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Introduktion 
Med opdagelsen af Amerika trådte Europa for alvor ind på verdensscenen som det dominerende 

kontinent. De europæiske stormagter grundlagde kolonier rundt om i verden og udvidede stødt 

deres interessesfære. Dette betød at europærerne spredte deres tankegang og magt verden over, 

samtidig med at de voksede som imperier i takt med den øgede handel. I disse år og frem til midten 

af det 20. århundrede kunne de europæiske magter nærmest diktere verdensordnen igennem deres 

indflydelse. Fjender kom fra selve Europa, så uanset om der var magtskifte, forlod magtcentret ikke 

Europa. Under denne lange periode var Europas lande ikke interesseret i at samarbejde med 

hinanden. Alt foregik som et kapløb hvor det handlede om at klare sig bedre end ens konkurrenter i 

Europa.  

Dette kapløb kulminerede ved første verdenskrig, hvor krigens størrelse var afspejlet af hvor store 

disse europæiske magter efterhånden var blevet. Selvom det britiske imperiums størrelse ved 

afslutningen af den Første Verdenskrig aldrig havde været større, trak fredsløsningen ved Versailles 

mørke skyer ind over Europa og dets storhed. Tyskland følte sig frarøvet og snydt ved denne 

fredsløsning, og det førte i 1939 til endnu en verdenskrig.  

Samtidig havde en ny magt bragt sig selv på banen under 1. Verdenskrig. USA havde brudt med 

isolationismen i Monroe-doktrinen og 30’ernes isolationisme, og var gået ind i krigen på trods af en 

hed debat på hjemmefronten. I 1941, under 2. Verdenskrig, var USA blevet tvunget ud i den 

internationale politik og til omverdenen, og det blev startskuddet for USA som supermagt. 

Med afslutningen på anden verdenskrig sluttede perioden hvor de europæiske stormagter og 

imperier styrede verden. Tyskland var sønderbombet og var milevidt fra den position de havde før 

krigen. Storbritannien og Frankrig gik en langsom nedgang i møde som kulminerede i 1956 under 

Suez-krisen. Her blev det pludselig tydeligt at disse to stormagter var stærkt underlegne de to 

supermagter USA og Sovjetunionen. Et egyptisk forsøg på at nationalisere Suez-kanalen, støttet 

med Sovjetunionen i ryggen, blev dødsstødet for de to gamle stormagter. Da USA ikke ville støtte 

Storbritannien og Frankrig militært, blev Sovjetunionen for stor en mundfuld, og Storbritannien og 

Frankrig måtte opgive deres interesser ved Suez-kanalen. Dette gjorde det tydeligt for verden at 

Europa ikke længere var det styrende kontinent som det havde været i så mange århundreder. 

For mange mennesker skulle indførelsen af Kul- og Stålunionen, senere EF (det Europæiske 

Fællesskab) og nu EU (den Europæiske Union), udover at skabe økonomisk vækst og knytte tættere 

bånd, betyde Europas tilbagetog på den internationale scene på længere sigt. Ved at skabe et samlet 
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Europa kunne det endnu engang blive stærkt igen. Især i en verden som nu var domineret af kæmpe 

supermagter, hvor størrelsen havde stor betydning i magtspillet. 

EU har betydet stor udvikling økonomisk op til i dag i medlemslandene, via handelsaftaler og det 

Indre Marked. På den måde er de europæiske lande blevet knyttet sammen og medlemslandene er 

gjort afhængige af hinanden. Men udenrigspolitisk, er EU langt fra så stærke som de store lande EU 

gerne vil sammenlignes med, U.S.A, Rusland og til dels et fremstormende land som Kina. Det 

udenrigspolitiske område ligger hovedsagligt ude hos de enkelte medlemslande i EU, og derfor 

leder det tanken hen på hvilken betydning det han for EU. 

EU står i øjeblikket foran en spændende fremtid. En forfatningstraktat blev nedstemt og Lissabon-

traktaten er netop blevet vedtaget. Men kan Lissabon-traktaten føre til et stærkere EU 

udenrigspolitisk? Lissabon-traktaten kan måske føre til yderligere europæisk integration og måske 

på sigt føre til en decideret fælles europæisk udenrigspolitik. Og omvendt kan manglende 

integration måske føre til, at  Europa vil befinde sig i en dvale på den internationale scene. Derfor er 

den kommende periode utrolig vigtig for EU’s fremtid. 

 

Problemstilling 

EU's medlemslande har siden deres indtræden i unionen, og før, handlet på egen hånd 

udenrigspolitisk. Dette stod især også klart under optakten til Irak-krigen. EU har ikke en fælles 

udenrigspolitik for medlemslandene, og denne mangel hindrer måske EU i virkelig at træde i 

karakter i verdenspolitikken, og hindrer måske EU i at blive betragtet som en seriøs aktør i 

international politik. Udenrigspolitikken er nemlig vigtig i den forstand at de store aktører kan være 

med til at bestemme morgendagens verden. Men med alle de kulturelle og historiske forskelle der 

findes i Europa, kan det også ses som en stor forhindring for EU at få en fælles udenrigspolitik. 

Men hvilke forhindringer foreligger og hvad skyldes de?  

 

Problemformulering 

Hvilken betydning har det for EU's udenrigspolitik at medlemsstaterne ikke er villige til at fuldt ud 

at videregive det udenrigspolitiske område til EU? Og hvad skyldes denne uvillighed? 

  

Hypotese 

For at udvikle sig, må EU vælge enten en udenrigspolitisk realistisk tankegang, med fokus på magt, 

militær og økonomisk styrke, eller føre en udviklet liberalistisk tilgang der benytter sig af en politik 
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som fokuserer på diplomati og forhandling.  

EU er nødt til at komme den grundlæggende uenighed, om hvilken kurs der skal vælges, til livs for 

at kunne træde i karakter på den internationale scene. 

 

Afgrænsning 

Lissabon-traktaten er trådt i kraft under udarbejdelsen af denne opgave og det har givet et tids-

dilemma i forhold til opgavens afsluttelse. Lissabon-traktatens indhold og at den er blevet godkendt 

af medlemslandene vil naturligvis indgå i opgaven. Men hvad der eventuelt måtte opstå af 

situationer mellem EU og dets internationale relationer efter traktaten trådte i kraft, vil ikke indgå i 

den skriftlige del af opgaven. 

 

Teori og metode 

Til at analysere denne problemstilling vil blandt andet teorierne om realisme og liberalisme blive 

brugt til at kunne kategorisere den europæiske tankegang. Dette bliver også set i lyset af hvilken 

tilgang en supermagt som USA menes at have. Tillige vil der også være fokus på ”hard vs soft 

power” i forlængelse af den realistiske og liberalistiske tankegang. Disse teorier vil danne 

grundlaget for at kunne forstå de udenrigspolitiske handlemåder medlemslandene og EU måtte 

have, og på den måde vil det kunne give en bedre forståelse af deres handlingsmønster. 

Efterfølgende vil der være fokus på EU’s grundlæggende handlemuligheder på det 

udenrigspolitiske område. Her vil der blive taget udgangspunkt i relevante punkter i Maastricht-

traktaten, Amsterdam-traktaten, Nice-traktaten, Lissabon-traktaten og FUSP (Fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik). Ved en gennemgang af væsentlige punkter heri på det udenrigspolitiske område, 

vil det blive etableret præcist hvilke tangenter EU har at spille på, indenfor den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik.  

Herefter vil der blive kigget nærmere på EU’s udenrigspolitik i helt konkrete eksempler. 

Som cases vil der blive fokuseret på den europæiske debat, om hvorvidt man skulle følge USA i 

Irak-krigen i 2003. Der vil også blive set på EU’s handlemåde i forbindelse med Ruslands 

indtrængen på georgisk territorium i 2008. Og slutteligt vil der blive kigget på EU’s reaktion på 

Nordkoreas atomprøvesprængning i 2009. Igennem disse vil medlemslandenes og EU’s holdninger 

blive undersøgt for at kunne give et overordnet billede på EU’s udenrigspolitiske situation. 
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Teori 
De politiske teorier fungerer som værktøjer til at beskrive handlemåder indenfor politik og fungerer, 

i dette tilfælde, som en hjælp til at analysere hvordan det internationale system hænger sammen. I 

denne opgave ligger fokus på udenrigspolitik og ud fra dette punkt er det interessant at tage fat på 

teorierne omkring liberalisme og realisme. 

Liberalisme og realisme har i sin grundform lagt de første sten til nye og udviklede former for 

teorier. De to teorier er gode værktøjer til at analysere nationers handlemåder og til at finde ud af 

hvilke tankegange der ligger bag disse handlemåder. Teorien om "hard vs. soft power" ligger lidt i 

forlængelse af teorierne omkring henholdvis realisme og liberalisme. Det vil der blive set nærmere 

på under afsnittet om "hard vs. soft power" 

Følgende vil starte med en redegørelse og analyse af henholdsvis teorien om realisme, teorien om 

liberalisme og slutteligt om "hard vs. soft power".  

 

Realisme 

Teorien ligger i høj grad vægt på et mere pessimistisk menneskesyn. Realister mener, at en verden 

uden stater ville være anarki og kaos og derfor er staterne vigtige for at give folket trygge rammer. 

Den realistiske tankegang fokuserer på at ens stat og befolkning har det godt, og dette gerne på 

bekostning af andre stater. Realister vil gerne have fuld dominans over egen stat. Input fra andre 

lande eller NGO’er er ildeset og er et tegn på en svag stat. Derfor er målet i bund og grund at 

dominere andre før man selv bliver domineret.  

Målet med politik er magt. International politik ses som anarki i og med at der ikke eksisterer en 

verdensregering som kan give den samme tryghed til alle mennesker. Altså, verdenssamfundet kan 

ikke på samme måde give tryghed for alle befolkningerne, som en stat kan give til sin egen 

befolkning. Derfor opstår der interessekonflikter lande imellem, som gør at realisterne mener at det 

internationale samfund er et anarki. Alle lande har deres egne forskellige agendaer som de følger i 

deres egen interesse. Derfor kan man ikke stole på andre stater, da det vigtigste for stater er dem 

selv og deres befolknings tryghed. 

Det handler for staterne om at være den stærkeste på den internationale scene, for bedre at kunne 

styre hvordan spillet udformer sig og for at styrke egne interesser. Den internationale politiske 

scene er inddelt i hierarki som afspejles af styrkeforholdet mellem staterne. De stærkeste stater har 
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mest at have sagt, og derfor er det de stærkeste lande som sætter dagsordnen for de resterende lande 

i verden. 

Statens udenrigspolitik har fokus på sikkerhedspolitik og statens overlevelse. "The state is thus 

seen as a protector of its territory, of the population, and of their distinctive and valued way of 

life"(Sørensen, 2007, s.61). Stater kan ikke stole fuldt ud på andre stater, da de til hver en tid har 

deres egen udenrigspolitiske agenda og vil bruge denne agenda til egen vinding. Dette er et vigtigt 

aspekt for realister i forbindelse med internationale aftaler. Internationale aftaler lande imellem skal 

kun ses som aftaler der opretholdes indtil noget bedre dukker op, eller så længe at et land vil være 

tvunget til at gå på kompromis med sin egen politiske agenda eller suverænitet. Igen er det her 

tanken om, at andre lande i samme situation ville gøre det samme for at beskytte deres eget land. 

Internationale aftaler laves kun i ens eget lands interesse og skal droppes ligeså snart at de ikke 

kommer ens land til gode længere. Går man dybere ned i realismen vil man se at teorien har mange 

forskellige teoretikere og grene indenfor hovedteorien. Én af dem er Thomas Hobbes. Han 

argumenterer for at menneskets natur er krigstilstand (Sørensen, 2007, s.65). Menneskets natur er at 

frygte det ukendte og kun at stole på sine allernærmeste (i landes tilfælde menes der her 

landsmænd). Staten skaber denne manglende tryghed og sørger dermed for at befolkningen er tryg 

og stoler på hinanden. Denne tryghed får, ifølge Hobbes, et land til at blomstre og udvikle sig.  

Hans Morgenthau er enig i denne betragtning og konkluderer at der ikke findes sikkerhed i det 

internationale system og international politik fører til anarki og konflikter. Politikere skal gøre sig 

klart at der ikke findes normal menneskelig moral i international politik, i og med at staterne er klar 

til at beskytte sin egen befolkning på bekostning af andres (Sørensen, 2007, s.68). Derfor er det 

vigtigt ikke at blande den personlige moral sammen med statens moral. Dermed kan man sige, at 

målet helliger midlet (Sørensen, 2007, s.69).  

Nogle af de nyere teorier inden for realismen diskuterer udenrigspolitikken og verdensordnen på 

punkter hvor de ikke er helt enige.  

F.eks. er der teorien om ”Balance of power”. Denne teori kan man næsten sige har lidt liberalistiske 

træk. Tanken går på at der skal være en multipolær magtbalance. Som Richard Nixon udtrykte det i 

1970: 

 

”We must remember the only time in the history of the world that we have had any extended periods 

of peace is when there has been balance of power. It is when one nation becomes infinitely more 

powerful in relation to its potential competitor that the danger of war arises. So I believe in a world 
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in which the United States is powerful. I think that it will be a safer world and a better world if we 

have a strong, healthy United states, Europe, Soviet Union, China, Japan, each balancing the other, 

not playing one against the other, an even balance” (Sørensen, 2007, s.69).  

 

Det sikreste for landene er, at flere lande er stærke og danner en magtbalance overfor hinanden, og 

på den måde holder hinanden i skak.  

Modsat mener Kenneth Walz at bipolaritet er at foretrække. Der vil simpelthen være færre 

konflikter i og med at der er færre stormagter som kan blive uenige. Derfor er det mest sikre for 

verden at der maksimalt er to stormagter, da dette vil betyde færre internationale uenigheder. 

Indenfor selve realisme-teorien kan der være uenigheder, men overordnet set er der en råd tråd 

igennem teorien der grundlæggende følger det pessimistiske menneskesyn. 

 

Liberalisme 

Liberalisme havde sin storhedstid i mellemkrigstiden og er modpolen til realisme. Liberalismen har 

et positivt syn på den menneskelig natur og mener dermed, at mennesker sagtens vil kunne 

samarbejde med hinanden, også på tværs af landegrænser. 

