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1. INNLEDNING: TEMAOMRÅDE, 
PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING 

Temaet for denne oppgaven er Storbritannias tilnærming til en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk. Historien om Storbritannias Europa-politikk er historien om 

øyrikets konsekvente og vedvarende negative holdning til fellesskapet i Europa. 

Øyriket har også vært skeptiske til sikkerhetspolitisk integrasjon, og de ulike britiske 

regjeringene har siden 2. verdenskrig fremstått som den største hindringen for at en 

felles europeisk sikkerhetspolitikk skulle bli en realitet. 

I mai 1997 vant Labour og Tony Blair valget. De overtok samtidig regjeringsmakten. 

Kort tid etter forandret den populære statsministeren britisk sikkerhetspolitikk. Blair 

innførte en linje som gjorde Storbritannia til drivkraften i arbeidet med å skape en 

fellespolitikk på området. Hva skjedde med Storbritannia på denne korte tiden? 

Medførte denne endringen en varig kursendring?  

Noen få år etter gikk USA og Storbritannia til krig mot Irak og Saddam Husseins 

regime. Storbritannias forhold til sine EU-allierte, og arbeidet med å skape en 

europeisk sikkerhetspolitikk, var i krise.  

Formålet med denne oppgaven er å analysere Storbritannias tilnærming til en felles 

europeisk sikkerhetspolitikk i perioden 1990-2003. Jeg ønsker å finne ut av hva 

tilnærmingen innebar. Var St. Malo-prosessen en varig kursendring, eller viste 

Storbritannias handlinger i forkant av Irak-krigen at man vendte tilbake til en 

videreføring av en lang britisk sikkerhetspolitisk tradisjon?  

Slutten på den kalde krigen medførte mange konsekvenser og endringer i den 

internasjonale verdensorden. EU ble vitalisert, og integrasjonsprosessen gikk dypere 

og mer omfattende enn noen gang før. På grunn av det ovennevnte, og at 

Storbritannia sto i en langt mer autonom posisjon grunnet den kalde krigens slutt, har 

jeg valgt å starte analysen i 1990. I tillegg påvirket også plass- og omfangshensyn 
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dette valget. Analysen slutter i mars 2003. Konflikten mellom Storbritannia og de 

andre EU-landene var på sitt mest intense i tiden før selve krigen startet. Det 

relevante for denne oppgaven er konsekvensene Blair-regjeringens Irak-politikk 

hadde for arbeidet med å skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk. Det er derfor 

tvilsomt om kvaliteten på analysen ville blitt hevet hvis tidsperioden hadde vært 

forlenget. Problemstillingen blir da som følger:  

Hva var Storbritannias tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk i perioden 

1990-2003?  

1.1 BEGREPET SIKKERHETSPOLITIKK 

Sikkerhetspolitikk er et omstridt begrep. Tradisjonelt dreier sikkerhetspolitikk seg om 

å beskytte staten mot militære trusler utenfra. Disse truslene har som oftest vært 

militær maktbruk fra andre stater. John Kristen Skogan (2001:59-60) skiller blant 

annet mellom en negativ og en positiv definisjon av begrepet sikkerhetspolitikk. En 

negativ definisjon er en angivelse av hva den skal beskytte mot, mens en positiv 

definisjon er en angivelse av hva den skal beskytte for. En positiv definisjon betegner 

at sikkerhetspolitikkens innhold er beskyttelse av vitale interesser og kjerneverdier 

for den enkelte stat. Som oftest dreier det seg om landets suverenitet, fred, territoriell 

integritet og nasjonal handlefrihet. Skogan skriver at begrepet blir utflytende når 

sikkerhetspolitikk skal gi beskyttelse for nasjonale verdier og interesser. Slike 

interesser og verdier kan trues på mange ulike måter, ikke bare av militær maktbruk. I 

tillegg vil nasjonale interesser og verdier være i relativ konstant forandring. Dette er 

avhengig av den politiske situasjonen i hver enkelt stat. Eksempelvis kan nasjonal 

velstand og velferd bli tilføyd, og stormakter har mulighet til å utvide listen fordi de 

har militær styrke til å sikre flere områder av sine interesser enn små land. For 

stormakter kan dermed sikkerhetspolitikk gli over i ren maktpolitikk. 

Jeg vil i punkt 2.2 diskutere begrepet sikkerhetspolitikk mer inngående.  
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1.2 BEGREPSAVKLARING 

Det eksisterer forskjellige begreper som omhandler EUs arbeid med å skape en felles 

sikkerhetspolitikk. EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) inneholder flere 

ulike områder slik at det vil bli for omfattende å ta med alle disse i oppgaven. Det 

relevante for mitt arbeid er den militære delen av en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk. FUSP ble etablert i 1991 gjennom Maastricht-traktaten. På slutten 

av 1990-tallet ble forsvars- og militærdelen hetende European Security and Defence 

Policy (ESDP). Det er gjennom ESDP at EU ble enige om å gi FUSP en militær rolle 

(Rieker og Ulriksen 2003:10). ESDP representerer en dimensjon ved EUs felles 

utenriks- og sikkerhetspolitikk, og det er denne dimensjonen jeg vil hovedsakelig 

konsentrere meg om. Denne dimensjonen har sine historiske røtter tilbake til 1940-

tallet da de første tiltakene startet.  

I oppgaven gir jeg en historisk framstilling av prosessen med å skape en felles 

europeisk sikkerhetspolitikk. Da bruker jeg forskjellige navn på arbeidet ettersom 

FUSP og ESDP ennå ikke var en realitet. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det 

hele tiden er det forsvars- og militærmessige aspektet av en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk jeg behandler i denne oppgaven.  

1.3 METODOLOGISKE VURDERINGER 

1.3.1 CASESTUDIE OG VALG AV CASER 

Min oppgave består av to casestudier av Storbritannias tilnærming til EUs felles 

sikkerhetspolitikk i perioden 1990-2003. Tilsammen illustrerer de forskjellene i 

øyrikets tilnærming i denne perioden. Den første casen har jeg valgt å kalle St. Malo-

prosessen. Dette innebærer hovedsakelig de historiske vedtakene som fant sted på 

den franske øya St. Malo og årene rundt 1998. St. Malo-prosessen viser Storbritannia 

på sitt mest integrasjonsivrige i forhold til en felles europeisk sikkerhetspolitikk. Den 

nye politikken til statsminister Blair var til dels banebrytende og atypisk for en britisk 
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regjering. De mange forskjellige forsøkene gjennom 50 år på å skape en fellespolitikk 

syntes endelig å ha fått et gjennombrudd. 

Den andre casen har jeg kalt Irak-krigen 2003. Riktignok avsluttes analysen samme 

dag som krigsutbruddet, men det er hendelsene i opptakten til krigen som er det 

relevante. Irak-krigen 2003 var en periode da Storbritannia tilsynelatende brøt med 

sin nye proeuropeiske sikkerhetspolitikk og vendte tilbake til øyrikets tradisjonelle og 

velkjente rolle som USAs nærmeste allierte og bremsekloss for europeisk integrasjon.  

Felles for de to casene er at politikken ble utformet av statsminister Tony Blair og 

hans regjering. Begge fikk også stor betydning for Storbritannias tilnærming til en 

felles europeisk sikkerhetspolitikk i denne perioden.  

Betegnelsen case stammer fra det latinske ordet casus og understreker betydningen 

av det enkelte tilfelle. Casestudier innebærer som oftest at det omhandler studier av et 

eller noen få tilfeller1 (Andersen 1997:8) der forskeren har mulighet til å gå i dybden 

på det utvalgte området. Kritikken mot casestudier er blant annet at det er vanskelig å 

generalisere fra forskerens funn. Men siden Storbritannias tilnærming til EUs felles 

sikkerhetspolitikk langt på vei er et sui generis-fenomen, er det vanskelig å 

generalisere til andre land (Mæland 2002:9). Øyrikets forhold til europeisk 

integrasjon har alltid skilt seg fra de andre landene i fellesskapet, ikke minst når det 

gjelder sikkerhetspolitikk. 

Robert K. Yin (1994:3-6) definerer en casestudie som  

[…] an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially 

when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.  

                                              

1 Robert K. Yin har argumentert mot dette synet, og Svein S. Andersen hevder at denne oppfatningen er omstridt (Andersen 
1997:9). 
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Yin (1994:3-6) skiller mellom beskrivende, eksplorerende og forklarende måter å 

tilnærme seg casestudier på. I denne oppgaven vil jeg forsøke å forklare hva som var 

Storbritannias sikkerhetspolitiske tilnærming til en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk. Det er et sammensatt og komplekst spørsmål som har forskjellige 

svar i perioden.  

Det er alltid problematisk innen forskningen å avgrense til historiske fenomener. Når 

slutter noe å være samtid og går over til å være historie (Jacobsen 2003:24)? Ib 

Andersen (1990:123) skriver ”at casestudier godt kan have et historisk tilsnitt”. I 

oppgaven fokuserer jeg på en case av relativ ny dato samt en eldre case. Den 

historiske konteksten og sammenhengen er helt nødvendig for å besvare oppgavens 

problemstilling. Derfor har jeg funnet det nødvendig å skrive mye historikk. 

1.3.2 KILDER 

Yin (1994:79-80) påpeker at 

 […] no single source has a complete advantage over all the others. In fact, the various sources are highly 

complementary, and a good case study will therefore want to use as many sources as possible.  

Oppgaven bygger i stor grad både på primærkilder (se nedenfor) og sekundærkilder. 

Primærkilder antas å bringe forskeren nærmest den objektive versjonen av det som 

skjedde ettersom primærkildene er ubehandlet materiale som stammer fra deltakere 

eller tilskuere til begivenheter og tidsperioder. Sekundærkilder er bøker, artikler og 

tidskrifter fra andre forskere. Det er begrensninger ved bruk av sekundærkilder i 

forbindelse med min analyse av Storbritannias politikk, og konsekvensene det fikk 

for øyrikets tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk, i forholdet til 

opptakten til Irak-krigen i 2003. For det første eksisterer naturlig nok en forholdsvis 

begrenset mengde litteratur om temaet, ettersom krisen utspant seg for kort tid siden. 

