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Abstract 

Since the end of the cold war, the EU has increasingly turned out to be a global 
actor with an agenda. The EU has entered a new stage as an external actor, after 
the 2004 enlargement, and is confronted with new neighbours and dilemmas.  

The purpose of this thesis is to analyse and understand how the EU’s roles and 
capacity to act, is described and constructed in relation to the new European 
Neighbourhood Policy (ENP). And, furthermore, how the EU handle the 
dilemmas associated with the ENP. I have conducted a qualitative case study 
using both primary and secondary material and based it on Bretherton and 
Vogler’s (2002) social constructive perspective. In an understanding of the EU’s 
roles and capacity to act, this perspective focuses upon the relationship between 
internal development and capability of the EU, and the external expectations and 
opportunities.  

The analysis of ENP reveals that the EU, as a response to post-enlargement 
international structure, have launched wide range of political and security related 
policy objectives linked to the EU’s economic presence and power. The agenda is 
unchanged after the enlargement and the EU continues as a deliberate exporter of 
its own model and preferences to the near abroad.          
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1 Indledning  

Det Europæiske Fællesskab har udviklet sig anseligt siden det blev skabt i 1958, 
og de politiske kompetencer og interesseområder har øget stødt. Denne 
uddybende og bredende proces af EF’s og senere EU’s politiske kompetencer, og 
flere institutionelle forandringer, har påvirket EU’s aktørkapacitet, samt af og til, 
skabt en inkonsekvent ekstern og global aktør. Spændingen mellem den 
uddybende og bredende proces af EU’s politiske kompetencer og interesse-
områder, er i dag stadig et meget aktuelt problem, specielt i diskussionen om 
integration og eksterne relationer (Bretherton & Vogler 2002:3).  

Der har i tidens løb været mange forsøg på, at skabe effektiv og konsekvent 
EU udenrigspolitik, som kunne accepteres af alle medlemslandene, og samtidigt 
gøre EU til en betydningsfuld og accepteret global aktør. Denne ambition er ikke 
blevet mindre tydelig efter den kolde krigs afslutning, og kulminerede med EU’s 
udvidelse i 2004, som har forandret EU’s geografiske grænser. Ambitionen om, at 
være en global aktør findes stadig, og blev evident, når Kommissionen i marts 
2003 agerede proaktivt og lancerede EU’s nye naboskabspolitik under over-
skriften “Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med 
vores naboer i øst og syd” 1. Dette skulle ses som et tilbud, hvor de inkluderede 
lande kunne få lov til at være gode naboer og danne en “kreds af venner”, som 
Kommissionens tidligere formand, Romano Prodi, betegnede dem under ét ved 
lanceringen af programmet (Kommissionen 2003:4). Spørgsmålet er, hvad 
konstruktionen af dette venskab betyder for EU og de ny naboer, samt hvordan 
EU agerer som en global aktør efter den store forandring i den internationale 
struktur?  

Den nye naboskabspolitiks fokus på udenrigspolitik, integration, og måske 
mindre frivilligt udvidelse, berører flere anspændte politiske områder indenfor 
EU, og adskillige nye og gamle dilemmaer findes lige under overfladen på 
naboskabspolitikken. Med optagelsen af de ti Central- og Østeuropæiske lande 
den 1. maj 2004 rykkede disse nye EU naboer og andre lande tættere på – fra 
Marokko i syd til Ukraine i øst. Fælles for de nye naboer er, at EU har åbent vejen 
for en integrationsproces, for politiske, sociale og økonomiske ustabile lande, 
hvor mange af landene er præget af korruption og udemokratisk regeringsførelse 
(Malmvig 2004:1). Men det er sikkert og vist, at de nye naboer, med eller uden 
europæisk aspiration, er kommet tættere på EU, og har tvunget EU til, at vise sin 
kapacitet som en global aktør.  

                                                                                                                                                         
 
1 De østlige naboer var Ukraine, Moldova og Hviderusland, og de sydlige naboer var Marokko, Tunesien, 
Algeriet, Libyen, Egypten, Israel, Libanon, Jordan og det Palæstinensiske. Senere blev de tre kaukasiske lande 
Georgien, Armenien samt Aserbadjan også inkluderet i naboskabspolitikken 
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1.1 Formål og problemstilling  

Det er ikke nogen let opgave, at forstå og analysere en kombination af EU’s 
integrations og udenrigspolitik, og det kan være svært at finde et passende 
udgangspunkt og den rette analysevinkel. De fleste integrations og udenrigs-
politiske teorier bygger på en ontologi og episdemologi, hvor den enkelte stat og 
dens agerende er i centrum, men i de seneste år er flere socialkonstruktivistiske 
perspektiver med andre tilgangsvinkler, kommet på agendaen. 

EU kan ikke betegnes som en ″almindelig″ stat, men driver alligevel en politik 
der forsvarer EU’s interesser, og globalt forventes det, at EU agerer. Det social-
konstruktivistiske perspektiv i Bretherton og Vogler’s (2002) bog, ”The European 
Union as a Global Actor”, sætter fokus på denne situation, og prøver at få en 
forståelse ved at se på sammenhænget mellem aktører og strukturerer, hvilket i de 
seneste år er blevet en accepteret og spændende del af europæisk integrations- og 
udenrigspolitiske studier. Formålet med denne opgave er, ud fra et revideret 
perspektiv baseret på Bretherton og Vogler (2002) (meta)teoretiske analyse-
ramme, at forstå og analysere EU’s kapacitet som aktør, samt dens tilstede-
værelse, muligheder og evner i forhold til den nye naboskabspolitik. Den 
teoretiske referenceramme for opgaven, vil blive tydeliggjort i det kommende 
kapitel. Samtidigt vil jeg ud fra samme perspektiv, også diskutere hvilke 
problemstillinger og dilemmaer der findes i denne nye naboskabspolitik, specielt i 
forholdet til EU’s kapacitet, som aktør i eksterne relationer. 

Opgaven kan forhåbentlig være med til, at give et perspektiv på, og et 
fingerpeg om hvordan EU ser sin fremtidige rolle, i grænselandet mellem 
integrations- og udenrigspolitik, hvor en stor mængde globale, regionale og 
interne udfordringer er i vente. Dette kommer i en overordnet problemstilling med 
to spørgsmål, til at lyde således: 

• Hvordan beskrives og konstrueres EU’s rolle og kapacitet som en 
ekstern aktør, i forhold til den nye naboskabspolitik? 

• Hvordan håndterer EU problemstillinger og dilemmaer, forbundet 
med den nye naboskabspolitik? 

Forståelsen og analysen af det empiriske materiale er primært for denne 
opgave, hvor det teoretiske perspektiv, i stor udstrækning, fungere som den 
″forstående variabel″. Samtidigt vil der i et kvalitativt casestudie som dette, med 
en hermeneutisk tilgangsvinkel, altid findes en subjektiv arbejdshypotese på 
problemområdet, hvilket også er gældende i denne opgave. Jeg anser derfor, ud 
fra den ovenstående problemstilling, at EU med den nye ENP ønsker, at agere 
som en mere sammenhængende og konsekvent ekstern aktør, hvor EU samtidigt 
bestemmer vilkårene for et samarbejde. EU befinder sig dog i et dilemma med 
hensyn til samarbejdets begrænsninger og muligheder, hvor grænsen mellem 
inklusion og eksklusion er hårfin. Arbejdshypotesen skal på ingen måde være 
styrende for opgaven, men skal ses som en konsekvens af mit syn på videnskab, 
som et subjektivt og konstrueret arbejde. 
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1.2 Statsvidenskabelig relevans 

Det er helt essentielt for en statsvidenskabelig opgave, at der findes en politisk 
relevans i det emne som opgaven handler om. Politik indbefatter adfærd, ideer og 
institutioner som er relaterede til det offentlige, til autoritativ fordeling af værdier 
i samfundet, men frem for alt magtudøvelse (Lundquist 1993:27f). EU er utallige 
gange blevet beskrevet som et stort politisk projekt, der kontinuerligt har øget sin 
overstatslige magt og legitimitet, og en analyse af EU’s nye ENP kan være med til 
at give et interessant indblik i EU’s fremtidige ambitioner vedrørende inte-
grations- og udenrigspolitik. Jeg mener dermed, at min opgave opfylder kravet til 
statsvidenskabelig forskning, ved at undersøge og diskutere en lille, men 
betydende del af dette enestående politiske projekt, der har udviklet sig til et 
organisatorisk og institutionelt forbillede. En unik og anderledes global aktør, en 
sui generis2.   

1.3 Metode og materiale 

Som jeg nævnte indledningsvis, mener jeg, at den socialkonstruktivistiske 
(meta)teori giver et interessant og sammenhængende perspektiv, på EU’s blanding 
af integrations- og udenrigspolitik. Den metodologiske fremgangsmåde, i litteratur 
og opgaver med et socialkonstruktivistisk perspektiv på EU’s integration og 
eksterne relationer, har ofte den samme tilgangsvinkel, som White (2004) 
beskriver sådan, 

Work on EFP from a broadly constructive perspective has concentrated to date on the 
interface between CFSP and national foreign policies (see, for example, Tonra,2001; 
Larsen, 1997, 2001; Jorgensen, 1997; Glarbo, 1999), but there is no reason in principle why 
this approach cannot be applied to and across other forms of European foreign policy as 
well (White 2004:22). 

Denne opfordring eller udfordring fra forfatterne i Contemporary European 
Foreign Policy (2004) har jeg taget i mod, og jeg vil som tidligere nævnt prøve at 
analysere og forstå konstruktionen af EU’s rolle som en global aktør, ved at 
analysere et konkret udenrigspolitiks instrument, nemlig ENP. 

Den metodiske fremgangsmåde i opgaven, kan defineres som et kvalitativt 
casestudie med en hermeneutisk tilgangsvinkel. Yin (1989) afgrænser et case-
studie således, 

A case study is an empirical inquiry that: investigates a contemporary phenomenon within 
its real–life context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident; and in which multiple sources of evidence are used (Yin 1989: 23). 

                                                                                                                                                         
 
2 In political science the unparallelled development of the European Union as compared to other international 
organizations has led to its designation as a sui generis geopolitical entity (White i Carlnaes m.fl. 2003:15). 