” They (the liberalists) have great faith in human reason and they are convinced that rational 

principles can be applied to international affairs (Sørensen, 2007, s.98).” 

Når denne fornuft kan føres over til international politik betyder det at det kan lede til internationalt 

samarbejde, som ifølge liberalisterne vil skabe fordele for de involverede parter. Dette skal hjælpe 

med at skabe fremskridt indenfor udvalgte interesseområder sammen med andre stater som deler 

interesser og mål. Samarbejde er derfor vejen frem for at skabe udvikling og sikkerhed. 

Liberalismen har desuden individet i fokus. Det er først og fremmest individets sikkerhed og 

rettigheder der skal sikres og ikke statens. Individets muligheder, glæde og frihed er essensen i den 

liberalistiske tankegang. I forlængelse af denne tankegang er det vigtigt for liberalisterne at andre 

aktører, såsom organisationer, også har noget at skulle have sagt på den internationale scene. På den 

måde er det et bredere spekter af mennesker og holdninger som får talt sin mening og kan få 

indflydelse. 

For liberalisterne, er international lov målet for udenrigspolitik. Internationale relationer er mere 

end aftaler stater imellem. Internationale aftaler bør også kunne indgås med folkefærd, grupper og 

organisationer som aktører. Tanken er her at når internationale relationer blandt andet også foregår 

igennem disse nævnte aktører, er der større chance for fred og samarbejde hvis kun stater forhandler 
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sammen. Derfor burde internationale relationer foregå imellem samfund og ikke kun nødvendigvis 

imellem stater/regeringer. Liberalisten Karl Deutsch mente at netop dette var sket imellem de 

vesteuropæiske lande og USA, og at det havde skabt en integration og dermed en sikkerhed landene 

imellem (Sørensen, 2007, s.100). Indenfor denne integration ville samarbejdet så kunne udvikle sig 

til nye interesseområder, og på den måde konstant udvikle nye samarbejdsområder og øge 

integrationen. I sidste ende kunne dette betyde at verdens befolkninger ville være ”viklet” så meget 

ind i hinanden, at de ville være direkte afhængige af hinanden på forskellige områder. Og denne 

afhængighed skulle i teorien kunne mindske chancen for krig, da ingen parter ville kunne få noget 

udbytte ud af en krig. 

Disse transnationale relationer og den afhængighed den skaber er også en naturlig udvikling, da 

landegrænserne i dag ligger mere eller mindre fast, mener liberalisterne. Områder kan ikke på 

samme måde erobres som for 100 år siden, da det internationale samfund ikke længere tillader 

sådanne annekteringer. Hovedmålet for en stat er derfor ikke længere landområder og naturlige 

ressourcer, men information, viden, uddannelse af arbejdskraft og økonomisk styrke. Her spiller 

blandt andet økonomi og udveksling af arbejdskraft en vigtig rolle, da det skaber et 

afhængighedsforhold imellem landene. Tanken er her at sådan et samarbejde kan skabe den 

spillover-effekt (Sørensen, 2007, s.104), som betyder at samarbejde på et område naturligt vil føre 

til samarbejde på nye områder og dermed binde landene sammen. Dette vil så i længden føre til 

yderligere integration. I disse samarbejdsformer skal især institutioner træde til for at skabe bedre 

internationale relationer, og landene skal tage disse institutioner mere alvorligt. Institutionerne skal 

blandt andet bruge deres neutrale holdning til at kunne skabe fair løsninger for alle parter. Dette kan 

være supranationalt såsom EU eller igennem WTO, som prøver at skabe fair handelsaftaler på tværs 

af landegrænser. Disse institutioner danner også fora hvor landene diskuterer de problemer der 

måtte være og undgår at drage forhastede beslutninger. 

Liberalister mener at hvis stater havde individet overlevelse som hovedmål, og ikke statens 

overlevelse, ville disse stater langt nemmere kunne lave holdbare internationale love. Dette ville så 

kunne skabe en varig fred staterne imellem med denne tankegang (Sørensen, 2007, s.99). Tanken er 

også at demokratier ikke går i krig med hinanden, på grund af fælles værdier og fordi befolkningen 

ikke vil lade det ske. Fred igennem magt og militær er en usikker fred, hvor fred igennem 

demokrati, afhængighed og samarbejde er en varig fred (Sørensen, 2007, s.121) 
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Hard- vs. soft power 

En anden teori som er rigtig relevant i det udenrigspolitiske aspekt er Joseph S. Nye Jr’s (2002) 

teori om hard- og soft power. Hard –og soft power handler grundlæggende om hvordan nationer 

skal bruge sin magt udadtil. 

Hard power er det man vil kunne kalde den traditionelle form for magtudøvelse. Den beskrives 

som den gængse form for magt, og det ældste eksempel herpå menes at være fra den 

Peloponnesiske krig 413 f. k. (Nye Jr., 2002, s.7). Frygten for en stærkere fjende fører til udøvelse 

af militær eller økonomisk magt. Hard power er at bruge sin militære eller økonomiske magt til at 

fremtvinge sig sin vilje og opnå sine mål. Den militære magt bruges ved at true med at bruge sit 

militær. Af frygt for det stærke lands militære styrke, kan det svage land dermed føle sig tvunget til 

at gøre som det stærke land beder dem om. Det samme gør sig gældende igennem økonomisk magt 

hvor trusler igennem sanktioner, kan få et svagt land til at makke ret. For stærke nationer er denne 

form for magtudøvelse en meget nærliggende form, da de relativt nemt kan få deres holdninger 

igennem. 

Soft power derimod, er beskrevet som en mere indirekte måde at udøve sin magt (Nye Jr., 2002, 

s.8). Konceptet er her, at en nation eller et område opnår en attraktivitet og tiltrækningskraft. Denne 

attraktivitet er så med til at skabe positivitet overfor denne nation. Dette kan for eksempel opnås 

ved at være en fair samarbejdspartner, ved at handle multilateralt og ved at have nogle værdier som 

er eftertragtede hos andre lande. Ved at være et positivt eksempel, ved at have en kultur som 

beundres eller ved at have værdier eller en styreform som andre beundrer, opnår en nation et 

magtværktøj som den kan benytte. Ved at udstråle denne form for soft power kan en nation få dens 

holdninger igennem og få opbakning internationalt.”If a country can make its power legitimate in 

the eyes of others, it will encounter less resistance to its wishes. If its culture and ideology are 

attractive, others more willingly follow (Nye Jr., 2002, s.10).”  Med soft power kan man derfor i høj 

grad undgå militær magt, som internationalt kan skabe mistro eller foragt til det udøvende land. 

Derfor kan man fremstå i et positivt lys og dermed på en anden måde opnå magt, igennem kultur, 

værdier, styreform og ved at sætte et godt eksempel. 

 

Reflektering 

Teorier som disse er fantastiske værktøjer til at prøve at forstå hvorfor lande handler som de gør, og 

på den måde kan de give en bredere forståelse. Almindelige stater er langt nemmere at kortlægge på 

denne måde end EU er det, da det er en langt mere diffus enhed. EU består af 27 medlemslande som 
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alle sammen har deres egne holdninger og politiske agendaer, når det kommer til 

udenrigspolitikken. Men det er samtidig også det som gør det spændende at følge EU på det 

udenrigspolitiske område.  

Udenrigs- og magtpolitik begår sig oftest indenfor spektret omkring liberalisme og realisme. Soft 

power og hard power er i høj grad i forlængelse af disse to teorier. Hvis en nation følger den mere 

liberalistiske måde, igennem samarbejde og diplomati, vil det også give en større soft power. 

Eksterne lande vil føle tryghed ved ens nation og det vil kunne skabe en kulturel tiltrækningskraft. 

Dette kan føre til stærke bånd til andre lande, og gøre at disse eksterne lande vil støtte op om ens 

eget land i situationer, hvor man ellers ikke ville forvente det. 

Hard power, som ligger sig op af den realistiske tankegang, har en helt anden tilgang, men har dog 

det samme mål. Fremgangsmåden ved hard power er brug af militær magt og handelssanktioner og 

på den måde ”skræmme” andre lande til at følge de retningslinjer som man vil have at de skal følge. 

Disse lande vil derfor føle sig presset til at følge det land som udviser hard power. 

Ud fra disse teorier kan man prøve at kategorisere EU’s tilgang i det udenrigspolitiske aspekt. 

Overordnet set ligger EU’s styrke indenfor liberalisme og soft power (hvilket der også vil blive gået 

i dybden med senere i opgaven). EU har fokus på handel og bruger netop handel til at skabe bånd 

med omkringliggende lande. EU’s overordnede fremgangsmåde er at forhandle sig igennem 

problemer, for at skabe en mere multilateral løsning som alle kan være tilfredse med. EU’s 

liberalistiske tilgang ses også i deres værdigrundlag som lyder:  

 

"...at fremme Unionens værdier og interesser i resten af verden. Dvs. bidrage til fred, sikkerhed, 

bæredygtig udvikling, mellemfolkelig solidaritet og gensidig respekt, fri og fair handel, udryddelse 

af fattigdom og beskyttelse af menneskerettigheder, især børns rettigheder samt nøje overholdelse 

og udvikling af folkeretten, herunder principperne i FN-pagten" (Hvad er EU's mål..., 2008, 

4.januar).  

 

Som en modsætning til dette billede illustrerer John McCormick (2007, s.167) USA som en modpol 

til den Europæiske Union, i følgende tabel. 
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Comparing Europeanism and Americanism
1
 

Europeanism Americanism 

Peace War 

Multilateral Unilateral 

Internationalism Nationalism 

Soft power Hard power 

Civilian Military 

Liberal worldview Realist worldview 

Modest Ambitious 

Risk aversion Risk tolerance 

 

McCormick konkluderer her at fokus hos europæere ligger på soft power-aspektet og gør altså ikke 

meget brug af hard power-strategier. Det er selvfølgelig et meget overordnet billede der gives af 

Europa, for Storbritannien har også nogle træk af "Americanism" fra tabellen. Og de øst-europæiske 

lande har, grundet en frygt for Rusland, også en tendens til at være venligere stemt for den 

amerikanske tilgang.  

 

"Britons may have a more "American" view of power than many Europeans on the Continent. Their 

memory of empire, the "special relationship" with the United States forged in World War II and at 

the dawn of the Cold War, and their historically aloof position with regard to the rest of Europe 

tend to set them apart. ... The nations of Eastern and Central Europe have an entirely different 

history from their Western European neighbors, a historically rooted fear of Russian power and 

consequently a more American view of the Hobbesian realities" (Kagan, 2003, s.5-6). 

 

Men denne tabel giver dog et billede som mange, europæere i hvert fald, vil nikke genkendende til. 

Den giver et billede af USA som et "krigshungrende" land, som kun har egne interesser i tankerne 

og er klar til at bruge sin militære styrke til at få hvad der ønskes. Dette er det klassiske billede af 

den realistiske stat, overfor den liberalistiske union, EU, som igennem diplomati prøver at nå sine 

mål. 

Et interessant perspektiv er at for cirka 100 år siden var rollerne omvendte. De europæiske stater 

havde ikke kendt til andet end denne realistiske tankegang, og hele verden var for dem områder der 

                                                 
1
 Udvalgte punkter fra denne tabel er sorteret fra, da de ikke havde direkte relevans for denne opgave. 
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skulle erobres for nationens ære og velstand. På dette tidspunkt var USA, som dog havde regionale 

erobringer og udvidelser, et meget tilbageholdende land som hovedsagligt passede sig selv og holdt 

sig til sin egen hemisfære. Dette var bl.a. også grundet Monroe-doktrinen fra 1823 hvor USA netop 

holdt deres fokus på den vestlige hemisfære og ikke blandede sig i anliggende uden for denne. Men 

her har to verdenskrige banet vejen for USA’s indtræden på den internationale scene som 

supermagt. 

Skabelsen af EU har fået Europa på benene igen økonomisk. EU har efterhånden udviklet sig til at 

være en større spiller på den internationale scene. 

I det følgende kapitel vil der blive kigget nærmere på hvilke instrumenter EU har at spille på rent 

udenrigspolitisk. Derudover vil der blive kigget på konkrete cases med udgangspunkt i netop disse 

instrumenter EU har at spille på. Kan EU spille en tilstrækkelig rolle udenrigspolitisk med de midler 

som er til rådighed?  

 

 

EU’s udenrigspolitiske råderum 
Traktaterne udgør det grundlag som EU har at arbejde med indenfor det udenrigspolitiske område. 

Det var i høj grad i forbindelse med Maastricht-traktaten at EU officielt fik et udenrigspolitisk 

område, da det var i forbindelse med denne traktat at FUSP (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) 

blev skrevet ind i traktatgrundlaget. 

 

Maastricht-traktaten 

Maastrict-traktaten fra 1993 er grundstenen til det EU som vi kender i dag, blandt andet kendetegnet 

ved de tre søjler som EU er bygget op omkring. Søjlerne er med til at indikere hvilke former for 

samarbejde der ligger indenfor de forskellige områder. Søjle 1 omhandler blandt andet Det Indre 

Marked og landsbrugspolitik. Dette samarbejde er et overstatsligt samarbejde hvilket betyder at det 

er EU som bestemmer over disse områder, da medlemslandene her har overgivet deres suverænitet 

til EU på disse områder. Søjle 2 omhandler EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og søjle 3 er 

politi- og retsligt samarbejde. Søjle 2 og 3 er et mellemstatsligt samarbejde hvilket her betyder at 

medlemslande selv har den fulde suverænitet, og er i princippet ikke forpligtet til at følge 

retningslinjer eller mål som EU måtte have på disse områder. 
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Fokus er på søjle 2 som indeholder det deciderede udenrigspolitiske område i EU. Hovedpunkterne 

i Maastricht-traktaten var forsvar, beslutningstagning og forholdet mellem Kommissionen og 

udenrigspolitikken. 

Grundet tilbageholdenhed fra Danmark, Irland, Storbritannien og Portugal blev EU’s muligheder 

begrænsede udenrigspolitisk. Disse lande satte sig imod en alt for supranational udenrigspolitisk 

overgivelse til EU (Smith, 2002, s.96). Maastricht-traktaten førte dog til at FUSP blev skabt. FUSP 

skulle blandt andet være med til at skabe en mere singulær udenrigspolitisk holdning indenfor EU. 