For det andre vil vi alltid foretrekke primærkilder fordi faren for forvrengning blir 

mindre. Det er merkbart på litteraturen om Irak-krigen at den er politisk 

kontroversiell, aktuell og betent. Det fører til at forfatternes politiske oppfatninger om 

situasjonen kommer tydelig fram, og at litteraturen dermed blir politisert. Jeg har 
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derfor vært bevisst på dette gjennom hele skriveprosessen. Et tredje, mer generelt 

problem med bruk av sekundærkilder er faren for å reprodusere andres verk, samt at 

oppgaven blir påvirket av de ulike forfatternes begrensete informasjonstilgang. Det 

sistnevnte er særlig aktuelt for mitt Irak-case ettersom det er kort tid siden fenomenet 

skjedde. Jeg arbeidet mye med innsamling av litteratur for å korrigere svakhetene ved 

sekundærkilder, og har forhåpentligvis lyktes med å tilegne meg tilstrekkelig oversikt 

til å tegne et nyansert bilde av britisk Irak-politikk.  

Når det gjelder St. Malo-casen, og øyrikets øvrige tilnærming på 1990-tallet, har 

tilgangen på sekundærkilder vært stor. Jeg har derfor hatt rikelig informasjonstilgang. 

Litteraturen er ikke like politisk betent sammenlignet med Irak-caset. Utfordringen 

har vært å orientere seg i de mange verk som er skrevet om Storbritannias politikk på 

området gjennom 1990-tallet.   

Andrew Moravcsik (1998:81-82) skiller mellom ”myke” og ”harde” primærkilder. 

Den første kategorien er uttalelser fra nasjonale ledere og offentlige tjenestemenn, 

artikler i tidsskrifter og aviser. Med den andre kategorien menes offentlige rapporter 

og dokumenter. Jeg har benyttet med av begge kategoriene. Den åpenbare faren ved å 

bruke ”myke” primærkilder er risikoen for at stoffet er manipulert av sender. 

Avsenderen av politiske uttalelser er inneforstått med at budskapet blir tolket av flere 

mottakere med divergerende oppfatninger i forhold til budskapet, og uttalelsene får 

ofte en spesiell form (Lange 2004:11). Dette er det viktig å være oppmerksom på 

ettersom hele arbeidet med å skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk har vært 

meget kontroversielt (noe jeg beskriver i kapittel 3). Siden de første planene på 1950-

tallet, og fram til i dag, har temaet vært spesielt omstridt i Storbritannia. Dette er også 

gjeldende i forhold til Blair-regjeringens Irak-politikk. Det er påfallende hvordan 

uttalelsene til statsminister Blair ble utformet på en måte som ville passe regjeringens 

syn på konflikten. I tiden før angrepet på Irak var Tony Blair og hans regjering under 

meget hardt press fra opinionen, sine EU-partnere og ikke minst fra eget parti. 

Statsministeren har i ettertid karakterisert perioden som den vanskeligste tid i sitt liv. 

Han var beredt til å ta konsekvensene av sine avgjørelser, noe som innebar å trekke 
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seg som statsminister og Labours framtidige statsministerkandidat. Som man forstår 

var dette uvanlige tider i britisk politikk og de forskjellige uttalelsene ble preget av 

det. Selv om jeg er klar over alle faremomentene er det unngåelig i oppgaven å ikke 

legge vekt på hva statslederne uttaler seg om og mener. De forskjellige britiske 

regjeringene er hovedaktør gjennom hele oppgaven. Derfor har jeg bestrebet meg på 

å finne ut av den mest sannsynlige bakenforliggende motivasjonen til uttalelsene, 

samt å sammenligne med tidligere utsagn.  

Andre ”myke” kilder jeg har benyttet meg av er aviser. Disse har hjulpet meg med å 

følge den årlige, månedlige og daglige utviklingen. Offisielle EU-dokumenter, 

felleserklæringer og regjeringsdokumenter fra ulike britiske regjeringer, er eksempler 

på ”harde” primærkilder jeg har benyttet meg av. Fordelen med offisielle dokumenter 

er at de er eksakte og gir en bred oversikt over hendelsene. De offisielle rapportene 

som utgis etter møter i Det europeiske råd er preget av en diplomatisk og 

konsensuspreget språkbruk. Motsetninger og uenigheter mellom statene blir forsøkt 

dekket over slik at rapportene fra regjeringskonferansene får et mer positivt preg enn 

det som er tilfelle. En liknende tendens har felleserklæringene fra to eller flere stater. 

Et eksempel på det sistnevnte skriver jeg om i punkt 6.3.1, der Tony Blair og Jacques 

Chirac i forkant av Irak-krigen utgir en felleserklæring med meget optimistiske 

lovnader for en felles europeisk sikkerhetspolitikk. I realiteten eksisterte det store 

motsetninger mellom de to landene, og fellesskapets sikkerhetspolitikk var i krise. 

Vedtakene som ble gjort i Det europeiske råd har jeg primært hentet fra internett 

gjennom de såkalte Chaillot paper, utgitt av Institute for Security Studies (ISS). 

Fordelen med å benytte internett som en del av kildegrunnlaget er at det er enkelt å 

søke seg fram til mye informasjon. Ulempen med internettsider er at de kan være 

ustabile i den forstand at sidene plutselig blir fjernet (Lange 2004:11). De 

internettsidene jeg har brukt er stabile. Chaillot paper vedlikeholdes og publiseres av 

et institutt som vektlegger åpenhet og tilgjengelighet i sitt arbeid samt har et tett 

samarbeid med EU. 
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Intervjuer kan være hensiktsmessig fordi det gir god innsikt og fokus på casestudiens 

tema (Yin 1994:80). I denne oppgaven hadde det gitt meget god kunnskap og 

informasjon om den britiske sikkerhetspolitikken hvis jeg for eksempel kunne 

intervjue Tony Blair eller John Major. Grunnet toppolitikernes utilgjengelighet, 

forfatterens økonomiske situasjon og manglende ressurser, ville intervjuer vært en 

altfor krevende oppgave.  

Ved innsamlingen av det empiriske datagrunnlaget har jeg tatt i bruk ulike kilder som 

alle har sine fordeler og ulemper (Yin 1994:80). Bøker, offentlige erklæringer, 

tisskrifter eller dokumenter har ofte ulik grad av validitet (se punkt 1.3.3). Validiteten 

kan bedres ved å sammenligne flere typer kilder. Jeg vil med andre ord ta i bruk 

triangulering slik at jeg benytter meg av flere faktakilder for å belyse 

problemstillingen. 

1.3.3 VALIDITET OG RELIABILITET 

Validitet innebærer datas relevans for å belyse problemstillingen, mens reliabilitet 

betegner nøyaktigheten i forskerens innsamlingsprosess (Hellevik 1999:52-53). 

Begge er uttrykk for kildenes troverdighet og vitenskapelige verdi. Rubin og Rubin 

(1995) opererer med tre kriterier for validitet og reliabilitet i forbindelse med tolkning 

av kilder: 

1) Gjennomsiktighet. Leseren skal se hva som ligger til grunn for argumentene 

og hvilke valg forskeren har tatt. Derfor må alle kilder være tilgjengelige.  

2) Konsistens. Materialet fra kildene må være i samsvar med konklusjonene i 

oppgaven, og forskningen må inneholde en indre logikk. 

3) Kommuniserbarhet. Det innebærer at oppgaven skal være forståelig for 

leseren. 

Jeg har skrevet om hvilke kilder jeg har brukt i oppgaven, og jeg vil hevde disse er 

relevante for problemstillingen. Samtidig beskrev jeg også problemer med 
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innsamlingen av litteratur om Irak-krigen, og om hvordan jeg arbeidet med å få tak i 

litteratur som omfavnet de forskjellige politiske oppfatningene om den aktuelle 

konflikten. Det er en av grunnene til at jeg vil påstå at oppgaven innehar høy grad av 

reliabilitet. Rubin og Rubins tre kriterier er også forsøkt overholdt. Ettersom 

intervjuer ikke er tatt i bruk er alle kildene tilgjengelige. Forhåpentligvis er grunnene 

til mine valg og argumenter synlige gjennom hele analysen.  

1.4 OPPGAVENS STRUKTUR  

Oppgaven er lagt opp slik at jeg i neste kapittel vil redegjøre for den teoretiske 

bakgrunnen for oppgaven. Kapittel 2 vil derfor presentere teoretiske perspektiv som 

kan bidra til å løse oppgavens problemstilling. 

Oppgaven er i stor grad empirisk basert. For å kunne finne ut av Storbritannias 

tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk, er det nødvendig å belyse 

øyrikets etterkrigshistorie. Dette er fruktbart ettersom hendelsene etter 2. verdenskrig 

hadde betydning for britisk sikkerhetspolitikk i perioden 1990-2003. Kapittel 3 er en 

gjennomgang av Storbritannias posisjon i forhold til de ulike forslagene på å skape en 

fellespolitikk på området i tiårene etter 1945. Jeg vil også redegjøre for øyrikets 

spesielle forbindelse til USA fordi dette forholdet var (og er) av avgjørende betydning 

for britisk sikkerhetspolitikk. 

Kapittel 4 er en analyse av problemstillingens første periode, samt oppgavens første 

case, St. Malo-prosessen. I kapittel 5 gjennomgår jeg kort utviklingen i EUs felles 

sikkerhetspolitikk fram mot terrorangrepet på USA 11. september. Kapittel 6 er en 

analyse av min neste case, Irak-krigen 2003, og betydningen konflikten fikk for 

øyrikets sikkerhetspolitiske tilnærming til Europa. 

