis communautaire betegner den samlede mengden av 
prinsipper, lover, praksis, plikter og målsettinger innenfor unionen. Nye medlemsland 
må akseptere og implementere hele dette grunnlaget for å kunne bli medlemmer av 
EU. 

16 Rasmussen (2001) benytter Becks teori om risikosamfunn på internasjonal politikk, 
nærmere bestemt NATO etter den kalde krigen. 

17 Nærmere bestemt denne bestemmelsen i Draft Treaty Establishing a Constitution for 
Europe, Article I-40: “Member States shall undertake progressively to improve their 
military capabilities. A European Armaments, Research and Military Capabilities Agency 
shall be established to identify operational requirements, to promote measures to satisfy 
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Det siktes til forordet av von Wogau der han spår vi i de nærmes-
te tiår kommer til å se fremveksten av «EUs væpnede stridskrefter». 
I tillegg refereres det til flere av forslagene i grunnlovstraktaten for 
EU, blant annet at høykommissæren skal bli EUs egen utenriksmi-
nister med et sete i henholdsvis Kommisjonen og Rådet. Samtidig 
vises det til forslaget om å opprette et eget militært byrå som skal 
koordinere innkjøpspolitikk, forskning og utvikling av forsvars-
materiell for EU. Også i Norge er det flere som har karakterisert 
utviklingen av EU som en «militarisering».18 «Militarisering» og 
opprustning må imidlertid sies å være sterkt knyttet til en westfalsk 
logikk, og uten å gå inn i en slik politisert debatt, kan det være verdt 
å nevne at flere fremhever at EUs nye sikkerhetspolitiske strategi 
er å skape en orden basert på felles diplomati, FN og folkerett.19 I 
forordet, «The Defence of Europe: A Political Imperative», viser 
dessuten von Wogau til en folkelig forankring ved at 73 prosent av 
EU-borgerne ønsker en utvikling av en forsvarsdimensjon for EU.20 
Han spår videre at EU i de neste ti årene vil utvikle flere tropper, 
riktignok i tett samarbeid med NATO.

Det som kjennetegnet en westfalsk logikk – stormaktsbalanse og 
militær makt – er i dagens EU, som de akademiske analysene viser, 
blitt erstattet av en homogeniserende integrasjonslogikk relatert til 
en kjerne, Brussel. Den regionale orden i dagens Europa er tuftet 
på at militærmakten er regulert – og blitt mindre relevant som vir-
kemiddel i et komplekst rettslig system. Sikkerhet er ikke knyttet 
til forsvar av territorier, slik det var under den westfalske orden, 
men i større grad rettet mot konfliktforebygging og krisehåndtering 
av blant annet internasjonal kriminalitet, terrorisme, spredning av 
atomvåpen, etniske konflikter, samt miljø- og humanitære kata-
strofer. Dette gjenspeiles også i bidragene fra praktikerne, spesielt 
Solana og Liikanen synes å være forankret innenfor et såkalt human 
security-paradigme.21 Flere av EUs «nye» konsepter, som effektiv 

those requirements, to contribute to identifying and, where appropriate, implementing 
any measure needed to strengthen the industrial and technological base of the defence 
sector, to participate in defining a European capabilities and armaments policy, and to 
assist the Council in evaluating the improvement of military capabilities.»

18 Se for eksempel Tine Larsen, Dagsavisen 09.04.2004: «Militarisering av EU».
19 Se f. eks. Robert Cooper (2003) og Michael E. Smith (2004). 
20 Ifølge den siste målingen til Eurobarometer 62 (publisert i desember 2004), støttet  

78 % av befolkningen i EU-25 utviklingen av en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk 
(ESDP) – det høyeste tallet på 10 år, se http://europa.eu.int/comm/public_opinion/in-
dex_en.htm

21 I september 2004 presenterte en ekspertgruppe fra London School of Economics rap-
porten A Human Security Doctrine for Europe: Presentation of the Barcelona Report 
of the Study Group on European Security, etter initiativ fra Javiar Solana. 
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multilateralisme (sikkerhetsstrategien) og human security, er imid-
lertid noe vage, og det savnes en større vilje hos praktikerne til å 
drøfte mer inngående hva dette konkret innebærer. En debattbok av 
typen The Path to European Defence burde jo være ideell i så måte. 
Boken tar heller ikke i særlig grad opp komplekse problemstillinger 
om det fremtidige forholdet mellom NATO og ESDP, samt om det 
er en absolutt betingelse for EU at bruken av militærmakt skal ha et 
eksplisitt mandat fra FN. Her savner jeg en mer inngående analyse 
av den overordnete sikkerhetsstrukturen i Europa, og premissene 
som ligger til grunn for hvordan de argumenterer for å styrke EUs 
sikkerhets- og forsvarspolitikk er til dels uklare. Særlig gjelder dette 
for utfordringene som på den ene side er knyttet til den fremtidige 
transatlantiske rollefordelingen mellom USA, NATO og EU, og på 
den annen side mer allment til FN.

En demokratisk sikkerhets- og forsvarspolitikk for EU?
Flere av bidragene i boken drøfter imidlertid på en god måte be-
tingelsene for en demokratisk sikkerhets- og forsvarspolitikk for 
EU fremover, herunder hvilken rolle EU-parlamentet kan og bør 
spille i utviklingen av FUSP og ESDP. I dette spørsmålet er det 
selvsagt ulike oppfatninger både om den nåværende rollen, og 
den fremtidige. Mens Elmar Brok fra Det europeiske folkeparti 
fremhever at EU-parlamentet allerede i dag har relativt gode kon-
trollmuligheter hva gjelder budsjett og konsultering, er det samti-
dig flere parlamentarikere, for eksempel lederen for den liberale 
partigruppen, Graham Watson, og talsmann for de grønne, Joost 
Lagandijk, som hevder at Europaparlamentet er marginalisert og 
at beslutningene i FUSP og ESDP således lider under en mangel 
på demokratisk legitimitet. Av de mer interessante utspillene for å 
oppnå demokratisk legitime beslutninger når det gjelder vedtak av 
f. eks. militære aksjoner fra EUs side, foreslår Joost Lagandijk, en 
såkalt dobbelnøkkel-tilnærming: Unionsrådet vedtar beslutningen 
etter forslag fra Kommisjonen først etter at Parlamentet har gitt 
sin tilslutning. Videre foreslår han at hvert enkelt medlemslands 
beslutning om å avgi tropper må ha blitt sanksjonert av de ulike 
parlamentene i medlemslandene med absolutt flertall. 

En annen interessant og prinsipiell analyse kommer fra Hans 
Born, som ser på forholdet mellom effektivitet og legitimitet i 
sikkerhetspolitiske beslutninger – med spesielt fokus på demo-
kratisk ansvarlighet (democratic accountability). I bidraget sitt, 
«Democratic Accountability of the Military in the United States, 
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France, Sweden and Switzerland», gjennomfører han en survey for 
nevnte land med hensyn til parlamentarisk kontroll med ekseku-
tivmakten i militære saker. Han drøfter også hvilke implikasjoner 
dette får for EU-parlamentet; skal det være et sandpåstrøingsorgan, 
et arenaparlament eller et transformativt parlament? Svaret på dette 
avhenger ifølge Born av hvorvidt EU utvikler seg i en mer føderal 
retning (borgernes Europa) eller om EU vil være i hendene på 
nasjonalstatene (statenes Europa). Dette er utvilsomt debatter som 
kommer til å prege EUs agenda fremover.

Avslutning
I og med at de tre antologiene er såpass omfangsrike i volum og 
tematikk, er det en utfordring å trekke frem hva som forener og hva 
som skiller dem. Felles for de fleste akademiske bidragene er imid-
lertid at de deler en misnøye med den tradisjonelle realismetilnær-
mingen til internasjonal politikk. Mens dette paradigmet fremdeles 
står meget sterkt hos de ledende amerikanske akademikerne, synes 
de ledende europeiske forskerne innenfor internasjonal politikk å 
fremheve alternative perspektiver à la sosialkonstruktivisme, sosio-
logiskinspirerte studier, reflektivisme og kommunikativ handling. 
Dette innbyr til betraktninger av epistemologisk og ontologisk 
karakter: Skyldes denne (epistemologiske) forskjellen i teoretiske 
tilnærminger en (ontologisk) forskjell mellom amerikansk og eu-
ropeisk utenrikspolitikk? Slike forskningssosiologiske spørsmål 
har vært drøftet av Ole Wæver (1998, 2004), og han foreslår at 
det først og fremst er ulike institusjonelle og finansielle forhold, 
sammen med en forskjellig historisk fagtradisjon, som er opphavet 
til disse ulike intellektuelle tilnærmingene i USA og Europa. Dette 
spørsmålet kunne enkelte av bidragene, som for eksempel Jakob 
C. Øhrgårds «International Relations or European Integration: 
Is the CFSP Sui Generis», hvor det drøftes om FUSP er en unik 
konstruksjon, sui generis, vært tjent med å ha med. De to akade-
miske antologiene kunne med fordel ha analysert mer systematisk 
amerikansk utenrikspolitikk opp mot europeisk. Mangelen på slike 
eksplisitt komparative analyser er påfallende, selv om flere av bi-
dragene tilsynelatende implisitt bygger på antakelser om at de to 
utenrikspolitikkene er distinkt forskjellige. Flere praktikere bidrar 
imidlertid med interessante og velskrevne sammenlikninger mel-
lom USA og Europa – da siktes det særlig til det nevnte bidraget 
fra Hans Born.