Dette skulle ske igennem integration på politik områder, samtidig med at landene i krisesituationer 

forpligtede sig på at prøve at komme frem til en fælles europæisk holdning udadtil. 

FUSP skulle være et af de første skridt mod, hvad der på sigt, skulle blive en fælles udenrigs- og 

forsvarspolitik for EU (Smith, 2002, s.97). Målet var at fremme fred, demokrati og 

menneskerettigheder, samt at sikre international sikkerhed og samarbejde. 

Som nævnt, skal landene konsultere hinanden i EU-regi når der kræves et fælles svar fra EU 

udadtil. Dette skulle bl.a. forhindre at EU blev sat i et dårligt lys, i form af manglende handlekraft 

og fællesskab. En union som ikke kan enes indbyrdes giver nemlig et dårligt signal udadtil. 

Medlemslandene skal handle i europæisk interesse og ikke i national interesse. Dette gør sig blandt 

andet også gældende i internationale fora såsom FN og NATO. De europæiske lande i disse 

organisationer skal prøve at tilgodese EU's holdninger, hvilket betyder at EU’s interesser har 

mulighed for at komme igennem her. 

Kommissionen og Rådet kan fremsætte forslag og Rådet står for beslutningstagningen og 

implementeringen. Ved fuldstændig enighed blandt medlemslandene i Rådet kan en fælles holdning 

eller strategi implementeres. Da det er et mellemstatsligt samarbejde skal dette også godkendes 

nationalt.  

 

Amsterdam-traktaten 

Amsterdam-traktaten fra 1999 betød blandt andet at EU fik en højtstående repræsentant for den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Målet med denne stilling er at effektivisere det 

udenrigspolitiske område ved at kunne hjælpe Rådet i udenrigspolitiske spørgsmål. Man kan sige at 

Amsterdam-traktaten forsætter i samme stil som Maastrict-traktaten og bringer derfor ikke decideret 

noget nyt til den udenrigs- og sikkerhedspolitiske tankegang i EU. I grove træk konsoliderede 

Amsterdam-traktaten de mål og midler som allerede eksisterede i forvejen (Smith, 2002, s.101). 

Dog så traktaten en indskrivelse af Petersberg-opgaverne. 
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Petersberg-opgaverne er et militært forsvarsprojekt hvis principper blev defineret tilbage i 1992 

under et møde ved forsvarsorganisationen WEU (Western European Union), som er et 

intergovermentalt samarbejde startet tilbage i 1948. Ved Amsterdam-traktaten blev Petersberg-

opgaverne officielt skrevet ind i traktatgrundlaget. Petersberg-opgaverne er en forsvarsstyrke på 

60.000 mand som skal være klar til at rykke ud til fredsbevarende- og humanitære aktioner. Styrken 

skal dog kun sendes ud til områder hvor NATO ikke selv har udsendt soldater. Dette hænger bl.a. 

sammen med at de soldater som EU-medlemslandene stiller til rådighed for NATO i høj grad er de 

samme soldater som indgår i EU’s forsvarsstyrke. Dermed er der altså ikke tale om en stående hær.  

Så hvis der er et kriseramt område, hvor NATO ikke kan/vil deltage, kan EU sende soldater ind i 

dette område under EU’s ledelse. Samtidig har EU i sådan et tilfælde mulighed for at kunne låne fly 

og materiel i en krisesituation. Denne forsvarsdimension, som også indebærer en politistyrke på 

cirka 5000 mand, blev dog først fuldt ud gennemført i december 2002 (Friis, 2003, s.90) 

 

Nice-traktaten 

Hovedændringerne i Nice-traktaten på det udenrigspolitiske område indebar at det skulle være 

lettere for medlemslandene at samarbejde. Beslutningsproceduren blev lavet således at det ikke 

længere var enstemmigt flertal som afgjorde udfaldet, men nu var det er kvalificeret flertal som lå 

til grund for at landene blandt andet kunne indgå i såkaldte ”forstærkede samarbejder”. Et 

forstærket samarbejde kan indgås på områder som ligger udenfor det traditionelle EU samarbejde. 

Der er dog visse regler indenfor dette tiltag og disse ændringer betyder helt konkret at:  

 Minimum otte lande skal deltage i et forstærket samarbejde.  

 Et EU-land kan ikke som tidligere nedlægge veto og dermed forhindre, at otte øvrige EU-

lande går ind i et forstærket samarbejde, medmindre det vedrører EU’s fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik.  

 Det forstærkede samarbejde kan iværksættes på alle områder af EU-samarbejdet, dog ikke 

vedrørende spørgsmål, der har konsekvenser på det militære område eller forsvarsområdet.  

 Der kan i begrænset omfang etableres et forstærket samarbejde om EU’s fælles udenrigs- 

og sikkerhedspolitik (”Hvad handler Nice…”, 2007, 10. januar).   

Dermed er det altså blevet lettere for medlemslandene at kunne indgå i samarbejde, men for den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er det i begrænset omfang, da dette hører under det 

mellemstatslige samarbejde. 



Christopher F. Tvarnø En fælles europæisk udenrigspolitik    d.25.3.2010 

 16 

 

Lissabon-traktaten 

Lissabon-traktaten er en reformering af den forfatningstraktat som blev forkastet i 2005. Efter en 

såkaldt tænkepause i EU kom landene til enighed om en ny traktat i 2007 i Lissabon, deraf navnet 

Lissabon-traktaten. Inden traktaten kunne træde i kraft måtte der dog to folkeafstemninger til i 

Irland, samt at Tjekkiet holdt igen med at acceptere traktaten. Det accepterede Tjekkiet dog d. 3 

oktober 2009. 

Den 1. december 2009 trådte Lissabon-traktaten i kraft og målet er at gøre EU mere effektiv og 

bæredygtig indad og udadtil. Som hovedpunkter i Lissabon-traktaten fremhæves at Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter får større indflydelse på EU-lovgivning, dernæst går EU 

fra at træffe enstemmige afgørelser til at træffe flertalsafgørelser og til sidst skal EU blive stærkere 

udenrigspolitisk ved bl.a. at udnævne en formand for EU’s udenrigsråd (Folketinget, 2009, s.2). 

Tager vi fat i den udenrigspolitiske del er det betydningsfulde blandt andet, at EU får en slags 

udenrigsminister, kaldet EU’s udenrigsrepræsentant. Dette bliver varetaget af britiske Catherine 

Ashton. Målet er at EU skal få en større udenrigspolitisk gennemslagskraft (Folketinget, 2009, 

s.22). Bl.a. bliver udenrigsrepræsentanten samtidig også næstformand i Kommissionen. På den 

måde er udenrigsrepræsentanten også inde over det område hvor direktiver fremsættes. Her er 

udenrigsrepræsentantens rolle også at sørge for at der er sammenhæng og en klar linje i EU's 

optræden udadtil (Folketinget, 2008, s.32). Det er dog stadig de enkelte lande som fuldt ud står for 

nye bestemmelser indenfor dette område, og udenrigs- og sikkerhedspolitikken er samtidig også et 

område hvor der stadig fastholdes enstemmighed i forbindelse med ændringer på området. "Dog er 

der i Lissabon-traktaten blødt op for princippet om enstemmighed, fordi Det Europæiske Råd med 

enstemmighed kan beslutte at overgå til at træffe beslutninger med kvalificeret flertal på de dele af 

den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der ikke er nævnt specifikt i traktaten. …Det er også nyt 

at Rådet vil kunne anvende kvalificeret flertal på forslag fra Udenrigsrepræsentanten" (Folketinget, 

2009, s.37).  

Der er altså muligheder for på visse områder, at kunne skabe en mere fælles udenrigspolitik på et 

nemmere grundlag, dog uden at lande kan få trukket noget ned over hovedet.  

Sikkerhedspolitisk vil EU kunne samarbejde i krise- og fredsbevarende aktioner rundt om i verden. 

EU har tidligere været på fredsbevarende og humanitære aktioner, men dette er nu blevet skrevet 

ind i selve traktaten. Som noget nyt er terrorbekæmpelse blevet skrevet ind i dette samarbejde. 
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Hvis den internationale udvikling kræver det, indkalder formanden for Det Europæiske Råd til et 

ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd med henblik på at definere de strategiske linjer for 

Unionens politik i forhold til denne udvikling (Folketinget, 2008, s.38).  

På den måde står EU’s sikkerhedspolitiske beredskab klar til en eventuel krisesituation. Derfor er 

det også vigtigt at terrorbekæmpelse er blevet skrevet ind i denne krisestyring, da dette område er 

mere aktuelt end nogensinde før. 

Det er svært at spå om fremtiden omkring Lissabon-traktatens betydning uden at have set hvad den 

reelt vil kunne opnå i praksis. På nuværende tidspunkt er det derfor svært at sige konkret hvad det 

udenrigspolitiske område i Lissabon-traktaten kan føre til. Det er et område hvor medlemslandene i 

særdeleshed tøver med at afgive suverænitet, så umiddelbart kunne det vurderes at der kun ville ske 

små fremskridt indenfor dette område. Eksterne faktorer og begivenheder har dog tidligere påvist at 

kunne knytte landene tættere sammen. Eksempelvis har terrortruslen i de fleste situationer knyttet 

de europæiske lande tættere.  

Der ligger muligheder for at skabe et større fælles grundlag indenfor det udenrigspolitiske område 

på længere sigt. Højest sandsynligt vil dette dog ske med små skridt. Men man kan i hvert fald sige 

at Lissabon-traktaten er endnu en skridt på vejen for en fremtidig fælles udenrigspolitik. 

 

FUSP 

FUSP er det officielle udenrigspolitiske område for EU. EU har op til medlemslandenes 

godkendelse af Lissabon-traktaten haft deres udenrigspolitiske retningslinjer i FUSP og dette 

fortsætter naturligvis igennem Lissabon-traktaten.  

FUSP er fra Maastricht-traktaten og bygger på et tidligere samarbejde fra 1970 kaldet ESP (Det 

Europæiske Politiske Samarbejde), hvor landene forsøgte at afstemme deres holdninger i vigtige 

internationale spørgsmål (”Hvad indebærer EU’s”, 2006, 27. juli). Her kom udenrigspolitikken til 

at ligge under søjle 2 som er et mellemstatsligt samarbejde. Dette indebær at medlemslandene 

stadig har deres suverænitet på det udenrigspolitiske område og at alle landene skal være enige hvis 

noget nyt skal vedtages på området. Som tidligere nævnt er der dog blødt lidt op på dette område i 

Lissabon-traktaten.  

Målet for EU’s udenrigspolitik er at sprede frihed, demokrati og at opretholde/forbedre 

menneskerettigheder. Tanken med FUSP er derfor at prøve at skabe en mere singulær 

udenrigspolitik blandt medlemslandene igennem integration på de udenrigspolitiske områder. Dette 

skal gøre EU mere handlekraftig udadtil ved at Unionen ville kunne give et samlet svar/holdning for 
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alle medlemslandene. I princippet har FUSP ingen reel magt over medlemslandenes udenrigspolitik, 

men det er et forsøg på at skabe en mere samlet og fælles politik udadtil. FUSP ses dog som det 

første skridt mod, hvad der på sigt kan blive en uniform udenrigs- og forsvarspolitik for hele EU 

(Smith, 2002, s.97). 

Helt konkret betyder FUSP at medlemsstaterne nu er pålagt at skulle konsultere med de andre 

medlemslande i store udenrigspolitiske begivenheder, for på den måde at prøve og give et fælles 

svar for EU udadtil. Dette skulle gøre EU til en partner/aktør der forstod at vise handling i 

udenrigspolitisk sammenhæng. På den måde ville det kunne styrke Unionen, at udvise sammenhold 

i sådanne situationer. I princippet står der også i Maastrict-traktaten at EU skal komme frem til en 

fælles holdning udadtil, på trods af at alle lande ikke er enige eller ikke ønsker at deltage. Men det 

ville dog give et broget billede udadtil, hvis ikke alle landene står sammen. Medlemslandene skal 

først og fremmest handle i europæisk interesse, frem for national interesse for at styrke unionen. 

Dette har bl.a. betydning i internationale organisationer såsom FN og NATO, hvor landene i teorien 

bør sætte den europæiske interesse højere end deres egen nationale. 

I forhold til retsakter, holdninger og strategier står Rådet og Kommissionen eller et medlemsland 

for fremsættelsen af forslag, og derefter står Rådet for beslutningstagningen og implementeringen. 

Formandskabet, Kommissionen eller et medlemsland kan også indkalde til et krisemøde indenfor 48 

timer for at diskutere en akut situation, hvilket kan føre til fremsættelse af et forslag.  

Selve beslutningstagningsprocessen er dog langt mere krævende da det udenrigspolitiske område er 

et mellemstatsligt anliggende. Dette betyder nemlig at alle medlemslandene skal være enige før en 

beslutning kan blive implementeret eller sat i værk. Medlemslande kan dog stå udenfor beslutninger 

som bliver taget, og dermed lade de resterende lande samarbejde i den givne situation. 

Forsvarspolitisk har EU fået ”Petersberg-opgaverne”, hvilket er en fredsbevarende styrke på 60.000 

som EU skal kunne sende ud til humanitære- og fredsbevarende opgaver. Dette er dog ikke en 

stående europæisk hær, men udsendte fra medlemslandenes nationale hære. 

 

EU’s udenrigspolitik i praksis 

Rådet og Ministerrådet mødes for at diskutere udenrigspolitikken. Hvor Rådet ikke mødes særlig tit, 

mødes Ministerrådet langt oftere. Her mødes udenrigsministrene i forbindelse med hastesager som 

kræver en hurtig stillingtagen for at give et fælles svar udadtil fra EU. Eller de kan mødes for at 

snakke mere generelle strategier der skal lægges for fremtiden. Hovedmålet er at skabe konsensus 
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og komme frem til en løsning som flest muligt medlemslande kan stille sig tilfreds med. Jo flere 

lande der tilslutter sig, jo stærkere står EU udenrigspolitisk.  