Oppgaven avsluttes med et kapittel 7 som konkluderer, samt oppsummerer, 

Storbritannias tilnærming i den aktuelle perioden. 
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2. TEORETISKE PERSPEKTIV 

Hensikten med dette kapittelet er å presentere det teoretiske rammeverket jeg vil ta i 

bruk som analyseredskap til Storbritannias sikkerhetspolitiske tilnærming i perioden.  

Dette er et valg som alltid vil kunne kritiseres. Valg av teoretiske innfallsvinkler 

påvirker ofte hvordan man tolker funn i analysen. Dette er en svakhet ved denne 

typen oppgaver, og det kan ikke utelukkes at andre teorivalg også kunne ha bidratt til 

å besvare oppgavens problemstilling.  

 En teori jeg tar i bruk i er Kenneth Waltz` nyrealistiske tilnærming til studiet av 

internasjonal politikk. Jeg benytter meg også av teorien om hvordan staters 

sikkerhetsoppfattelse påvirker hva slags sikkerhetspolitikk staten vil føre. Teorien om 

sikkerhetsoppfattelse er blant annet framstilt i Birthe Hansens Forsvarskommisionen 

og IP-teori fra 1999, og Bo Heurlins  Riget, magten og militæret (2004).   

Nyrealismen har tidligere vist seg fruktbar til bruk i analyser under bi- og 

multipolære forhold. Teorien kan også være nyttig etter den kalde krigens ende, noe 

som forøvrig var en medvirkende årsak til overgangen fra en bipolar til en unipolar 

verdensorden. Birthe Hansen (2000:113-114) skriver at siden 1989 har tre antakelser i 

Kenneth Waltz` nyrealistiske teori slått til: 

1) that the Cold war would come to an end because two bipolar powers with  mutually overlapping interests 

cannot coexist forever; 

2) that the cold war would come to a peaceful end because of the war-negating effects of nuclear weapons; 

and 

3) that what came after bipolarity would not necessarily be a state of peace because the evil was not rooted in 

the character of the Soviet Union itself but rather in the anarchy and in the (bi) polar rivalry. 
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Hansen (2000:114) påpeker at nyrealismen er fruktbar sammen med analyse av 

polaritet fordi: 

- Nyrealismen har tidligere vist sin gyldighet 

- Den besto den store testen i 1989 

- Teorien har en strukturell natur og vektlegging av polaritet 

- Teorien er kompatibel med hypoteser som omhandler generelle tendenser og 

sikkerhetsforhold i det gjeldende internasjonale systemet 

- Teorien går ut fra at anarki er det organiserende prinsipp innen internasjonal 

politikk 

Waltz` nyrealisme er en strukturell teori som vektlegger betydningen av antall 

stormakter (great powers) i det internasjonale systemet (Hansen 2000:113). Ifølge 

Waltz former antall stormakter den internasjonale dynamikken og forholdene som de 

forskjellige statene opererer under.  

Nyrealismen fokuserer på sentrale trekk i organiseringen av det internasjonale 

samfunnet, der utgangspunktet er skillet mellom en hierarkisk eller en anarkisk 

organisering av den politiske verden. I det internasjonale systemet er det de relative 

kapabilitetene til stormaktene som avgjør om man kan definere det som et 

multipolært, bipolært eller et unipolært system. Nyrealismen rangerer statene etter 

sine kapabiliteter. Eksempler på slike kapabiliteter er territorium, befolkning, 

ressurser, økonomi og ikke minst militær styrke. Når de sikkerhetspolitiske trusler 

øker, er det en tendens til at stater vil prioritere den militære kapabiliteten. En militær 

trussel er på kort sikt det viktigste for en stat ettersom en slik trussel kan sette statens 

eksistens på spill. På lengre sikt må også de andre kapabilitetene prioriteres, både for 

sin egen skyld, og for å kunne opprettholde evnen til å mobilisere militært (Hansen 

1999:12-13; Heurlin 2004:189).  
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2.1 DEN UNIPOLARE VERDEN 

Etter slutten på den kalde krigen er det relativ stor faglig enighet om at den 

internasjonale strukturen er unipolær. Teorien om unipolaritet innebærer mer enn at 

én stat har mer makt enn andre: 

 […] It refers to a series of international dynamics specifically connected to a unipolar arrangement of power, 

including specific effects on patterns of conflict and cooperation. The argument here is that: unipolarity 

induces “flocking” and hard work, it is a comparatively robust – but not necessarily durable – world order, 

and the unipole is in a unique position to spread its own political model and set the international agenda. […] 

(Hansen 2000:112) 

I mine caser er det militære aspektet av unipolaritet mest aktuelt og interessant. 

Christopher Coker (2002:5-6) skriver for eksempel at USA i dag ikke har noen 

militære rivaler. Afghanistan-krigen viste USAs styrke og totale militære 

overlegenhet. I tillegg investerer USA mer enn noen annen stat i militær forskning og 

utvikling, og Coker hevder at supermakten derfor har et militært forsprang på 15-20 

år på eventuelle konkurrenter. President Bush lovte i 2002 en økning i 

forsvarsbudsjettet på 48 millioner dollar. Denne økningen er større enn hvert enkelt 

av de totale forsvarsbudsjettene til USAs allierte stater. Pentagons budsjett er nå 

større enn de neste 9 landene til sammen. Selv om slike tall forandrer seg stadig viser 

de USAs militære satsning, noe som er en av årsakene til supermaktens militære 

overlegenhet. 

Unipolaritet innebærer et forholdsvis fredelig internasjonalt system. Siden én stat har 

langt mer makt enn de andre statene, er det lite sannsynlig at krig vil forekomme 

mellom stater med relativt like mye makt før det unipolære systemet er i ferd med å 

bryte sammen, eller at maktfordelingen har blitt uklar (Hansen 2000:117). Kenneth 

Waltz formulerte det slik: ”Force is least visible where power is most fully and most 

adequately present. Power maintains an order; the use of force signals a possible 

breakdown” (Waltz 1979:185). Blant stater med lite makt er krig og konfrontasjon 

mer sannsynlig. I tilfeller der noen stater opplever trusler mot sin sikkerhet vil 

tendensen være ”flocking” (stater søker sikkerhet hos supermakten). Blir den 
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dominerende makten i det unipolare systemet for suveren, vil forsøk på å balansere 

makten forekomme. Konkurrenter til supermakten vil etter hvert vokse fram (Hansen 

2000:120).  

Ettersom sikkerhetsoppfattelsen hos en stat endrer seg, vil staten legge opp til ulike 

strategier for sin sikkerhetspolitikk. Motivet om å sikre egen eksistens vil imidlertid 

ligge fast. Heurlin påpeker (2004:190) at det eksisterer ulike strategier under 

multipolaritet, bipolaritet og unipolaritet. Ettersom det relevante for min oppgave er 

unipolaritet, vil jeg belyse strategiene en stat kan ta i bruk under slike forhold. 

Som tidligere nevnt, var opprustning og nedrustning sentralt under bipolariteten. 

Dette ble mindre aktuelt når unipolariteten ble den gjeldende strukturen på 1990-

tallet. Opprustning var kostbart, og lite hensiktsmessig, når det militære trusselbildet 

var lavt. Nedrustning forsvant også som politisk strategi når trusselbildet endret seg. 

For mange stater ble nedrustning en naturlig prosess som nærmest fant sted av seg 

selv. Den internasjonale strukturen endret seg, noe som betydde en ny 

sikkerhetsoppfattelse. Den danske politologen Birthe Hansen har formulert det på 

følgende måte (Heurlin 2004:194): 

Neorealismen advarer mod at slutte fra mennesker til stater. Her er en enkelt metaforisk undtagelse: En 

persons sikkerhed afhænger af mange ting, bl.a. om man tager sine vitaminpiller. Befinder man sig på en 

slagmark vil man højst sandsynlig springe vitaminpillerne over og koncentrere sig om fjenden. Er man ikke på 

slagmarken, kan man omvendt sætte sig bedre i stand til at klare den rå verden med vitaminerne. I et 

neorealistisk perspektiv er der således ikke noget mystisk ved, at den politiske sikkerhetsoppfattelse i disse, 

relativt trygge, danske tider viser sig at være bred. 

2.1.1 DE UNIOPOLÆRE VILKÅRENE 

Unipolariteten innebar en rekke endringer i de internasjonale vilkårene. Dette blir kalt 

”the unipolar conditions”, og de blir oppsummert på følgende måte (Heurlin 

2004:194-196):  

1) Det er kun én supermakt. Denne supermakten besitter flest kapabiliteter. 
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2) Den internasjonale dagsordenen blir satt av supermakten. Under bipolariteten 

var det to konkurrerende dagsordener. 

3) Det vil være en tendens til at stater søker sikkerhet hos supermakten. Dette blir 

ofte kalt ”flocking-effekten”, eller ”the single option”. Under bipolariteten 

eksisterte det ”a double option”, hvor statene hadde mulighet til å knytte sin 

sikkerhetspolitikk til to supermakter. 

4) I en unipolar situasjon vil det være vanskeligere for stater å bedrive en 

sikkerhetspolitisk ”free riding”. Det er kun ”hard work” igjen som 

valgmulighet. Under bipolariteten kunne mange stater tillate seg ”free riding” 

på grunn av sin geostrategiske posisjon. Dette er mindre aktuelt under 

unipolariteten. 

5) Stater som aksepterer den nye verdensordenen, basert på unipolaritet, vil bli 

belønnet. Stater som ikke vil akseptere dette risikerer å bli straffet. 

6) Det vil forekomme en tendens til regionalisering. Årsaken er at supermakten 

ikke vil risikere en ”global overstretch”. 

7) Det eksisterer ingen militær maktbalanse. Under den kalde krigen var den 

militære maktbalansen mellom USA og Sovjetunionen essensiell. 