Bidragene fra policymakerne om hva EU er og hva EU bør 
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gjøre innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk, og fra ekspertene 
om hvordan vi kan forstå denne utviklingen, er først og fremst 
mangfoldige. Verken akademikerne eller praktikerne samles om 
en koherent tilnærming til hvilke analyseredskaper og teorier som 
er best egnet til å forklare dette fenomenet, eller hvordan EU bør 
utvikles. Det er derfor ikke uten grunn at man ofte tyr til lignelsen 
om de tre blinde menn som skulle beskrive hva en elefant er for noe: 
Alle beskriver ulike deler, og ingen kommer opp med en helhetlig 
forståelse av elefanten som sådan. Slik kan det også være i studiet 
av europeisk utenrikspolitikk. Imidlertid er ikke poenget at det vil 
være spesielt nyttig å komme opp med én grand theory som evner 
å forklare alle aspekter ved Europas utenriks- og sikkerhetspolitikk 
– det blir fort «a quest for the Holy Grail». De tre bøkene forenes 
imidlertid ved en erkjennelse av at de utenrikspolitiske vilkårene 
og betingelsene i dagens Europa er komplekse og under endring, 
og, kunne man tilføye, nettopp derfor behøves det flere studier av 
denne utviklingen. Selv om EU ennå ikke fullt ut har utviklet en 
felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, er et tydelig felles 
budskap fra disse tre utgivelsene at vi bør ta utviklingen av denne 
dimensjonen ved EU på alvor: EU er definitivt i gang med å utvikle 
sikkerhets- og forsvarspolitiske kapabiliteter tilpasset de «nye» 
globale sikkerhetstruslene, som terrorisme, spredning av masse-
ødeleggelsesvåpen, etniske konflikter, internasjonal kriminalitet 
og humanitære og miljøkatastrofer. 

Til slutt må det nevnes at vi i Norge endelig har fått en gry-
ende debatt om disse utviklingstrekkene ved EU, og disse nye 
realitetene med en autonom sikkerhetspolitikk for EU bør i større 
grad bli gjenstand for oppmerksomhet fra norsk offentlighet.22 Da 
slipper Norge i alle fall å risikere å undervurdere EUs ambisjoner 
i global politikk i fremtiden. For slik det er nå, er den tradisjonelle 
todelingen i norsk utenrikspolitikk, mellom en sikkerhetspolitisk 
kobling til NATO og en økonomisk til EU, under sterkt press. Med 
bakgrunn i disse tre antologiene bør det ikke overraske noen om 
disse dimensjonene ved EU blir ytterligere styrket fremover, og et 
godt grunnlag for å forstå dynamikken i denne utviklingen ligger 
nedfelt i disse tre bøkene. 

22 For en utmerket anmeldelse av flere viktige norske bidrag (Thorbjørn Jagland, Steinar 
Hansson, Bjørn Tore Godal og Iver B. Neumann) i denne debatten, se Andreas Løvolds 
bidrag i Internasjonal politikk nr. 2, 2004: «Lille Norge og den nye globale orden». 
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Essay av Andreas Selliaas [doktorgradsstipendiat, NUPI]

Det europeiske fellesskapet (Kull- og stålunionen, EF og EU) har 
vært i kontinuerlig endring. Organisasjonen har vokst fra 6 til 25 
medlemsstater, den har gått fra et økonomisk fellesskap til nå også 
å omfatte sikkerhets- og utenrikspolitikk, og fra å være et europeisk 
regionalt prosjekt til å bli en aktør i global målestokk. Jeg skal i 
dette essayet ta for meg tre bøker som belyser disse utviklingstrek-
kene. De tre bøkene hjelper oss på forskjellig vis å belyse problem-
stillinger knyttet til EUs utvidelser, de unike aspektene ved EUs 
utenrikspolitikk og til slutt hvilken rolle EU spiller og kan spille i 
global målestokk, særlig sammenliknet med USA.

EU-utvidelser – enkelthendelser og kontinuerlig prosess
Antologien European Union Enlargement belyser flere problemstil-
linger knyttet til EU-utvidelsen 1. mai 2004. Boken tar opp hold-
ninger, politisk kapital og økonomisk styrke som de nye landene 
tar med seg inn i EU, den ser på hvordan EUs kulturelle, språklige 
og religiøse identitet påvirkes av stadige utvidelser og hvordan EU 
blir påvirket som aktør på den internasjonale arena ved å utvide til 
øst- og sentraleuropeiske (ØSE) stater. Bidragsyterne er mange, og 
hvert enkelt bidrag gir mye informasjon om hvert emne.1 Flere av 

1 Heather Grabbe – nye staters bidrag til EU, Laurie Buonanno og Ann Deakin – EUs 
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kapitlene drøfter EU med utgangspunkt i forskjellige teorier, men 
dette er ingen teoritung bok. Teoribidragene gir en grei innføring 
i forskjellige måter å tolke EUs utvikling på. Men forskjellige 
teorier kommer på forskjellige steder i boka, og det kan virke 
litt forvirrende. Det hadde vært en fordel om det hadde vært en 
diskusjon tidlig i boka om teoriers relevans for å forklare de for-
skjellige problemstillingene som blir tatt opp, eller om boka hadde 
vært delt opp i seksjoner med en teoridiskusjon som var relevant 
for hver seksjon (økonomi, politikk, juridiske problemstillinger, 
identitet etc.). En illustrasjon på at den teoretiske biten virker litt 
lettbent, er at det eneste rene teorikapitlet er det nest siste kapitlet 
i boka (kap. 18). For at teori skal gi noen mening som forklaring 
på de problemer man ønsker å belyse, hadde det vært nyttig å få 
disse betraktningene tidligere i boka. Dette illustrerer også et an-
net poeng; hvert kapittel leses best alene. De mest interessante og 
prinsipielle spørsmålene blir faktisk tatt opp i kapitlene som Neill 
Nugent, redaktøren av boka, har forfattet. Kapitlene 1–4 og 19 tar 
for seg prinsipielle sider ved EUs mange utvidelser og de praktiske 
konsekvensene utvidelser har fått og kan få for EU. Kapitlene kan 
leses i sammenheng og gir en god innføring i forskjellige aspekter 
ved utvidelser. I tillegg oppsummerer kapitlene i stor grad det som 
beskrives i de andre kapitlene. Det er Nugents kapitler jeg skal se 
nærmere på her.

Neill Nugent er av den oppfatning at EUs utvidelser ikke kan be-
traktes som enkelthendelser. Helt siden 1950-tallet har fellesskapet 
måttet ta stilling til om det skal innlemme nye stater, vurdere om 
kandidatland kvalifiserer til medlemskap, holdt på med medlem-
skapsforhandlinger eller tilpasset seg en situasjon med et utvidet 
fellesskap. Med andre ord er ikke utvidelse noe nytt. Et viktig tema 
i den forbindelse er hvorfor EU i det hele tatt ønsker å utvide og 
hvorfor stater ønsker å bli med i EU. Nugent tar for seg tre måter 
å forklare utvidelsen på. For det første drøfter han utvidelse med 
utgangspunkt i en rasjonell innfallsvinkel. Tror man at en utvidelse 
av EU fører til økt sikkerhet ved å sikre demokratisering av ny-
etablerte demokratier, at det blir lettere å bekjempe internasjonal 
kriminalitet og å sikre økt økonomisk vekst, har denne teoriretnin-