Under dette ligger der arbejdsgrupper, såsom COREPER. COREPER består af ambassadører og 

embedsmænd som sørger for at gøre klar til disse møder der holdes. Dette gøres ved at klargøre 

materiale samt at diskutere dagsordnen igennem, for at prøve at komme til enighed om så meget 

som muligt inden selve mødet finder sted. Dermed er deres indsats med til at gøre processen ved 

disse møder langt hurtigere, da de mindre punkter på dagsordnen ofte allerede er løst inden 

ministrene mødes. 

Kommissionen spiller især en rolle indenfor handel, når vi snakker udenrigspolitik. Her kan der 

stilles forslag til afstemning som bliver EU-politik, hvis det bliver vedtaget. Omvendt så har 

Kommissionen ikke den store rolle på det klassiske magtpolitiske aspekt af udenrigspolitikken, 

nemlig sikkerheds- og forsvarspolitikken. Nok har Kommissionen også her muligheden for at kunne 

fremsætte forslag, men EU har ikke nogen decideret magt på dette område og det er derfor op til de 

enkelte medlemslande om de vil følge forslagene.  

Parlamentet står for at skulle godkende forslag eller internationale aftaler på områder såsom handel. 

Hvis en ny handelsaftale med et tredjeland er under udarbejdelse, skal dette godkendes i 

Parlamentet.  

De instrumenter som EU har til rådighed som handlemåder er for eksempel at udsende 

pressemeddelelser og indgå forhandlinger. EU kan udsende pressemeddelelser hvor Unionens 

officielle holdning kommer til udtryk. Dette kan for eksempel være at EU er utilfreds med en 

bestemt udvikling som har fundet sted internationalt. Et eksempel er Nordkoreas prøvespringning af 

atomvåben, hvilket der vil blive kommet nærmere ind på senere i opgaven. Derudover kan EU via 

en  debat prøve at få Unionens holdninger igennem forhandlinger ved konferencer og lignende. I 

sådanne internationale fora har EU en mulighed for at prøve at påvirke andre lande og give deres 

holdning til kende. 

Økonomisk har EU lidt mere handlestyrke. Med handel, økonomisk støtte og investeringer har EU 

en gulerod som de kan bruge til at ”handle” med. Som et stort marked er EU nemlig meget attraktiv 

at være på god fod med. Og omvendt kan disse goder også tages fra eksterne lande igen igennem 

sanktioner eller toldsatser, hvis det skulle blive nødvendigt. Dette giver EU lidt muskler at kunne 

spille med internationalt. Eventuelle sanktioner kan dog ikke forhindre medlemslandenes egne 

nationale støtter fra at fortsætte til et land som der ellers er blevet sanktioneret af EU. Men det er 

klart at en sådan udvikling vil sætte et medlemsland i et særdeles dårligt lys indenfor EU. 
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Umiddelbart kan man sige at EU’s udenrigspolitiske handlestyrke er diplomati, og altså ikke 

militær. Det er relativt begrænsede midler som EU har at spille på udenrigspolitisk, da der ikke 

rigtig er tilslutning til et supranationalt samarbejde på dette område. Fundamentet for en fælles 

udenrigspolitik er dog til stede. 

I det kommende kapitel vil der blive fokuseret på medlemslandenes tilgang til den fælles udenrigs- 

og sikkerhedspolitik. Det vil blive afspejlet i konkrete eksempler og situationer som vil prøve at 

give et billede af hvordan EU’s udenrigspolitik fungerer, samt landenes holdninger hertil. 

 

Cases 
EU-medlemslandene har i forbindelse med nye traktater været tilbageholdende vedrørende områder 

hvor de har stået til at miste suverænitet. Der kan nemlig være en frygt for at miste indflydelse ved 

at opgive suverænitet fra ens eget land til EU. Som Friis (2003, s.82) udtrykker det, så når alt 

kommer til alt, er suverænitetsproblematikken nemlig årsagen til, at EU-landene (trods 

anstrengelserne) stadig kæmper med at blive enige på det udenrigspolitiske og retlige område. 

Medlemslandene frygter at de på udenrigspolitiske spørgsmål vil risikere at blive overhørt og at en 

EU-politik vil kunne blive tvunget ned over et land. Derfor er landene tilbageholdende med at indgå 

i et tættere arbejde, da man frygter at dette er skrækscenariet. Selv op til en afstemning om Nice-

traktaten i Irland i 2001 var denne frygt til stor debat (Friis, 2003. s.91). Irerne frygtede at de via 

EU's forsvarsdimension kunne blive tvunget til at skulle indsætte styrker mod deres vilje. Og dette 

på trods af at det ikke er muligt at et land vil blive udsat for at blive tvunget til at indsætte styrker 

mod sin vilje. Men i forbindelse med denne folkeafstemning krævede det en skriftlig erklæring fra 

EU, om at Nice-traktaten ikke ville få indflydelse på den irske neutralitetspolitik, før at irerne 

stemte ja. Et andet mere velkendt eksempel er de danske EU-forbehold fra 1992, hvor 

forsvarsforbeholdet gør at Danmark holder sig ude af militære aktioner.  

Ved Lissabon-traktaten bar den irske folkeafstemning igen præg af frygten for at miste suverænitet. 

Af de mest relevante punkter var, at irerne var utilfredse med at antallet af kommissærer blev skåret 

ned så ikke alle medlemslande havde en kommissær, samt at irerne endnu engang var bekymret for 

at miste deres neutralitet på det forsvarspolitiske område. Efter irernes nej ved denne 

folkeafstemning, blev disse punkter også ændret og bekræftet af EU. Medlemslandene beholder 

hver en EU-kommissær, i hvert fald indtil 2014, hvor det forventes at de bliver skåret ned til 2/3. 

Og endnu en gang blev Irlands neutralitet på forsvarsområdet bekræftet af EU. 
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Suverænitetsdebatten er derfor et kæmpe bump på vejen for EU’s samarbejde udenrigs- og 

sikkerhedspolitisk.  

Der vil nu blive kigget ned i konkrete eksempler omhandlende EU på den internationale scene. 

EU’s handlekraft, medlemslandenes indbyrdes debat og deres udenrigspolitiske strategi vil blive 

analyseret i de følgende tre cases. Først vil der blive kigget nærmere på den uenighed eksisterede 

der mellem de europæiske lande i tiden op til Irak-invasionen. Herefter tages der fat på Georgien-

krisen fra 2008 hvor EU’s forsvarspolitiske styrke vil være i fokus. Dernæst vil der blive kigget på 

EU’s handlemønster i forbindelse med Nordkoreas atomprøvesprængning. Og slutteligt vil der være 

en overordnet analyse som også har henblik på fremtiden for EU. Dette vil blandt andet også blive 

set i lyset af den amerikanske historiker Robert Kagan's vurdering af Europas udenrigspolitiske 

styrke. 

 

Irak-invasionen 

Det første eksempel handler om Irak-invasionen fra 2003. USA ønskede at invadere Irak på 

baggrund af at man mente at Irak havde masseødelæggelsesvåben og at disse var særdeles farlige i 

hænderne på diktatoren Saddam Hussein. Derudover mente USA at Irak, nærmere betegnet Saddam 

Hussein, var i ledtog med terroristorganisationen al-Qaida som to år tidligere havde angrebet USA 

og ødelagt World Trade Center i New York. At Irak skulle være i ledtog med al-Qaida blev 

betragtet som særdeles farligt på grund af at man mente at Irak havde masseødelæggelsesvåben, og 

at Irak var klar til at sælge disse videre til al-Qaida. Slutteligt så man også invasionen som en 

mulighed for at afsætte det undertrykkende diktatur i Irak og indføre demokrati i stedet. 

Våbeninspektører havde søgt efter masseødelæggelsesvåben i Irak, men havde ikke fundet nogen. 

USA mente dog at vide at Irak besad og skjulte disse masseødelæggelsesvåben og at en invasion var 

den eneste vej frem. 

Op til invasionen i Irak herskede en hed debat i forbindelse med at USA prøvede at samle støtte 

globalt til denne invasion. Debatten var grundet i at der ikke eksisterede noget FN-mandat for at 

invadere Irak, og at USA på samme tid tog dette faktum lidt let. 

Det var en situation hvor de europæiske lande ikke kunne finde et fælles fodfæste og der var meget 

delte meninger. Danmark, Storbritannien, Spanien, Italien, Polen, Ungarn og Portugal erklærede at 

de støttede USA i en eventuel invasion af Irak, siden at Saddam Hussein havde nægtet at følge FN's 

våbeninspektører adgang til visse områder i landet.  
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Tony Blair mente at en invasion klart ville være at foretrække, da truslen fra Irak på dette tidspunkt 

ville være langt mere frygtelig end hvis man ikke invaderede: "Backing away now from this 

confrontation and from future conflicts will be infinitely worse and more devastating" (Blair stands 

fast..., 2003, 18. marts). 

Storbritannien var USA's største støtte i USA's formodning om at Irak havde 

masseødelæggelsesvåben. Især Storbritannien, har haft et specielt forhold til USA siden 

2.Verdenskrig, hvor USA hjalp briterne militærmæssigt og økonomisk efter krigen. Samtidig har 

Storbritannien også, igennem sin historie, følt at de har hørt til i toppen af magtpolitik på den 

internationale scene. Dette er grundet i Storbritanniens rolle som tidligere kæmpe-imperium. For 

pro-invasion landene var der også frygt for at Irak havde disse masseødelæggelses våben, og ville 

bruge dem.  

Derfor gav det også god mening at angribe fjenden, inden fjenden kunne nå at angribe dem. 

Frygten for terror var også stor på dette tidspunkt på baggrund af angrebet på World Trade Center 

den 11.9.2001, og derfor valgte disse lande at stole på USA's efterretningsoplysninger omkring Irak. 

På den anden side stod lande som prøvede at mane til besindighed. Tyskland og Frankrig stod i 

spidsen for disse lande som blandt andet også indebar Norge, Sverige, Grækenland, Østrig, 

Schweiz, Belgien og Luxembourg. 

Tyskland er generelt meget tilbageholdende når det kommer til det udenrigs- og sikkerhedspolitiske 

område. Det bunder blandt andet i deres historie, da de har været med til at starte to verdenskrige. 

De har derfor taget en meget liberalistisk tankegang og fokuserer hovedsagligt på at løsninger skal 

findes igennem forhandlinger og diplomati. Gerhardt Schröder's udmelding var meget klar: "Don't 

expect Germany to approve a resolution legitimizing war, don't expect it" (Germany refuses to 

back..., 2003, 2.februar). 

Frankrig har, som Storbritannien, et "specielt" forhold til USA, dog på en helt anden måde. Frankrig 

søger nemlig at kunne være en form for modvægt overfor USA. Deres interesse ligger i at blive 

stærkere internationalt, men grundet USA's styrke har det i høj grad ikke været muligt. Her tænkes 

blandt andet på den førnævnte Suez-krise, hvor USA ikke støttede op omkring Frankrig og 

Storbritannien. Jacques Chirac's udmelding omkring en invasion af Irak gik på at man at ønskede en 

afvæbning af Irak, men at det skulle ske igennem procedurer i FN's sikkerhedsråd: "The first is that 

we have to disarm Iraq and the second ... is that this has to be undertaken within the Security 

Council of the United Nations" (France and Britain differ..., 2003, 4. Februar). 
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Frankrigs udmeldinger om hvorvidt man skulle invadere Irak, gik på at man skulle give 

forhandlinger og våbeninspektør-indsatsen mere tid. Da de ikke havde fundet nogen 

masseødelæggelsesvåben, var der ikke nogen naturlig grund til at tro at de havde dem, som USA 

ellers mente. Derfor var deres holdning at våbeninspektørerne skulle undersøge nærmere. 

Episoden op til Irak-krigen delte vandene fuldstændigt hos EU-medlemslandene. På den ene side 

var der landene med den unilaterale tilgang, hvor man ikke ville vente på den bredere opbakning, 

overfor den multilaterale tilgang som krævede et FN-mandat eller konkrete beviser. Og på samme 

måde kan landene deles op som realister og liberalister i dette eksempel. Hos realisterne kom det 

pessimistiske menneskesyn til udtryk, hvor man nægtede at tro på at Irak ikke havde 

masseødelæggelsesvåben, på trods af at våbeninspektørerne ikke havde fundet tegn på det. Men det 

hænger naturligvis også sammen med at realisten ikke stoler på andre stater. Især ikke i et tilfælde 

som Iraks som tidligere har skabt problemer.  

Og omvendt hos liberalisterne, med det positive menneskesyn, hvor man tog våbeninspektørernes 

manglende fund som et tegn på at der nok ikke fandtes nogen våben. Her ser man netop også at den 

internationale lov som utrolig vigtig for liberalisten indenfor udenrigspolitikken. Derfor var FN-

mandatet så vigtigt for dem, før en invasion overhovedet kunne komme på tale.  

Det bekymrende for EU i denne henseende er at medlemslandene var så vidt uenige. 

Udenrigspolitisk er det, for EU, en katastrofe at finde sådan en uenighed blandt dets medlemmer, 

for hvis EU en dag skulle have en supranational fælles udenrigspolitik ville sådan en uenighed 

lamme EU's handlestyrke. På den ene side har man lande som følger den realistiske tankegang 

igennem militær og magt, og på den anden side liberalismen med diplomati og multilaterisme. Det 

gør det i hvert fald utroligt kompliceret at finde en fælles form for udenrigspolitisk grundlag. Men 

når EU's værdigrundlag lyder at sprede "frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 

menneskerettigheder..." (Folketinget, 2009, s.12), og at det sikkerhedspolitiske mål er en 

fredsbevarende styrke, må man gå ud fra at EU sigter efter en liberalistisk tilgang. Problemet kan så 

være om de realistiske lande kan indordne sig en sådan tilgang. 