Heurlin hevder videre at unipolariteten vil ha en rekke effekter på det internasjonale 

systemet. De tradisjonelle langvarige krigene vil ta slutt. En av årsakene til det er at 

andre stormakter vil søke sikkerhet hos supermakten. Statene vil også velge å føre en 

bred sikkerhetspolitisk strategi. Det vil være en tendens til at den harde sikkerheten 

(militære) blir mykere. Med det menes at typiske militære operasjoner vil være 

fredsbevarende- og humanitære aksjoner. Samtidig vil den myke makten bli politisert. 
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En annen tendens er at militære intervensjoner vil bli basert på støtte fra det 

internasjonale samfunnet, primært gjennom et mandat fra FNs sikkerhetsråd. 

2.1.2 FLOCKING   

Som tidligere skrevet vil det i en unipolær verden, der noen stater opplever trusler 

mot sin sikkerhet, være tendenser til ”flocking”. Dette blir ofte kalt ”flocking-

effekten”, eller ”the single option”. Begrepet innebærer at stater søker sikkerhet hos 

supermakten. Stater kan søke mot andre stater for å oppnå sikkerhet, men den mest 

attraktive partneren vil være supermakten i et unipolært system. Årsaken til det er 

tredelt: 1) Støtte fra supermakten innebærer at en stat ikke risikerer å få den 

dominerende stat til fiende, 2) den unipole staten sørger for mest mulig sikkerhet, og 

3) stater har en tendens til å søke etter allierte utenfor sitt eget nærområde (Hansen 

2000:122). ”Flocking” behøver ikke å innebære at alle stater følger den dominerende 

staten, men det vil være en tendens til at stater følger etter hvis supermakten, av 

sikkerhetspolitiske årsaker, krever det. Hvis sikkerhetsbehovet er lite og midlertidig, 

vil de andre statene høyst sannsynlig distansere seg. Det er fordi de frykter 

avhengighet og dominanse i ettertid. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen 

garanti for at stater vil handle etter forventningene man har under den gjeldende 

verdensordenen, men tendensen vil være at flertallet av statene vil bedrive ”flocking” 

(Hansen 2000:123). 

Birthe Hansen (2000:124-125) foreslår følgende hypoteser om ”flocking”: 

The other states have a single option only in the case of unipolarity. This weakens their bargaining power vis-

à-vis the unipole, and it gives them an incentive to flock around the unipole if necessary: therefore, 

The other states will tend to flock around the unipole when faced with (direct or indirect) strategic security 

needs, or if the unipole`s agenda demands polarization. […] 

2.1.3 HARD WORK 

I et unipolært system må stater belage seg på ”hard work” for sin egen sikkerhet. I 

motsetning til i en bipolær verdensorden, frykter ikke supermakten under unipolaritet 
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at stater kan true med å skifte side. Det er ingen annen side å skifte til. Fordi systemet 

ikke lenger er polarisert, vil det forekomme en tendens til regionalisering i det nye 

systemet. Det er en konsekvens av flere staters ”hard work” (Hansen 2000:125). 

Et annet moment av ”hard work”-konseptet er begrepet ”burden sharing”. Det 

innebærer at supermakten er i en vedvarende fare for en svekkelse av sine 

kapabiliteter, noe som skyldes faren for å ta på seg for mange og for store oppgaver. 

En naturlig reaksjon fra den dominerende staten vil være å kreve at andre stater skal 

ta del i supermaktens mange oppgaver. Ikke minst innebærer det at de andre statene 

må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet (Hansen 2000:126). 

 Birthe Hansen (2000:126) har følgende hypoteser om ”hard work”: ”Regional 

symmetrical activity- including cooperation and conflict- will increase; furthermore 

The other states need to carry a comparatively bigger burden with respect to 

enhancing their security”  

2.2 DISKUSJON OG DEFINISJON AV BEGREPET 
SIKKERHETSPOLITIKK, OG DET ANALYTISKE OG DET 
POLITISKE SIKKERHETSBEGREPET 

I litteraturen om sikkerhetsstudier er det relativ stor enighet om at sikkerhetsbegrepet 

fikk en bredere betydning etter slutten på den kalde krigen (Rieker og Ulriksen 

2003:16). Til tross for dette var det delte meninger om det ”utvidede 

sikkerhetsbegrepet”. Problemet var at det nye begrepet ikke ga et klart skille på hvor 

grensen går mellom sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål. Stephen Walt 

hevder at det er lite hensiktsmessig hvis studiet av sikkerhetspolitikk også skal dreie 

seg om miljø- og økonomiske problemer (Rieker og Ulriksen 2003:16). Mange er 

derimot uenige i dette, og det utvidede sikkerhetsbegrepet kommer blant annet til 

uttrykk i NATOs strategiske konsepter fra 1991 og 1999 hvor økonomisk, sosial, 

politisk og miljømessig utvikling har blitt inkludert i sikkerhetsbegrepet 

(Kristoffersen 2002:514-515).  
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 En avgrensning av begrepet er enklere ved bruk av en negativ definisjon (se punkt 

1.1) av sikkerhetspolitikk ettersom den begrenser seg til beskyttelse mot militære 

trusler utenfra. Også denne definisjonen åpner for utvidelser hvis andre og ulike 

trusler tas med. I den senere tid gjelder det spesielt områder som miljøtrusler, 

organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Faren for naturkatastrofer har også 

vært nevnt. Skogan ender sin diskusjon med en klar avgrensning av begrepet der han 

skriver (2001:60):  

[…] det kan trekkes en forholdsvis klar skillelinje mellom sikkerhetspolitikk og annen politikk ved at siktemålet 

for sikkerhetspolitikken avgrenses kun til å gjelde beskyttelse utad mot militære trusler og mot militær eller 

militært understøttet maktbruk.  

Denne avgrensningen er i tråd med den tradisjonelle oppfatningen av 

sikkerhetspolitikk. Videre kan man diskutere om en slik avgrensning innebærer at 

man utelukker trusler som ofte kan være langt viktigere for en stat enn militære 

trusler utenfra. Jeg tenker spesielt på miljø- og organisert kriminalitet. Men, som 

Skogan hevder (2001:59-60), det definitoriske kjennetegnet ved sikkerhetspolitikken 

vil være skiftende og subjektivt om man skal rette seg etter de trusler som er mest 

alvorlige for en stat til enhver tid. Sikkerhetspolitikken har tradisjonelt hatt en slags 

førsterang i de fleste lands utenrikspolitikk fordi trusselen om militær maktbruk under 

visse omstendigheter kan påføre en stat enorme ødeleggelser og i verste fall sette 

statens eksistens på spill. Jeg vil i oppgaven bruke Jon Kristen Skogans definisjon og 

avgrensning av begrepet sikkerhetspolitikk. Mange hevder at det er i den tradisjonelle 

sikkerhetspolitikken den største spenningen har eksistert mellom Storbritannia og det 

europeiske fellesskapet. Dette medfører at det er spesielt interessant å operere med 

Skogans definisjon. 

Bo Heurlin (2004:186-187) påpeker viktigheten av å skille mellom sikkerhet som en 

del av en teori og det politiske sikkerhetsbegrepet. Ved bruk av den nyrealistiske 

tilnærmingen til internasjonal politikk får man et stabilt analytisk sikkerhetsbegrep. 

Som jeg var inne på i definisjonen av begrepet, er det en konstant diskusjon om 

hvorvidt sikkerhetsbegrepet bør gjøres bredere. Det er en fordel å bruke det 
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nyrealistiske sikkerhetsbegrepet (militære trusler fra andre stater mot staten) ettersom 

det kan brukes til å analysere bakgrunnen både for smale og brede 

sikkerhetsoppfattelser (Hansen 1999:13). Sikkerhetsoppfattelsen er derimot i 

forandring (Hansen 1999:12). Det analytiske sikkerhetsbegrepet vektlegger at så 

lenge det internasjonale samfunnet er anarkisk vil statene fokusere på egen eksistens. 

Dette er kjernen i sikkerhetspolitikken. Det politiske mål er først og fremst å ivareta 

statens eksistens. Man kan ta i bruk flere politiske strategier for å oppnå dette. Disse 

strategiene varierer ut i fra statens egen sikkerhetsoppfattelse. På 1990-tallet inntraff 

endringer i staters sikkerhetsoppfattelse. Årsaken til det var slutten på den kalde 

krigen som markerte overgangen fra et bipolært til et unipolært system. Det var den 

politiske sikkerhetsoppfattelsen som endret seg. Det analytiske sikkerhetsbegrepet var 

det samme. Det er også viktig å påpeke at effektene av en unipolær verdensorden 

ikke nødvendigvis er identiske med konsekvensene av at den kalde krigen sluttet 

(Hansen 2000:131). 

2.3 SIKKERHETSOPPFATTELSEN 

Endringer i hvordan stater oppfatter sin sikkerhetssituasjon står sentralt i nyrealismen. 

Overgangen fra bipolaritet til unipolaritet markerte samtidig at staters oppfattelse av 

sikkerhet ble forandret. Under den kalde krigens bipolaritet var det en smal 

oppfattelse av sikkerhetspolitikk som sto i fokus. Med det menes at det var den 

tradisjonelle oppfattelsen av sikkerhetspolitikk som var gjeldende. Dette skyldtes 

forholdene under den kalde krigen, som til dels var preget av trusselen om atomkrig 

og et massivt militært oppgjør mellom øst og vest. Da verden sto tilbake med kun én 

militær supermakt, endret sikkerhetsoppfattelsen seg i retning av å få et bredere 

omfang. Kjennetegn ved bipolariteten, som for eksempel våpenkappløp, var ikke 

lenger aktuell. Statene fokuserte istedenfor på nye sikkerhetsproblemer, slik som 

miljøforurensning, overbefolkning og kamp mot internasjonal organisert kriminalitet. 