identitet, Janet Mather – demokratisk legitimitet, David Phinnemore – institusjoner og 
styresett, Michael Baun – interstatlig politikk, Nickos Baltas – EUs økonomi, Gerhard 
Michael Ambrosi – det indre markedet, Eleanor E. Zeff – budsjettpolitikk, Michele 
Chang – økonomisk og monetær union, John D. Occhipinti – innenrikspolitikken, 
Adrian van den Hoven – EU som internasjonal økonomisk aktør, Clive Archer – EU 
som en internasjonal politisk aktør, Maurizio Carbone – utviklingspolitikk og Lee Miles 
– teoretiske aspekter.
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gen forklaringskraft. Og det er flere ting som understøtter en slik 
forklaring. Blant annet at det er de medlemslandene (av EU-15) som 
grenser til kandidatlandene og som sannsynligvis vil tjene mest i 
form av handel, sikkerhet og innflytelse, som har vært mest positive 
til utvidelse (for eksempel Tyskland). Men ikke alt ved utvidelsen 
kan forklares med rasjonelle valg. Det er ikke rasjonelt å utvide når 
det setter press på det indre samholdet i EU og gjør beslutninger 
vanskeligere, når det øker presset på EUs yttergrenser og når det 
setter EUs legitimitet på spill. Da må det være andre faktorer som 
spiller inn. Da har sosiologiske og konstruktivistiske teorier større 
forklaringskraft. Disse teoriene hevder blant annet at EU-utvidel-
sen er et resultat av at både medlemsland og søkerland etter hvert 
etablerer et felles norm- og regelverk og at det derfor blir naturlig å 
utvide EU etter hvert som i utgangspunktet negative medlemsland 
slutter opp om pådrivernes argumenter for utvidelse og etter hvert 
som søkerland tilegner seg EUs regler og standarder. Sosialisering 
er en ofte brukt betegnelse på en slik prosess. Men Nugent lanse-
rer også en tredje forklaring om at det finnes en genuint europeisk 
identitet og/eller en skyldfølelse for å ha sviktet de østeuropeiske 
statene under den kalde krigen. Det finnes derfor et ønske i EU om 
å samle Europa og bryte ned de kunstige skillene mellom Øst og 
Vest. Nugents framstilling av de forskjellige forklaringene på hvor-
for EU utvider er kort og grei, men den føyer seg inn i rekken av 
enten–eller-diskusjoner. Kan ikke de forskjellige teoriene forklare 
forskjellige aspekter av samme fenomen? Og kan ikke forskjellige 
teorier gjøre seg gjeldende i forskjellige faser i utvidelsesproses-
sen? Det er ikke utenkelig at dårlig samvittighet og et ønske om å 
samle Europa var utgangspunktet for EUs utvidelser etter den kalde 
krigen, men at rasjonelle argumenter om utvidelse styrte EUs planer 
om utvidelse på midten av 1990-tallet og at sosialiseringen førte til 
at så mange som 10 land ble innlemmet i EU i 2004. Dette kunne 
vært problematisert mer i boka.

Nugent gjør et poeng av at forrige utvidelsesrunde (1995) ga 
indikasjoner på hva slags utfordringer EU sto overfor ved å utvide. 
Med Sverige, Finland og Østerrike i EU ble det lagt økt vekt på 
budsjettdisiplin og kamp mot sløsing av ressurser. Utvidelsen satte 
fart i diskusjonen om stemmeprosedyrer i EU, og den brakte nye 
utenrikspolitiske dimensjoner inn i unionen (som for eksempel EUs 
nordlige dimensjon). Bevisstgjøringen gjorde at EU satte i gang 
flere tiltak for å hindre problemer både i selve søkeprosessen og 
med tanke på indre uroligheter etter en utvidelse. Tiltakene har hatt 
forskjellig karakter. For det første har EU i utstrakt grad samarbei-
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det med og assistert søkerland. Dette gjaldt særlig de ØSE-statene 
som hadde den bratteste lærings- og utviklingskurven, økonomisk, 
politisk og kulturelt. For det andre stilte EU strenge krav til søker-
landene. EU krevde at København-kriteriene2 skulle oppfylles og 
at søkerland skulle tilslutte seg hele EUs acquis communautaire 
(80 000 sider med lover og forordninger). I realiteten ønsket EU å 
gjøre kandidatlandene til prototyper før de ble medlemmer. Nugent 
stiller i denne forbindelse det betimelige spørsmålet om det i det hele 
tatt var snakk om reelle forhandlinger eller om man bare forhandlet 
om en handlingsplan for hvordan nye stater skulle tilpasse seg EUs 
regler. Det er nok mer hold i den siste antakelsen. Forhandlingene 
viste i hvert fall at det var vanskelig for søkerlandene å enes om 
en felles plattform i forhandlingene, og søkeprosessen bar da også 
preg av førstemann-til-mølla-prinsippet. Hvert enkelt søkerland 
måtte overbevise EU om at de var gode kandidater. For det tredje 
iverksatte EU interne reformer (stemmeprosedyrer, overføring av 
myndighet fra nasjonale myndigheter til Brussel, og fleksibilitet 
med hensyn til tilknytning til EMU og Schengen) for å gjøre EU 
mest mulig effektiv etter utvidelsen. Mange av disse reformene ble 
vedtatt før utvidelsen og ble inkorporert i den nye grunnloven som 
ble vedtatt etter utvidelsen 1. mai 2004.

Selv om Nugent hevder at utvidelsesproblematikk har vært en 
naturlig del av fellesskapet helt siden det ble opprettet, erkjenner 
han også at hver enkelt runde er spesiell. Forfatteren gjør en sam-
menlikning av utvidelsene til Hellas i 1981 og Portugal og Spania 
i 1986 (Middelhavsrunden) og utvidelsen i 2004. Det er åpenbare 
likheter mellom de to rundene. Begge gangene har vi hatt å gjøre 
med tidligere autoritære stater, bruttonasjonalproduktet har vært 
lavt i søkerlandene, landbruket har utgjort en stor del av økono-
mien og EU har i utgangspunktet vært skeptisk til utvidelse. Men 
ulikhetene er også framtredende og har kanskje hatt større relevans. 
ØSE-statene var tett integrert i et tverrstatlig økonomisk og poli-
tisk system. Det var ikke tilfelle med Hellas, Portugal og Spania. 
ØSE-statene måtte argumentere for at de var en del av Vesten, 
mens middelhavslandene ikke trengte det (de var blant annet med 
i NATO). I tillegg var EU på slutten av 1990-tallet og begynnelsen 

2 Kriteriene er generelle og sier at «membership requires that the candidate country has 
achieved stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights 
and respect for and protection of minorities, the existence of a functioning market 
economy as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces 
within the Union. Membership presupposes the candidate’s ability to take on obligations 
of membership including adherence to the aims of political, economic and monetary 
union» (www.europarl.eu.int/summits/copenhagen/co_en.pdf: artikkel 7 A (iii): 12).

http://www.europarl.eu.int/summits/copenhagen/co_en.pdf
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av 2000-tallet et mer komplekst system enn EF var på 1970- og 
1980-tallet. Tar man ulikhetene i betraktning, er hver utvidelse 
en unik begivenhet: Antall søkerland er forskjellig, karakteren til 
søkerlandene er forskjellig og strukturen til EU er forskjellig. På 
den andre siden har noe holdt seg konstant: Prosessene har vært 
elitestyrt, søkerland har søkt økonomisk sikkerhet og utvikling og 
innflytelse på europeisk politikk, og medlemslandene har ønsket å 
utvide det indre markedet og bidra til økt sikkerhet i Europa.

Nugent mener søkeprosessene, utvidelsene og tilpasningene i 
etterkant har vist at EU er et fleksibelt system som fint takler mang-
foldet av nasjonale agendaer. Og det er dette som er styrken til EU. 
Kriser og konflikter har ført til at EU har utviklet et bredt spekter av 
tiltak for å mestre mangfoldet: EU stiller krav til søkerland om at de 
skal vedta ordninger før de blir medlemmer, EU reduserer nasjonale 
ulikheter ved å tillate overgangsordninger, EU utjevner ulikheter 
ved hjelp av overføringsordninger og EU tillater ulikheter (som 
for eksempel i euro- og Schengen-samarbeidet). På den bakgrunn 
mener Nugent at vi ikke må sette likhetstegn mellom ulikheter, 
mangfold og konflikt. De som foretar en slik slutning, har ofte et 
utgangspunkt som avviker sterkt fra EUs faktiske politikk: Ønsker 
man tettere integrering, ønsker man ikke for mye ulikhet. Kanskje 
man enten bør senke ambisjonene eller se at ulikheter og uoverens-
stemmelser skaper et dynamisk EU? Når det gjelder EUs framtid, 
skisserer Nugent tre ulike scenarier. Det første er et flerfarts-EU der 
alle stater beveger seg i samme retning, men i forskjellig tempo. Det 
andre er et EU der alle stater deltar på noen kjerneområder, men 
i mindre grad på andre områder. Og det tredje er et meny-EU der 
stater fritt velger hvilke områder de vil delta på utover et absolutt 
minimum av samarbeid. Det er greit å merke seg at han ikke nevner 
noe om at EU kan gå i oppløsning som en følge av at det blir for 
stort eller at det vil ta form av et Europas Forente Stater. Vurderinger 
omkring videre utvidelser av EU er også fraværende. Hvordan vil 
et tettere samarbeid mellom Russland og EU eller Ukraina og EU 
påvirke unionen? Kanskje vi en dag må døpe om Den europeiske 
union til Den eurasiske union?