 3



 

Jeg mener, at denne definition på et casestudie er passende for min opgave, 
der fokusere på et konkret og aktuelt politisk udspil fra EU. Den teoretiske 
referenceramme i casestudiet kan, ud fra en analyse af det empiriske materiale, 
forhåbentlig skabe en forståelse af EU rolle og kapacitet som en aktør. I 
casestudiet, er selve caset det interessante objekt og det skal være forskerens 
målsætning, at tilvejebringe en dybtgående forklaring. I dette sammenhæng 
udfylder opgavens afgrænsning en vigtig funktion, der er med til at specificere det 
enkelte case og adskille det fra andre typer af studier. Dette casestudie kan også 
som kendetegnes idiographic, hvilket sædvanligvis indebærer en interessere i at 
belyse unikke egenskaber (Bryman 2001:49). Bryman påpeger, at casestudiet ofte 
associeres med en lokalisering, som f.eks. samfund og organisationer, samt at 
vægten ofte ligger på en ekstensiv undersøgelse af casestudiets miljø og situation 
(Bryman 2001:48). Dette kan siges, at være kendetegnende for denne opgaves 
ambition om, at forstå og analyserer den nye naboskabspolitik, samt en organisa-
tions agerende    

Selv om opgavens metode kan beskrives som et casestudie, er det nødvendigt 
at benytte sig af flere forskellige kategorier af materialer (Yin 2003:83ff.). Det har 
ikke været noget problem, at fremskaffe både relevant primært og sekundært 
materiale indenfor opgavens problemområde. Dette kan Sverige måske takkes for, 
med kampen for, at offentlighedsprincippet også skal være gældende i EU. Både 
det primære ENP strategidokument3 og andre dokumenter præsenteret af 
Kommissionen og Rådet, samt taler vedrørende ENP, findes tilgængelige på en 
hjemmeside tilegnet udelukkende til naboskabspolitikken4. Mængden af sekundær 
litteratur er næsten ubegrænset og det sværeste er, at finde det mest relevante i 
″junglen″ af EU litteratur om integration og eksterne relationer. Litteraturen som 
omhandler EU’s eksterne relationer har en tydelig ″bedst efter dato″, hvor 
opløsning af den bipolare verden markere et udgangspunkt, hvilket forenkler 
afgrænsningen og valget af relevant sekundært materiale. Forskellige databaser 
for tidsskrifter indenfor opgaveområdet har også været meget givende, først og 
fremmest på grund af deres artiklers aktualitet, men også i form af artiklernes 
nyskabende tankegange og kritiske perspektiv på EU. På den anden side er 
opgavens afgrænsninger et vigtigt element i et casestudie som dette, hvor 
materialer og tilgangsvinkler er mange, og afgrænsningen skal derfor være med til 
at tydeliggøre opgavens formål. 

1.4 Afgrænsninger 

En afgrænsning af opgavens problemområde er helt essentielt for en opgave af 
denne genre, og fungerer som en del af den metodiske approach. Det er ikke 

                                                                                                                                                         
 
3 Det centrale policy document, herefter (Kommisionen 2004): Communication from the Commission (2004): 
European Neighbourhood Policy. Strategy Paper. COM(2004)373 Final. Brussels, 12.5.2004. 
4 European Neighbourhood Policy Homepage: http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm 
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opgavens formål, at lave en lang historisk gennemgang af EU’s udenrigs- og 
integrationspolitik, hvilket er alt for kompliceret og i øvrigt kræver meget mere 
plads, end jeg har til rådighed i denne opgave, ″Life is too short, and thesis space 
too restricted to deal with everything″ 5. Det nødvendige historiske perspektiv, 
bliver i form af nedslag i vigtige historiske begivenheder for EU’s eksterne 
relationer og naboskabspolitikken. Murens fald og kommunismens sammenbrud 
fungerer som en naturlig tidsmæssig afgrænsning. Disse hændelser har været 
skelsættende for EU’s ambitioner om eksternt samarbejde og integration, og 
kapaciteten til at agere som en global aktør, samtidigt findes der et tydeligt 
sammenhæng mellem disse historiske begivenheder og dilemmaerne som dis-
kuteres senere i opgaven. 

Jeg, og mange andre, anser at EU er en unik international aktør, og at der 
findes adskillige tilgangsvinkler og perspektiver i studiet af EU’s integration og 
eksterne relationer, hvor det kan være svært at afgrænse og adskille dem fra 
hinanden. Det skal i dette sammenhæng nævnes, at jeg ikke differentierer mellem 
EU’s eksterne relationer og udenrigspolitik. Det er selvklart, at de enkelte 
medlemslandes udenrigspolitik har påvirket udformningen af ENP, men jeg 
mener, at medlemslandene i dette politiske udspil spiller en sekundær rolle, 
hvilket vil blive diskuteret senere i opgaven.  

Det juridiske perspektiv på europæisk integration og udenrigspolitik er 
normalt en af de dominerende tilgangsvinkler, men er mindre interessant i forhold 
til undersøgelsen af ENP i denne opgave. En anden naturlig fremgangsmåde ville 
være, at fokusere på et de involverede lande i ENP, får at få et ″udefra″ perspektiv 
på naboskabspolitikken og dens konsekvenser. Dette er dog ikke formålet med 
opgaven, og jeg mener først dette perspektiv, bliver rigtigt interessant i et senere 
stadie af naboskabspolitikken, hvor påvirkningen er blevet mere tydelig 

I modsætning til den metodologiske fremgangsmåde i meget af den akade-
miske litteratur, der omhandler det socialkonstruktivistiske perspektiv på EU og 
IR, har jeg ingen ambition om at lave en lang abstrakt teoretisk diskussion om 
socialkonstruktivismens ontologiske og episdemologiske udgangspunkter, som en 
″middelgrundsteori″. Der er blevet diskuteret og skrevet mere end rigeligt inden-
for dette område! Dette betyder ikke, at der i opgaven skal være plads til, 
kortfattet, at sammenligne og diskutere det socialkonstruktivistiske udgangspunkt 
i forhold til andre perspektiv, der fokuserer på europæisk integrations- og 
udenrigspolitik. Jeg anser det som vigtigt i forhold til et casestudies validitet, at 
″rivaliserende″ teoretiske perspektiv også diskuteres, men først skal opgavens 
disposition klarlægges. 

1.5 Disposition 

                                                                                                                                                         
 
5 Citat fra White (2001), men i egen reviderede udgave. 

 5



 

Dette indledende kapitel har præsenteret opgavens formål og problemformulering, 
samt den teoretiske og metodiske fremgangsmåde. Opgavens andet kapitel 
indledes med et alment og et kritisk perspektiv på europæisk integration og 
eksterne relationer. I samme kapitel præsenterer jeg opgavens social-
konstruktivistiske analyseramme, med Bretherton og Vogler’s (2002) begreb 
aktørkapacitet, tilstedeværelse, muligheder og evner som centrale. I kapitel tre 
giver jeg en almen beskrivelse af EU’s nye naboskabspolitik og de vigtigste 
elementer i dens konstruktion. I opgavens fjerde kapitel analyseres naboskabs-
politikken med hjælp af de teoretiske begreber, og ud fra opgaven formål og 
problemformulering. Det femte kapitel indeholder en afsluttende diskussion med 
opgavens konklusioner og et antal refleksioner om videre forskning indenfor 
opgaveområdet.          
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2 Teoretisk analyseramme 

2.1 EU’s eksterne relationer og integration 

”Any discussion of European Foreign Policy, in short, is part of the wider debate 
about European integration and, as such, is a very live political issue” (White 
2001:37). Med dette citat i tankerne, begynder det teoretiske afsnit med en kort 
beskrivelse af de klassiske integrationsteorier, der anses for at have domineret 
både EU’s integrationspolitik og eksterne relationer. En kort præsentation af de 
konkurrerende perspektiver, kan være med til, at skabe en bedre forståelse for det 
socialkonstruktivistiske perspektivs udgangspunkt. 

Europæisk integration er igennem mere end et halvt århundrede blevet opfattet 
som et synonym med udviklingen af EU og dens forgængere (White 2001:4). 
Dette indebære både hvad man kan beskrive som EU’s interne integration, hvor 
samarbejdet og relationerne mellem de enkelte medlemslande har været i fokus, 
og den eksterne integration, hvor frem for alt udvidelsesprocessen og diskus-
sionen om en fælles udenrigspolitik (CFSP) har været dominerende. Denne 
diskussion om EU’s påvirkning på den interne og eksterne integration, baseres 
ofte på begrebet ″europæisering″. Olsen (2003) påpeger i dette sammenhæng at 
europæisering kan ses som en politisk udvikling af EU som en mere distinkt, 
sammenhængende og stærk politisk enhed. De suveræne stater bliver på den måde 
forenet i et politisk rum og magtsystem, hvor billedet af en helhed, er vigtig for at 
EU kan fungere som en betydnings- og resursefuld aktør, både internt og eksternt 
(Olsen 2003:924). Det kan i mange sammenhænge, derfor være svært at adskille 
europæisk integration og europæisk udenrigspolitik, specielt i forbindelse med 
EU’s økonomiske samarbejde, hvor naboskabspolitikken måske er det tydeligste 
bevis på, en sammensmeltning af disse. 

2.2 Kritik og andre teoretiske tilgangsvinkler 

De teoretiske perspektiver på europæisk integration på har fulgt udviklingen af det 
europæiske samarbejde, og forskellige teoretiske perspektiver har igennem tiden 
været dominerede og har haft deres tydelige indflydelse på udviklingen, af det der 
i dag kendetegner EU. Udviklingen og indflydelsen fra forskellige teoretiske 
perspektiver, har dog ikke skabt en almengyldig teori om europæisk integration, 
og det kan være svært at afgøre hvilket teoretisk perspektiv der dominerer. Den 
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moderne akademiske integrationslitteratur, med et bredt perspektiv på europæisk 
integration, er præget af flere forskellige teoretiske perspektiver, der forsøger at 
forklare og forstå europæisk integration (Rosamond 2000, Wiener & Diez 2004). 
De teoretiske perspektiver består ofte af en form for funktionalisme i en neo eller 
neo-neo udgave, samt en intergovernmentalistisk indfaldsvinkel med liberale 
og/eller realistiske undertoner, og i nyere bøger, et konstruktivistisk perspektiv.  

Man kan påstå, at integrationsteorierne har deres stærke og svage sider, som 
alle andre. Teorierne om europæisk integration ligger på forskellige ontologiske 
og episdemologiske niveauer, men dette betyder ikke nødvendigvis, at man skal 
ekskludere dem fra hinanden, hvilket ofte er tilfældet i diskussion om europæisk 
integration (Risse 2004:159ff). En forståelse af andre dominerende perspektiv, 
kan derfor være med til, at give en bedre forståelse af den socialkonstruktivistiske 
tilgangsvinkel, som et metateoretisk middelpunkt. Forskellige udgaver af funk-
tionalismen og intergovernmentalism har været, og er muligvis stadig, de frem-
herskende og modsættende perspektiv på europæisk integration. Begge teorier er 
vigtige for, at forstå det socialkonstruktivismens udgangspunkt, som kritisk mod 
den dominerende rationalistiske ontologi, samt teoriernes svaghed i spørgsmål om 
EU’s eksterne relationer.    

2.2.1 Neofunktionalismen 

Neofunktionalismen og neo- neo varianterne har igennem en lang årrække haft en 
dominerende rolle i europæisk integrationsteori. I denne teori udgør staterne 
stadig en central rolle i den europæiske integrationsproces, men er ikke de eneste 
aktører involveret, hvor EU administrationen og andre ikke statslige aktører også 
sørger for inputs og dynamik i integrationsprocessen. Den indledende fase af 
integration, hvor en overnational institution skabes for at håndtere et specifikt 
område, er domineret af stater, men senere mister de muligheden for at kontrollere 
integrationsprocessen, når succesfulde resultater fremkalder en større efter-
spørgsel efter samarbejde indenfor andre områder, på et europæisk niveau 
(Rosamond 2000:58).  