Dette var områder som man var og er avhengig av et internasjonalt samarbeid hvis 

man skal finne en løsning (Heurlin 2004:188).  
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Det analytiske sikkerhetsbegrepet er imidlertid det samme. Når trusselbildet (i 

forhold til en stats eksistens) er lavt, vil sikkerhetsoppfattelsen være bred. En stat vil 

altså føre en bredere sikkerhetspolitikk når trusselbildet mot staten, eller det 

internasjonale trusselbildet, er lavt. Når trusselbildet er økende, vil en stat derimot 

føre en smalere sikkerhetspolitikk. Dette kan illustreres med følgende tabell der 

sikkerhetsoppfattelsen er den avhengige variabel (Heurlin 2004:189):  

 

 

SIKKERHETSOPPFATTELSE 

høy 

lav 

smal bred 

 

 

TRUSSEL 

 
Figur 2.1: Trusselbilde og sikkerhetspolitikk  

 

Birthe Hansen hevder (1999:13) at staters sikkerhetsoppfatninger ikke endres 

automatisk, men at styrkeforskyvninger fører til en endring av aktørenes stimuli. 

Hansen tar utgangspunkt i Danmark og dansk sikkerhetspolitikk. Hun hevder at etter 

slutten på den kalde krigen i 1989, startet en prosess i retning av en endret dansk 

sikkerhetsoppfattelse. Danmark gikk fra å være en utsatt småstat i en bipolarisert 

verden, til å befinne seg i relativt trygge omgivelser der den største faren var 
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marginalisering. Derfor kunne man forvente en endret sikkerhetsoppfattelse. Hansen 

illustrerer det på følgende måte: 

Endringer i det internasjonale systemet -------> Endrede danske sikkerhetsvilkår ------

-> Endret dansk sikkerhetsoppfattelse. 

I tendenser til sammenbrudd i den unipolære verdensordenen vil 

sikkerhetsoppfattelsen forventes å endre seg igjen. Hansen skriver (1999:13) at i så 

tilfelle vil sikkerhetsoppfattelsen endre seg ”højst sandsynligt i en mere smal retning, 

da trusselsfraværet i princippet ikke er et irreversibelt fænomen”. Formen på den nye 

sikkerhetsoppfattelsen må ikke nødvendigvis bli sterkt militarisert, det vil avhenge av 

forskjellige ting.  
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3. MOT EN FELLES EUROPEISK 
SIKKERHETSPOLITIKK 

I dette kapittelet vil jeg belyse Storbritannias holdning til de ulike forsøkene på å 

skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk fra 1945 og fram til starten på 1990-

tallet. Jeg vil også skissere den generelle utviklingen i arbeidet med å skape en 

fellespolitikk, samt beskrive Storbritannias holdning til hvert enkelt prosjekt. Dette er 

nødvendig for å forsøke å besvare oppgavens problemstilling. En stats 

sikkerhetspolitiske tilnærminger må alltid sees i lys av statens sikkerhetspolitiske 

tradisjon og historie.  

3.1 DUNKIRK-AVTALEN   

Dunkirk-avtalen blir regnet som det første tiltaket etter 2. verdenskrig i retning av å 

etablere en felles europeisk sikkerhetspolitikk. Avtalen ble inngått i 1947 mellom 

Storbritannia og Frankrike (Rees 1998:2). Dette var hovedsakelig en anti-Tyskland 

pakt der Storbritannia og Frankrike forpliktet seg til å rådføre seg med hverandre og 

eventuelt gripe inn mot et aggressivt Tyskland. De skulle også samarbeide i en 

eventuell ny krig mot tyskerne. I tillegg forpliktet statene seg til å konsultere 

hverandre hvis Tyskland ikke maktet sine økonomiske forpliktelser. Tanken bak 

samarbeidet var at det skulle være fruktbart både sikkerhetspolitisk og økonomisk 

(Bell 1997:80). Dunkirk-avtalen blir regnet som en viktig inngåelse før arbeidet mot 

en omfattende felles europeisk sikkerhetspolitikk kunne begynne for alvor. 

3.2 BRUSSEL-PAKTEN 

Storbritannias daværende utenriksminister, Ernest Bevin, var på slutten av 1940-tallet 

av den oppfatning at det eksisterte en fare for at Sovjetunionen om kort tid kunne 

dominere hele Vest-Europa om ikke nødvendige tiltak ble satt inn. Det var derfor 
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ikke den økonomiske, men den militære sikkerheten som var viktigst for landene i 

Vest-Europa. Bevin tok initiativ til et møte med den franske utenriksministeren 

Bidault der han foreslo en form for vest-europeisk føderasjon. Utenriksministeren 

ville at planene skulle forbli åpne og fleksible, derfor konkretiserte han ikke hva han 

ønsket seg. Likevel indikerte Bevin at han hadde planer om et militært, økonomisk og 

politisk samarbeid mellom flere av landene i Vest-Europa (Bell 1997:90). 

Rees (1998:3) hevder det er usikkert hvorvidt Storbritannia og Frankrike planla å 

skape en europeisk ”Third Force” som en motvekt mot USA og Sovjetunionen. Rees 

hevder videre at det var tegn som tydet på at Storbritannias utenriksminister Bevin 

ønsket en sterk europeisk blokk som en motvekt mot de to supermaktene. En av 

årsakene var at Bidault i Frankrike og Spaak i Belgia var bekymret over at et svakt 

Europa kunne bli dominert av USA. Denne europeiske motvekten skulle muliggjøres 

gjennom å bygge videre på den globale styrken til Storbritannia og Frankrike. 

Utenriksminister Bevin fikk mye av æren for at Atlanterhavsalliansen ble en realitet 

4. april 1949. Ifølge Gowland og Turners bok (2002:2) var ikke NATO Storbritannias 

og Bevins primære mål. Bevins ”grand design” var å etablere de vesteuropeiske 

statene som en maktblokk på linje med USA og Sovjetunionen. Øyrikets ønske var å 

reetablere seg som en stormakt, og de endte opp med en løsning der de søkte militær 

støtte i en organisasjon som var og er dominert av USA. Det er interessant å tenke seg 

hva som kunne ha skjedd med europeisk sikkerhetspolitikk hvis utenriksminister 

Bevin hadde fått gjennomslag for sitt ”grand design”. 

 Andre forfattere, slik som Kent, Young og Baylis, hevder at Bevin ønsket USAs 

militære støtte og tilstedeværelse for å oppnå stabilitet i Europa og igjen et enda 

sterkere Storbritannia (Rees 1998:3). Bell (1997:91) skriver at rett etter møtet med 

Bidault tok Bevin kontakt med USAs utenriksminister Marshall for å få USAs 

godkjennelse og mulige støtte til sitt vest-europeiske prosjekt. Bevin var overbevist 

om at USA ville støtte det ennå vage prosjektet ettersom økonomisk hjelp ikke alene 

var nok til å forhindre en sovjetisk invasjon av Vest-Europa. 
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Det var først ved den kommunistiske maktovertakelsen i Tsjekkoslovakia 21.-25. 

februar 1948 at de vesteuropeiske forsvarsplanene ble ytterligere konkretisert. En 

konferanse i Brussel mellom Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland og 

Luxembourg startet i mars 1948. Den 17. mars ble ”Brussel Treaty of Economic, 

Social and Cultural Colloboration and Self-Defence” underskrevet, og som man ser 

av navnet, var målsettingen med pakten et samarbeid innen flere områder som ville 

styrke båndene mellom landene. Dette ville igjen føre til at Europas sikkerhet ble 

styrket. Brussel-pakten opprettet en regional forsvarsorganisasjon hvor blant annet 

statene forpliktet seg til å forsvare hverandre mot en potensielt fiendtlig stat (Rees 

1998:3). Hovedkonklusjonen i denne pakten var at alle medlemslandene forpliktet 

seg til å bistå hverandre hvis et land ble angrepet. Pakten bygde videre på 

fundamentet i Dunkirk-avtalen og var, etter blant annet Storbritannia og Bevins 

ønske, en organisasjon som bygde på gjensidig avhengighet, ikke en organisasjon 

med overnasjonal karakter (Bell 1997: 90-91, Dedman 1996:39).  

To år senere ble en radikal plan for en felles vesteuropeisk forsvars- og 

sikkerhetspolitikk lansert.  

3.3 EUROPEAN DEFENCE COMMUNITY 

Korea-krigens utbrudd i juni 1950 aktualiserte spørsmålet om vest-tysk opprustning. 

USA var tilhenger av en slik opprustning, og de foreslo å innlemme Vest-Tyskland i 

NATO. Storbritannias oppmerksomhet var rettet mot å styrke den vestlige alliansen 

med vekt på sitt tette forhold til USA, og de støttet USAs forslag om NATO-

medlemskap for Vest-Tyskland. På grunn av Frankrikes spesielle posisjon etter 

krigen, hadde franske ønsker og mål gjennomslagskraft. Franskmennene fryktet 

naturlig nok et opprustet Vest-Tyskland, og i oktober 1950 la den franske 

statsministeren Rene Pleven fram en plan som skulle sikre vest-tysk opprustning etter 

Frankrikes ønsker. Dette forslaget fikk tilnavnet Pleven-planen, og den skulle senere 

resultere i The European Defence Community (EDC). Dette var en unik og ambisiøs 

avtale der en felles europeisk hær skulle opprettes. Styrkene skulle bestå av soldater 
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fra forskjellige land som skulle samarbeide på bataljonnivå. EDC bygde på Schuman-

planens prinsipper om overnasjonalitet og sektorintegrasjon, og overførte dette til det 

militære plan (Gowland og Turner 2000:20). Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Belgia, 

Nederland og Luxembourg undertegnet i 1952 avtalen om EDC. Alt lå til rette for en 

europahær helt til avtalen skulle ratifiseres i det franske parlamentet. Den 30. august 

1954 stemte et flertall i det franske parlamentet, bestående av gaullister og 

kommunister, nei til at The European Defence Community skulle behandles i 

parlamentet. I en sjelden felles forbrødring reiste gaullistene og kommunistene seg 

sammen opp, og ved å synge ”La Marseillaise” markerte de at EDC ikke ville trå i 

kraft (Dedman 1996:88). Selv om organisasjonen ikke ble en praktisk realitet, er det 

fruktbart å belyse britenes holdning til det ambisiøse prosjektet.  