Hvor unik er EUs utenrikspolitikk?
Bare ett av kapitlene i Nugents bok tar eksplisitt for seg EU som en 
internasjonal politisk aktør (Clive Archer – kap. 16). Hovedfokuset 
i denne delen av boka er hvilken innflytelse de nye statene vil ha på 
EUs internasjonale rolle. Koblingen mellom EUs utvidelsesprosess 
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og EU som internasjonal politisk aktør blir i for liten grad vektlagt. 
EUs utvidelsespolitikk må i aller høyeste grad anses som en del 
av EUs utenrikspolitikk og som et testcase på EUs betydning og 
relevans i internasjonal politikk. Karen E. Smith forsøker i boka 
European Foreign Policy in a Changing World å analysere hvor 
EU får impulsene fra i sin utenrikspolitikk og i hvilken grad EU kan 
kalles en unik internasjonal aktør på utvalgte politikkområder også 
i forbindelse med utvidelsen. Smith er amerikaner med inngående 
kunnskap om europeisk politikk, utenrikspolitisk beslutningstaking 
i EU og EUs rolle internasjonalt (hun har også erfaring fra ameri-
kansk politikk som intern for senator John Kerry på 1980-tallet). 
Smith ønsker å finne ut hvilke resultater EUs utenrikspolitikk kan 
vise til. I boka vektlegger hun det overnasjonale nivået og ikke 
det nasjonale. I den grad hun tar hensyn til det nasjonale nivået, 
vurderer hun om de nasjonale prioriteringene fremmer eller hem-
mer EUs utenrikspolitiske beslutningstaking. Et sentralt element i 
denne diskusjonen er EUs internasjonale identitet. Denne identi-
teten avhenger i stor grad av målsettingene i EUs utenrikspolitikk 
og måten målsettingene blir fremmet på. De gir EUs borgere og 
ikke-borgere et inntrykk av hva EU ser på som viktig og hva EU 
vil sette av ressurser til. 

Ifølge Smith formuleres EUs målsettinger på to måter. På den 
ene siden kan EU selv formulere målsettingene med utgangspunkt 
i egne normer og standarder. På den andre siden kan EU tilegne seg 
ideer og standarder fra andre internasjonale aktører og bruke dem i 
sin egen utenrikspolitikk. Dette kaller Smith for normativ globalise-
ring. Utformes målsettingene på den første måten, er EU å betrakte 
som en unik aktør. Utformes og utøves de på den andre måten, er 
ikke EU like unik i internasjonal sammenheng. Hun poengterer 
imidlertid at det ikke trenger å være en sammenheng mellom det å 
være unik og det å være effektiv. EU kan sette makt bak normer og 
standarder som unionen selv ikke har vedtatt. På den måten trenger 
ikke EU å være unik, men den kan være effektiv. For å finne ut hvor 
vidt EU er unik i internasjonal politikk, stiller Smith tre grunnleg-
gende spørsmål. For det første om hvorfor og når EU besluttet å 
drive fram utenrikspolitikk på bestemte områder, og hvem som drev 
fram beslutningen. For det andre om EU besluttet sine målsettinger 
før eller etter at andre aktører hadde fremmet dem. For det tredje 
om EU i sine offisielle vedtak og politikkuttalelser refererer til 
spesifikke EU-verdier for å legitimere sine handlinger. Smith tar 
for seg fem politikkområder for å drøfte de tre problemstillingene. 
De fem områdene er regionalt samarbeid, menneskerettigheter, 
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demokrati og godt styresett (good governance), konfliktforebygging 
og kampen mot internasjonal kriminalitet.

Når det gjelder regionalt samarbeid er EU, ifølge Smith, uten 
tvil en unik aktør. På dette området har EU utformet egne standarder 
og har en praksis som er unik. Dette er også et område som alle 
medlemsland og institusjoner støtter opp om. EU bruker tre hjelpe- 
midler for å fremme regionalt samarbeid: 1) økonomisk bistand til 
grenseoverskridende prosjekter, regionalt samarbeid og ledelse av 
regionale grupperinger (for eksempel PHARE, TACIS og Inter-
reg),3 2) samarbeidsavtaler med regionale grupperinger (med for 
eksempel ASEAN og Mercosur)4 og 3) å sette betingelser om økt 
samarbeid med naboregioner for de regioner EU gir støtte til (for 
eksempel for samarbeid med SAARC og Maghreb-unionen).5 Det 
regionale samarbeidet baserer seg på et eget juridisk rammeverk 
(samarbeidsavtaler og forpliktelser om samarbeid) og et diplomati 
som understøtter regionale grupperinger. Sammenliknet med USA, 
har EU en helt annen innfallsvinkel. EU ønsker at regionalt samar-
beid skal føre til at regionale blokker skal fungere som selvstendige 
aktører, mens USA ønsker å etablere store regionale økonomiske 
rammeverk der stater opptrer individuelt og ikke som blokker (som 
for eksempel NAFTA).6

Når det gjelder menneskerettigheter er ikke EU like unik. Her er 
det for det første større forskjell mellom medlemslandenes priorite-
ringer og EUs eksterne politikk. Her er det bare et fåtall land i EU 
som har presset på for at unionen skal ha en menneskerettighetsdi-
mensjon i utenrikspolitikken. Selv om fundamentale menneskeret-
tigheter er bakt inn i EUs fire friheter, refererer unionen i utstrakt 
3  PHARE-programmet skulle hjelpe søkerland i forberedelsene til EU-medlemskap både 

økonomisk og politisk. TACIS-programmet har hatt som formål å bevilge penger til 
institusjonelle reformer, oppgradering av infrastruktur, miljøprosjekter med mer i Øst-
Europa. Interreg-programmet stimulerte til økt regionalt samarbeid i EU på tvers av 
statsgrenser.

4  ASEAN (Association of South-East Asian Nations), De sørøstasiatiske nasjoners for-
bund, dannet i 1967 for å fremme økonomisk vekst og styrke stabiliteten i Sørøst-Asia. 
Medlemmer er Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Malaysia, Laos, Myanmar, 
Singapore, Thailand og Vietnam. Mercosur, søramerikansk fellesmarked. Medlemsland 
er Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Avtalen om tollunion ble undertegnet i 1991 
(Asunción-traktaten) og trådte i kraft 1995.

5  SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), samarbeidsorgan for 
landene i Sørøst-Asia, dannet i 1985 og omfatter Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, 
Maldivene, Nepal og Sri Lanka. Maghreb-unionen, mellomstatlig samarbeid opprettet i 
1989 mellom Algerie, Libya, Mauritania, Marokko og Tunisia med sikte på å samordne 
utenrikspolitikken og utvikle et regionalt fellesmarked.

6  NAFTA (North American Free Trade Agreement), avtale inngått i 1992 mellom USA, 
Canada og Mexico, som trådte i kraft 1994. Innebar at innførselstoll ble fjernet for de 
fleste vareslag, og tar sikte på å fjerne andre hindre for flyten av varer og tjenester mel-
lom deltakerlandene.
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grad til andre internasjonale standarder når den omtaler menneske-
rettigheter. Videre er det slik at EU ikke var den første aktøren som 
inkorporerte menneskerettigheter i sin utenrikspolitikk. Allikevel 
er det riktig å hevde at EU har vært en betydelig aktør i arbeidet 
med å fremme menneskerettigheter etter den kalde krigen. EU har 
promotert menneskerettigheter på sin egen måte. Den har videreført 
politikken med å promotere menneskerettigheter gjennom dialog 
samtidig som unionen har brukt diplomatisk og økonomisk press 
for å få andre stater til å innføre og fremme menneskerettigheter.

Smith deler opp EUs måte å fremme demokrati og godt styre på 
i tre kategorier: betingelser, bistand for å fremme demokratisering, 
og politisk dialog. Når det gjelder betingelser, foretrekker EU en 
positiv innfallsvinkel ved at stater oppmuntres til å gjennomføre 
reformer i bytte mot økonomisk støtte, assosieringsavtaler eller 
medlemskap. Negative betingelser er brukt i langt mindre grad. At 
Slovakia ikke ble førstekandidatland i 1997, at Tyrkia lenge har vært 
nektet forhandlinger om medlemskap og ekskluderingen av Burma 
fra EU–ASEAN-samarbeidet er unntak som bekrefter regelen. Sam-
menliknet med USA, kom EU seinere på banen med støttetiltak for 
demokratisering, og når EU kom på banen har fokuset vært styrking 
av det sivile samfunn og mindre vekt på politiske institusjoner som 
nasjonalforsamlinger og politiske partier. Skillet mellom USA og 
EU på dette området er imidlertid i ferd med å viskes ut. Sett uten-
fra er det et problem at EU har vært tilbakeholden med å etablere 
suksesskriterier for godt styresett. Spørsmålet er da hvorfor EU 
engasjerer seg på dette området. Her ser det ut som eksterne faktorer 
spiller en større rolle enn interne. Begge målsettingene (demokrati 
og godt styresett) ble uttrykt og etterprøvd relativt sent, og fulgte 
i kjølvannet av at demokratiseringen og etableringen av godt sty-
resett allerede hadde kommet i gang i Øst-Europa og andre deler 
av verden. Med andre ord var EU ikke i forkant på dette området, 
og politikken ble etablert først etter at mange medlemsstater hadde 
vedtatt slike målsettinger.