Neofunktionalismen bygger på en forvandlende ontologi, hvor både 
institutioners og aktørers politik baseret på stater, forandrer sig i en 
integrationsproces (Schmitter 2004: 47). Disse forandringer i institutionerne er 
nødvendige, når tidligere funktioner ikke har levet op til forventningerne eller 
skabt en distribution af fordele der ikke frivilligt accepteres, og derefter 
produceret et negativt ydre som ikke længere kan ignoreres. De nationale aktører 
skal, uanset deres første intention, omvurdere niveauet og omfanget af deres 
regionale institutioner. De har her flere valgmuligheder, hvor de enten kan vælge 
at trække sig tilbage fra fælles forpligtelser (‘spill-back’), eller prøve at overleve 
uden at forandre institutionerne (‘muddle-about’), men enligt neofunktionalismens 
makro-hypotese er det mest sandsynligt, at de nationale aktører løser krisen ved at 
udvide deres gensidige forpligtelser (‘spill-over’) (Ibid: 57). En af neofunk-
tionalismens grundlæggende ideer, begrebet spill-over, kan således opstå af både 
succes og skuffelse.                          
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2.2.2 Liberal intergovernmentalisme (LI) 

LI perspektivet er en variant af rationalistisk eller rational choice institutionalisme 
indenfor IR teori og baseres i stor grad på Andrew Moravcsik’s litteratur (1993, 
1998). Den grundlæggende antagelse for LI er, at stater agerer rationelt og 
forsøger at maksimere sine fortjenester, hvilket indebærer at statens interesser 
eller præferencer er en drivende kraft, hvilket også er gældende i sammenhæng 
med integration (Schimmelfenning 2004: 79). Der findes ifølge Moravcsik tre 
analytiske skridt, først bestemmes staternes nationale præferencer, derefter 
begynder mellemstatslig forhandlingsproces og sidst skabes der overstatslige 
institutioner for at sikre deres hovedsagelige økonomiske interesser.  

Moravcsik pointerer (1998:474), at betydningsfulde ændringer af prioriteter, 
politik og præferencer hos nationale regeringer viser sig, at have reflekteret 
forandringer i det nationale og internationale økonomiske miljø. De nationale 
regeringer er dog stadig i stand til, at udvikle en konsekvent præferenceorden, og 
er de centrale aktører i internationale forhandlinger. I denne kontekst hævder 
rationalistisk institutionalisme, at udfaldet af internationale forhandlinger og 
hvilke vilkår der findes for samarbejde, er afhængig af aktørens relative forhand-
lingsmagt (Schimmelfenning 2004: 77). LI, eller rationalistisk institutionalisme, 
kan med denne baggrund, ses som speciel velegnet til at forklare europæisk 
integration.  

Der er en udbredt enighed om, at LI forklare meget med hensyn til 
medlemsstaternes adfærd i EU, men at den har sværere ved forklarer EU’s adfærd 
som en ekstern og global aktør. Problemet med at forklare EU’s eksterne rolle, 
bliver ofte forbundet med funktionalismens og intergovernmentalismens stats-
centrede perspektiv. De statscentrede teorier, hvor realismen har været og er 
dominerende, har samtidigt også svært ved at håndtere EU’s unikke karakter. Det 
er derfor, efter min mening, mere interessant at diskutere EU’s integration og 
udenrigspolitik ud fra andre tilgangsvinkler, som fokuserer på sammenhænget 
mellem aktører og strukturer. I denne situation giver socialkonstruktivismens 
tilgangsvinkel et mere nuanceret og interessant perspektiv på både intern og 
ekstern integration.    

2.3 EU’s integration og eksterne relationer i et 
socialkonstruktivistisk perspektiv   

I problemformuleringen lagde jeg op til, at Bretherton og Voglers bog The 
European Union as Global Actor fungerer som det begrebsmæssige fundament 
for denne opgave. Bogen bygger på, at EU’s forskellige eksterne roller skal ses 
som konstruerede ud fra vekselvirkningen mellem eksterne forventninger og de 
interne evner (Bretherton & Vogler 2002:13). Forfatterne hører definitivt til ″EU 
– som – aktør″ skolen, men de eksplicitte socialkonstruktivistiske ambitioner i 
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bogen, gør det muligt at forbinde den til de strukturalistiske fremgangsmåder 
(White 2004:17). 

Men hvordan kan man beskrive det generelle udgangspunkt for social-
konstruktivismen? Helt grundlæggende kan det påstås, at socialkonstruktivismen, 
”[…] is not a theory, nor is it an approach. Indeed, it might more accurately be 
portrayed as a metatheoretical standpoint in political analysis as a whole” (White 
2004:13). Denne metateori, hvis ontologiske udgangspunkt findes mellem struk-
turalisme og individualisme hævder, at virkeligheden er socialt konstrueret, og 
adskiller sig derfor fra rationalisterne. Implicit betyder dette, at aktører ikke er 
uafhængige af deres sociale miljø. Socialkonstruktivismen karakteristiske bidrag 
er ideen om, at aktører og strukturer er gensidigt bestemmende. Aktørerne skaber, 
genskaber og forandre strukturer, medens strukturer konstituerer aktørernes 
identitet og interesser. Det fremhæves altså, at aktørernes interesser ikke skabes af 
eksterne og materielle faktorer, men nærmere er socialt konstrueret af miljøet 
(Risse 2004: 160ff).  

Smith påpeger (2003:17), at konstruktivister hæfter sig ved indflydelsen af 
socialt konstrueret normer på aktører i det internationale system, hvor EU kan 
betegnes som en af dem. Et socialkonstruktivistisk syn på EU’s eksterne relationer 
vil påstå, at selvom medlemsstaterne formelt leder beslutnings-processen i 
udenrigspolitikken, findes der både formelle og uformelle regler og 
socialisationsmønstrer, som konstituerer den europæiske dimension af udenrigs-
politik. Termer som, europæisk identitet, interesser og ansvarsfølelse, er derfor 
udbredte og velkendte (Ginsberg 2001:37). Dette kan jævnføres med Bretherton 
og Vogler’s (2002) tre centrale begreb, tilstedeværelse, muligheder og evner, samt 
det bredere og mere overordnede begreb aktørkapacitet, som bliver forklaret mere 
indgående i de kommende afsnit. 

2.4 EU’s kapacitet som aktør 

Begrebet aktørkapacitet eller actoness er det overordnede og centrale i Bretherton 
og Vogler’s (2002) perspektiv på EU, som en social konstrueret global aktør. En 
definition eller en forklaring af begrebet er derfor nødvendig. Den præcise af 
definitionen actorness kan forklares som – EU’s kapacitet til at agerer – og er 

[…] a function both of external opportunities, including those associated with the 
international legal and institutional framework; and internal capabilities, which include the 
availability of policy instruments and the capacity and legitimacy of decision making 
processes (Bretherton & Vogler 2002:29). 

Dette betyder, at aktører og strukturer virker gensidigt, hvor strukturerne 
fungerer som et slags intersubjektivt baggrundsmiljø af muligheder og 
begrænsninger for aktørernes handling. Aktører er i varierende grad velinfor-
merede om de miljøer som de befinder sig i, og kan potentielt forandre dem (Hay 
1995:200). Konstruktivisterne antager derfor, at der findes et dialektisk forhold 
mellem aktørernes påvirkning/handling og strukturer, som kun kan adskilles 
teoretisk, hvilket bliver beskrevet som en ″strukturationistisk″ holdning (White 
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2004:22). Netop denne interaktion mellem handling og strukturer er imidlertid det 
mest interessante i en analyse af EU’s eksterne rolle, hvilket Carlsnaes beskriver 
som, 

a continuous cycle of action-structure interactions, a dialectical process which not only 
serves to provide both continuity and change to social systems, but also can be penetrated 
analytically as a consequence of its essentially sequential thrust in social transformation 
(Carlsnaes 1992:260). 

Således må strukturer, i en hver forbindelse, logisk både gå forud for, og følge 
handling. Laffan m.fl. (2000) påpeger i sammenhæng med denne proces, at 
essentielt for evalueringen af EU’s rolle som en global aktør, er at aktørkapacitet 
er en variabel bestemt af både omstændigheder, og formel overdragelse af 
autoritet og legitimitet. Det er fuldt muligt, at EU i specifikke situationer har 
evnen til at agere, men ikke besidder evnen hverken til at virke gensidigt eller 
kapaciteten til at opnå resultater (Laffan m.fl. 2000:169).   

Evolutionen af EU’s eksterne rolle afspejler tydeligt denne dynamik mellem 
de politiske aktører, og de muligheder og begrænsninger, som bliver skabt af 
foranderlige internationale, nationale og interne strukturer. Forståelsen af EU og 
dens roller, ansvar og begrænsninger, skaber en del af de intersubjektive inter-
nationale strukturer, som bestemmer baggrundsmiljøet for den globale politik. 
Samtidigt bidrager EU til processerne, der konstruerer intersubjektive inter-
nationale strukturer, både som en målrettet aktør og gennem sin unikke 
tilstedeværelse (Bretherton & Vogler 2002:32). Grænsen mellem aktørkapacitet 
og de tre andre begreb er uklar, og der findes en hvis sammensmeltning og 
interaktion. I de kommende afsnit vil jeg definere og diskutere de tre centrale 
begreb, og deres sammenspil med aktørkapaciteten. 

2.4.1 Tilstedeværelse og konstruktionen af aktørkapacitet   

Med begrebet tilstedeværelse, oversat fra det engelske ord presence, forsøger 
man, at skabe en forestilling om forholdet mellem den interne udvikling af EU og 
eksterne forventninger, hvilket er tæt forbundet med EU’s kapacitet til at agere. 
Aktørkapacitet relaterer som tidligere nævnt til kapaciteten til at agere, hvor 
tilstedeværelse er en funktion af at ″være″. Tilstedeværelse viser sig selv gennem 
subtile former af indflydelse, men det producerer også håndgribelige indvirk-
ninger. Der er altså et åbenbart forhold mellem tilstedeværelse og aktørkapacitet, 
når aktørkapacitet logisk forudsætter tilstedeværelse, som derfor er en forhånds-
betingelse for aktørkapacitet (Bretherton & Vogler 2002:33f).   

Man kan enkelt påstå, at EF og senere EU’s voksende tilstedeværelse i 
internationale sammenhæng, har været meget betydningsfuld. Denne form for 
tilstedeværelse refererer til, EU’s evne til at anvende sin indflydelse og skabe 
erkendelse og forventninger hos andre (Allen & Smith 1990 i Bretherton & 
Vogler 2002:5). Tilstedeværelse skal ikke kun ses som en bibetydning af målrettet 
eksterne handlinger, men snarere som konsekvenser af interne politiske processer. 
Der findes mange eksempler i EU’s uddybende og bredende proces, som har 
medvirket til den internationale tilstedeværelse, hvor EU’s økonomiske politik og 
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den fælles landbrugspolitik (CAP), har skabt betydelige eksterne forventninger og 
skuffelser (Bretherton & Vogler 2002:52). Tilstedeværelsen ses tydeligt gennem 
EU’s komplicerede eksport og import regler på landbrugsvarer. hvor den interne 
politik får store konsekvenser for lande udenfor EU. 

Den komplekse interaktion mellem tilstedeværelse og aktørkapacitet er 
afspejlet i de mange eksterne roller der findes tilgængelige for EU, det er dog 
nødvendigt, at EU ønsker at påtage sig disse roller for at skabe indvirkning. Siden 
afslutningen af den kolde krig har EU været mere aktive i promoveringen af så 
kaldte ″europæiske″ værdier i den eksterne politik, hvilket bliver meget tydeligt i 
traktaten om den Europæiske Union (TEU) fra 1993. I traktaten bliver men-
neskelige rettigheder, demokratiske principper og økonomisk liberalisering 
indføjet som betingelser for et samarbejde med EU, hvilket også er kendetegnende 
for andre ″vestlige″ organisationer, som FN og WTO (Nugent 1999:450). Der 
findes dog en opfattelse, at EF og senere EU igennem årene har udviklet en særlig 
tilstedeværelse, og har påtaget særlige roller, som har sat EU i stand til at bidrage 
til udviklingen af det internationale system. Udviklingen af EU og det stigende 
antal eksterne roller som bliver udfyldt, kan ses som en refleksion af de 
begrænsninger og muligheder de eksterne omgivelser tilbyder. Dette er også, 
konteksten skabt af de udbredende strukturer af øst/vest og nord/syd relationer, 
hvor EU’s særlige karakter har bidraget til fællesskabets evner til, at agere 
indenfor denne kontekst (Bretherton &Vogler 2002:35). Denne diskussion om 
begrænsninger og muligheder er vigtig for forståelsen af EU som en global aktør, 
og skal derfor videreudvikles i det næste afsnit.       