Storbritannia ville ikke delta på fellesskapets mest ambisiøse integrasjonsprosjekt 

innen det forsvars- og militærmessige feltet. Øyriket hadde på den tiden et bredere og 

mer globalt perspektiv for sin sikkerhetspolitikk, og utenriksminister Bevin utalte i 

1950 at han ”had no time for a European army”. Hans svar på Pleven-planen som ble 

lagt fram var at “it was not the policy of His Majesty`s Government to contribute 

United Kingdom forces to a European Army” (sitert i Dedman 1996:77). 

Utenriksminister Bevin var bekymret for at EDC ville medføre svekkelse i NATO-

engasjementet, og han skrev i et memorandum til Storbritannias ambassadør i USA 

Sir Oliver Franks ”it [EDC] introduces delay and complication into the setting up of 

the integrated NATO force, the force comprising the European countries (less 

Germany), Great Britain, the United States and Canada” (sitert i Gowland og Turner 

2000:26).  

Da Winston Churchill og hans konservative parti overtok regjeringsmakten i oktober 

1951 steg håpet i den EDC-vennlige delen av Europa. Ideen om en europahær hadde 

blitt lansert av Churchill allerede i august 1950. Han foreslo at en europahær skulle 

opprettes under ledelse av en europeisk forsvarsminister. Churchills planer var 

riktignok vage og spørsmålet om britene selv ville delta var uklart for de andre 
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landene. Hans uttalelse ”we should all bear a worthy and honourable part” indikerte 

at Storbritannia ville bidra med militære styrker (sitert i Aybet 1997:72).  

Optimismen forsvant raskt da utenriksminister Anthony Eden erklærte i november 

1951 at Storbritannia ikke ville delta i en europahær. Churchill var mer positiv enn 

Eden til forsvarsplanene. Han fryktet at Storbritannia kun ville oppnå ulemper med 

Edens etter hvert foreslåtte assosieringslinje fordi Storbritannia dermed ikke ville 

være fullstendig utenfor, men heller ikke ha noen formell innflytelse innenfor 

samarbeidet. Likevel var Churchill lite interessert i å sende britiske styrker inn i et 

europeisk forsvarssamarbeid uten deltakelse fra USA. Hans intensjon med 

lanseringen av en europahær var at den skulle bli gjennomført av medlemslandene i 

Brussel-pakten, riktignok uten hans eget Storbritannia (Aybet 1997:72). Churchills 

mål var klare. Han beskrev hovedmålet i et internt regjeringsnotat i november 1951 

”Our first object is the unity and the consolidation of the British Commonwealth and 

what is left of the former British Empire” (sitert i Gowland og Turner 2000:29). I 

desember 1951 ble assosieringspolitikken overfor EDC offentlig annonsert.  

Årsakene til både Attlee- og Churchill-regjeringenes ønske om vest-tysk opprustning 

gjennom NATO, og deres skepsis til det nye forsvarsfellesskapet, var klare. 

Storbritannia fryktet at USA ville trekke sine styrker tilbake fra Vest-Tyskland og 

Europa i det en vest-europeisk sikkerhetsallianse var en realitet. Dermed ville 

europeerne bli overlatt til seg selv. Dette ville medføre alvorlige konsekvenser for 

Storbritannias sikkerhetspolitiske mål og preferanser. Etter at øyriket ble med i 

NATO i 1949 ble det klart at Storbritannia konsekvent motsatte seg forslag som 

kunne medføre svekkelse i USAs forpliktelser i Europa. Det var stor interesse i det 

britiske utenriksdepartementet for om EDC-landene kunne forhandlet seg fram til en 

bedre militær avtale med USA enn de selv allerede hadde. Det ble fort klart at det 

ikke var tilfelle. USA ville på sin side demme opp både for en sovjetisk ekspansjon 

og tysk militarisme. Fra juli 1951 støttet USA EDC-løsningen, og dette var 

hovedgrunnen til at Storbritannia snudde og førte sin assosieringspolitikk i forhold til 

det nye forsvarsfellesskapet. Britene ville ikke være fullverdig medlem av 
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organisasjonen, noe som bidro til det franske parlamentets nei til ratifisering av EDC-

avtalen i august 1954. USA var skeptiske til Storbritannias EDC-politikk, og det førte 

til at assosieringslinjen måtte få mer substans. Britene følte seg tvunget til å 

offentliggjøre en deklarasjon som lovet EDC full støtte hvis landene i organisasjonen 

skulle bli angrepet.  

Storbritannia stilte seg etter hvert på sidelinjen i påvente av at EDC-forslaget skulle 

mislykkes, for så igjen å lansere en NATO-løsning. Man ser at britene konsekvent 

fulgte en politikk som ville sikre øyrikets egen sikkerhet og selvstendighet. Et britisk 

medlemskap ville ha medført at de hadde mistet en del av sin politiske og militære 

uavhengighet, samtidig som planene om en europeisk føderasjon ville utviklet seg 

videre (Dedman 1996:76-79). Dette var ikke i britisk interesse. 

USAs utenriksminister John Foster Dulles mente Storbritannia hadde sabotert det nye 

forsvarsfellesskapet, og han holdt britene ansvarlige for at EDC ikke ble igangsatt 

(Gowland og Turner 2000:39). Dulles truet med sitt berømte ”agonising 

reappraisal”2, og det ble klart for britene at noe måtte gjøres. 

3.4 DEN VESTEUROPEISKE UNIONEN 

Utenriksminister Anthony Eden tok initiativ til nok en NATO-løsning på Vest-

Tyskland-spørsmålet etter at EDCs fall var et faktum. Edens forslag (som han selv 

hevdet han fant på mens han lå i badekaret) gikk ut på å innlemme Vest-Tyskland i en 

utvidet Brussel-pakt som skulle få navnet den Vest-europeiske unionen (VEU). 

Churchills regjering fra 1951 hadde begynt allerede i november samme år, da det var 

klart at britene ikke kom til å delta i EDC, å planlegge et alternativt vest-europeisk 

sikkerhetspolitisk samarbeid. Disse planene hadde aldri vært gjort offentlig kjent i 

frykt for USAs reaksjoner, ettersom amerikanerne støttet EDC-prosjektet. USAs 

                                              

2 USA ville revurdere sitt Europa-engasjement 
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utenriksminister Dulles hadde truet europeerne med at hvis EDC mislyktes, ville 

USA revurdere sitt militære engasjement i Vest-Europa. Dette var ment som en 

trussel for at Frankrike skulle få fortgang i EDC-ratifikasjonen. I stedet bidro 

trusselen til at Storbritannia relanserte den gamle NATO-løsningen på det vest-tyske 

opprustningsspørsmålet. 

Et NATO-medlemskap for Vest-Tyskland var ikke umiddelbart akseptabelt for 

Frankrike. Eden foreslo derfor å utvide Brussel-pakten med Italia og Vest-Tyskland. 

Denne løsningen innebar at Vest-Tyskland ville absorberes inn i NATO, noe som 

ville medføre at vest-tysk medlemskap ville bli mer akseptabelt for Frankrike. Eden 

tilbød å binde Storbritannias 4 divisjoner og flystyrker, som var stasjonert i Vest-

Tyskland, inn i NATO, og samtidig ikke trekke dem tilbake uten godkjennelse fra 

VEU. Dette var et tilbud Eden nektet å legge fram i forhold til EDC da den franske 

utenriksministeren Schuman forlangte det. Frankrike gav til slutt opp sin motstand 

mot et vest-tysk NATO-medlemskap, og tyskerne ble medlemmer i 1955. 

Opprettelsen av VEU innebar ikke en overnasjonal løsning på en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk. De nasjonale militære styrkene ville bli opprettholdt. Storbritannia 

hadde igjen fått gjennomslag for sine nasjonale interesser. De hadde bidratt til å sikre 

USAs vedvarende og forpliktende militære engasjement i Europa, og de hadde 

samtidig forhindret en autonom vest-europeisk hær som ville gå på bekostning av 

britiske interesser (Aybet 1997: 82-85; Dedman 1996:89-90). 

3.5 FRA VEU TIL MAASTRICHT 

På 1960-tallet begynte de første forsøkene på å skape en egen europeisk 

sikkerhetspolitisk gren innenfor NATO-samarbeidet. Dette var først og fremst etter 

initiativ fra president de Gaulle i Frankrike. De Gaulle anså dette som starten på 

utformingen av en uavhengig felles europeisk sikkerhetspolitikk. En av 

motivasjonsfaktorene bak de Gaulles tiltak var å distansere Storbritannia i kampen 

om ledelsen innen det europeiske forsvarssamarbeidet. Frankrike lanserte i 1961 den 

første av Fouchet-planene. Hensikten var å utvide EEC-samarbeidet til også å gjelde 
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utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette var et oppsiktsvekkende forslag med tanke på 

hvor kort tid det var siden EDCs fall, men Fouchet-planen var et mellomstatlig 

samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk, og planen var på langt nær så ambisiøs 

som EDC-prosjektet. Flere av landene i det europeiske samarbeidet hadde en sterk 

atlantisk tilknytning, og de innså at Fouchet-planen innebar en svekkelse av denne 

tilknytningen. En revidert utgave av Fouchet-planen ble dermed lansert i 1962 i 

forsøk på å bøte på landenes skepsis mot å svekke den atlantiske alliansen. En 

formulering om at samarbeidet var et ledd i styrkningen av den atlantiske 

forbindelsen ble lagt til. President de Gaulle fikk fjernet dette tillegget fra teksten og 

den reviderte utgaven nådde aldri forhandlingsbordet. Det gjorde derimot en plan som 

lignet den første av Fouchet-planene, og de andre landene ville ha med Storbritannia i 

samarbeidet som en garantist for den atlantiske forbindelsen. Dette var Frankrike 

sterkt i mot, og Fouchet-planen ble aldri realisert i praksis (Mæland 2002:58-60). 