Opp til 1990-tallet var EU bedre kjent for å drive konfliktfore-
bygging i EU enn blant tredjeland. Dette er ikke overraskende, 
ettersom en av målsettingene med å etablere Kull- og stålunionen 
var å forhindre konflikt mellom stater i Vest-Europa. Under den 
kalde krigen betydde konfliktforebygging å forhindre en kjernefy-
sisk krig mellom supermaktene ved hjelp av avskrekking. Andre 
konflikter var forskjellige avarter av supermaktskonflikten. Etter at 
den kalde krigen sluttet,  opphørte noen konflikter (for eksempel i 
Kambodsja, Sentral-Amerika, Mosambik), men nye konflikter brøt 



Bokspalte

NUPI  MARS  05

117

ut. Ettersom flere av de nye konfliktene oppsto i Europa, ble EU i 
økende grad interessert i å forebygge krig på eget kontinent, både 
for at krigen ikke skulle spre seg, men også for å kunne begrense 
gjenoppbygging og humanitære katastrofer i etterkant. Etter hvert 
har EU kommet et langt stykke på vei i å utforme målsettinger for 
konfliktforebygging og likedan i arbeidet med å utarbeide strategier 
for å nå sine mål. Det gjenstår allikevel å se hvordan strategiene blir 
implementert. Men selv om EU kom tidlig på banen med hensyn 
til konfliktforebygging, fulgte det i sporene til andre internasjonale 
aktører, ikke minst OSSE og FN.7 Utformingen av en strategi var 
også svært påvirket av enkelte medlemsstater (som for eksempel 
Sverige) som tidlig var involvert i konfliktforebygging i Europa. 
Fastsettelse av utenrikspolitiske målsettinger på dette området fulgte 
en internasjonal trend. Én styrke ved EU når det gjelder konflikt-
forebygging, er imidlertid det brede spektret av virkemidler unionen 
rår over. EU fremmer demokrati og godt styresett på flere måter 
og tar i bruk økonomisk assistanse, betingelser for støtte, sanksjo-
ner, begrensninger av våpensalg, tidlig varsling, politisk dialog 
og mekling, støtte til regionalt samarbeid, sivil krisehåndtering og 
militære virkemidler. I sum betyr det at konfliktforebygging er et 
tydelig innslag og har potensial til å bli en vesentlig komponent i 
EUs utenrikspolitikk. På den andre siden kan disse virkemidlene 
bare være effektive hvis det foreligger en klar og tydelig politikk 
på området. Men det er gjort store anstrengelser for å utvikle en 
enhetlig strategi og for å styrke EUs virkemidler. Om unionen ikke 
er unik som normativ idémaker innen konfliktforebygging, så er 
den unik fordi EU-samarbeidet er basert på konfliktforebygging og 
fordi EU i stadig større grad legger vekt på å formulere klare og 
tydelige målsettinger for politikkområdet.

Når det gjelder kampen mot internasjonal kriminalitet, kommer 
impulsene fra medlemsstater og andre internasjonale organisasjoner 
som har vært involvert på dette området lenge før EU. På den andre 
siden har man under nedbyggingen av EUs indre grenser fokusert 
mer på EUs eksterne sikkerhet. Begivenheter utenfor EU har hatt 
stor betydning for utviklingen av en egen politikk for bekjempelse 
av internasjonal kriminalitet. Sentralt her er sammenbruddet av 
kommunismen, terrorangrepene 11. september 2001 og økningen 
i antallet  asylsøkere og immigranter. Alt dette har bidratt til en 
oppfatning av at EUs sikkerhet (og medlemsstatenes sikkerhet) 

7  EU definerer konfliktforebygging som «actions undertaken over the short term to reduce 
manifest tensions and/or to prevent the outbreak or recurrence of violent conflict». EU 
mener dette er noe annet enn fredsbygging, konflikthåndtering og konfliktløsning.
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best kan trygges gjennom samarbeid på overnasjonalt nivå. Kri-
minalitet er en trussel mot sikkerheten. Gjennomgående har EU 
konsentrert seg om å bekjempe terrorisme, illegal immigrasjon 
og narkotikatrafikk. Samarbeid og hjelp til tredjeland (som for 
eksempel Algerie og Libanon) og samarbeid med andre regionale 
organisasjoner blir i denne sammenheng sett på som viktig. To 
ferske eksempler på det, men som Smith ikke har fått med seg i 
boka, er EUs strategidokument A secure Europe in a better world. 
The European Union’s Security Strategy (desember 2003) og De-
claration on Combating Terrorism (mars 2004).8 At søkerland må 
tilslutte seg Schengen-samarbeidet har også vært et virkemiddel i 
denne sammenheng. Det er vanskelig å vurdere hvor effektiv EUs 
utenrikspolitikk er på dette området, men det er mulig å trekke noen 
midlertidige konklusjoner. For det første har EU i økende grad vært 
villig til å bruke både pisk og gulrot for at andre aktører skal starte 
internasjonal kriminalitetsbekjempelse. På dette området skiller 
EU seg også fra USA ved at EU i langt større grad bruker en sivil 
innfallsvinkel, mens USA har anlagt en mer militær tilnærming. 
For det andre knytter EU sammen kampen mot terrorisme, illegal 
immigrasjon og narkotikatrafikk med kampen for en bærekraftig 
utvikling, fattigdomsreduksjon, rettsstatsprinsipper og demokrati 
og konfliktforebygging. Med andre ord har EU evnen til å koble 
sammen flere målsettinger. Smiths bok gir et godt innblikk i nettopp 
dette, men også i de utfordringene EU står overfor i tiden framover. 
Det er imidlertid lov å håpe at Smith kommer med en revidert og 
oppdatert utgave av boka, hvor de fem casene også kan knyttes til 
erfaringene med et utvidet EU. 

Hvor ligger EUs utfordringer på det globale plan?
Smith kommer bare med spredte sammenlikninger mellom EU og 
USA i sin bok. I de siste årene har det imidlertid kommet flere bøker 
som ser eksplisitt på forskjeller, likheter og økende rivalisering mel-
lom USA og EU. De mest kjente bidragene er Robert Kagans bok Of 
Paradise & Power: America and Europe in the New World Order 
og Robert Coopers The Breaking of Nations. Order and Chaos in 
the Twenty-First Century. Kagan er ikke eksplisitt opptatt av EUs 
betydning i internasjonal politikk, men analyser av dagens verdens-
system, med spesiell vekt på USAs rolle og forholdet mellom USA 

8  http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf og http://ue.eu.int/uedocs/cmsU-
pload/79635.pdf

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/79635.pdf
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/79635.pdf
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og Europa. Cooper vurderer mer konkret EUs rolle i internasjonal 
politikk. Boka Free World: Why a crisis of the West reveals the opp-
ortunity of our time av den kjente britiske historikeren og skribenten 
Timothy Garton Ash er en debattbok som tar for seg mange av de 
samme spørsmålene som de to nevnte bøkene. Men Ash forsøker i 
større grad å se på mulighetene for samarbeid mellom USA og EU 
framfor å fokusere på det unike ved USA og EU. Tydelig inspirert 
av George Orwells bok 1984 forsøker Ash å se 20 år inn i framtiden. 
Boka er delt opp i to hoveddeler. Den første tar for seg forskjellige 
aspekter ved Vestens krise (utfordringene for USA og EU). Den 
andre tar for seg muligheten som ligger i spennet mellom USA og 
EU og for verdens frie mennesker. Bokas inndeling virker kunstig 
fordi vi får en gjennomgang av utfordringene i del en, delt opp i 
forskjellige kapitler, og så får vi den samme kapittelinndelingen i 
del to, der Ash kommer med løsninger på de utfordringene som er 
beskrevet i den første delen. Det fører til unødvendige gjentakelser. 
Utfordringene og løsningene for hvert tema burde kommet i samme 
kapittel, det ville gjort resonnementene lettere å følge. 