Det skal siges at holdningerne er regeringernes, omend folkevalgte, men følgende tabel 

(McCormick, 2007, s.57) viser dog en helt anden slags holdning hos befolkningerne i EU-

medlemslandene:  

 

% af befolkningerne som var imod Irak-invasionen uden et FN-mandat (2003) 

Tyskland 88 % 
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Frankrig 86 % 

Grækenland 86 % 

Østrig 85 % 

Sverige 81 % 

Luxembourg 81 % 

Holland* 80 % 

Danmark* 79 % 

Italien* 77 % 

Finland 77 % 

Belgien 76 % 

Spanien* 76 % 

Irland 74 % 

Portugal* 71 % 

Storbritannien* 69 % 

USA* 60 % 

(*) angiver de lande hvis regeringer støttede invasionen 

Regeringerne fra Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og Slovenien støttede alle invasionen i 

Irak.  

 

Hvad man kan udlede fra denne tabel, er at overordnet set blandt befolkningerne i EU-landene var 

der en generel holdning om at Irak ikke skulle invaderes uden et FN-mandat. I samtlige lande er det 

flertallet af befolkningen som ikke ønskede en invasion af Irak på det grundlag som forelå. Det er 

naturligvis værd at bemærke Storbritannien der ligger nede i bunden med 69 %.  Især også når man 

tager de to andre europæiske stormagter, Tyskland og Frankrig, i betragtning som ligger på 

henholdsvis 88 % og 86 %, hvilket er alligevel er en væsentlig forskel i forhold til Storbritannien. 

For det giver grund til eftertanke, at der er så stor forskel i tankegangen hos tre store magter i EU. 

Men som nævnt er der også nogle forskellige ting som spiller ind, i form af kultur og historie som 

blandt andet har medvirket til at Tyskland og Frankrig endte i den ene lejr og Storbritannien i den 

anden. Og samtidig kan man da også se at der alligevel er en form for enighed mellem de tre lande, 

da fælles for dem er at flertallet af befolkningerne var imod krigen. 

Et positivt aspekt i denne tabel er dog, at den giver et indblik hvilken form for udenrigspolitik  

europæerne ønsker at føre. Her kan man nemlig udlede at de ønsker en mere liberalistisk form for 
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udenrigspolitik i de angivne lande. Dette kan ses i lyset af, at befolkningerne generelt ikke var 

interesseret i en realistisk tilgang i form af magt og militær, men hellere ville afvente FN-mandatet 

og forsøge sig med en mere fredelig tilgang igennem diplomati og forhandling.  

 

Georgien-krisen 

Georgien-krisen mellem Rusland og Georgien er en længerevarende konflikt som virkelig tog til i 

2008. Krisen omhandler to georgiske udbryderprovinser Abkhasien og Sydossetien i det nordlige 

Georgien. De to provinser har ønsket selvstyre fra Georgien. Dette har været støttet af Rusland 

mens Georgien har prøvet at forhindre det. Begge provinser opnåede gennem krig mod Georgien i 

starten af 1990’erne, en form for selvstændighed støttet af Rusland. Disse 

selvstændighedserklæringer var dog ikke internationalt anerkendte. 

Kernen i hele problemet har bl.a. rod helt til da Sovjetunionen eksisterede, hvilket Georgien 

dengang var en del af. For man kan egentlig sige, at det er disse ejerfornemmelser som Rusland har 

overfor sine tidligere territorier fra Sovjettiden, hvilket har været med til at smide yderligere brænde 

på bålet i denne konflikt. Georgien har nemlig nærmet sig Vesten i de senere år, hvor Georgien er 

interesseret i at blive medlem af både NATO og EU. Denne tilnærmelse af Vesten har fået Rusland 

på barrikaderne og det er kommet til udtryk i krisen omkring de to udbryderprovinser Abkhasien og 

Sydossetien.   

Derudover spiller det også ind at der findes et stort russisk befolkningstal i disse provinser, og det 

gør disse områder til en naturlig interessesfære for Rusland. 

En oprustning fra begge lande omkring det Sydossetiske område førte til at Georgien prøvede at 

generobre provinsen i august 2008. Rusland trådte derefter til for at hjælpe de sydossetiske tropper, 

ved at sende russiske tropper ind i området. Kampene varede fem dage og endte med at de 

georgiske styrker måtte trække sig tilbage, og de russiske styrker rykkede frem og besatte georgiske 

områder. 

EU’s rolle i denne konflikt har været at prøve at dæmpe konflikten i opløbet samt at være 

fredsmægler da konflikten var brudt ud. EU menes at have brugt op mod 30 millioner euro på 

forskellige former af konfliktmægling og konfliktforebygning, før konflikten brød ud (The EU’s 

conflict…, 2009, 14. oktober). Disse penge er f.eks. blevet brugt på at udsende observatører til de to 

konfliktprovinser for at sikre at befolkningsmindretallene blev behandlet ordentligt og for at kunne 

tage en kommende konflikt i opløbet før at den ville eskalere. Derudover er der blevet brugt penge 

på at styrke lokalmiljøet ved at genopbygge områder i Abkhasien og Sydossetien efter tidligere 
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konflikter. Georgien bad i 2004 EU om at sende 150 grænseobservatører til kriseområderne, men 

EU gik kun med til at sende personale på 3 personer, hvilket senere blev udvidet til henholdsvis 12 

og 16 personer. 

Efter krigen brød ud formåede EU, bl.a. igennem det franske formandskab at få startet en 

fredsproces, hvilket blev kendt under sekspunktsfredsplanen(Georgien og Rusland siger ja..., 2008, 

13. august). Disse punkter indebar: 

 

 Ingen brug af magt 

 Totalt ophør af fjendtligheder 

 Fri adgang for humanitær hjælp 

 Georgiens militær skal trække sig tilbage til deres permanente baser 

 Ruslands militær skal trække sig tilbage til deres permanente baser 

 Der skal finde internationale drøftelser sted omkring hvordan der kan findes en fredelig 

løsning på problemerne i Abkhasien og Sydossetien 

 

EU har dog mødt stærk kritik for deres måde at håndtere denne situation på. For det første bygger 

kritikken på at EU har sovet i timen med hensyn til det præventive arbejde i Abkhasien og 

Sydossetien. Kritikken går her på, at der simpelthen ikke er gjort nok for at stoppe denne konflikt i 

opløbet. For eksempel da Georgien bad om hjælp fra EU til at overvåge grænserne bad de om 150 

mand, hvor EU sendte 3 mand, som senere blev hævet til 16 mand. Denne tøven/uvillighed til at 

opfylde Georgiens krav om 150 mand, skal findes i EU’s relationer til Rusland. EU-

medlemslandene var nemlig meget splittede omkring hvordan man skulle reagere i denne situation, 

da man ikke ønskede at forværre forholdet til Rusland. Især Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland 

og til dels Tyskland var nemlig imod at rode sig ud i eventuelle problemer i Kaukasus-området (The 

EU’s conflict…, 2009, 14. oktober). Disse delte meninger har blandt andet rod i, at EU har et 

afhængighedsforhold til russerne og dermed også en frygt for at forværre relationerne til dem. 

Afhængighedsforholdet består i olie og gas, og frygten heri består af at Rusland ville kunne stoppe 

leveringen af olie og gas til Europa. Samtidig har Rusland også en væsentlig styrke militært og 

økonomisk, som giver dem nogle muskler at kunne spille med, især overfor EU’s mere 

diplomatiske tilgang. Dilemmaet for EU har derfor bestået i at nogle medlemslande har fundet det 

vigtigst ikke at forværre forholdet til Rusland, hvor vigtigheden for andre har været ikke at ligge 

under for Rusland. Især de østeuropæiske lande har her haft en naturlig grundet frygt for at Rusland 
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skulle komme til at diktere hvordan EU skal agere. De baltiske lande har jo netop også store 

befolkningsgrupper af russere ganske som i Sydossetien og Abkhasien. Derfor er der også en 

naturlig frygt for at en lignende situation kan finde sted andre steder med store russiske 

befolkningsgrupper, som kunne ønske selvstændighed eller indlemmelse i Rusland. 

Uenighed internt om hvorledes man turde forholde sig til et område der lå så tæt på Ruslands 

interessesfære gik simpelthen ind og hæmmede EU handlemuligheder. Denne kritik er helt tilbage 

på det præventive arbejde, hvor Popescu (The EU’s conflict…, 2009, 14. oktober) mener at krigen 

måske helt kunne have været undgået hvis EU havde handlet mere konsekvent tidligere: "With the 

benefit of hindsight, one cannot help wonder whether the war would have occurred had there been 

a strong international presence on the ground (read an EU monitoring mission). Chances are it 

would not have." 

Fiaskoen af det præventive arbejde kan i dag også ses tydeligt. De 150 mænd som EU ikke ville 

sende da Georgien bad om det, har i dag resulterede i en krig, hvor EU som del af fredsprocessen 

har udsendt 300 mand, foreløbigt på ubestemt tid. Derudover er udgifterne for EU’s 

udenrigspolitiske arbejde i dette område steget til en udgift på 1 milliard euro (The EU’s conflict…, 

2009, 14. oktober). 

Georgien-konflikten er et eksempel på de forskellige agendaer som hersker hos de forskellige 

medlemslande, kombineret med at EU kan mangle nogle muskler bag sine ord. Der er 27 

medlemslande som henholdsvis fordømte russernes handlinger, og andre som, af frygt for det EU-

russiske forhold, ikke turde at melde klart ud. På den måde gør det mellemstatslige samarbejde på 

udenrigspolitik-området det ikke nemmere for EU. Det er i hvert fald sværere at nå frem til en 

ordentlig løsning. At EU ikke har kunnet melde klart nok ud, om man ville hjælpe Georgien eller ej, 

sætter EU i et underligt lys. For EU’s reaktion på Georgiens anmodning om hjælp blev en underlig 

mellemting, som mest af alt kun havde en lettere symbolsk værdi. 

EU er i denne situation blevet kuet af Ruslands hard power. Hvis Rusland følte sig dårligt behandlet 

af EU, ville de nemlig kunne lukke for de handelsaftaler som EU og Rusland har på olie- og 

gasområdet. Samtidig spiller det også ind at Rusland har en væsentlig militær magt som russerne på 

det givne tidspunkt netop havde fremvist i Sydossetien. I dette eksempel kan man se, at EU i 

grunden ikke har det store at skulle have sagt mod en stor magt som Rusland. Man må også sige at 

Rusland holdt alle trumferne på hånden, i denne situation. EU ville ikke rigtig kunne ”true” Rusland 

på samme måde som russerne ville kunne, ved at stoppe olie- og gasforsyningen. Militærmæssigt 

har EU heller ikke noget som kan matche Rusland. Men en klar støtte til Georgien og et mere enigt 
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EU, kunne måske have lagt en dæmper på konflikten inden den eskalerede, og måske endda helt 

forhindret den. 

 

Nordkoreas atomprøvesprængning 

Eksemplet omkring Nordkorea handler, ligesom Irak-eksemplet, om masseødelæggelsesvåben og 

atomvåben. Op igennem 1990'erne var nordkoreanerne begyndt at producere plutonium, hvilket der 

blev sat en stopper for af USA gennem en aftale. For at stoppe plutonium produktionen fik 

Nordkorea tilbudt et økonomisk samarbejde og benzin.  

Efterretningstjenester i 2002 mente dog, at Nordkorea var begyndt at berige uran og producere 

plutonium igen. Nordkorea bekræftede da også sine intentioner om at bygge atomvåben. I 2004 

kunne Nordkorea så bekræfte, at de nu havde bygget et funktionelt atomvåben. Dette førte til at 

USA straffede dem økonomisk ved at fastfryse Nordkoreas værdier i udenlandske banker. USA, 

Rusland, Sydkorea, Kina, og Japan prøvede sammen med Nordkorea at nå frem til en form for 

fredelig løsning, i de såkaldte sekspartsforhandlinger. USA var bekymrede over, at et land som 

Nordkorea ville kunne bruge disse masseødelæggelsesvåben et sted udenfor Nordkoreas egne 

grænser. Og omvendt frygtede Nordkorea at USA havde/har en interesse i at afsætte regimet i 

Nordkorea. Derfor bruger Nordkorea atomvåbnene som beskyttelse mod amerikansk aggression. 

Punkter på dagsordnen til disse møder var derfor blandt andet USA og Sydkorea skulle bekræfte at 

de ikke havde atomvåben på den koreanske halvø, og at USA ikke havde planlagt en invasion af 

Nordkorea. Modsat skulle Nordkorea stoppe alle atomvåbenprogrammer. Øget handel og 

samarbejde skulle også være med til at normalisere forholdet mellem disse lande og Nordkorea. 

Men i 2006 tog Nordkorea konsekvensen af de fastfrosne nordkoreanske penge og foretog en 

atomprøvesprængning.  Dette førte til international fordømmelse og økonomisk boykot. I 2007 blev 

samarbejdsplanen dog genoptaget igen.  

Men der skulle ikke gå længere end til 2009 før der igen var problemer. Først, med en opsendelse af 

en satellit, som dog styrtede ned i havet. Det internationale samfund mente dog at dette ikke var en 

satellitopsendelse, men nærmere en test af et langtrækkende missil eller en atomprøvesprængning. 

Senere i 2009 foretog Nordkorea så en officiel underjordisk atomprøvesprængning. Herefter  vedtog 

FN's sikkerhedsråd den 12.juni 2009 enstemmigt Sikkerhedsrådsresolutionen 1874 indeholdende 

nye sanktioner mod landet. Resolutionen indebærer yderligere sanktioner mod Nordkorea med en 

udvidet våbenembargo, udvidede inspektionsmuligheder særligt til søs samt styrkede finansielle 

sanktioner (Udenrigspolitik: Nordkorea, 2010, 15. januar). Denne krise handler om Nordkoreas og 
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omverdenens frygt for hinanden, men samtidig er det også en krise som har rod i Nordkoreas 

økonomiske situation. Nordkorea nægter at give sig, men samtidig har de så utroligt brug for den 

humanitære bistand og økonomi udefra. Derfor er det "en ond cirkel. For så længe den massive 

hjælp udebliver, lægger Nordkorea ikke våbnene på hylden. Men så længe Nordkorea ikke lægger 

våbnene, udebliver hjælpen" (Ekspert: Nordkorea er så stolt..., 2009, 25. maj).  