VEU ble aldri en vital organisasjon på 1960- og 1970-tallet. Som tidligere nevnt var 

Storbritannia konsekvent negative til sikkerhetspolitiske tiltak som kunne svekke 

NATO og føre til økende isolasjonisme fra USAs side. Storbritannia ble medlem av 

daværende EF i 1973. Årsakene til at de valgte å bli medlem av organisasjonen er 

sammensatte. Helt kort kan man si at en av grunnene utvilsomt var frykten for å bli 

marginalisert, også når det gjaldt en mulig utvikling av en vest-europeisk forsvars- og 

sikkerhetspolitisk dimensjon. Joachim Mæland (2002:64-65) hevder denne frykten 

ble styrket på 1960-tallet etter at de Gaulle hadde lagt ned veto mot britisk 

medlemskap to ganger. Britene fryktet at Frankrike ville føre fellesskapet i anti-

amerikansk og i anti-NATO retning. Opprettelsen av EPS (utenrikspolitisk 

samarbeid) i 1970 ga klare intensjoner om at flere av medlemslandene i framtiden 

ville forsøke å utvide samarbeidet til også å gjelde sikkerhetspolitikk, noe som igjen 

kunne føre til felles forsvarspolitikk. Britene kunne ikke forholde seg passive til 

utviklingen, og etter de Gaulles avgang i 1969 ble det mulig for øyriket å bli medlem. 

Da Storbritannia ble med, arbeidet britene for at alle forsøk på fellesløsninger innen 

sikkerhetspolitikk ikke måtte gå på bekostning av USA og NATO. Satsning på 

NATO var britenes prioritet, og slik skulle det også bli framover. På 1970-tallet 
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fortsatte Storbritannia sin politikk med vekt på USA, samtidig som man deltok i EPS-

samarbeidet. 

I 1981 foreslo den tyske utenriksministeren Hans Dietrich Genscher en ny plan for å 

etablere en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk innen det daværende EF-

samarbeidet. Hensikten bak forslaget var å øke fellesskapets politiske tyngde overfor 

USA. Dette ble fulgt opp med et lignende forslag fra den italienske 

utenriksministeren Colombo. Disse to forslagene ble sammenkoblet som et 

fellesforslag kalt The European Act der medlemslandenes utenriks- og 

sikkerhetspolitikk skulle koordineres. Genscher-Colombo-planen lyktes aldri, og 

referansene til sikkerhetspolitikken var fremdeles vage og forsiktig. Allikevel var 

dette starten på et tiår som utviklet seg i stadig større grad i en retning av en felles 

sikkerhetspolitikk for landene i EF-samarbeidet (Aybet 1997:134-136).  

Senere på 1980-tallet lanserte Frankrike et forslag for å gjenopplive VEU, som aldri 

hadde utviklet seg til en forsvarsorganisasjon med noe særlig innhold. At det militær- 

og forsvarsmessige samarbeidet innen VEU fikk liten betydning, passet britene godt, 

og de gikk ikke uventet sterkt i mot det franske forslaget. De fryktet at Frankrike ville 

forsøke å omforme VEU til en rivaliserende organisasjon til NATO (Rees 1998:30). 

Likevel ble Storbritannia med på VEUs revitaliseringsprosjekt, men med sterke 

reservasjoner. Hovedmotivasjonen for å bli med var et forsøk på å rette opp det 

negative inntrykket av Storbritannia som rådet innen EF (Aybet 1997:150). Dedman 

(1996:90) hevder at britenes reaksjon på det franske initiativet var som et ekko av 

øyrikets holdning til EDC-planene på 1950-tallet. Motivet til britene var denne 

gangen, som så mange ganger før, frykt for marginalisering av USA i Europa og 

svekkelse av NATO. 

3.6 THE SPECIAL RELATIONSHIP 

A fortnight after Pearl Harbor, Winston Churchill arrived in the United States. For much of his three-week 

visit he stayed in the White House itself, engaged in lengthy and informal conversations with the President. On 

one occasion, so the story goes, Roosevelt was wheeled into his guest`s room only to discover Churchill 
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emerging from the bath-wet, glowing and completely naked. Disconcerted, FDR made as if to withdraw, but 

Churchill waved him back. “The Prime Minister of Great Britain”, he announced, “has nothing to conceal 

from the President of the United States.”  (Reynolds 1986:1) 

For å forstå Storbritannias tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk er det 

helt nødvendig å belyse relasjonene til USA, og garantiene supermakten har gitt 

øyriket og Vest-Europa gjennom NATO. Tilknytningen til USA har vært en 

vedvarende og avgjørende faktor i Storbritannias sikkerhetspolitiske tilnærming til en 

felles europeisk sikkerhetspolitikk helt siden 2. verdenskrig og fram til i dag. For 

bedre å kunne drøfte denne oppgavens problemstilling er det hensiktsmessig å 

redegjøre for hva slags forhold Storbritannia har hatt, og har, til USA. 

3.6.1 DET SPESIELLE FORHOLDET I SIN TIDLIGE FASE 

There`s only one thing worse than fighting with allies, and that is fighting without them. (Churchill) 

Selv om uttrykket ”the Special Relationship” har blitt brukt om forholdet mellom 

Storbritannia og USA i lang tid, var det Winston Churchill som gjorde uttrykket kjent 

gjennom sin tale om ”jernteppet” i Fulton i 1946, da han sa at fred ikke kunne 

vedvare uten ”the fraternal association of the English-speaking peoples. This means a 

special relationship between the British Commonwealth and Empire and the United 

States” (sitert i Reynolds 1988-89:94). For Churchill var forholdet garantien for ”the 

safety and welfare, the freedom and progress of all the homes and families of all the 

men and women in all the lands” (sitert i Reynolds 1986:4).  

Begrepet har blitt, og blir fortsatt brukt, for å beskrive det nære forholdet mellom de 

to nasjonene. Det eksisterer tette bånd gjennom språk, kultur, historie og ikke minst 

gjennom sikkerhetspolitikk. Spesielt var forholdet nært mellom Winston Churchill og 

Roosevelt i deres felles kamp mot Tyskland under den 2. verdenskrig (Johansen 

2001:1). Forholdet har aldri vært preget av likeverdighet, noe som skyldes 

Storbritannias militære og økonomiske svekkelse etter den 2. verdenskrig. Allikevel 

var relasjonene uvanlig sterke spesielt på 1940- og 1950-tallet.  Årsaken var at statene 

hadde sammenfallende interesser. Begge ønsket vest-europeisk uavhengighet fra både 
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nazi-Tyskland og Sovjetunionen. De delte også samme ideologi. I en verden truet av 

tyranner var både USA og Storbritannia tilhengere av et liberalt, kapitalistisk 

demokrati. De hadde et fellesskap i følelsen av å ha vunnet krigen, og å ha unngått å 

bli invadert av Hitlers Tyskland.  

I tillegg til fellesinteresser og samme ideologi, var det spesielle forholdet preget av et 

nettverk av sterke personlige vennskapsbånd og kontakter. Roosevelt-Churchill-

vennskapet var viktig, men muligens enda mer betydningsfullt var relasjonene som 

ble knyttet på lavere nivå i de forskjellige administrasjonene (Reynolds 1986:5). 

Martin J. Dedman hevder (1996:44) at Storbritannia egentlig ikke ble behandlet som 

en utenlandsk stat av USAs utenriksdepartement på 1950-tallet. Blant annet hadde 

USAs utenriksminister og Storbritannias ambassadør i USA ukentlig samtaler som 

kunne vare i timevis.  

De britiske regjeringene var i denne perioden redd for å provosere den gryende 

supermakten. Under Korea-krigen fryktet utenriksminister Bevin at USA ville ta i 

bruk atomvåpen mot nord-koreanerne.  I et brev til statsminister Attlee innrømmet 

utenriksministeren øyrikets svakhet og avhengighet av USA: 

The full participation of the United States is essential to sustain the free world which Soviet Russia is trying to 

undermine. It must therefore be the least of all risks that America should be strong, resolute and actively co-

operating with other free nations. This must be the best chance of avoiding war. 

Bevin fortsatte å uttrykke sine bekymringer i sitt brev til statsministeren: 

there is a risk, which must not be underrated, that if the United States meets with strong opposition from her 

associates, especially on a matter in which the majority of Americans feel a moral issue is involved, e.g. 

condoning aggression, the United States will become disillusioned with collective security and the United 

Nations and will retire into a kind of armed isolation… Now is the time [Bevin concluded] to build up the 

strength of the free world, morally, economically and militarily with the United States, and at the same time to 

exert sufficient control over the policy of the well-intentioned but inexperienced colossuss on whose co-

operation our safety depends… It can only be done by influencing the United States Government and people, 

not by opposing or discouraging them. (Sitert i Reynolds 1988-89:97)  
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David Reynolds hevder (1986:7) at de fire viktigste områdene i forholdet mellom 

Storbritannia og USA i perioden 1945-1963, var økonomisk politikk, sikkerhet i 

Europa, kald krig-diplomati og en felles global oppdemming mot kommunismen. 

Opprettelsen av NATO blir regnet som en amerikansk-britisk skapelse. Samarbeidet 

var i denne perioden ikke uten gnisninger, men forholdet var tett og viktig for begge 

statene. Det velfungerende personlige forholdet mellom president Eisenhower og 

statsminister Macmillan var en faktor som bidro til å videreutvikle ”the Special 

Relationship”.  

På denne tiden var også samarbeidet innen etterretning, kjernefysiske våpen og 

diplomati sentralt. Blant annet var Storbritannia mellom 1957 og 1962 den eneste 

kjernefysiske makten uten et eget avfyringssystem. Øyriket hadde istedet en 

privilegert adgang til USAs kjernefysiske hemmeligheter og våpen.  