Boka er i realiteten en samling av artikler som Ash har publisert 
i den engelske avisen The Guardian og i tidsskriftet The New York 
Review of Books de fire siste årene.9 Mange av synspunktene er 
også lagt ut på nettsiden som er opprettet for å diskutere problem-
stillingene i boka.10 Hovedbudskapet er at verdens frie folk (som 
Ash anslår til å være mellom ca. 800 millioner og 1 milliard men-
nesker) må gjøre sitt beste for at resten av verdens befolkning også 
blir fri og at det skapes en bedre balanse mellom de fattige og rike 
i verden, økonomisk, sosialt og kulturelt. Ash registrerer at det har 
oppstått økte meningsforskjeller og et identitetsgap mellom USA 
og EU, de to rikeste kontinentene.11 Men, han mener at forskjel-
lene ikke er alvorlige nok til at de to ikke skal kunne samarbeide 
om å lage en bedre verden. Om det er en krise mellom dem i dag, 
hevder Ash at denne kommer av tidligere vellykket samarbeid og at 
krisen kan brukes til noe positivt. På samme måte som ulikhet kan 
være en styrke for samarbeidet og utviklingen i EU, slik Nugent 
antydet, kan ulikheter på lengre sikt være en styrke for forholdet 

9  Guardian-artiklene finnes på: http://www.guardian.co.uk/Columnists/Archive/0,5673,-
1422,00.html. The New York Review of Books-artiklene finnes på: www.nybooks.
com/archives/search?author_name=timothy+garton+ash&title=&reviewed_
author=&reviewed_item=&form=&year=

10  Adressen er: www.freeworldweb.net/
11  Ash bruker konsekvent «Amerika» i stedet for USA og «Europa» i stedet for EU. Det 

kan virke litt forvirrende. Jeg velger i videre omtale av boka å kalle USA for USA og 
EU for EU .

http://www.guardian.co.uk/Columnists/Archive/0,5673,-1422,00.html
http://www.guardian.co.uk/Columnists/Archive/0,5673,-1422,00.html
http://www.nybooks.com/archives/search?author_name=timothy+garton+ash&title=&reviewed_author=&reviewed_item=&form=&year
http://www.nybooks.com/archives/search?author_name=timothy+garton+ash&title=&reviewed_author=&reviewed_item=&form=&year
http://www.nybooks.com/archives/search?author_name=timothy+garton+ash&title=&reviewed_author=&reviewed_item=&form=&year
http://www.freeworldweb.net/
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mellom USA og EU. Ashs tese er at det nettopp er i krisetider at 
supermakter/stormakter kan finne en ny arbeidsfordeling. Tiden da 
USA sto som beskytter av Europa, og tiden da Europa var et viktig 
kontinent i stormaktspolitikken, er forbi. Europas betydning ble 
kunstig opprettholdt av den kalde krigen, og denne betydningen 
ville blitt borte uansett, er Ashs påstand. Her er Ash på linje med 
mer konservative forfattere som Owen Harries og John J. Mears-
heimer.12 Men i motsetning til disse to er han mer optimistisk på det 
transatlantiske samarbeidets vegne. Ash er visjonær og nærmer seg 
i enkelte deler av boka det pompøse. Det gjelder særlig i kapitlet 
han har kalt «De nye røde armeene». Bare samlebetegnelsen på de 
nye truslene gir en antydning om det. Betegnelsen bærer også preg 
av at han har brukt mye av sin tid på å bekjempe kommunismen 
og kjempet for østeuropeernes frihet. Blant de nye røde armeene 
er Midtøsten-spøkelset, utfordringer med militærregimer i Asia, 
nord–sør-konflikten og trusselen mot miljøet og terrorisme.

I del en tar Ash for seg Vestens utfordringer, han ser på Stor-
britannias utenrikspolitikk og landets rolle i forholdet mellom EU 
og USA, på hva som skiller EU fra USA og hvilke utfordringer det 
mektige USA stiller oss overfor. Storbritannia har naturlig nok en 
sentral plass i boka. Ash tar for seg landets utenrikspolitiske dilem-
maer og utfordringer, blant annet i rollen som brobygger mellom 
USA og EU. Storbritannia sliter med et firedobbelt janusansikt, 
ifølge Ash, der rivningene står mellom det britiske og det flerna-
sjonale og mellom USA og EU. To konfliktlinjer skaper hodebry 
for britene. Den første konfliktlinjen dreier seg om forholdet til 
historien: Storbritannia har vært et multikulturelt imperium og 
møter i dag problemer med økt innvandring og en oppblomstring 
av sterke minoritetssamfunn. Spørsmålet er hvordan en slik utvik-
ling går sammen med kampen mot internasjonal kriminalitet og 
terrorisme. Allikevel er det rivningene mellom Europa og USA 
som er Storbritannias største utfordring og største mulighet. Ash 
skisserer fire mulige løsninger for landet. For det første, være helt 
uavhengig av EU og USA og kun fokusere på sin selvstendige rolle 
(forbli en øy, for å bruke Ashs terminologi). Dette er synspunkter 
som støttes av den ytterste høyrefløy i Storbritannia og av aviser 
som The Sun og Daily Mail. For det andre, velge USA. Dette var 
linjen Churchill og Thatcher sto for (problemene kommer fra andre 
siden av kanalen, og alle løsningene fra andre siden av Atlanteren). 

12 Se for eksempel Owen Harries (1993) «The Collapse of ‘The West’», Foreign Affairs 
72(4): 41–53, og John J. Mearsheimer (2001) The Tragedy of Great Power Politics. 
New York & London: W.W. Norton & Company.
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For det tredje, velge EU. Dette er et synspunkt som aviser som The 
Guardian og The Observer støtter. For det fjerde, forsøke å mestre 
alle sidene ved landets janusansikt. Og det er den siste strategien de 
britiske regjeringene har hatt siden 1961, og det er det, ifølge Ash, 
bare regjeringene som har skjønt noe av. Men det er lett å gå vill 
i fengende metaforer. Ash gjør blant annet det når han hevder at å 
kutte båndene til enten EU (venstre del av ansiktet) eller USA (høyre 
del av ansiktet) blir det samme som å kutte av enten Storbritannias 
venstre eller høyre fot! Det er vel nesten som å si at grunnmuren i 
et hus er taket. Noen sleivspark må man regne med i en bok som er 
spekket med forskjellige kategoriseringer og metaforer. Janus-meta-
foren er interessant også for Norge. Hvor multinasjonalt skal Norge 
bli? Et tegn på Norges multinasjonalitet fikk vi se i forbindelse med 
sorgreaksjonene i Norge etter tsunamien i Sørøst-Asia. De fleste 
som ble rammet av katastrofen var ikke nordmenn på ferie, men 
innvandrere fra disse områdene. Det er en kjensgjerning som må 
tas i betraktning når krisearbeidet etter katastrofen skal vurderes 
fordi det stiller spørsmål ved om vi i Norge er beredt til å ta oss 
av innvandrere som blir rammet av katastrofer i deres hjemland. 
På den andre siden står Norge i en mellomposisjon mellom EU 
og USA særlig etter at NATO har fått mindre betydning for USA 
enn tidligere, og fordi EU er i ferd med å bli en mer profilert sik-
kerhetspolitisk aktør. 

Ash skiller mellom churchillisme og gaullisme, mellom anti-
amerikanisme i Europa og anti-amerikanisme i USA, anti-euro-
peisme i USA og anti-europeisme i Europa, og ironisk omtaler han 
Tony Blairs utenrikspolitikk som the Blair Bridge Project, fritt tatt 
fra en skrekkfilm. Poenget med disse kategoriene er å vise at USA 
og EU ikke er to statiske blokker som står mot hverandre, men at 
hvert kontinent består av et mangfold, og at vi finner mange av de 
samme synspunktene på begge sider av dammen. Etter utvidelsen av 
EU og NATO har dette bildet blitt ytterligere forsterket på europeisk 
side. Østeuropeernes innflytelse i de to organisasjonene kan vise seg 
å styrke det Ash kaller euroatlantismen i Europa, som blant andre 
Tony Blair er en forkjemper for. Euroatlantismen forsøker å bygge 
bro mellom USA og EU. For østeuropeernes del skyldes denne 
brotanken i hovedsak to ting. For det første ønsker de amerikansk 
beskyttelse i frykt for at Russland igjen skal kunne true dem. For 
det andre blir de skeptiske når «det gamle Europa» belærer dem om 
hvordan de skal oppføre seg i utenrikspolitikken. Det satte f.eks. en 
støkk i de østeuropeiske statene da Chirac ba dem om å oppføre seg 
som europeere da de støttet USAs Irak-aksjon. Her er det fristende 
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å ty til Orwell, slik Ash gjør: Alle europeere er like, men noen 
europeere er likere enn andre. Men det er ikke bare på europeisk 
side at tingene forandrer seg. Kanskje er det ikke nok at EU har fått 
flere amerikanske støttespillere. De demografiske endringene i USA 
fører til at det ikke lenger er europeiske etterkommere som utgjør 
den største velgermassen. Nå er afroamerikanere, de spansktalende 
og asiatiskamerikanere på frammarsj. I framtiden vil USA kanskje 
engasjere seg mer i områdene der de «nye amerikanerne» kommer 
fra enn der de «gamle amerikanerne» kom fra, for å snu litt på 
Rumsfelds beskrivelse av konfliktlinjene i Europa. 