EU og medlemslandene fordømte atomprøvesprængningen, og slog fast at det var vigtigt at 

Nordkorea forstod det klare budskab. EU's officielle budskab var:  

 

" We call on North Korea to honor its commitment to abandon all nuclear weapons programs, to 

abide by recognized norms of international relations, and to work to promote peace and stability in 

northeast Asia. North Korea ’s development of a ballistic missile capability, regardless of the stated 

purpose of this launch, is aimed at providing it with the ability to threaten countries near and far 

with weapons of mass destruction. This action demands a response from the international 

community, including from the UN Security Council to demonstrate that its resolutions cannot be 

defied with impunity.  

 

The United States and the European Union stand ready to work with others in welcoming into the 

international community a North Korea that abandons its pursuit of weapons of mass destruction 

and policy of threats aimed at its neighbors and that protects the rights of its people. Such a North 

Korea could share in the prosperity and development that the remainder of northeast Asia has 

achieved in recent years. North Korea, however, cannot realize either international acceptance or 

economic development linked to the international system until it ceases its threatening behavior and 

works with the other parties to implement the September 19, 2005 Six-Party Joint Statement." 

 

Dette budskab indeholder nogle interessante observationer. EU stiller nogle klare krav, hvilket de 

ønsker opfyldt før at Nordkorea kan forvente en form for samarbejde. Budskabet indeholder en 

tydelig dimension af hard power igennem EU's krav. Det kræves at Nordkorea dropper sine 

atomvåbenprogrammer, som de tidligere har lovet. For som der står, kan man ikke slippe ustraffet 

for bryde de aftalte resolutioner.  Længere nede står der direkte at Nordkorea ikke vil blive 

internationalt accepteret og vil ikke være en del af en økonomiske udvikling, før at de stopper deres 

truende opførsel. Dette er et ret klart budskab om at de økonomiske sanktioner vil fortsætte indtil at 

Nordkorea opfylder de krav der bliver stillet til dem. Omend at det var igennem FN's sikkerhedsråd 
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at sanktionerne blev pålagt, så var det et enigt EU som herigennem udøvede hard power med trusler 

om nye sanktioner.  

Budskabet indeholdt dog også en opfordring til at ty til en mere liberalistisk tilgang via en 

udmelding som indebar EU's villighed til at lade Nordkorea blive en del af det internationale 

samfund igen. Ligeså snart at Nordkorea vil stoppe sin aggressive fremfærd vil EU og det 

internationale samfund stå klar til at tage imod landet igen, og forhandlinger kan genoptages. 

Modsat USA's mere hårdføre tilgang overfor Nordkorea, mener Nordkorea-ekspert Geir Helgesen 

at EU's mere åbne fremtoning netop kan være med til at få Nordkorea på rette spor. Han nævner 

netop EU's humanitære bistand som en nøgle for at situationen kan normaliseres. "De skal bruge 

noget, der virkelig får gang i hjulene igen. Hvis EU for eksempel tilbyder dem hjælp med deres 

energisektor, der er helt til rotterne, kunne det måske virke" (Ekspert: Nordkorea er så stolt..., 

2009, 25. maj). 

Det er en meget prekær situation. EU's normale udenrigspolitiske strategi om at forhandle sig til en 

løsning blev ikke taget direkte i brug. I denne situation brugte EU en mere realistisk tilgang og 

benyttede sig af hard power strategi, i form af sanktioner mod et i forvejen meget fattigt land. 

Nordkorea fortsætter sit atomprogram i håb om at få fjernet sanktionerne og EU indsætter 

sanktioner for at få stoppet Nordkoreas atomprogram.  

Det er en situation hvor EU får vist lidt potentiale på den internationale scene, men måske også en 

situation hvor EU, set i bakspejlet, måske skulle have valgt en anden tilgang. Også i betragtning af 

farligheden ved at presse et land med atomvåben til det alleryderste. Skrækscenariet kunne være en 

atomaffyring fra Nordkorea i ren desperation. Det skal jo dog siges at denne strategi ikke 

udelukkende var EU's, men at adskillige andre lande havde samme holdning. En mere liberalistisk 

tilgang kunne måske have ført til et forhandlingsgrundlag og have lettet spændingerne. Hvis man i 

stedet igen havde søgt at lette sanktionerne mod Nordkoreas økonomi, kunne det måske lede til at 

Nordkorea ikke så nogen grund til at have atomvåben. Men det handler jo også om at ingen af 

parterne ønsker at give sig. 

Den brede enighed i EU-regi skal findes i alvorligheden af situationen. Ligesom støtten til USA i 

Afghanistan-krigen var støtten her også stor. I forbindelse med Afghanistan-krigen havde verden 

været vidne til et direkte terror-angreb på amerikansk jord. Derfor var der også bred opbakning i at 

få fjernet Taleban fra Afghanistan.  Omvendt, i Irak-eksemplet, var der intet reelt belæg for at der 

eksisterede en trussel i Irak, og derfor var EU-medlemslandene delte. Men omkring Nordkorea var 

der netop dokumentation for at Nordkorea kunne være en trussel. Dermed er Nordkorea en direkte 
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trussel mod EU's værdigrundlag om frihed, hvilket derfor også naturligt gav en bred opbakning 

omkring sanktioner mod Nordkorea. 

Sidste nye er, at der igen er ved at blive åbnet op for nye forhandling i sekspartsforhandlingerne. 

 

EU's udenrigspolitiske betydning 

Kigger man nærmere på disse eksempler tegner der sig et mønster omkring EU's udenrigspolitik. 

EU har udenrigspolitiske mål som handler om at skabe fred, demokrati og velstand rundt om i 

verden, via det man kan betegne som liberalisme og soft power, altså ved diplomati, forhandling og 

diverse former for bistand. På dette område klarer EU sig også godt. EU kan opnå disse mål 

igennem EU udvidelser, humanitær bistand og handel og på den måde opnå soft power. Udvikling 

og samarbejde er et andet aspekt hvor EU skaber udenrigspolitiske bånd til omverdenen. Udvikling 

og samarbejde med tredjelande, er også med til at skabe den form for soft power som kan være så 

vigtig. Især når man halter lidt i forbindelse med de klassiske hard power-værktøjer. En anden 

utrolig vigtig måde for EU at sprede sine værdier og skabe indflydelse, er igennem udvidelser af 

Unionen. Udvidelserne er hele tiden med til at kunne rykke ved EU’s geografiske grænser, og 

dermed gøre Unionen til en større spiller internationalt. I takt med at der kommer flere lande med i 

EU, vokser EU’s indflydelse også. Dette sker bl.a. i forbindelse med at EU bliver en større og 

stærkere handelsblok, som derfor er nødt til at blive taget seriøst. Naturligvis kan udvidelser gøre 

EU stærkere på nogle punkter, men samtidig bliver det også sværere at skabe et EU som enes fuldt 

ud på udenrigspolitiske områder. Men for eksempel er mange lande under tidligere kommunistisk 

indflydelse i Østeuropa blevet omdannet til liberalistiske frie markeder. Her tænkes der på lande 

som Ungarn, Polen, og det tidligere Tjekkoslovakiet med flere. Med løfte om økonomisk fremdrift 

og velstand går de nye medlemslande med til at binde sig til EU’s værdigrundlag. 

Her kan hele debatten om Tyrkiets medlemskab også nævnes som et glimrende eksempel på at EU 

kan føre en fornuftig udenrigspolitik på det grundlag som eksisterer i dag. EU har et medlemskab 

som kan tilbydes Tyrkiet som gulerod. Dette har en stor interesse for begge parter da Tyrkiet vil få 

et mere stabilt økonomisk grundlag. Og for EU vil det udenrigspolitisk skabe en bro til den 

muslimske verden, som man må sige er vigtigere nu end nogensinde før. Tyrkiet er bygget på 

grundlæggende vestligere værdier, men har dog visse punkter som skal rettes op på, før de kan 

komme i betragtning til et medlemskab. Her kan blandt andet nævnes modvilligheden til at 

anerkende den græske del af Cypern og problemer med at opretholde menneskerettighederne 

overfor det kurdiske mindretal. Men ved hjælp af EU’s økonomiske gulerod vil Tyrkiet skulle være 
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nødt til at leve op til de standarder som EU sætter. På den måde sætter EU et pres på Tyrkiet for at 

adoptere Unionens værdier hvis de ønsker at blive en del af EU. 

De tre ovenstående eksempler tyder dog på at der eksisterer problemer. Uenigheden om Irak-

invasionen giver et tydeligt billede af at der findes forskellige billeder af hvordan udenrigspolitik 

skal føres. Her så man lande som ønskede at føre en hård realistisk udenrigspolitik overfor Irak og 

mente ikke at forhandlinger kunne føre til noget positivt. Modsat, i den anden lejr, var forhandlinger 

og yderligere våbeninspektioner vejen frem, også set i lyset af at der ikke var nogle konkrete tegn 

på at Irak havde brudt nogen aftaler. Det efterlader altså et Europa delt af et pessimistisk 

menneskesyn og et optimistisk menneskesyn: realisme og liberalisme. Dermed synes det ikke at 

tegne positivt for en fælles udenrigspolitik for EU. Her skal man blandt andet også tænke på at 

regeringerne i de europæiske lande vil skifte, og dermed vil landenes udenrigspolitik også ændre sig 

konstant. Så at prøve at skabe en fælles udenrigspolitik med EU suverænitet vil være en hård 

proces. Debatten omkring Irak-invasionen pointerer vel egentlig også hvor svært det vil kunne være 

at skabe en fælles supranational europæisk udenrigspolitik. De beslutninger som vil blive truffet kan 

nemlig gå hen og være nogen, som til tider vil kunne trække enkelte lande med i afgørelser som de 

egentlig ikke er enige i.   

Georgien-krisen er et eksempel på de konsekvenser en svag udenrigspolitik kan medføre. Her kan 

man sagtens tale om, at EU's udenrigspolitiske råderum kom til kort. EU stod overfor en krise 

mellem to lande, Rusland og Georgien. Man ønskede egentlig at hjælpe Georgien da de bad om 

assistance, men frygten for at træde mægtige Rusland over tæerne gjorde udfaldet. Derfor blev det 

et halvhjertet forsøg. Georgien-eksemplet handler derfor om et EU som udenrigspolitisk ikke er 

stærkt nok til at få den indflydelse de gerne vil have. Derfor er eksemplet også et tegn på at EU 

mangler og har brug for en større hard power dimension. For netop mod lande som Rusland som 

bruger en hård linje udenrigspolitisk, der kræver det at man kan spille hårdt mod hårdt for at kunne 

opnå resultater. Selvfølgelig spiller det også ind at Rusland sad med utroligt stærke kort, i form af at 

besidde olie- og gas forsyningen til Europa. Men et mere handlekraftigt EU, med en form for fælles 

militær, ville måske kunne få Rusland til at tage Europa mere seriøst. For efter fredsprocessen blev 

indgået, har Rusland op til flere gange brudt de punkter som russerne ellers var gået med til at 

overholde. En af disse gange har været Vladimir Putin's besøg til Abkhasien uden at informere de 

Georgiske myndigheder. EU's svar på dette var: 

"The European Union notes with concern that the Prime Minister of the Russian Federation, 

Vladimir Putin, has paid a visit to the Georgian region of Abkhazia, without prior consent 
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of the Georgian authorities. 

The EU does not consider this visit compatible with the principle of territorial integrity nor 

helpful for the international efforts to stabilise the region. 

The EU reiterates its support for Georgia's sovereignty and territorial integrity (EU declaration..., 

2009, 13 august)." 

 

Den eneste mulighed som EU kan gøre brug af i dette brud på fredsprocessen, er at udtrykke sin 

utilfredshed. Rusland er godt klar over at EU ikke har det store at stille op i denne situation. Derfor 

bliver det en ulige kamp for EU som næsten udelukkende kan benytte sig af en liberalistisk tilgang 

og soft power, overfor et land som Rusland, som igennem en realistisk tilgang og hard power 

praktisk talt kan gøre som det passer dem. 

Ser man bort fra det klassiske magtpolitiske aspekt; militær, har EU suverænitet over 

medlemslandene på andre områder. Der er områder hvor EU har udenrigspolitisk handlekraft 

ligesom andre fungerende stater. Dette kan f.eks. ses på ekstern handel med tredjeparter. Her har 

EU fuld suverænitet over medlemslandene når det kommer til eksterne handelspartnere. Og 

igennem WTO kommer EU’s værdier til udtryk igennem de handelsaftaler der laves og de 

retningslinjer der skal holdes. 

Handel indeholder dog også et magtpolitisk aspekt, og det synes da også at være EU største 

mulighed for at gøre sig gældende igennem hard power i international magtpolitik. Ved hjælp af 

sanktioner/gulerødder kan EU dreje politikområder i den retning som der ønskes, hvilket man så i 

eksemplet omhandlende Nordkoreas atomprøvesprængninger. 

Her var EU-medlemslandene enige om, at Nordkorea skulle straffes med sanktioner, hvis landet 

ikke lagde sit atomvåbenprogram på hylden. Her formår EU at spille på en hard power strategi, i en 

rolle som man ikke ser EU i så tit. Men i forhold til Georgien-krisen må man sige at grundlaget her 

for EU's udenrigspolitiske rolle fandt sted på en lidt "billig baggrund", hvis man kan kalde det det. 

Med hensyn til Nordkorea havde man at gøre med et diktatur som igennem atomprøvesprængninger 

gjorde/gør verden usikker. Hele verden, inklusiv Kina som Nordkorea ellers har et okay forhold til, 

fordømte Nordkoreas handlinger. Så der var en enorm bred opbakning, og hele verden lagde pres på 

Nordkorea.  

Ved Georgien-krisen var det et problem som EU i høj grad stod med selv. Hvor EU ikke havde 

noget i klemme i forbindelse med forholdet til Nordkorea, var der til gengæld meget mere på spil 

med hensyn til forholdet med Rusland. Derfor har det også været nemmere for EU at kunne komme 
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frem med en klar fælles holdning overfor Nordkorea. Nordkorea ligger langt fra EU's 

interessesfære, men er samtidig et land der lader til at kunne påføre stor skade på omverdenen, som 

følge af atomvåben. Det gør også at EU's medlemslande her, i forhold til Georgien-krisen, langt 

nemmere har kunne komme med et klart svar på vegne af EU. 

