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Norge – en motvillig europeer

• Overordnet utfordring: 

Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid 

utenfor de atlantiske samarbeidssirklene

• Fra bremsekloss til medløper

– Milepæler for Norges forhold til den europeiske integrasjonsprosessen

– Utviklingen av EU som sikkerhetsaktør

– Norges utfordringer som følge av at sikkerhetspolitikken i EU ikke lenger 

er av ren intergovernmental (mellomstatlig) art 



Norsk utenrikspolitikks karakter

• Et av de vesentligste dilemmaene for norsk utenrikspolitikk har vært 

landets ønske om et sterkt internasjonalt samarbeid på den ene 

siden, og Norges skepsis til konkrete forslag om forpliktende 

samarbeid på den andre

– Varige særordninger?

– Norge en status quo nasjon i sikkerhetspolitikken, og især i spørsmålet 

om hvilken institusjon som skal være styrende i europeisk sikkerhets-

og forsvarspolitikk



Etableringen av EUs sikkerhetspolitikk

• Maastricht-traktaten (ratifisert i 1993)

• Amsterdam-traktaten (ratifisert i 1999)

• Nice-traktaten (ratifisert i 2002)

• Lisboa-traktaten (ratifisert i 2009)

• Et vesentlig mål med traktatene var å styrke EU som sikkerhetsaktør

• Storbritannia har en nøkkelrolle i utviklingen av EU som 

sikkerhetsaktør

– St.Malo-toppmøtet i desember 1998

– Nedleggelse av VEU (Den vesteuropeiske union)

• Norge som et sikkerhetspolitisk haleheng til Storbritannia



Institusjonalisering av EUs sikkerhetspolitikk

• Det europeiske råds møte i Köln i juni 1999 institusjonaliserte 

ESDP:

– En politisk og sikkerhetspolitisk komité (PSC)

– En militærkomité (EUMC)

– En militær stab (EUMS)

• Å gjennomføre krisestyringsoperasjoner (fredsbevaring og 

fredsoppretting), men i første omgang ikke kollektivt forsvar

• Det europeiske råd i Helsingfors i desember 1999 vedtok en 

Headline Goal om å etablere en hurtig reaksjonsstyrke på om lag 60 

000 soldater

• Det europeiske råd i Santa Maria de Feira vedtok en sivil 

styrkepakke for sivile operasjoner (politistyrker)



EUs sikkerhetsstrategi (2003/2008) 

• Effektiv multilateralisme

– En velfungerende regional og global rettsorden der rett går foran makt 

og der forholdet mellom stater reguleres av en stadig tettere vev av 

forpliktende normer, konvensjoner og lover

– Trusler mot EU: Terrorisme, spredning av MØV, regionale konflikter, 

statskollaps og organisert kriminalitet

• EU må bli mer aktiv, mer kapabel, mer samstemt og vise seg i stand 

til å samarbeide med partnere som Nato og FN, eller med tredjeland 

som Norge

• Utfordring for EU: Ikke en stat, men heller ikke en vanlig 

internasjonal organisasjon

– Pilarstrukturen inntil 2009 var vanskelig med tanke på koordinering, 

først og fremst fordi sikkerhetsutfordringene berører både EUs 

overnasjonale så vel som mer intergovernmentale søyler



EU operasjoner

• 29 sivile og militære operasjoner siden oppstarten i 2003 der 17 

fremdeles pågår

– Eksempler på operasjoner, EUFOR Althea, EU NAVFOR Atalanta, 

EUTM Uganda, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, osv

– Nye konsepter for gjennomføring av operasjoner, slik som Battlegroup

konseptet fra 2007 der også Norge deltar

– EUBGs aksjonsradius er 6000 km fra Brussel og Norge deltar gjennom 

den nordiske innsatsstyrken

– EUBG har, selv om det i 2007 var et prestisjeprosjekt, ennå ikke blitt 

anvendt



Norge og CSDP

• Gjennom deltakelse i EUBG oppfyller Norge tre ønsker:

– Det nordiske samarbeidet, især på materiellsiden

– Norge får en større grad av innflytelse over utviklingen av CSDPog

dermed bidrar Norge til at EU blir en mer troverdig sikkerhetsaktør

– Bidrag til EUBG bidrar til en styrking av FN og de globale, kollektive 

styringsstrukturene

• EU har på 2000-tallet blitt en troverdig sikkerhetsaktør, selv om noen 

mener at den har blitt en ”small power”