2.4.2 Muligheder – Ideer og begivenheder i de eksterne omgivelser 

Bretherton og Vogler’s (2002) definition af begrebet muligheder, opportunity, 
sammenfatter de faktorer i de eksterne omgivelser, som muliggør eller ind-
skrænker EU’s kapacitet til at agere. Evolutionen af de internationale strukturer er 
på den måde med til, at skabe EU’s eksterne roller. EU’s rolle kan i den bredeste 
begrebsmæssige forstand, beskrives som bidragende til en generel ″vestlig″ 
politik, med hensyn til en intern opretholdelse og en ekstern udvidelse af vestlige 
værdier og overbevisninger, som er et produkt af europæisk kultur og oplysning. 
Union, har som tilstedeværelse bidraget markant til konsolideringen oplysnings-
tidens værdier og principper i det nutidige EU (Bretherton &Vogler 2002:34).         

En af ″The Usual Suspects″ fungerer I denne opgave, og i mange andre 
sammenhænge, som tidsskelsættende og som starten på en ny tidsalder for EU’s 
eksterne roller og muligheder. Murens fald og kommunismens sammenbrud er 
uden tvivl de vigtigste ″eksterne″ faktorer i det europæiske samarbejdets historie, 
og fungerer udmærket som en afgrænsning i tid og som et begyndelsespunkt. 
Samtidigt som disse begivenheder har fundet sted, har opfattelserne af det 
internationale system på ideologisk plan også gennemgået store forandringer, som 
har ledt til øget engagement fra EU i eksterne relationer (Bretherton &Vogler 
2002:7). 
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Specielt teserne om globalisering og neoliberale ideologier er blevet påvirket 
og opmundret af de internationale begivenheder, og har været særligt vigtige for 
konstruktionen af EU’s nutidige eksterne rolle. De fredelige revolutioner i det 
tidligere central og øst Europa, er et af de tydeligste eksempler på dette, men det 
har samtidigt også stillet spørgsmål ved, hvor grænserne for Europa eller EU skal 
trækkes. Kommunismens sammenbrud og afslutningen på den bipolare verden har 
givet EU muligheder for, at udvikle eksterne politiske og økonomiske relationer 
med regioner, der før var underlagt en supermagt sfære (Smith 2004:75ff). 

De økonomiske relationer fungerer både som gulerod og stok, og bagved de 
gode intentioner om økonomisk samarbejde findes de implicitte trusler og straffe. 
EU’s fortrukne fremgangsmåde er gennem en konstruktion af indflydelses-
netværk, hvor Unionens egen model med partnerskab og regional integration er 
meget dominerende. Det kan postuleres, at EU efter den kolde krigs afslutning, i 
større grad er blevet en aktør med en agenda (Bretherton &Vogler 2002:8). Denne 
agenda er måske blevet endnu mere tydelig, og delvis ændret efter EU udvidelsen 
i maj 2004, hvor en lang række central og østeuropæiske lande blev inkluderet i 
fællesskabet. EU står efter udvidelsen over for en lang problemer i forhold til den 
uddybende og bredende proces, hvor problemerne først og fremmest omhandler 
EU’s fremtid, både i forhold til interne og eksterne udfordringer. Disse problemer 
vil sandsynlig indvirke på EU’s tilstedeværelse og dermed kapaciteten til at agere 
(Bretherton og Vogler 2002:6). Imidlertid er aktørkapacitet, og mere konkret 
kapaciteten til at agere sammenhængende og effektivt, ikke kun afhængig af 
begrænsningerne og mulighederne skabt af strukturelle faktorer, men også af 
aktøren evner.           

2.4.3 Evner – EU’s politiske miljø 

Begrebet evne, eller capability, refererer til, kapaciteten til at reagere effektivt på 
eksterne forventninger og muligheder (Bretherton & Vogler 2002:5). Billedet af 
EU som en signifikant global aktør, bygger ofte på en forestilling om, at EU’s 
kapacitet til at agere primært er økonomisk. EU’s manglende militære magt har 
fået mindre betydning, og EU anses igennem sin økonomiske tilstedeværelse, at 
fungere som vigtig civil magtfaktor og global aktør. Caporaso’s (1996:47) 
beskrivelsen af EU som post-moderne enhed, der både har en intergovernmentale 
og overterritoriale karakterer og funktioner, forklarer EU’s komplekse struktur 
særdeles udmærket. Dette betyder ikke, at forestillingen om EU som en post-
moderne enhed, er usammenhængende med en empirisk analyse af EU’s virk-
somhed. Der findes dog visse krav til EU som global aktør, som der gør til alle 
andre, hvor essentielle forudsætninger for aktørkapaciteten baseres på evnen til at 
formulere og tilstræbe visse mål.  

Bretherton og Vogler præsenterer fem grundlæggende forudsætninger for 
denne aktørkapacitet i international politik – forpligtelse overfor fælles værdier og 
principper; evnen til at formulere en sammenhængende politik; kapaciteten til at 
foretage internationale forhandlinger; adgang til at benytte politiske instrumenter, 
og sidst, legitimitet i beslutningsprocesser og prioriteter relateret til ekstern politik 
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(Bretherton & Vogler 2002:9). Disse udgangspunkter bygger på Sjöstedt’s (1977) 
komplekse skema for, hvilke evner og krav der findes på EU’s kapacitet som en 
global aktør. I denne opgave er fokuset rettet specielt mod EU’s evne til at 
formulere en sammenhængende ekstern politik, men der vil selvfølgelig også 
være referencer til de andre fundamentale forudsætninger for aktørkapacitet i 
international politik. 

EU’s institutionelle kompleksitet, er stort set, et resultat af en lang evolution, 
hvor et samarbejde mellem forskellige politiske områder har været genstand for 
gradvist stigende reformer. Evolutionen af disse reformer har i flere tilfælde 
påvirket EU’s eksterne politik, hvilket for alvor blev tydeligt i TEU, der kom som 
et svar på den kolde krigs afslutning (Bretherton &Vogler 2002:10-12). TEU kan 
ses som et forsøg på, at skabe en mere konsekvent og sammenhængende politik 
overfor nye muligheder og forventninger. Det tredelte søjlesystem i TEU6, som 
også er blevet videreført i Amsterdam og Nice traktaterne, har dog mange 
problemer i forhold til sammenhæng og konsekvens. Der findes en stor uligevægt 
i fordelingen af politiske områder mellem de tre søjler, og spørgsmålet om EU’s 
eksterne relationer havner ofte i konflikt mellem søjlernes kompetenceområder 
(Ibid.). 

Kommissionen har en central rolle i spørgsmålet om EU’s evner i forhold til 
eksterne relationer, men deres politiske indflydelse bliver ofte begrænset, af 
medlemslandenes og det europæiske råds modvilje til at overdrage magt. 
Kommissionens rolle som forvalter af forskellige politiske udspil, giver dem dog 
en væsentlig forhandlingsmagt, specielt i politiske udspil, der bruger EU’s 
økonomiske tilstedeværelse og inkluderer flere af ″søjlerne″ (Nugent 1999:138ff). 
Den nye naboskabspolitik er måske et af de tydeligste eksempler på Kommis-
sionen vigtige rolle, for EU’s kapacitet til at reagere effektivt på eksterne 
forventninger og muligheder 

                                                                                                                                                         
 
6 Maastricht-traktaten opretter Den Europæiske Union, der består af tre søjler: De Europæiske Fællesskaber, den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og politisamarbejde og samarbejde i kriminalsager. 
http://europa.eu.int/scadplus/treaties/maastricht_da.htm 
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3 Naboskabspolitikkens indhold 

Forud for godkendelsen af den endelige naboskabspolitik, foregik en periode på 
små to år, hvor der internt I EU blev ført en intens diskussion om hvad denne 
politik skulle indeholde. I december 2002, når udvidelsen af EU var forhandlet på 
plads, udtalte kommissionens formand Romano Prodi, om forholdet med de nye 
naboer, “Vi skal være klar til, at tilbyde mere end et partnerskab og mindre end et 
medlemskab, uden at udelukke det sidste” (Prodi 2002:3). Kommissionens 
formand kunne imidlertid ikke beskrive kriterierne for deltagelse heri, men 
understregede nødvendigheden af at formulere en sammenhængende politik 
omfattende alle lande på vores kontinent og rundt om Middelhavet – eller fra 
Maghreb til Rusland, som han udtrykte det (Prodi 2002:3). 

Tre måneder senere i begyndelsen af marts måned 2003 fremlagde 
Kommissionen sit første forslag til en ny naboskabspolitik, i et dokument med 
titlen, ” Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with 
our Eastern and Southern Neighbours” (Kommissionen 2003a). I dette dokument 
blev ambitionerne gjort tydelige og det pointeres, at EU skal sigte efter at udvikle 
en zone af velstand og venlige naboer – en ring af venner – med hvem EU deler 
tætte, fredelige og samvirkende relationer. Til gengæld for konkrete fremskridt, 
som påviser tilslutning til fælles værdier og en effektiv gennemførelse af politiske, 
økonomiske og institutionelle reformer, der inkluderer at lovgivningen bliver 
rettet ind efter fællesskabets, skal de nye naboer gradvist nyde gavn af udsigten til 
tættere økonomisk integration med EU (Kommissionen 2003a:4). Kommissionen 
ligger i dokumentet derfor op til, at 

“[…]Russia, the countries of the Western NIS and the Southern Mediterranean should be 
offered the prospect of a stake in the EU’s Internal Market and further integration and 
liberalisation to promote the free movement of – persons, goods, services and capital (four 
freedoms)” (Komissionen 2003a:5). 

Den 1. juli samme år, har Rådet meddelt sin støtte til dette forslag (Rådet 
2003:32), og de finansielle aspekter der vedrører naboskabspolitikken bliver 
diskuteret i et nyt dokument, “ Paving the way for a New Neighbourhood 
Instrument” (Kommissionen 2003b). Heri skriver Kommissionen, at perioden 
mellem 2004-2006 skal bruges til at forbedre koordinationen mellem de 
forskellige finansielle instrumenter. Efter 2006 skal de samles i et juridisk og 
finansielt instrument, som tager fat på de fælles udfordringer der blev identificeret 
i ”Wider Europe” dokumentet (Kommissionen 2003b:3-4). Det samlede 
finansielle instrument blev senere omdøbt til ENPI og bliver taget i brug fra 2007, 
som økonomisk grundlag for naboskabspolitikken. 

Det endelige ENP strategidokument, der blev fremlagt i juni 2004 bygger på 
de tidligere dokumenter, og Rådets godkendelse af disse forslag. Den økonomiske 
og politiske integration er stadig i centrum, men heri bliver der også lagt mere 
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vægt på andre aspekter, hvilket kan ses i strategidokumentets indledende kapitel, 
hvor det påpeges, at 

“The European Neighbourhood Policy will reinforce existing forms of regional and 
subregional cooperation and provide a framework for their further development. The ENP 
will reinforce stability and security and contribute to efforts at conflict resolution. This 
document contains recommendations on the development of regional cooperation and 
integration, as a means to address certain issues arising at the enlarged EU’s external 
borders” (Kommissionen 2004:5). 