Det har naturligvis en stor betydning for EU at de ikke fuldt ud har en fælles udenrigs- og 

sikkerheds politik på linje med almindelige lande. Georgien-krisen er et eksempel herpå. Hele 

krigen kunne måske have været undgået, hvis EU kunne have givet et klart svar, i forbindelse med 

den krig der var under optrapning. Havde man sendt det antal mænd som georgierne havde bedt om 

kunne man måske have forhindret at krigen havde brudt ud. Det er selvfølgelig svært at spå om 

hvad der præcis havde været sket hvis EU havde handlet anderledes, men indsatte neutrale EU-

moniteringspersonale kunne nok have dæmpet spændingerne mellem de to parter. Det kunne måske 

have reddet de liv der blev tabt i krigen.  

Overordnet set er det dog EU selv der lider mest under den lidt vage udenrigspolitik. Det har stor 

betydning, de signaler som EU sender igennem sine handlinger eller mangel på samme. For kan 

man egentlig regne med EU når det kommer til stykket? Irak-invasionen viser i hvert fald at EU har 

masser af spørgsmål som skal løses indadtil når der skal handles udadtil. Der er så mange 

forskellige holdninger til hvordan udenrigspolitik skal føres i Europa og det besværliggør i den grad 

EU's handlestyrke udadtil. Det betyder i hvert fald at landene med klørene holder fast i deres 

suverænitet på det udenrigspolitisk område. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har 

dog en udtalelse omkring dansk afstemning om ØMU'en fra 1999, hvis pointe kan føres lidt over på 

spørgsmålet omkring EU's udenrigspolitiske område: 

 

"...Hvordan får Danmark den største indflydelse på europæisk pengepolitik - ved at være med eller 

ved at stå uden for euroen? Ja, svaret er ret indlysende. Formelt opgiver vi naturligvis noget 

suverænitet, når vi bytter kroner ud med euro, giver afkald på at kunne regulere valutaens værdi og 

overlader pengepolitikken til EU's centralbank. Men reelt vinder vi indflydelse ved at få en plads 

ved det bord i den fælles centralbank, hvor renten bliver bestemt. Der bliver rent faktisk stemt om 

rentens højde i det særlige centralbankråd. Hvis Danmark var med i euroen, ville den danske 

nationalbankdirektør altså sidde med ved bordet og kunne afgive sin stemme. Men nu må Bodil 

Nyboe Andersen pænt sidde på sin pind og afvente de andres beslutninger. Derefter består hendes 

"suverænitet" i, at hun - populært sagt, selv kan bestemme om der skal gå 15 eller 30 minutter, før 

hun regulerer den danske rente i samme retning som euro-landenes rente. ..." (Friis, 2003, s.83). 
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Udenrigspolitik handler blandt andet om at få indflydelse på den måde verden skal arte sig. 

Enkeltvis har landene i Europa ikke meget at skulle have sagt på den internationale scene. På den 

måde ser jeg relevans i ovenstående citat omkring suverænitetsafgivelse. EU-medlemslandene 

følger i dag en dagsorden som andre lande sætter. Hvis medlemslandene på det udenrigspolitiske 

område afgav suveræniteten på det udenrigspolitiske område, ville EU blive en utrolig stærk enhed. 

På den måde ville medlemslandene få mere indflydelse udenrigspolitisk end de har enkeltvis i dag. 

Derfor kunne det betyde at hvis medlemslandene opgav deres individuelle udenrigspolitiske 

indflydelse, ville de kunne opnå langt større indflydelse udadtil igennem fællesskab. Det ville dog 

kræve at medlemslandene ville kunne binde sig til et fuldt ud fælles grundlag. En proces som nok er 

lettere sagt en gjort. 

EU har siden 2. Verdenskrig været præget at USA's udenrigspolitik, værdier og militære 

beskyttelse. Igennem de senere år har der dog været tegn på forskellige interesser fra henholdsvis de 

europæiske lande og USA. Dette er kombineret med at store lande såsom Kina og Indien er på vej 

frem udenrigspolitisk og økonomisk, og med Rusland som en stor magt, gør at der måske er en 

ændring i verdensbilledet i fremtid. Måske vil vi ikke længere se en verden med USA som den 

absolutte supermagt. Det er måske endnu en grund til at EU-medlemslandene skal begynde at 

overveje om det udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde skal udbygges. 

Den amerikanske historiker Robert Kagan ser det som problematisk at "Europe is turning away 

from power, or to put it a little differently, it is moving beyond power into a self contained world of 

peace and relative prosperity..." (Kagan, 2003, s.3). 

 

Robert Kagan's syn på den europæiske udenrigspolitiske tilgang. 

For nogle få århundreder siden så man USA med en lignende tilgang til udenrigspolitik som man 

ser at EU har i dag. Dengang så man at det var de europæiske lande som igennem en realistisk 

tilgang gjorde brug af militær magt og hard power-værktøjer. Men i forbindelse med at Europa blev 

sønderknust af to verdenskrige, var de europæiske lande ikke længere de store magter i verden. 

Denne position blev i stedet overtaget af USA.  

 

"...Americans and Europeans have traded places - and perspectives. Partly, this is because in those 

200 years, but especially in recent decades, the power equation has shifted dramatically; When the 

United States was weak, it practiced the strategies of indirection, the strategies of weakness; now 
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that the United States is powerful, it behaves as powerful nations do. When the European great 

powers were strong, they believed in strength and martial glory. Now, they see the world through 

the eyes of weaker powers. (Kagan, 2003, s.10)" 

 

Kagan taler her om et naturligt realistisk synspunkt. Altså, at EU fører de svages politik fordi det er 

den eneste måde svage nationer kan føre politik på. Dermed også sagt, at EU kun fører deres 

multilaterale politik, fordi de ikke har magt til at kunne styre international politik på samme måde 

som USA. Den menneskelige natur, også for europæerne, er dermed sagt at opnå magt og 

dominans. Men da dette ikke er muligt for europæerne, må de vælge en blødere tilgang via 

multilateralisme. Desuden siger Kagan at EU's manglende militære styrke hænger sammen med at 

USA har holdt hånden over Europa siden 2. Verdenskrig: 

 

"There is, first of all, the American security guarantee that Europeans enjoy and have enjoyed for 

six decades, ever since the United States took upon itself the burden of maintaining order in far-

flung regions of the world - from the Korean Peninsula to the Persian Gulf - from which European 

power had largely withdrawn. ... Today Europeans enjoy an unparalleled measure of "free 

security" because of most of the likely threats are in regions outside Europe, where only the United 

States can project effective force" (Kagan, 2003, s.33).  

 

Europa har været et strategisk vigtigt område for USA op igennem den sidste halvdel af det 20. 

århundrede, på grund af den Kolde Krig. Europæerne har derfor ikke haft behov for et stærkt 

militær, fordi de har haft det amerikanske militær i ryggen. Underforstået mener han, at det 

amerikanske militær simpelthen er Europas militær. Når europæerne ikke har haft et behov for et 

militær har det måske også givet europæerne en falsk fornemmelse af hvordan verden hænger 

sammen. Hvis USA har taget sig af alle de trusler som der har været udefra, har europæerne måske 

ikke forstået omfanget af udefrakommende trusler eller at et militær har en vigtighed. Kagan mener 

netop at Europas svagere rolle i verden ligger til grund for denne tilgang. Da det er USA som er 

supermagten i verden, er det USA som vil stå for skud ved en eventuel trussel. "Europeans do not 

really believe they are next. They may be secondary targets - because they are allied with the U.S. - 

but they are not the primary target..." (Kagan, 2003, s.36). 

Europæerne har også en historisk grundet frygt for at gentage de fejl der blev begået i det gamle 

Europa. Europæerne er måske også derfor tilbageholdende med at ønske sig militær styrke, da den 
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øgede magt ville kunne genantænde de gamle tanker om storhed. Denne gang en tanke om 

europæisk storhed. Derfor er det også en ambivalent forhold, hvis man gerne vil se EU så stærkt 

som muligt, men man omvendt frygter lidt at denne styrke kan tage overhånd.  

Denne debat er netop interessant da samarbejdet med USA ikke altid kører på skinner. Som Kagan 

påpeger:  

 

"... it is more than a cliché that the United States and Europe share a set of common Western 

beliefs" (Kagan, 2003, s.103). The danger - if it is a danger - is that the United States and Europe 

will become positively estranged. Europeans will become more shrill in their attacks on the United 

States. The United States will become less inclined to listen, or perhaps even to care. The day could 

come, if it has not already, when Americans will no more heed the pronouncements of the EU than 

they do the pronouncements of ASEAN or the Andean Pact" (Kagan, 2003, s.100). 

 

Hvis USA gang på gang skal lytte til kritik omkring deres udenrigspolitik fra Europa, kommer der 

måske en dag hvor USA ikke længere vil være støtte for EU. For kan Europa altid forvente at USA 

springer til undsætning når det brænder på? Svaret er nok nej.  

Dette kan der være flere forskellige grunde til. Den ene er lige nævnt, altså hvis forskellene bliver 

større mellem EU og USA, og de ikke længere vil have en fælles grundlag at samarbejde på. Dette 

vil føre til forværrelse i forholdet til USA og måske til en ende på det gode forhold. Men det kan 

også sagtens værre at USA ikke længere vil have råderum til at kunne støtte op omkring EU som 

det tidligere har kunnet. I øjeblikket ligger den amerikanske økonomi i ruiner, så alene det kunne 

betyde at USA ikke ville have ressourcer til at kunne støtte EU i svære situationer. Eller det kunne 

også være i forbindelse med at USA var nødt til at bruge alle ressourcer på at forsvare sin egen 

position i verden. Her tænkes der især på Kina, eller andre lande, som pludselig kunne true USA's 

position i verden som supermagt. 

Det har betydning for EU's udenrigspolitiske position at den er begrænset til et mere snævert 

område. EU's udenrigspolitiske virke består af handel, samarbejde og bistand, hvilket giver dem en 

masse soft power der er så utrolig vigtigt i international politik. Men omvendt så mangler der også 

et mere solidt grundlag til at bakke deres ord op internationalt.  

Kagan beskriver EU som en svag magt. Dette er selvfølgelig set i realismens lys. For omvendt 

kunne man måske også argumentere for at EU-projektet, med fokus på handel samarbejde og 

bistand måske en ny vej frem i international politik. Som det sidste skud på stammen har man for 
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eksempel set oprettelsen af AU (den Afrikanske Union) som har EU som rollemodel. AU har også 

samme incitament for at blive oprettet som EU havde det. Afrika er plaget af krige, borgerkrige og 

dårlig økonomi og fattigdom. Så ligesom EU, er målet for AU at skabe afhængighed landene 

imellem, igennem handel og dermed skabe et bedre Afrika. Så i sidste ende er det at skabe en global 

afhængighed måske en ny måde at gribe international politik an, med EU som forgangsland.  

Kagan har dog alligevel en pointe, for der skal ikke mere end et enkelte land med en realistisk hard 

power tilgang til, før at det ville skabe en ubalance. Den realistiske tilgang følger dem som sidder 

på magten. Dem som har magten og dermed har direkte indflydelse på hvad der sker i international 

politik, vil nok aldrig have nogen interesse i at opgive denne magt. Dermed kan Kagan måske have 

ret i at EU og medlemslandene bruger den eneste strategi de har mulighed for at gøre brug af, 

nemlig soft power, diplomati og forhandling: de svages strategi. 

Uden USA's støtte op igennem det 20. århundrede kunne Europa nok også have set del anderledes 

ud. Europa ville have været tvunget til at have et stærkt militær stående for at kunne modstå 

russerne, og det kunne måske have betydet, at europæere i dag ville have haft en anden holdning til 

at føre udenrigspolitik på den måde, som man ser USA gøre det på i dag. 

Efter Europa de sidste år også er blevet mål for den terrorbølge som hersker, er de europæiske lande 

også blevet strengere i deres politik. På en måde har det også været et wake-up-call for de 

europæiske lande, at USA ikke kan beskytte dem fra alt. 

EU's udenrigspolitiske betydning når med de nuværende midler ikke op og kan få en ordentlig 

effekt. Den liberalistiske tilgang fungerer på mange områder også udmærket, men der er situationer 

hvor den ikke kan stå måls med andre landes hard power. Den fredsbevarende styrke som EU i dag 

kan gøre brug af, er også en godt initiativ at kunne gøre brug af. Men muligheden for at kunne gøre 

brug af styrken er meget begrænset. På den måde mangler EU noget militær styrke for at kunne stå 

til måls med andre store magter i verden, og for sin egen sikkerhed hvis USA ikke skulle være der 

til at hjælpe. 

 

Konklusion  
EU søger hele tiden at forny og udvikle det igangværende samarbejde. Det udenrigspolitiske 

område blev indskrevet i Maastrict-traktaten og har siden gennemgået en udvikling frem til den 

nyligt gennemførte Lissabon-traktat. FUSP er i dag stadig en del af det mellemstatslige samarbejde, 

men der har dog været udviklingspunkter. 
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Igennem FUSP skal medlemslandene prøve at afstemme deres udenrigspolitisk holdninger for at 

kunne give en fælles EU-holdning udadtil. Der kan blandt andet også lægges fælles strategier for 

EU på denne måde. EU har også, igennem Petersberg-opgaverne, en forsvarsstyrke på 60.000 mand 

som EU har mulighed for at indsætte til humanitære og fredsbevarende aktioner. 

EU's udenrigsrepræsentant skal i fremtiden være med til at gøre EU mere handlekraftig udadtil. 

Udenrigsrepræsentantens rolle bliver derfor, at sikre den klare linje i EU's udenrigspolitiske 

holdninger udadtil. Det er samtidig også blevet gjort nemmere at træffe beslutninger 

udenrigspolitisk, i og med at nogle beslutninger vil kunne blive truffet  på kvalificeret flertal frem 

for enstemmigt flertal. Det er dog kun på områder som ikke specifikt er nævnt i traktaten. Dermed 

har EU et begyndende grundlag for en reel fælles udenrigspolitik. Men det er værd at påpege at 

grundlaget er en anelse ustabilt. Det skal forstås på den måde at EU's udenrigspolitik stadig er langt 

fra at kunne nå et suverænt lands udenrigspolitik. Proceduremæssigt er det simpelthen for krævende 

at få alle medlemslandene til at kunne enes i alle situationer.  