Eurasia versus Oseania?
De tre bøkene kan leses av både leg og lærd. De er spekket med 
informasjon og gir hver på sin måte en god innføring i problemer 
knyttet til EUs utvidelser, utenrikspolitikk og stormaktsinteresser. 
Bøkene viser også at det er en sammenheng mellom EUs utvidelser 
og EUs rolle på den internasjonale arena. EU har, ikke overraskende, 
hatt stor innflytelse i Europa, og innflytelsen øker i resten av verden. 
Bøkene viser også at den siste utvidelsen har skapt nye utfordringer 
for EU, både internt og eksternt, og at utvidelsesprosessen har vært 
med på å forme EUs utenrikspolitikk. Det gjenstår å se om utvidel-
sen fører til et EU med en enhetlig og forent utenrikspolitikk og om 
en slik politikk fører til samarbeid med USA eller økt rivalisering. 
I dag dreier den europeiske debatten seg om hvilken tilknytning 
man skal ha til USA, mens amerikanerne diskuterer sin egen rolle 
i verden. Amerikanerne forteller Europa: Vi støtter EU hvis dere 
ikke går imot oss. Europeerne forteller USA at de ikke vil gå mot 
USA så lenge amerikanerne tar mer hensyn til hva EU sier. Det må 
endres for at samarbeidet skal få en ny og konstruktiv form, også 
i møte med nye utfordringer. Bruker vi orwellsk terminologi, kan 
dette bli et spørsmål om hvordan Oseania og Eurasia etter hvert 
løser problemene knyttet til Østasia.
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En splintret stat. Regjeringskontorene 1940–1945 
Ole Kolsrud

Oslo: Universitetsforlaget, Riksarkivaren, skriftserie 14, 2004

Iver B. Neumann [seniorforsker, NUPI]

Dette er en verdig og tematisk dublerende oppfølger til Kolsruds 
forrige bok Maktens korridorer, som for første gang gav oss en ut-
tømmende oversikt over norske departementer 1814–1940. Det er 
å håpe at bind tre om efterkrigstiden også kommer på plass, slik at 
vi endelig har en skikkelig sammenhengende fremstilling av denne 
delen av den norske stats arkitektoniske struktur. Sentraladminis-
trasjonens historie, som burde ha vært noe slikt, er for mangelfull, 
rotete og kjedelig til å fylle den rollen den burde ha fylt. 

Jeg stusser bare over én faktuell ting. Den tolvte september 
1944 skrev utenriksminister Lie til den britiske sendemann hos 
kong Haakon som følger: «I have the honour to inform you that this 
Ministry has established an Economic Intelligence office, forming 
part of the Ministry’s department for economic and trade matters.»1 
Det oppgis også at kontoret skal ledes av major Sigurd Kaaran. 
Kolsrud gir bred plass til efterretningskontorene i London, men 
dette kontoret nevnes ikke. Kaaran er nevnt, men da som «konsulent 
Forsyningsdep. 1943-44». Nå fikk «Economic Intelligence office» 
neppe noen særlig praktisk betydning, men i og med at boken sikter 
mot å være heldekkende, burde det være med.

Gitt situasjonen i foreliggende litteratur, er det valgte formatet, 
der det faktuelle og egennavn gis en fremtredende rolle, på sin 
plass. I og med at det ikke finnes noen statskalendre over ansatte 
i departementene i London-tiden, er det 51 sider lange tillegget 
med personalia for disse gull verdt. Det kontekstuelle og det ana-
lytiske får senere forfattere som kan bygge på Kolsrud ta seg av. 
For en samfunnsviter er det imidlertid to punkter som ikke kan stå 
ukommentert. Det første gjelder Wilhelm Thagaard. To av de mest 
sentrale samfunnsvitenskapelige diskusjonene av teknokratiets 
lykkeligste øyeblikk i Norge gir fremtredende plass til Thagaard. 
For Lars Mjøset (Kontroverser i norsk sosiologi) er han mannen 
som må dø for at tredvetallets klassekompromiss skal overleve; for 
Rune Slagstad (De nasjonale strateger) er han planlegningsstatens 
yttergrense. Betraktet i slikt lys, har vi i Thagaards dokument om 
teknokratisering av departementsstrukturen fra tampen av den annen 

1  PRO FO 371/43246 Lie til Collier 12.09.44.
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verdenskrig, som Kolsrud drøfter, å gjøre med et siste fremstøt for 
å gjennomføre en superrasjonalistisk visjon. Thagaards innspill er 
også interessant fordi det understreker Øystein Sørensens hoved-
poeng i Solkors og solidaritet, nemlig at efterkrigstidens velferds-
stat uten videre og uten å blues overtok deler av den nazistiske 
sosialpolitikken. Kolsrud knytter ikke an til denne konteksten, men 
presentererer simpelthen Thagaards dokument.

Det andre punktet som må kommenteres, gjelder Hambro. Kols-
rud gir ham ingen plass, og det kan formelt forsvares fordi han 
ikke innehadde noen posisjon i sentraladministrasjonen. Fra første 
stund var det imidlertid klart at Hambro var en sentral mann i 
Stockholm, hvilket for eksempel kommer frem av nedenstående. 
Einar Rosenquist rapporterer fra en reise han og Carl Vendelboe 
foretok på vegne av Administrasjonsrådet og Røde Kors 8.–13. 
mai 1940 at ekspedisjonssjef Welhaven, minister Ditleff og andre 
ved stasjonen i Stockholm hadde instruks om ikke å forholde seg 
til folk fra Oslo uten tillatelse fra de øverste norske myndigheter. 
Hvem dette betød, var helt klart: 

Vi fikk altså ikke anledning til å snakke med noen av de ledende 
menn og forsøkte til slutt å få en samtale med stortingspresident 
Hambro, som flere av de andre vi snakket med sa oss, var den 
eneste bestemmende i den norske legasjon. Alle direktiver utgikk 
fra Hambro.2

Kolsrud nevner heller ikke Hambro i sin behandling av konge 
og regjerings flukt fra Norge. Dette er slående, ikke minst siden 
Hambro ikke er den eneste ikke-Ap-politikeren som kommer dår-
lig fra fremstillingen. Det finnes så vidt jeg kan se ikke en eneste 
ikke-Ap-person som er positivt fremstilt. Motsatt slipper Ap-po-
litikeren Koht lett fra sitt ansvar for den situasjonen landet kom 
i, og Nygaardsvold fra sin egenrådige lederstil. Det sistnevnte er 
ikke nødvendigvis mindre politisk graverende enn det førstnevnte. 
Allerede under trontaledebatten 9. september 1939 oppfordret 
både Hambro, Mowinckel og Hunseid til samlingsregjering, men 
Nygaardsvold svarte at regjeringen hadde hatt dette oppe, og ikke 
funnet noen grunn til å gå inn i noe slikt. Da regjeringen senere 
samme måned foretok omrokeringer, var det for å gi plass til to nye 
arbeiderpartifolk (Frihagen og Hindahl). Nygaardsvold avvek ikke 

2  Svensk riksarkiv, rapport av 17. mai 1940 i avskrift, boks 173, LX. Jens Meinich skrev i 
brev av 1. juni til generalsekretær i Svenska röda korset baron Stjernfeldt at han beklaget 
å ha gitt de to sin anbefaling, og Stjernfeldt svarer 11. juni at rapporten er sterkt farvet 
«och delvis osann». Det synes imidlertid ikke å gjelde observasjonen om Hambros 
stilling.
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substansielt fra denne linjen. De som ble innlemmet fra andre partier 
så lenge krigen varte, ble konsekvent holdt så langt unna politiske 
kjerneområder som mulig. Gitt at de kom fra forskjellige politiske 
partier og sosiale miljøer, og forvaltet forskjellige institusjoner og 
porteføljer, er det lite sannsynlig at de alle sammen var oppvigler-
ske. Årsaken til at det i hvert eneste tilfelle ble konflikt, ligger 
derfor sannsynligvis i Nygaardsvolds og Arbeiderpartiets autoritære 
lederstil. Andre ble kooptert fordi det var tvingende nødvendig, 
men Arbeiderpartiet synes ikke å ha hatt noen opplevelse av at 
partisamarbeide var noe som også bandt dem selv. Dette er kanskje 
forståelig gitt partihistorien og det politiske klima på 1920- og 1930-
tallet, men det er interessant (også hva angår de tradisjonene som 
informerer Aps manøvrering i dagens partipolitiske koalisjonsland-
skap), og bør ikke stikkes under stol. Kolsrud benytter konsekvent 
en apologetisk metaforikk når han skriver om Nygaardsvold, og 
en matchende akkusatorisk når han skriver om de borgerlige. Der 
Nygaardsvold har innsikt i nødvendighet («kontant pragmatisme») 
og er fast, «forstår ikke» og «innser ikke» de sistnevnte dette eller 
hint, og de er «utålmodige og egenrådige» etc.

Boken, som først og fremst presenterer seg som faktuell, har 
altså en politisk slagside. Men hvem har ikke det? Kolsrud har gjort 
en kjempeinnsats som kommer alle oss andre som er interessert i 
materien, til gode.