I dette sammenhæng bliver det også fastslået, at naboskabspolitikken har en 
vigtig funktion som en forebyggende politik mod nye kulturelle og geografiske 
skillelinier. 

3.1.1 Handlingsplanerne 

De mere konkrete tiltag i strategidokument, i form af handlingsplaner (action 
plans), har udviklet mere præcise beskrivelser af hvordan det brede samarbejde 
mellem EU og de nye naboer skal foregå. Disse planer er individuelle og 
differentieret for hvert enkelt land, og udarbejdes efter de konkrete omstændig-
heder i landet (Kommissionen 2004:5). Det fremhæves i dette sammenhæng i 
strategidokumentet, at handlingsplanerne først og fremmest skal bygges på 
Unions fælles værdier, hvor respekten for menneskelig værdighed, frihed, 
demokrati, lighed, retssikkerhed og menneskelige rettigheder, er essentielle for et 
partnerskab (Kommissionen 2004:12). Handlingsplanerne fungerer som et 
udgangspunkt for samarbejdet, med præcise formål og prioriteter for handling, 
hvor EU fremsætter hvilke værdier og standarder som naboerne skal antage. 
Planerne bygger dog på et fælles ejerskab, der skal være med til, at sikre både 
naboernes og EU’s opfyldelse af de fremsatte mål. I strategidokumentet fastslås 
det også, at 

The EU does not seek to impose priorities or conditions on its partners. The Action Plans 
depend, for their success, on the clear recognition of mutual interests in addressing a set of 
priority issues. There can be no question of asking partners to accept a pre-determined set 
of priorities (Kommissionen 2004:8). 

Ambitionen og farten på udviklingen af forholdet mellem EU og hvert enkelt 
deltagerland, er afhængig af landets grad af forpligtelse over for de fælles værdier, 
samt dets vilje og kapacitet til, at gennemføre de aftalte prioriteter. 

Det pointeres flere steder i strategidokumentet, at målet med naboskabs-
politikken er, at tilbyde et partnerskab, hvor både EU og det enkelte land kan 
profitere af samarbejdet. Der findes også et udtalt ønske en om mere effektiv 
politisk dialog, mellem EU og deltagerlandende. Denne dialog skal betyde, at 
selve tilsynet af partnerskabet skal udføres i fællesskab mellem EU og de enkelte 
deltagerlande. Kommissionen skal på baggrund af disse tilsyn, og vurderinger 
lavet af myndighederne i de enkelte lande, lave periodiske rapporter om 
fremskridt i partnerskabet, og områder der trænger til yderligere indsatser 
(Kommissionen 2004:10).     

De enkelte lande bliver ikke særskilt i strategidokumentet, bortset fra Hvide-
rusland og Libyen, hvor et samarbejde har lange udsigter, på grund forskellige 

 16



 

politiske årsager. Det skal i dette sammenhæng også nævnes, at Rusland ikke 
ønsker at være del af naboskabspolitikken og derfor forsætter sit strategiske 
partnerskab med EU (Kommissionen 2004:4). Strategidokumentet er i stedet for 
opdelt i specifikke samarbejdsområder, som naboskabspolitikken og handlings-
planerne vil fokusere på, hvor forpligtelsen for fælles værdier og en mere effektiv 
politisk dialog allerede er nævnt. De fire resterende samarbejdsområder 
omhandler, økonomisk og social udviklingspolitik, handel og det interne marked, 
retslige og indenrigsanliggende, samt forbindelsen med naboskabet.       

Den økonomiske og sociale udviklingspolitik er essentielt for EU’s eksterne 
relationer, hvilket også er gældende i naboskabspolitikken. I afsnittet om 
økonomisk og social udviklingspolitik fastholdes det, at 

The ENP has a potential to improve economic and social conditions in the EU 
neighbourhood. However, the actual delivery of these benefits requires effective 
implementation of the agreed measures and appropriate accompanying policies 
(Kommissionen 2004:14).   

Samtidigt påpeges det, at øget økonomisk integration med EU, navnlig med 
hensyn til en liberalisering af kapitalbevægelserne, kan øge makroøkonomisk og 
finansiel flygtighed i specifikke kontekster. Den økonomiske og sociale udvik-
lingspolitik, skal derfor bygges på en integration med EU’s økonomiske model, 
og skræddersys individuelt til landene i ENP (Kommissionen 2004:14). 

Dette har en tæt forbindelse til afsnittet om adgangen til handel med EU og det 
interne marked, hvilket i de tidligere dokumenter er blevet beskrevet som den 
primære ″gulerod″ for partnerskabet. Handlingsplanerne skal på dette område 
være i overensstemmelse med WTO og udvikles ud fra tidligere aftaler mellem 
EU og de enkelte lande i naboskabspolitikken, og vil derfor 

[…] set out concrete steps to exploit to the full the opportunities provided in these 
frameworks. These steps will depend on each partner’s needs, capacities and economic 
policy priorities (Kommissionen 2004:15).          

Generelt beskriver strategidokumentet disse skridt, som et spørgsmål om 
partnerlandenes kapacitet til, at tilnærme sig internationale handelsprincipper og 
lovgivning, i sin handel med EU. Til gengæld, vil EU gradvist åbne for det indre 
marked, hvis de enkelte lande tilnærme sig den internationale lovgivning. 
Naboskabspolitikken skal ses som et samarbejde og en hjælp til, at opnå dette. 

Afsnittet om de retlige og indenrigspolitiske elementer i handlingsplanerne har 
meget tydeligt udtalte mål, hvor det forklares, at 

The ENP aims to avoid new dividing lines at the borders of the enlarged Union. Improving 
the effective functioning of public institutions, with a view to ensuring high standards of 
administrative efficiency, is a shared interest between the EU and the partner countries. 
Partners are facing increased challenges in the field of Justice and Home Affairs, such as 
migration pressure from third countries, trafficking in human beings and terrorism. 
Working together on these matters is a common interest (Kommissionen 2004:16).          

En effektiv grænsekontrol, bliver i dette sammenhæng nævnt som en central 
prioritet for partnerskabet mellem EU og de nye nabolande, hvilket skal 
genspejles i handlingsplanerne. De andre prioriteter som nævnes i strategi-
dokumentet i dette afsnit er, samarbejde om flygtninge, asyl, visum politik, mål 
om bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og trafficking i alle former 
(Kommissionen 2004:16).        

 17



 

Det sidste afsnit om handlingsplanerne med overskriften, forbindelsen med 
naboskabet, giver meget detaljerede forslag til, hvilke område der skal 
″forbindes″. Det første område som diskuteres, er samarbejde om energi, hvilket 
EU anser som meget vigtig. 

Enhancing our strategic energy partnership with neighbouring countries is a major element 
of the European Neighbourhood Policy. This includes security of energy supply and energy 
safety and security. The European Union is the world’s largest energy (oil and gas) 
importer and the second largest consumer and is surrounded by the world’s most important 
reserves of oil and natural gas (Russia, the Caspian basin, the Middle East and North 
Africa) (Kommissionen 2004:17).   

Nabolandene har altså en vital rolle med hensyn til sikkerheden af EU’s 
energiforsyning, enten som leverandør eller som transitland. En forbedring af 
energinetværket mellem EU og partnerlandene, kan derfor skabes ud fra fælles 
interesser, hvor gensidige forretningsmuligheder også kan skabe socioøkonomiske 
udvikling og miljømæssige gevinster (Kommissionen 2004:17). 

Transportområdet er det næste som bliver taget op, hvor strategidokumentet 
konstaterer, at 

Generating more trade and tourism between the Union and its neighbours, requires 
efficient, multimodal and sustainable transport systems. Only if the transport sectors of 
partner countries are able to handle today’s complex transport flows will they be able to 
take full advantage of closer relations and improved market access (Kommissionen 
2004:18). 

Det er essentielt at forbedre de fysiske transportnetværk der forbinder EU med 
partnerlandene. Handlingsplanerne skal baseres på tidligere initiativer inden for 
transport området, og prøve at videreudvikle disse. Spørgsmålet om sikkerhed og 
terrorisme, bliver i dette sammenhæng den primære prioritet i handlingsplanerne. 
De tre sidste emner for handlingsplanerne i strategidokumentet, miljø, informa-
tions samfundet og forskning og innovation, bliver omtalt meget kort, og der 
fokuseres kun på nogle få konkrete tiltag, som minder om de tidligere i deres 
udformning. 

3.1.2 Regionalt samarbejde 

I forlængelse af afsnittene om handlingsplanerne, findes en vigtig del af 
strategidokumentet, der omhandler det regionale samarbejde mellem de 
deltagende lande i naboskabspolitikken. Det anses fra EU’s side, også som vigtigt 
at de geografisk tætte nabolande samarbejder, selv om der findes besværligheder. 
I strategidokumentet findes en udtalt plan for, hvordan dette regionale samarbejde 
over grænserne skal fungere, med hjælp fra EU. 

EU support for regional cooperation in the East and South, and for concrete projects 
implemented in these regions, will come from existing EU programmes (Tacis, Meda, 
Phare) or their successors, as well as from Neighbourhood Programmes and, in the future, 
the European Neighbourhood Instrument (Kommissionen 2004:20).   

Hjælpen fra EU kommer altså i første omgang gennem eksisterende 
programmer, og derefter i det fremtidige European Neighboourhood Instrument. 
Det regionale samarbejde over grænserne er opdelt i de to ″naturlige″ geografiske 
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områder, et mod øst, og et mod syd (Kommissionen 2004:20). Samarbejdet ved 
EU’s østlige grænser skal bygges på de samme EU principper, som er gældende i 
handlingsplanerne, samtidigt påpeges Ruslands betydning, 

The participation of the Russian Federation as a partner in regional cooperation, on the 
basis of mutual interest and common will, should be encouraged (Kommissionen 2004:20 

Initiativerne skal fokusere på spørgsmål med fælles vedkommende, som kan 
drage nytte af en multilateral angrebsvinkel. Målet er at skabe en ny Euroregion, 
hvor regionale og lokale myndigheder samarbejder over grænserne, der med tiden 
kan lede til betydelige og effektive forbindelser. EU vil dermed ikke forsøge, at 
skabe nye institutioner eller organisationer, men i stedet støtte de eksisterende 
entiteter og fremme deres videreudvikling (Kommissionen 2004:21).       

Det regionale samarbejde i syd bygger på de samme grundlæggende princip-
per og baseres på Euro-Mediterranean Partnership eller den såkaldte ″Barcelona 
Proces″ 7, som består af to supplerende områder, den bilaterale og den regionale 
agenda. Den regionale agenda skal baseres på, 

[…] orientations and conclusions of the Euro-Mediterranean Conferences of Foreign 
Affairs Ministers as well as of sectoral Ministerial Conferences in areas such as Trade, 
Economy and Finances, Energy, Industry, Environment. It is supported by MEDA through 
the national indicative programmes for each partner and the regional indicative programme 
(Kommissionen 2004:22). 