– Sin nisje i internasjonal krisehåndtering, mindre militære operasjoner, 

sivile misjoner og kombinasjonen av sivile og militære virkemidler som 

gjør EU til en unik sikkerhetsaktør



Lisboa-traktaten (2009)

• Institusjonelle nyvinninger

– Etableringen av HR/VP-posisjonen (Høyrepresentant og visepresident i 

Kommisjonen), for tiden Federica Mogherini

– Muligheter for et mer samstemt EU i utenriksspørsmål

– EEAS (utenrikstjenesten)

– Bestemmelser om gjensidig bistand i tilfelle angrep 

– Solidaritetsklausul i tilfelle terror eller naturkatastrofe

– Permanent strukturert samarbeid

• Forholdet mellom traktattekst og virkelighet:

– Store utfordringer når det gjelder forsvarstransformasjon

– EU risikerer å bli strategisk irrelevant



Norges syn

• Norge støtter per nå i hvert fall deklaratorisk EUs sikkerhets- og 

forsvarspolitikk

– Bekymringen har vært Norges innflytelse

– Bekymring for at samarbeidet går utenfor de atlantiske 

samarbeidsstrukturene

• Betydningen av eksternt press for at Norge nå støtter CSDP

– Norge har foretatt en interessebasert og ikke idébasert tilpasning til EUs 

CSDP

• Likevel: Økende grad av enighet mellom EU og Norge om hva som 

er de vesentligste sikkerhetspolitiske utfordringene og hvordan disse 

skal håndteres

– Sivilmilitær koordinering 

– Politi



Utfordringer (1)

• Berlin-pluss formatet som regulerer forholdet mellom EU og Nato er 
ute av funksjon

– Diskuterer bare samarbeidet på bakken i Bosnia-Hercegovina

• Samarbeidsformater mellom EU og Nato

– Utviklet mellom 2004 og 2006

– Rammeavtalen om Norges deltakelse

– Samarbeidsavtalen om EUBG

– Sikkerhetsavtalen om utveksling av gradert informasjon

– Egen avtale med EDA

• Deltakelse i EU-operasjoner

– Concordia i 2003, EUFOR Althea, EU NAVFOR Atalanta, EUPM, 
EULEX

– Mer uformelle kontaktpunkter opp mot rådssekretariatet og 
Europakommisjonen



Utfordringer (2)

• Lisboa-traktaten bringer EU-integrasjonen inn under en mer 

helhetlig struktur for å overkomme koordineringsvanskene som følge 

av den gamle pilarstrukturen

• Utenriks- og sikkerhetspolitikken knyttes nærmere det overnasjonalt 

organiserte samarbeidet

Utfordringen fra norsk side er at Norges tilknytningsform til EU 

på dette området er statisk, samtidig som EUs 

sikkerhetspolitiske dimensjon antar en stadig mer dynamisk 

karakter



Utfordringer fremover (1)

• USA forventer mer europeisk lederskap, især i Europas omgivelser, 

slik som situasjonen i Nord-Afrika, Midtøsten og Ukraina

• USA er misfornøyd med nivået på de europeiske 

forsvarsbevilgningene:

– Krav på Nato-toppmøtet i september 2014 om et 2% nivå av BNP 

«within a decade»

– Er det et realistisk mål? Er det et riktig og relevant mål?

• Europas doble sikkerhetspolitiske utfordring:

– Å skape stabilitet i sine geografiske nærområder, men med begrensede 

midler grunnet finanskrisen siden 2008

– Å gjennomføre militære operasjoner uten amerikansk lederskap



Utfordringer fremover (2)

• Europa er derfor ikke lenger så viktig i USAs sikkerhetspolitikk

– «Retrenchment» and the «US pivot towards Asia»

– Dette er også tilfellet selv etter Ukraina-krisen

• Tyskland av økende betydning i europeisk sikkerhetspolitikk

– Tyskland økende betydning må ses i lys av mindre amerikansk 

lederskap i alliansen

– Tyskland er avgjørende for iverksettingen av Wales-beslutningene

Alternativet til amerikansk lederskap i alliansen er at de 

europeiske landene kollektivt (dvs EU) tar et større ansvar siden 

ingen europeiske land alene kan håndtere de utfordringene 

Europa i dag står overfor