Men handel må dog betragtes som EU’s største udenrigspolitiske udfoldelsesområde, idet det er her 

at EU har suverænitet til at handle udadtil. På det magtpolitiske område kan netop handelspolitikken 

også spille en særdeles vigtig rolle. Som verdens største handelsområde, er EU en aktør man er nødt 

til at tage seriøst på den internationale scene. Hvis EU benytter sig af sanktioner kan det have store 

implikationer for de implicerede lande. Først og fremmest økonomisk i forbindelse med 

handelsaftaler som bliver stoppet, og dermed tariffer som bliver pålagt på varer fra dette land. 

Varerne vil simpelthen blive så dyre at ingen vil købe dem indenfor EU. Eller det kunne være en 

decideret boykot, hvor varerne ikke vil blive solgt indenfor EU. Og slutteligt kunne det også være 

det pågældende land ikke ville have mulighed for at købe varer fra EU og må købe dem dyrere et 

andet sted. I grunden strider dette dog imod EU’s eget værdigrundlag på dette område, når man nu 

er interesseret i at skabe velstand rundt om i verden, netop ved at gøre markedet mere frit og ved at 

lave handelsaftaler. Men der kan naturligvis altid opstå situationer hvor det kan blive en 

nødvendighed. 

EU mangler dog suverænitet på det udenrigspolitiske område før at unionen virkelig kan gøre sig 

gældende internationalt, men det er ikke så ligetil. 

Suveræniteten på det udenrigspolitiske område holder medlemslandene rigtig godt fast i. De er 

ikke interesserede i at andre lande ville kunne komme til at bestemme en udenrigspolitik, som de 

eventuelt var uenige i. Og overordnet set frygter landene på den måde at kunne miste indflydelse. 

Eksemplet omkring Irak-invasionen påpegede dette. Europa var delt i to lejre, og hvis EU havde 



Christopher F. Tvarnø En fælles europæisk udenrigspolitik    d.25.3.2010 

 40 

fuld suverænitet på området, havde enten en pro-invasion holdning eller en anti-invasion holdning 

gået imod omkring halvdelen af medlemslandene. Så frygten hos medlemslandene er helt klart at 

sådanne situationer kan opstå, hvor de i princippet kommer til at handle imod egen vilje. 

Derfor viser eksemplet netop også hvor svært det vil være at skabe en fælles europæisk 

udenrigspolitik. For på den ene side var der lande som fulgte en mere realistisk hard power-strategi, 

anført af Storbritannien. Hvor tanken var at knuse Irak før at Irak fik mulighed for at forvolde skade 

på omverdenen. Og modsat var der lande anført af Frankrig og Tyskland, der mente at en invasion 

ikke var legitim uden et FN-mandat. De ville hellere benytte sig af den liberalistiske tankegang og 

forhandle. På den måde kunne våbeninspektørerne nemlig igen fortsætte deres arbejde i Irak, og 

man kunne undgå en krig. 

Det siger noget om, hvor svært det i så fald vil være for EU at lægge en linje i en fælles europæisk 

udenrigspolitik, når landene kan have to så forskellige tilgange. 

Georgien-krisen viste også EU's manglende handlestyrke, når unionen står overfor en stor magt 

som Rusland. EU's udenrigspolitiske handlemønster bar præg af, at man ikke ville forværre 

forholdet til russerne. Da russerne står for at EU modtager gas og olie, ville man derfor undgå at der 

blev lukket for denne forsyning. EU havde nemlig ikke noget at kunne stå imod med i magtbalance-

forholdet til Rusland. Det gik i sidste ende ud over Georgien der ikke fik den hjælp de havde bedt 

EU om. Russerne kunne derfor gøre som det passede dem, og støtte udbryderregionerne med en 

militær indsats. 

Nordkorea-eksemplet viser dog en form for potentiale for EU i international magtpolitik. Man 

fik her en klar udenrigspolitisk udmelding fra EU. Derudover bestod udmeldingen også af et hard 

power-element, som man sjældent ser fra EU. Man truede nemlig med yderligere sanktioner hvis 

ikke Nordkorea stoppede deres atomvåben-program. De viser at EU i visse situationer har evnerne 

til at kunne bruge hard power-strategier i udenrigspolitik. Nordkorea er dog et land som EU langt 

lettere vil kunne stille krav til, end hvis en stormagt foretog atomprøvesprængninger. Det er ret 

usandsynligt, at EU bruge sanktioner mod, for eksempel, Rusland. Så det spiller helt sikkert også 

ind at EU står godt i magtbalance-forholdet til Nordkorea, at de kan handle som de gør. Modsat, 

hvis det var en stormagt det handlede om, hvor man måske i stedet havde nøjedes med at udtrykke 

sin bekymring. 

EU's udenrigspolitik bærer præg af manglende effektivitet. Eksemplerne i opgaven beskriver 

hvor stor en opgave det er at afstemme holdningerne internt og dermed hvor svært det vil være at 

skabe en supranational fælles europæisk udenrigspolitik. Det har stor betydning for EU's 
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udenrigspolitik at medlemslandene ikke fuldt ud vil lave en fælles europæisk udenrigspolitik. Det 

giver et billede af en union som ønsker at være stærk udadtil, men som ikke kan enes internt. Det er 

især et problem hvis der er andre lande som regner med EU, men at EU så ikke formår at handle. I 

forbindelse med Irak-invasionen, betød det for nogle lande et knæk i forholdet til USA, og fik EU 

til at fremstå i et dårligt lys udadtil som en union i interne stridigheder. Ved Georgien-krisen fik 

dette katastrofale følger der betød tab af menneskeliv, som måske kunne have været undgået.  

Landene i EU har deres egne agendaer og opfattelser af hvordan de ønsker at føre en udenrigspolitik 

og derfor vil det aldrig kunne undgås at der opstår uenigheder. Forhindringen er her at prøve at 

finde et fælles grundlag man kan føre udenrigspolitik på. EU har brug for et tættere samarbejde på 

det udenrigspolitiske område, før at EU kan blive en seriøs aktør i international politik. Vejen frem 

for medlemslandene er, paradoksalt nok, at miste indflydelse for at få indflydelse. Forstået på den 

måde, at hvis medlemslandene opgiver suverænitet på det udenrigspolitiske område vil de miste 

indflydelsen på at kunne føre udenrigspolitik på nationalt plan. Men omvendt vil EU få mere 

indflydelse da det vil være hurtigere og nemmere at træffe beslutninger. Herigennem vil EU stå 

stærkere internationalt, og medlemslandenes indflydelse vil tilsammen kunne få større effekt rundt 

om i verden. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, da dette vil betyde en centralisering af dette 

politikområde og derfor kunne man frygte at nogle lande ville blive overhørt i vigtige sager. Hvis 

der skulle et kvalificeret flertal til at træffe beslutninger, vil der nemlig helt sikkert være nedstemte 

lande som ville føle sig udenfor indflydelse. 

Robert Kagan mener dog netop, at der er god grund til at EU bliver stærkere, især indenfor 

militær-aspektet. Europa har været under beskyttelse af USA siden slutningen af 2. Verdenskrig, og 

har derfor ikke set nogen grund til selv at udbygge sit militær. Han mener at EU handler som en 

svag stat igennem forhandlinger og diplomati, som følge af USA's beskyttelse. Denne beskyttelse 

har nemlig givet Europa et billede af at man ikke har behov for et stærk militær. Og derfor har 

europæere også en kritisk holdning til USA's brug af militær. 

Hvis EU fik flere hard power-strategier at kunne arbejde med, ville det nok også kunne gøre EU 

stærkere udadtil. Især ville det være nyttigt at have et eller andet slags militæraspekt i ryggen når 

man forhandler med andre store magter med hard power-værdier. Selvfølgelig har EU den 

fredsbevarende styrke på 60.000 mand, men for det første er det ikke en stående EU-hær og 

samtidig er det i meget begrænset omfang at den kan bruges. Dermed ikke sagt at EU skal blive en 

krigsmagt, men det ville give et helt andet billede af EU udadtil, som nok ville se stærkere ud. Men 

egentlig også for EU's egen skyld, da man måske ikke altid kan forvente at USA vil eller kan 
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beskytte Europa. Det er især aktuelt nu og årene frem, hvor man ser et økonomisk svækket USA 

overfor et fremstormende Kina. Men det forsvarspolitiske aspekt må ses som en kæmpe forhindring 

at overkomme. Med neutrale lande, såsom Irland, der for alt i verden ikke vil trækkes ind i et 

forsvarsprojekt, vil det nok være meget svært at nå til enighed på dette område. 

EU har betydning på den internationale scene, men situationer omhandlende dens manglende 

betydning skinner dog igennem. Indenfor handel spiller EU en væsentlig rolle rundt om i verden, 

men der er eksempler på, at EU's udenrigspolitiske handlekraft er for svag. Internt er der for mange 

forskellige kulturer og udenrigspolitiske agendaer som gør, at EU i visse situationer har svært ved at 

handle udenrigspolitisk. Forskellige medlemslande kan have forskellige forhold til eksterne lande, 

hvilket besværliggør en fælles beslutningsproces. Så det nuværende grundlag for en udenrigspolitik 

er ikke stærkt nok til at kunne løse de udenrigspolitiske problemer som opstår. 

Dette ville nok kun kunne løses ved at finde en fælles udenrigspolitisk strategi og lade 

medlemslandene overgive suveræniteten på det udenrigspolitiske område til EU. Dette kunne 

sagtens fortsætte i det mere liberalistiske spor som EU synes at følge. Men det svære vil være at få 

medlemslandene til at gå med til en overgivelse af suveræniteten. Især når man tænker på, at EU 

med nød og næppe har fået godkendt Lissabon-traktaten hos medlemslandene, så virker det 

usandsynligt at en sådan udvikling ville finde sted i EU i den nærmeste fremtid. En eventuel 

udvikling i EU, vil nok ske ved en løbende integration landene imellem, eller ved en 

udefrakommende hændelse som vil få EU til at se en grund til et tættere samarbejde. Det kunne 

netop være at hvis USA ikke havde vilje eller evne til at kunne beskytte Europa. En sådan given 

situation ville måske gøre at medlemslandene ville være nødt til at give EU en stærkere rolle 

udenrigspolitisk.  
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A common European foreign policy 

 

Since the Second World War Europe has been a mere glimpse of its former glory. By the end of the 

Second World War, the European countries has seen their position in the world be taken over by 

superpowers like USA and the then Soviet Union. 

The EU has slowly but steadily lifted the European countries from their slumber and has made 

Europe a very strong economic entity. But Europe still has not risen to its former glory, in terms of 

international politics.  

In 1993, a foreign policy section, named the CFSP (Common Foreign and Security Policy), was 

written into the Maastricht Treaty, declaring that the EU now would have a foreign policy. Up till 

today changes has been made to the foreign policy section in respectively the Amsterdam Treaty, 

Nice Treaty and the Lisbon Treaty. This has ensured that the EU member states can make common 

strategies together, they seek to reach common foreign policy positions, they have a High 

representative of CFSP and can amount a peacekeeping army of 60.000 men. 

But the CFSP has a hollow ring to it, since it is an intergovernmental cooperation. Because it is an 

intergovernmental cooperation, the EU member states are therefore required to completely agree in 

most cases, when wanting to reach a foreign policy statement or action. This has proven extremely 

difficult as the member states have their own agendas or foreign policy perspectives.  Because of 

these differences on foreign policy issues, it has left the EU looking bad in numerous situations. 

How can one take the EU seriously when the member states cannot agree internally? 

A crisis occurred in relation to the invasion of Iraq in 2003, where countries, including Great 

Britain, argued that Iraq should be invaded as they were believed to be in possession of weapons of 

mass destruction. Other countries, including France and Germany, insisted that there was no proof 

of Iraq having weapons of mass destruction, and therefore further investigations of the matter 

should be made. The invasion went through and left Europe divided and far from the image the EU 

wants to send, as a united union. 

Again, in 2008 in Georgia an unfortunate series of events left the EU looking bad. Separatist 

regions in Georgia wanted independence and this was backed by Russia. The EU, failing to act prior 

to the event  "allowed" a war to break out. The European fear of deteriorating the relationship with 

Russia, and loosing oil and gas agreements, meant that the EU did not fully help Georgia when 
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Georgia asked for help before the war broke out. The EU was not strong enough to match Russia in 

foreign affairs and had to comply with most of Russia's actions.  

In 2009 though, the EU did show some of its foreign political potential. It stood firm regarding 

North Korea's nuclear tests. Sanctions were to be put on North Korea if they did not cooperate. 

North Korea have now shown signs of cooperation. 

The EU is currently not strong enough in foreign political matters. These examples show that there 

is a lot of work to be done before the EU can become stronger in international politics. The Iraq 

example show that there is different ideas on how a common European foreign policy should be. 

Some of the countries wanted a more hard and direct way of acting in international politics, where 

other wanted to use negotiations and diplomacy.  

The Georgian example shows that the EU could use some muscle in foreign policy terms. Just like 

in the North Korea example where the EU used their economic strength to put pressure on North 

Korea. But against a great power such as Russia, the EU was left with very little to do because 

Russia proved too strong.  

To become stronger internationally is also important in terms of reaching a form independence in 

world politics. USA has stood by Europe since the Second World War, partly economically and to a 

higher degree militarily. But Europe cannot always count on USA to be there to support Europe. 

USA is having financial problems and other nations, like China, are becoming more important by 

the day. So USA might not always have the strength or desire to protect Europe from the outside 

world. Therefore, it is important for Europe to start thinking about becoming stronger 

internationally, by being an entity of many states in order to get more influence. 

That the member states of EU have difficulties cooperating in regards of a common European 

foreign policy have great implications for the EU. It prevents other nations from taking the EU 

seriously, like they do with other nations. This is simply because the EU is not always an entity that 

they can count on, as the EU has plenty of problems internally when dealing with foreign policies. 

The EU member states are reluctant to give sovereignty to the EU regarding the foreign policy area, 

though. It will probably take years of European integration before the member states would even 

consider making foreign policy a supranational part of the EU. 

 