Naboskabspolitikken skal videreføre dette samarbejdsprogram, med Kommis-
sionen som en overvågende partner. Det regionale og sub-regionale samarbejde 
skal vejledes af de bilaterale handlingsplaner, men også af Euro-Med 
ministermøder. Aktiviteterne kan forgå regionalt, men samarbejde over grænserne 
mellem partnerlande kan også udvikles, selv om de ikke deler fælles grænser 
(Kommissionen 2004:22). 

3.1.3 Finansielle aspekter      

Det afsluttende afsnit i strategidokumentet, fokusere på de finansielle aspekter i 
naboskabspolitikken. Her nævnes det at EU i de seneste år bevilget en betydelig 
finansiel støtte til landene dækket af ENP, igennem de allerede eksisterende 
programmer. 

The total level of funding for the period 2004-06 under external assistance instruments is 
€255 million (€ 75 million for Tacis, € 90 million for Phare, € 45 million for CARDS and 
€45 million for MEDA). Approximately €700 million will be provided for the 
corresponding EU internal borders under the Interreg programme (Kommissionen 
2004:24).       

                                                                                                                                                         
 
7 The Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs, held in Barcelona on 27-28 November 
1995, marked the starting point of the Euro-Mediterranean Partnership (Barcelona Process), a wide framework 
of political, economic and social relations between the Member States of the European Union and Partners of the 
Southern Mediterranean (http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm) 
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Efter 2006 skal det nye European Neighbourhood Instrument tages i brug, og 
fungere som et mere harmoniseret finansielt instrument. Dette instrument skal 
designes, således at det hjælper med iværksættelsen af ENP, og der skal bevilges 
tilstrækkelige finansielle resurser for at skabe denne effekt. Det konkrete mål med 
det nye naboskabsinstrument er at skabe en ny anordning, som kan styre 
instrumentet og finansiere aktiviteter både indenfor og udenfor Unionen. Det 
pointeres flere steder i dette sammenhæng, at styringen af instrument skal 
centraliseres til Kommissionen. Fokuset på både interne og eksterne aktiviteter, 
bliver beskrevet af Kommissionen som den finansielle del, af et forsøg på at skabe 
en sammenhængende politik. Budgettet for det nye Neighbourhood Instrument 
skal også forøges væsentlig efter 2006, for at vise vigtigheden af naboskabs-
politikken (Kommissionen 2004:28). 

De ovenstående afsnit skal ses som et forsøg på, at give en objektiv 
beskrivelse af naboskabspolitikkens indhold. Der findes igennem hele strategi-
dokumentet en klar ambition om, at naboskabspolitikken skal gøre det enklere for 
EU, at være en sammenhængende og konsekvent ekstern aktør. Men hvordan 
konstrueres EU’s aktørkapacitet, gennem tilstedeværelse, muligheder og evner i 
forhold til den nye ENP, og hvilke problemstillinger findes der. Dette skal nu 
analyseres og diskuteres i det nedenstående analyseafsnit. 
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4 Konstruktionen af EU’s 
aktørkapacitet og dilemmaer i 
naboskabspolitikken 

Som tidligere nævnt, findes der et nært sammenhæng mellem Bretherton og 
Vogler’s teoretiske begreb, tilstedeværelse, muligheder og evner i forholdet til 
aktørkapacitet, og det kan derfor være svært at adskille dem fra hinanden i en 
analyse. Forståelsen og analysen af naboskabspolitikken vil i stedet for være 
opdelt efter andre rubrikker, hvor den lange række af åbenlyse dilemmaer og 
problemstillinger i naboskabspolitikken fungere som overskrifter i analyse-
afsnittet. Dette leder tilbage til det indledende kapitel, hvor opgavens 
arbejdshypotese fremførtes, der postulerer; at EU med den nye ENP prøver, at 
agere som en mere sammenhængende og konsekvent ekstern aktør, hvor EU 
samtidigt bestemmer vilkårene for et samarbejde. EU befinder sig dog i et 
dilemma med hensyn til samarbejdets begrænsninger og muligheder, hvor 
grænsen mellem inklusion og eksklusion er hårfin. Arbejdshypotesen har ikke som 
formål at styre opgaven, men findes med som et grundlag og udgangspunkt for 
besvarelsen af opgavens spørgsmål, der lyder således; 

• Hvordan beskrives og konstrueres EU’s rolle og kapacitet som en 
ekstern aktør, i forhold til den nye naboskabspolitik? 

• Hvordan håndterer EU problemstillinger og dilemmaer, forbundet 
med den nye naboskabspolitik? 

4.1 En konsekvent og sammenhængende 
naboskabspolitik? 

Et af EU’s grundlæggende mål med naboskabspolitikken er, at konstruere en 
konsekvent og sammenhængende ekstern politik, hvilket det kan påstås EU ikke 
altid har haft let ved. EU-udvidelsen i maj 2004 bragte nye østlige og gamle 
sydlige naboer ind i EU’s periferi. For at klare denne nye situation, lancerede EU 
naboskabspolitikken, der skulle være med til, at definere EU’s nye ydre grænser 
(Emerson 2003:1). Et forsøg på at skabe en ny, konsekvent og sammenhængende 
politik overfor en lang række af forskellige lande, som omkredser EU. 

I Bretherton og Vogler’s diskussion om evner i forhold til aktørkapacitet, 
fremfører de fem essentielle krav, som er nødvendige for den globale aktør. De 
fem krav som fokuserer som tidligere nævnt på, forpligtelse overfor fælles 
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værdier og principper; evnen til at formulere en sammenhængende politik; 
kapaciteten til at foretage internationale forhandlinger; adgang til at benytte 
politiske instrumenter, og sidst, legitimitet i beslutningsprocesser og prioriteter 
relateret til ekstern politik (Bretherton og Vogler 2002:38). I denne kontekst blev 
EU’s evner i forhold til sin aktørkapacitet tydelig allerede når det stod fast, at 
udvidelsen af EU var på plads, og konstruktionen af bred naboskabspolitik, der 
strækker sig over alle Unionens tre søjler, blev sat i gang. Der findes dog en hvis 
spænding og uligevægt mellem de tre søjlers indflydelse i ENP, hvilket skyldes 
søjlerne internt befinder sig på forskellige institutionelle niveauer. EU’s aktør-
kapacitet og tilstedeværelse er mest betydelig i den første ″fællesskabssøjle″, hvor 
Kommissionens evner, indflydelse og beføjelser er størst i forhold til de 
essentielle krav på den globale aktør. Søjle II (CFSP) og søjle III (JHA), fungerer 
med deres mellemstatslige karakter, i større udstrækning som en bagvedliggende 
struktur og udgangspunkt for naboskabspolitikken (Bretherton og Vogler 2002:9-
12). Det er svært at afgøre, hvor ENP i realiteten befinder sig i EU’s politiske 
system. Den opererer både på flere forskellig af EU’s eksterne niveauer og 
overskrider opdelingen i EU’s søjlesystem. Ruggie’s beskrivelse af EU som et 
″multiperspectival polity″ (1993:172), er meget passende og fanger en del af 
kompleksiteten af EU’s eksterne personlighed. EU’s evne til at skabe en 
konsekvent og sammenhængende naboskabspolitik er derfor meget afhængig af 
de interne strukturer, hvor spændingen mellem søjlerne kan ses som en evident 
intern begrænsning.      

Socialkonstruktivismens fokus på vekselvirkningen mellem handling og 
strukturer bliver meget tydelige i forhold til naboskabspolitikken og EU’s 
agerende som en global aktør. Carlsnaes’ (1992) diskussion om det cykliske 
forhold mellem handling og strukturer og deres påvirkning af de sociale systemer 
fungerer i dette sammenhæng udmærket. Udvidelsen af EU i maj 2004 har været 
ensbetydende med en enorm forandring både i den internationale og interne 
struktur, og ENP kan ses som en konkret handling i forhold denne forandring. EU, 
og specielt Kommissionen, er meget bevidste om denne situation, hvilket er meget 
synligt i naboskabspolitikkens strategidokument. 

With its historic enlargement earlier this month, the European Union has taken a big step 
forward in promoting security and prosperity on the European continent. EU enlargement 
also means that the external borders of the Union have changed. We have acquired new 
neighbours and have come closer to old ones. These circumstances have created both 
opportunities and challenges. The European Neighbourhood Policy is a response to this 
new situation (Kommissionen 2004:1).   

Med konstruktionen af ENP fokuserer EU på mulighederne og udfordringerne 
efter udvidelsen. Denne og flere andre dikotomier, er samtidigt også med til at 
skabe den mængde af problemstillinger og dilemmaer, som er kendetegnende 
naboskabspolitikken og de bagvedliggende intersubjektive strukturer. Et tydeligt 
eksempel på dette, kan symboliseres med et af EU’s essentielle dilemmaer, 
nemlig forholdet mellem sikkerhed og integration. 
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4.2 Sikkerhed vs. Integration 

Der er formodentlig ikke noget bedre eksempel, end relationerne mellem EU og 
nabolandene, hvis man vil forstå hvordan udfordringerne mellem sikkerhed og 
integration praktisk fungerer. Specielt efter udvidelsen i 2004, hvor Unionens 
geografiske og begrebsmæssige grænser nærmer sig deres ultimative begræns-
ninger, er EU blevet tvunget til at adressere sit sikkerheds- og integrations-
dilemma over for de nye nabolande. Derfor har det været vigtigt for EU, at 
konstruere en politik der ikke betyder mere udvidelse, og på samme gang ikke 
signalere med et uattraktivt og fremmedgørende partnerskab (Fabrizio Tassinari 
2005:23). Spændingen mellem den uddybende og bredende proces i EU er evident 
og konstruktion af naboskabspolitikken kan i den forbindelse jævnføres med 
ambitionen om, at skabe sammenhænget og konsekvent politik, der både giver 
Unionen og naboerne gevinster (Kommissionen 2004:5). 

EU’s tilstedeværelse har en vigtig funktion i problemstillingen mellem 
sikkerhed og integration, hvor mange af nabolandene ønsker, eller føler sig 
tvunget til en øget integration med EU, der til gengæld kræver sikkerhedsmæssige 
handlinger som beskytter EU. Dette viser samtidigt også, at EU har indset 
mulighederne i denne nye internationale struktur, hvor de som aktør kan være 
med til at påvirke og styrer samarbejdet om sikkerhed. I strategidokumentet 
konstateres det, at    

The importance of a neighbourhood policy is also highlighted in the European Security 
Strategy… which states that the EU’s task is to "make a particular contribution to stability 
and good governance in our immediate neighbourhood [and] to promote a ring of well 
governed countries to the East of the European Union and on the borders of the 
Mediterranean with whom we can enjoy close and cooperative relations"(Kommissionen 
2004:6) 

EU’s ønsker om, at være omgivet af en kreds eller ring af stabile og velstyrede 
lande, er i stor udstrækning afhængig af forbindelsen mellem tilstedeværelse og 
aktørkapacitet. Specielt overfor landene rundt om Middelhavet findes der en kløft 
mellem tilstedeværelse og aktørkapacitet. EU’s aktørkapacitet i landene rundt om 
Middelhavet har uden tvivl øget i de seneste år, men er blevet hindret af den 
relative mangel på tilstedeværelse sammenlignet med forholdet til de østlige 
naboer (Bretherton og Vogler 2002:162). Med konstruktionen af ENP forsøger 
EU at samle sydlige og østlige naboer i en fælles politik, med individuel 
differentiering i handlingsplanerne, hvor det må formodes at EU har et ønske om, 
at øge sin tilstedeværelse hos de sydlige naboer.    