Arguing about War
Michael Walzer

Yale University Press 2004

Bjørn Klouman Bekken  [frilansskribent]

Den 5. mars 2003 sendte pave Johannes Paul II sin personlige 
fredsmekler, kardinal Pio Laghi, av gårde til Washington. Hans 
oppdrag var å overbevise George Bush om at den nær forestående 
krigen i Irak var unødvendig. Laghis reise til Washington var siste 
ledd i en omfattende kampanje som den katolske kirke drev. I en ny 
bok om Vatikanet skriver forfatteren at Vatikanet kjempet mot en 
eventuell krig i Irak med en styrke og intensitet knapt oppvist før 
fra det hold i nyere historie. Til og med den reaksjonære kardinal 
Joseph Ratzinger uttalte at krigen i Irak brøt med prinsippene i 
«rettferdig krig»-tradisjonen. 

Det hvite hus svarte med å sende en egen representant til Vati-
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kanet. Robert Novak, sentral i den erkekonservative tenketanken 
American Enterprise Institute, holdt et foredrag i Vatikanet hvor 
han konkluderte med at en krig mot Irak ville være selve praktek-
sempelet på en «rettferdig krig». Da han ikke klarte å overtale sine 
tilhørere i Vatikanet, skyldte han på at de var «anti-amerikanske» 
og at «de ikke skjønner rettferdig krig-tradisjonen».

Rettferdig krig
Denne historien belyser ikke bare hvor bred motstanden mot krigen 
i Irak var, men også hvilken posisjon teoriretningen «rettferdig krig» 
har fått. Dette gjelder ikke bare i kristne kretser, men de fleste ste-
der hvor argumenter som befinner seg et sted mellom realisme og 
pasifisme møtes.  Teoriretningen påvirker debattene både eksplitt 
og (oftest) indirekte ved at deltakerne bruker dens vokabular. Man-
nen som må få en god del av æren for at teoriretningen har denne 
posisjonen i dag, er amerikaneren Michael Walzer. Hans bok Just 
and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations 
fra 1977 er en klassiker innenfor normativ politisk tenking. Først i 
2004, 27 år seinere, kom Walzers andre bok om det samme tema. 

Arguing about War er en samling foredrag, artikler og essays 
som Walzer har skrevet i løpet av de siste tjue årene. Det er tidsty-
pisk at boka kommer ut nå. Selv i et lite land som Norge kom det i 
fjor ut to bøker om rettferdig krig-tradisjonen, og de to norske for-
fatterne var inspirert av hver sin amerikanske filosof. Truls Wyller, 
som ga ut Å dø for Staten. Et kritisk blikk på Rettferdig Krig, følger 
mye av argumentasjon til Robert Holmes, som har kritisert rettferdig 
krig-tankegangen ut fra et pasifistisk ståsted (jf. Holmes’ bok On 
War and Morality fra 1989). Henrik Syses bok Rettferdig krig? Om 
militærmakt, etikk og idealer er mer påvirket av Walzer.1 

Rettferdig krigs triumf
I artikkelen «The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of 
Success)» argumenterer Walzer for hvordan rettferdig krig-tradi-
sjonen ble født ut av behovet for å ta et oppgjør med rådende tan-
kemønstre. Augustin, som regnes som teoriretningens grunnlegger, 
argumenterte med en rettferdig krig-retorikk ikke for å motarbeide 

1  Det er for øvrig noe underlig at Syse og Wyller, som har diametralt motsatt syn på 
teoriretningen, ikke nevner hverandre en eneste gang. En såpass profilert person som 
Trond Bakkevig, som har skrevet en rekke artikler (og en doktorgrad) om rettferdig 
krig-tradisjonen sett i lys av atomtrusselen, nevnes heller ikke av noen av dem.
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romerske styresmakter, men den rådende pasifismen blant datidens 
kristne. I middelalderen brukte Thomas Aquinas og middelalde-
rens skolastikere teoriretningen for å kritisere korstogene. Mens 
teoriretningen i sin ungdom ble brukt for å opponere moralsk mot 
styresmakter, hevder Walzer at problemet nå er det motsatte. Nå 
passer styresmakter på å kle sin krigsretorikk i moralske klær og har 
i stor grad gjort rettferdig krig-retorikken til sin egen. På bakgrunn 
av dette kan man kanskje slutte at verden har blitt noe mer moralsk i 
krigsspørsmål, men det tviler Waltzer på.  Han fremholder at såkalte 
kritiske stemmer (som han definerer seg selv som) må passe ekstra 
godt på å gjennomskue at denne endringen ofte bare er retorisk. For 
Walzer er den virkelige faren at den nye, mer spiselige retorikken 
gjør det lettere å ta livet av andre mennesker. Derfor må man påpeke, 
gang på gang, at krig er «morally dubious» og at «just war theory 
is not a justification of any particular war (…) [but is] designed to 
sustain a constant scrutiny and an immanent critique. We still need 
that, even when generals sound like [just war] theorists» (s. 22).

Ius ad bellum, Ius in bellum, Ius post bellum
Ius ad bellum, når det er rettferdig å gå til krig og Ius in bellum, 
rettferdighet i krig, har vært hovedpilarene i rettferdig krig-tra-
disjonen. Terrorisme, å drepe mennesker som en politisk ytring, 
problematiserer begge. Mens Walzer skriver at terrorisme aldri kan 
forsvares, advarer han samtidig mot å bekjempe terrorisme med 
terror, så man ikke blir et speilbilde av det man bekjemper. I en 
kommentar til Israel–Palestina-konflikten skriver jødiske Walzer: 
«First oppression is made into an excuse for terrorism, and then 
terrorism is made into an excuse for oppression. The first is the ex-
cuse of the far left, the second is the excuse of the neoconservative 
right» (s. 62). Denne kommentaren er det ikke vanskelig å overføre 
til dagens såkalte krig mot terror. 

Ius post bellum, rettferdighet etter krig, har i senere tid også blitt 
regnet som en del av teoriretningen, særlig takket være filosofene 
Thomas Pogge og Brian Orend, ved siden av Walzer selv. At dette 
har blitt tatt opp som en tredje pilar, skyldes en økende bevissthet 
om hvordan urettferdige og/eller mangelfulle krigsoppgjør i verste 
fall kan føre til nye kriger, slik for eksempell Versailles-freden i 
stor grad la grunnlaget for en misnøye i Tyskland som nazistene 
kunne utnytte. 

Walzer mener Ius post bellum blir problematisert i vår tid gjen-
nom såkalte humanitære intervensjoner. Mens Walzer i Just and 
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Unjust Wars var svært negativ til de fleste former for humanitære 
intervensjoner, har han nå forandret mening. Det voldsomme om-
fanget av særlig folkemordet i Rwanda, men også massakrene i 
Sudan og Bosnia, har fått Walzer på nye tanker. Men humanitære 
intervensjoner etterlater seg ofte en like komplisert situasjon etter 
«selve krigen» som før. Walzer argumenterer derfor for at det mo-
ralske ansvaret i de situasjonene hvor humanitære intervensjoner 
er nødvendig, ikke begrenser seg til «bare» å stanse massakrene. 
Walzer vil ha mer omfattende humanitære intervensjoner, hvor man 
i mye større grad enn i dag også fokuserer på landets økonomiske 
og politiske situasjon. Hvis det internasjonale samfunnet hadde 
intervenert i Rwanda, som det burde ha gjort, ville det moralske 
ansvaret ikke bare dreie seg om å stoppe den etniske rensingen, men 
også å få landet politisk og økonomisk reelt tilbake på beina. En 
slik mer omfattende, dyptgripende form for humanitære interven-
sjoner er det vanskelig å være imot. Men slike intervensjoner vil 
være mer krevende både hva gjelder utgifter og tid, og dermed enda 
vanskeligere å få verdens statsledere til å støtte opp om enn dem vi 
faktisk har sett bli gjennomført i årene etter den kalde krigens slutt. 
Dette momentet drøfter dessverre ikke Walzer. 

Irak
Fem korte artikler handler om krigen mot Irak. Alle har tidligere stått 
på trykk i tidsskriftet Dissent, hvor Walzer er redaktør. I artiklene 
fra før krigen skriver Walzer at ingen intervensjon i Irak kunne 
være legitim, uavhengig av om den hadde fått FN-godkjennelse 
eller ikke. Det eneste som kunne ha legitimert en intervensjon i 
dette tilfellet, skjedde for mer enn ti år siden, da Saddam Hussein 
drepte egne innbyggere. I en artikkel publisert den 7. mars 2003, 
dagen da krigen brøt ut og to dager etter at Pio Laghi besøkte Bush, 
lar Walzer både Frankrike og USA få gjennomgå: franskmennene 
fordi de bare sa nei til alt USA foreslo og ikke kom med egne, 
konstruktive forslag, og USA – som han er krassest mot – fordi 
«America’s war is not a just war» (s. 160).

 Som de fleste essay/artikkel/foredragssamlinger spriker også 
denne i forskjellige retninger. Derfor bør de som vil ha en grundig 
og ryddig innføring i Walzers tenking, lese boka fra 1977. De som 
vil ha en relativt ustrukturert oppdatering av Walzers selvstendige 
og reflekterte tanker, kan lese denne. For i mylderet av personer 
som mener noe om forholdet mellom krig og etikk, er Walzer en 
av de mest interessante stemmene. 