Man kan argumentere for, at EU ind til udvidelsen i 2004 var faldet på plads, 
ikke systematisk valgte, at tage fat på den indbyrdes afhængighed mellem 
sikkerhed og integrationshensyn i EU’s nærområde. Nabolandene blev opdelt i to 
grupper, hvor den ene gruppe er blevet optaget i et partnerskab og tilbudet om 
medlemskab blev erklæret som det endelige mål. De resterende lande fik en 
mindre attraktiv og fremmedgørende partnerskabspakke (Fabrizio Tassinari 
2005:6).    
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I den nye naboskabspolitik benytter EU en strategi der er stærkt inspireret 
”udvidelsesmodellen”, i forsøget på at skabe sikkerhed og stabilitet i de omkring-
liggende naboregioner. Sikkerhed i EU’s nærområde tænkes som et spørgsmål om 
at skabe demokratiske og økonomiske reformer, og vejen dertil nås ved 
økonomiske gulerødder og integration med EU (Malmvig 2004:3). Dette kan også 
beskrives som en videreudvikling af ambitionen, fra den delvis succesfulde 
″Barcelona Proces″. Imidlertid risikerer mange af Barcelona Processens 
fundamentale problemer at følge med over i naboskabspolitikken, hvis EU ikke 
udviser en konsekvent og sammenhængende rolle. Middelhavslandenes mistro til 
EU’s sikkerhedspolitiske motiver vil fortsat være vanskelig at overkomme, og 
følelsen, af at det er EU som sætter dagsordenen og betingelserne for samarbejdet, 
kan blive forstærket, fordi vægten bliver lagt på det bilaterale samarbejde og de 
individuelle handlingsplaner (Malmvig 2004:6). 

Det samme er gældende for det økonomiske samarbejde og naboskabs-
politikkens krav om økonomisk liberalisering. For selv om en større adgang til det 
indre marked kan virke som en effektiv gulerod, så vil de hårde økonomiske 
reformprogrammer tage tid. I overgangsperioden vil liberaliseringen stadig presse 
Middelhavslandenes hjemlige økonomier og risikere at øge de sociale spændinger 
og befolkningernes misnøje med de siddende regimer. Også i forhold til den 
politiske reformproces risikerer naboskabspolitikken, at EU i praksis bliver fanget 
af de divergerende målsætninger om demokratisering og menneskerettigheder på 
den ene side og ønsket om stabilitet og øget samarbejde om terrorbekæmpelse på 
den anden (Malmvig 2004:9).     

4.3 Et socialt ansvar, men på visse betingelser 

Bagved dilemmaet om integration og sikkerhed findes en iøjnefaldende 
ansvarsfølelse fra EU’s side overfor de nye naboer, der både viser sig implicit og 
eksplicit i de forskellige dokumenter om naboskabspolitikken. Denne ansvars-
følelse fra EU’s side, hvor et aktivt agerende bliver set som en nødvendighed, 
udtales flere steder udtrykkeligt. 

The EU has a duty, not only towards its citizens and those of the new member states, but 
also towards its present and future neighbours to ensure continuing social cohesion and 
economic dynamism. The EU must act to promote the regional and subregional cooperation 
and integration that are preconditions for political stability, economic development and the 
reduction of poverty and social divisions in our shared environment (Kommissionen 
2003:4).    

Konstruktionen af socialt ansvar, er helt essentielt for EU’s kapacitet til at 
agere, hvilket skal opfyldes med hjælp af naboskabspolitikken. Holm beskriver 
denne ansvarsfølelse med en meget interessant og kritisk metafor. 

The notion of responsibility refers to a father’s responsibility for the education of his kids. 
The EU thus constructs a structure of asymmetry but being aware of being accused of 
behaving as a colonizer, Prodi simultaneously declares that the EU is open to coexistence 
on equal footing with the neighbours that have mutual commitment to common values 
(Holm 2005:18). 
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Princippet om egalitarisme mellem EU og nabolandene kan siges at være 
etableret, men modbevist med konstruktion af en asymmetri mellem partnerne. På 
det politiske niveau viser denne egalitarisme sig ved EU’s anmodning om, at 
straffe naboerne hvis de ikke opfører sig, som EU gerne vil have dem til. EU er 
villig til, at give naboerne økonomisk støtte, hvis de opfylder EU’s kriterierne for 
god opførsel. Derimod bliver naboerne nød til, at vente på den økonomiske støtte, 
hvis de ikke har forstået indholdet af de fælles værdier. EU’s princip om ″på visse 
betingelser″ er meget tydelig i naboskabspolitikken, hvilket bliver mest 
indlysende i de udtalte betingelser om demokratisering og respekten for 
menneskelige rettigheder, samt kravet om politiske og økonomiske reformer. Som 
belønning for veludført arbejdet påpeges det, at 

all the neighbouring countries should be offered the prospect of a stake in the EU’s Internal 
Market and further integration and liberalisation to promote the free movement of – 
persons, goods, services and capital (four freedoms) (Kommissionen a2003:5)               

Åbningen af det interne marked og yderlig integration, skal ske på baggrund af 
konkrete fremgange i forhold til de opsatte mål i landenes handlingsplaner, med 
EU som den bestemmende (fader eller lærer) over, hvornår målene er blevet 
opnået. Naboskabspolitikken er meget utydelig i forhold til, hvad åbningen af det 
interne marked konkret kommer til at betyde. EU medlemslandene har været 
tilbagevisende med markedsåbninger i følsomme sektorer, som landbrug og 
tekstil, hvor specielt de sydlige naboer har komparative fordele. Det virker på 
nuværende tidspunkt i naboskabspolitikkens udvikling som meget usandsynligt, at 
EU åbner sine grænser for nabolandenes landbrugs- og tekstilprodukter, før der er 
sket store forandringer i form af demokratiske reformer og liberal økonomiske 
processer (Wallace 2003:14). 

Generelt virker EU, og specielt Kommissionen, som en overraskende effektiv 
forhandlingspartner overfor nabolandene. Forholdet kan dog kun undtagelsesvist 
beskrives som forhandlinger, når resultatet er bestemt af en acceptens af hele 
EU’s acquis8. Billedet af EU som en ekstern aktør med en agenda, hvor målet er 
at skabe sikkerhed med hjælp økonomisk integration, er åbenbar i naboskabs-
politikken. EU konstruerer en rolle som eksportør af den europæiske model og 
tilhørende metoder, samtidigt bliver EU økonomiske tilstedeværelse endnu 
engang det helt centrale for EU’s kapacitet til at agere (Bretherton og Vogler 
2002:256). Det sociale ansvar baseres på den måde på EU’s økonomiske model 
og rollen som en civilmagtfaktor og leverandør af ″blød sikkerhed″, men 
differentieres i forhold til hvert enkelt land. Handlingsplanerne I ENP vil derfor, 

[…] draw on a common set of principles but will be differentiated, reflecting the existing 
state of relations with each country, its needs and capacities, as well as common interests 
(Kommissionen 2004:3).    

Det er altså op til hvert enkelt naboland i sammenspil med EU, at afgøre i hvor 
stor udstrækning de vil mærke EU’s sociale ansvar. ″Ringen″ vil derfor bestå af 
mange forskellige venner, nogle meget gode venner, andre mindre gode venner og 

                                                                                                                                                         
 
8 Fransk betegnelse, som grundliggende betyder "EU, som det er" - med andre ord de rettigheder og forpligtelser, 
der forbinder EU-landene. (http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_da.htm) 
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nogle vil ikke være venner, men meget dårlige naboer, hvis de ikke retter sig efter 
EU normer. Konstruktionen af handlingsplanerne fungerer på den måde som en 
vigtig del af EU’s aktørkapacitet, men kan blive opfattet som inkonsekvente og 
urimelige.   

Naboskabspolitikken konstruerer på den måde forskellige geografiske ″andre″, 
hvor naboernes accept af EU normer, afgør deres position som geografisk 
″andre″. Dilemmaet om det sociale ansvar og problemstillingen om at være 
indenfor eller udenfor, viser sig som en evident intersubjektiv struktur, der 
påvirker EU kapacitet til at agere. 

4.4 Indenfor eller udenfor 

Det bliver gjort klart i strategidokumentet, at et vigtigt formål med ENP er at 
forebygge tilkomsten af nye skillelinjer mellem EU og naboerne. 

It is designed to prevent the emergence of new dividing lines between the enlarged EU and 
its neighbours and to offer them the chance to participate in various EU activities, through 
greater political, security, economic and cultural co-operation (Kommissionen 2004:4) 

Der er vist ingen tvivl om, at Huntington’s bøger er blevet læst af politikerne 
og Kommissionens ansatte, og har fundets med i tankerne når naboskabs-
politikken tekster blev formuleret9. Men forandringen af koncepter, fra ‘Wider 
Europe’ i det første dokument, til den endelige ‘European neighbourhood’, er 
meget sigende i forhold til grænsen mellem indenfor og udenfor. Det første 
dokument indikerede inklusionen af nye lande og nævnede til og med perspektivet 
om et fremtidigt medlemskab. Det andet og tredje dokument var mere eks-
kluderende ved at konstruere et hegn mellem os og dem, hvor den senere ikke er 
europæer, men en god nabo, hvis de opfører sig som os i Europa, selvom de ikke 
skal betragtes som europæer. Det er muligt at etablere en dialog over hegnet, men 
hegnet vil altid være der, og det er EU der bestemmer hvornår og hvordan dele er 
hegnet skal fjernes (Holm 2005:17). 

Grænsen mellem inklusion og eksklusion er vigtig og samtidigt hårfin, hvilket 
EU er meget bevidste om, og har derfor konstrueret en politik med slørede 
grænser. Ved at skabe en uklar og samtidigt bred og omfavnende politik bliver 
grænsen mellem inklusion og eksklusion mere utydelig. De interne strukturer i 
EU, med Rådet som eksekutive, fungerer i dette sammenhæng som et 
intersubjektivt baggrundsmiljø, der har stor indflydelse på, hvor meget EU skal 
åbne sig overfor naboerne. Det bagvedliggende dilemma handler om spændingen 
mellem EU’s uddybende og bredende proces. Argumentet om en forsat udvidelse 
bygger på sikkerhedsmæssige bekymringer og moralske årsager, hvor EU’s 
bredende proces skaber sikkerhed, ved at fremtidige medlemslande 

                                                                                                                                                         
 
9 Huntington, Samuel P, 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order. London: Simon & Schuster 
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demokratiseres og dermed fjerner mulige trusler fra dem. På den anden side, 
udgør udvidelse også en formidabel udfordring for det europæiske projekt og for 
legitimiteten af EU som en politisk enhed, på grund af integrationsprocessens 
stadigt flydende tilstand. Nye medlemslandes dårlige økonomiske forhold eller 
deres modsættende indenrigs og udenrigspolitiske holdninger, kan faktisk 
medføre usikkerhed indenfor EU og skabe en stor indvirkning på EU’s uddybende 
proces (Tassinari 2005:4). EU’s konstruktion af en politik der på mange måder 
minder om udvidelsesprocessen, kan ses som et forsøg på at skabe en ″ikke 
udelukkende″ politik, der samtidigt prøver at skabe intern sikkerhed. 

4.5 Tid og afstand   

Dilemmaet om indenfor og udenfor EU, samt den eurocentriske forestilling af 
hvad det indebærer at være en god nabo, bygger på EU’s stigende frygt for mere 
udvidelse og terrorisme. Kommissæren for ENP, Benita Ferrero-Waldner frem-
hæver dette dilemma i en af hendes mange taler, hvori hun påpeger, at 

EU enlargement has made an extraordinary contribution to peace and prosperity, thanks to 
our strategic use of the incentives on offer…Yet it is clear that the EU cannot enlarge ad 
infinitum. So how else can we pursue our geo-strategic interest in expanding the zone of 
stability, security and prosperity beyond our borders? (Ferrero-Waldner 2006:2) 

Tid og afstand fungerer som centrale intersubjektive strukturer, i konstruk-
tionen af EU’s aktørkapacitet, i forhold til naboskabspolitikken. De forskellige 
initiativer i ENP, som enten skal mindske afstanden til naboerne og/eller holder 
dem udenfor, bliver set som sikkerhedsstrategi. I spørgsmålet om tid, anses det, at 
naboerne er bagefter europæerne, samt at naboskabspolitikken kan uddanne og 
løfte naboerne frem til den europæiske tid. Lærer og elev metaforen bliver igen 
tydelig, hvor EU bliver den gode lærer, der ved hvordan man eksporterer viden til 
nabolandene (Holm 2005:3). Den sociale konstruktion af naboerne bygger på en 
intern forståelse i EU, hvor evnen til at svare på eksterne forventninger spiller en 
vigtig rolle. Den implicitte forståelse af tid og afstand i naboskabspolitikken gør 
det svært at gennemskue de konkrete initiativer, og EU vil helst ikke fremstå som 
en eurocentrisk kolonialmagt. Denne frygt bliver også tydelig med different-
ieringen af de enkelte landes handlingsplaner, hvor EU slipper for at skære alle 
over en kam.    

EU’s tilstedeværelse er helt centralt i problemstillingen om tid og afstand, 
hvilket ofte bliver tydeligt i de mere implicitte og skjulte dele af naboskabs-
politikken. Der findes i mange sammenhænge en underforstået mening om EU’s 
rolle, ansvar og evne til at agere i nærområdet. EU konstruerer igennem 
naboskabspolitikken en stor mængde af både implicitte og eksplicitte inter-
subjektive strukturer af tid og afstand.      
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4.6 Implicit og eksplicit 

Samspillet mellem EU’s tilstedeværelse og aktørkapacitet, er som tidligere nævnt 
afhængige af hinanden, og bliver endnu tydeligere i de mere implicitte dele af 
naboskabspolitikken. Problemstillingen om at være indenfor eller udenfor, og 
dilemmaet om tid og afstand er i denne sammenhæng meget interessante og 
betydningsfulde for besvarelsen af opgavens problemstilling.   

Naboskabspolitikken har en både implicit og eksplicit opdeling i to 
geografiske områder, hvor de østlige naboer har en noget anderledes, og mere 
positiv position end de sydlige nabolande. EU’s forhold til landene fra Kaukasus 
regionen er mere usikkert, hvilket kan skyldes deres mindre udviklede samarbejde 
med EU, men deres vilje til at skabe reformer og samarbejde, samt deres 
strategiske placering har givet dem en plads i naboskabspolitikken (Rådet 
2004:13).   

EU’s mest effektive udenrigspolitiske instrument, er uden tvivl, det eksplicitte 
løfte om medlemskab, hvilket EU har pointeret utallige gange. Forudsætning for 
optagelse i EU har været, at ansøgerlandene reformerede deres politiske og 
økonomiske systemer i overensstemmelse med EU’s acquis og værdier. Det har 
fungeret som særdeles effektiv gulerod og fik de tidligere regimer i Øst- og 
Central Europa til at undergå store demokratiske og liberaliseringsreformer 
(Malmvig 2004:2). Samtidigt fungerer det også som typeeksemplet på et 
succesfuldt forhold mellem EU’s aktørkapacitet og tilstedeværelse, muligheder og 
evner.    

Med konstruktionen af naboskabspolitikken viser EU, at de er meget bevidste 
om, hvad løftet om medlemskab betyder både for nabolandene og for EU. 
Udsigten til et eventuelt fremtidigt medlemskab er eksplicit blevet udelukket for 
naboerne rundt om Middelhavet, imens de nye naboer i øst befinder ubekvemt 
midt imellem, hvor specielt de ukrainske ledere har svært ved, at acceptere en 
permanent eksklusion. EU’s østlige naboer konstituerer efter udvidelsen, hvad 
embedsmænd i Bruxelles beskriver som en ″grå eller uklar zone″. Landene er 
hverken accepteret som definitive kandidater, eller klart afvist fra en langsigtet 
udsigt til medlemskab, hvilket formodentlig er helt efter EU’s hensigt (Wallace 
2003:8). 

Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, vil forskelligt politisk eftertryk og 
resultater mellem og inden for de to regioner, nødvendigvis reflektere prioriteter 
hos EU’s politisk ansvarlige, og heraf EU’s aktørkapacitet. Samtidigt er EU også 
blevet påvirket af tredjepartens opfattelse af nødvendigheden ved at etablere eller 
forstærke forbindelsen med EU. Relationerne med EU’s nærområder giver en klar 
demonstration af forholdet mellem tilstedeværelse og aktørkapacitet, og 
vigtigheden af de intersubjektive strukturer i skabelsen af handling. Det er i denne 
sammenhæng forholdsvis ukontroversielt, at påstå at EU tilstedeværelse er langt 
mere synlig i de østlige nabolande, jævnført med landene i syd. (Bretherton og 
Vogler 2002:139). Forhåbningerne om et fremtidigt medlemskab for naboerne i 
øst, øger uden tvivl EU’s tilstedeværelse og dermed aktørkapaciteten i regionen, 
mens flere landene i syd hverken har forhåbninger, eller ønsker et medlemskab af 
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unionen. Den øgede effektive artikulation mellem tilstedeværelse og aktør-
kapacitet bliver ikke mere eksplicit, end i naboskabspolitikken, specielt med tanke 
på, at medlemskab ikke umiddelbart er aktuelt. EU’s økonomiske tilstedeværelse 
har i dette sammenhæng en vigtig forbindende funktion, både i sin eksplicitte og 
implicitte form (Bretherton og Vogler 2002:255-256).  

 29



 

5 Afsluttende konklusion  

Det står klart, at naboskabspolitikken i det kommende årti skal afløse det 
forgangne årtis ellers uhyre vellykkede udenrigspolitiske instrument, nemlig løftet 
om EU-medlemskab, som har haft en enorm indflydelse på EU’s tilstedeværelse 
og aktørkapacitet i nærområdet. Udvidelsen af EU har skabt en ny international 
struktur, der er fyldt med både muligheder og begrænsninger for EU, som en 
global aktør (Poulsen-Hansen 2004:15).  

Det nye EU, står efter udvidelsen i 2004 over for en lang række evidente 
dilemmaer, hvor valget mellem at bestride en af EU’s grundlæggende værdier, 
nemlig åbenheden for alle europæiske demokratier, kan skabe negative 
konsekvenser i EU’s naboskab, contra, at strække sig for langt i udvidelses-
processen til et punkt hvor det ødelægger styringen af EU. Med konstruktionen af 
den nye naboskabspolitik forsøger EU, at finde en udvej fra dette dilemma. 
Samtidigt har EU vist, at der findes en vilje og kapacitet til, at agere proaktivt 
over for store strukturelle forandringer, og at der internt findes evner til at 
håndtere disse forandringer. Der findes fra EU’s side en tydelig ambition om, at 
konstruere en sammenhængende og konsekvent politik, som har sit udgangspunkt 
og sine betingelser for samarbejde i EU’s grundprincipper.  

Naboskabspolitikken kan ses som en videreudvikling af udvidelsespolitikken, 
men på helt andre vilkår, og er endnu et eksempel på, at EU fungerer som en 
tilsigtet eksportør af sin egen model, præferencer og metoder, hvor specielt EU’s 
økonomiske tilstedeværelse er vigtig for kapaciteten til at agere. EU’s rolle i ENP 
som en leverandør af ″blød sikkerhed″, skal ikke kun ses som en afspejling af 
forholdet mellem tilstedeværelse og aktørkapacitet, men også som et svar på 
forventninger. De muligheder og begrænsninger, som er blevet skabt af det 
forandrede eksterne miljø efter den kolde krig, er blevet forbundet med nye 
forståelser af betydningen af sikkerhed, hvor det både internt og eksternt 
forventes, at EU påtager sig en sikkerhedsmæssig rolle (Bretherton og Vogler 
2002:256). Konstruktionen af EU’s aktørkapacitet sker på mange forskellige 
niveauer både internt og eksternt, hvor det cykliske forhold mellem handling og 
struktur bliver meget evident.  

Naboskabspolitikken viser tydeligt, at EU forsøger at leve op til disse 
forventninger, hvor sikkerhed i EU’s nærområde tænkes som et spørgsmål om at 
skabe demokratiske og økonomiske reformer, og vejen dertil nås ved økonomiske 
gulerødder og integration med EU (Malmvig 2004:3). EU’s forhåbningen om, at 
eksportere sikkerhed til nærområdet, legitimeres med hjælp af et socialt ansvar. 
Det sociale ansvar bygger dog på en ulige struktur, hvor EU bestemmer vilkårene 
for samarbejde, også selv om det pakkes ind i termer som overholdelse af fælles 
værdier, og et fælles ejerskab af naboskabspolitikkens handlingsplaner. Den ulige 
struktur mellem EU og naboerne skaber en hårfin grænse mellem inklusion og 
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eksklusion. Der findes derfor, en stor sandsynlighed for at EU med konstruktionen 
af ENP, specielt hos de sydlige naboer, bliver opfattet som inkonsekvent aktør 
med en implicit sikkerhedspolitiks agenda. 

Der er ingen tvivl om, at der findes forskellige forudsætninger for EU’s 
tilstedeværelse og aktørkapacitet, afhængigt af det enkelte nabolands ønske om et 
fremtidigt medlemskab af EU og det kan diskuteres om flere af landene rundt om 
Middelhavet ønsker et medlemskab af EU, hvis de fik tilbudet. Samtidigt er der 
ingen tvivl om, at EU i fremtiden får svært ved at dæmpe Ukraines europæiske 
aspirationer. EU har i de kommende år en svær opgave foran sig, hvor de skal 
håndtere en lang række dilemmaer og leve op til både interne og eksterne 
forventninger.  

5.1 Fremtidig forskning  

Jeg mener, at denne opgave kan ses som et lille udsnit af et større 
forskningsområde, hvilket også ses i opgavens afgrænsninger. Opgaven kunne i 
princippet være del af en antologi om EU’s eksterne relationer. Der findes mange 
udgangspunkter for en forståelse og analyse af EU som en ekstern aktør, hvor 
Unionens politik over for nærområdet er et vigtigt element. En naturlig fort-
sættelse eller videreudvikling af denne opgave vil være, at ligge et større fokus på, 
nabolandenes opfattelse og forventninger til naboskabspolitikken og EU’s 
kapacitet som en ekstern aktør. Ukraines situation ville i dette sammenhæng være 
utroligt interessant, specielt med deres position midt imellem EU og Rusland. Det 
socialkonstruktivistiske perspektiv har næsten ubegrænsede muligheder, i studiet 
af EU som en global aktør.  

Naboskabspolitikken er stadig i et tidligt stadie, men i længere tidsperspektiv 
vil det være interessant, at se på udviklingen af naboskabspolitikken, og om der 
blevet fundet lindringer eller løsninger, på den lange række af dilemmaer, som 
præger samarbejdet.   
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