Rasmussen og McCormick (1993:516-519) legger også vekt på at det spesielle 

forholdet kjennetegnes gjennom personlige bånd mellom statslederne, samarbeid på 

elitenivå og en fellesskapsfølelse blant det amerikanske og det britiske folket. De 

mener at et godt forhold mellom statslederne alene ikke er nok til å skape et spesielt 

forhold mellom to stater: ”Ties between leaders are necessarily ephemeral; to be 

special, a relationship between nations must be enduring”, skriver de. De ovennevnte 

hevder at en av de viktigste årsakene til det gode forholdet er fellesverdiene og 

fellesholdningene det amerikanske og det britiske samfunnet deler. Slike fellesverdier 

endrer seg langsommere enn for eksempel at statsledere skiftes ut. Derfor må ”the 

Special Relationship” sees som et fellesskap mellom to samfunn som igjen 

produserer statsledere. Disse statslederne utvikler ofte gode personlige relasjoner. 

Margaret Thatcher eksemplifiserte dette med sin uttalelse på en middag i Washington 

i 1985: ”There is a union of mind and purpose between our peoples which is 

remarkable and which makes our relationship truly a remarkable one. It is special. It 

just is, and that`s that” (sitert i Reynolds 1988-89:89).  

Det har blitt foretatt meningsmålinger helt siden 1960-tallet der det har kommet fram 

at flertallet av britene ser på USA som Storbritannias ”bestevenn” framfor noen 
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annen stat. USA var også det landet som flest briter ville stolt på i en eventuell ny 

krig. På den annen side sa bare 10 prosent at de likte amerikanere veldig godt, og helt 

på slutten av 1980-tallet svarte flere at de følte seg nærmere europeerne enn 

amerikanerne (Rasmussen og McCormick 1993:524).  

Selv om hyppige konsultasjoner forekom mellom de to regjeringene, var man ikke 

enige om alle saker. Politikken som ble ført mot Kina og mot India-Pakistan var 

eksempler på uenigheter, og utenriksminister Eden sa rasende om USA i 1954: ”they 

want to replace us in Egypt… they want to run the world” (sitert i Reynolds 1988-

89:94). Selv om det til tider var store uoverensstemmelser, noe Suez-krisen i 1956 

muligens er det fremste eksempelet på, besto forholdet mellom USA og Storbritannia. 

De ulike britiske regjeringene viste solidaritet med USA offentlig samtidig som man 

jobbet i kulissene med å moderere den amerikanske utenrikspolitikken. Man håpet at 

fellesskapsfølelsen, språket og kulturen ville hjelpe Storbritannia til å få USA med på 

sine preferanser. I praksis var mottoet: ”Never say ”No”, say ”Yes, but” (sitert i 

Reynolds 1988-89:97-98). Et medlem av Storbritannias utenriksdepartement ordla 

seg i 1944 på denne måten om det britisk-amerikanske samarbeidet:  

[…] implies full consultation on all major and many minor issues, but is perfectly compatible with the view that 

if consultations fails [sic] to produce an agreed policy, each partner should be free to follow that policy which 

it thinks best, taking due account of the other`s special interests or susceptibilities. […] (Sitert i Reynolds 

1986:10) 

David Reynolds mener (1988-89:98) at ”the Special Relationship” også må forstås og 

sees som en diplomatisk strategi. Dette var øyrikets forsøk på å håndtere en av 

verdens supermakter, med den hensikt å få gjennomslag for britenes politikk. 

Samtidig skriver Reynolds at det er faktorer som gjør at forholdet mellom USA og 

Storbritannia var tettere og mer spesielt enn mellom andre stater med et vanlig 

bilateralt forhold. Først og fremst var det gjeldende for de hyppige konsultasjonene 

mellom de to regjeringsadministrasjonene. Videre trekker Reynolds frem samarbeidet 

innen etterretning, tett samarbeid mellom de to staters sjøforsvar og samarbeidet 

innen atomvåpen. 
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3.6.2 1960- OG 1970-TALLET  

Etter Macmillans avgang som britisk statsminister i oktober 1963, mistet ”the Special 

Relationship” noe av sin betydning. En av årsakene var å finne på det personlige 

planet. Harold Wilson og Edward Heath fikk aldri den samme gode kontakten med 

presidentene Johnson og Nixon, slik som Macmillan hadde hatt med Eisenhower og 

Kennedy. Allikevel hadde nedturen startet på slutten av Macmillans 

statsministerperiode. Den dypereliggende forklaringen på at det spesielle forholdet 

ble svekket, var å finne i øyrikets nedgang som stormakt, noe som førte til at 

Storbritannia ikke var like verdifull for USA lenger. Storbritannias bidrag til NATO 

sank samtidig som den britiske militærstyrken fortsatt var spredd utover hele verden. 

Svekkelsen som militærmakt skjedde på samme tidspunkt som en økonomisk 

nedgangstid startet for britene (Reynolds 1986:13). Til tross for dette uttalte Harold 

Wilson da han ble statsminister i 1964: ”We are a world power, and a world 

influence, or we are nothing” (sitert i Reynolds 1986:14). 

Tidlig på 1970-tallet hadde Storbritannia mistet ytterligere noe av sin betydning for 

USA. Noen av årsakene var britenes bidrag til NATO og dets ”out-of-area”-

kapabilitet. Styrken i det amerikansk-britiske forholdet henger sammen med 

Storbritannias militære og økonomiske maktsituasjon. Fra 2. verdenskrig fram til 

cirka 1960 var forholdet preget av partnerskap der USA var den dominerende part. 

Etter hvert ble Storbritannias makt mer og mer regional. Forholdet på slutten av 

1970-tallet bar preg av britisk avhengighet av USA framfor et gjensidig 

avhengighetsforhold.  

Fra 1979, og cirka ti år framover, forbedret forholdet seg igjen. Årsaken kan 

oppsummeres i én person: ”The Iron Lady”. 
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3.6.3 FRA THATCHER TIL DEN KALDE KRIGENS SLUTT  

I 1979 overtok det konservative partiet makten i Storbritannia og Margaret Thatcher 

ble ny statsminister etter den sosialdemokratiske James Callaghan. ”The Special 

Relationship” fikk et oppsving ved regjeringsskiftet først og fremst på grunn av den 

personlige kjemien mellom USAs president Ronald Reagan og Thatcher. Reagan 

verdsatte Thatchers innen- og utenrikspolitikk, og Thatcher var den første 

utenlandske lederen Reagan møtte da han tiltrådte som president i 1981. Hun var også 

den første til å møte Reagans etterfølger, George Bush. Thatcher og Reagan sto 

hverandre nært. Det blir hevdet at de hadde et felles verdigrunnlag som bidro til den 

gode personlige relasjonen. I tillegg var de to de siste lederne i USA og Storbritannia 

som skulle føre en felles kamp mot kommunismen og Sovjetunionen (Coker 

1992:408).  

Christopher Coker (1992:408) hevder at årsaken til at Reagan tillot Thatcher og 

Storbritannia å få en sentral rolle, var for å få britenes støtte på de områdene som var 

viktige for Reagan og hans administrasjon. Margaret Thatchers uttalelse under hennes 

første møte med Reagan gav presidenten håp om en slik støtte, og illustrerte samtidig 

hennes innstilling til forholdet til USA: ”Your problems will be our problems and 

when you look for friends we shall be there”. 

Falklands-krigen i 1982 markerte et høydepunkt for Thatcher i hennes forhold til 

Reagan og USA. De tette menneskelige kontaktene mellom det britiske og det 

amerikanske forsvaret og etterretningssamarbeidet, fikk praktisk betydning under 

denne krigen. USAs støtte og samarbeid gjorde det mulig med en tilsynelatende 

selvstendig britisk seier. Øyrikets håndtering av Falklands-krisen gjorde at britenes 

prestisje økte i de politiske kretsene i Washington. Krigen viste også at Storbritannia 

var meget avhengig av USAs logistiske bidrag (Howard 1995:712). 
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3.6.4 THE SPECIAL RELATIONSHIP OVERDREVET? 

Det er enkelte forfattere innen faglitteraturen som hevder at “the Special 

Relationship” var betydelig overdrevet, og at forholdet mellom de to statene ikke var 

og er mer spesielt enn andre bilaterale forhold (Rasmussen og McCormick 1993:519). 

Det hevdes også at det spesielle forholdet hadde langt større betydning for 

Storbritannia enn for USA.  

Det er en markant forskjell på holdningen innen litteraturen om dette emnet, avhengig 

av om den er skrevet av britiske eller amerikanske forskere. Britene legger større vekt 

på det spesielle forholdet, noe som ikke er unaturlig ettersom USA er den parten med 

mest makt og ressurser. David Watt mener at forholdet alltid har vært preget av 

interesser og ikke et dypereliggende bånd mellom de to statene. Dermed fremstår det 

spesielle forholdet ikke som ”spesielt”, men heller som et ordinært forhold mellom to 

stater. Watt påstår også at relasjonen mellom USA og Storbritannia ikke har vært 

hverken viktig eller interessant siden 1970-tallet (Rasmussen og McCormick 

1993:519). 

Selv om forholdet er mye diskutert er det likevel en utbredt enighet om at forholdet 

mellom USA og Storbritannia var og er av intim art (Johansen 2001:16-17). Personer 

som for eksempel David Watt er ikke representativ for det store flertallet i 

faglitteraturen. ”The Special Relationship” har variert i styrke og intensitet gjennom 

etterkrigstidshistorien. Jeg vil i min analyse påpeke at det spesielle forholdet fortsatt 

eksisterer i dag og at det muligens er sterkere enn på lang tid. Dette medfører 

konsekvenser for Storbritannias tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk.  
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4. ANALYSE: STORBRITANNIA SNUR? FRA 
MAASTRICHT TIL ST. MALO 

I dette kapittelet vil jeg analysere min første case som jeg har kalt St. Malo-prosessen. 

For å få en forståelse av prosessen, samt som en del av oppgavens problemstilling, er 

det viktig å gi en framstilling av perioden som ledet fram til St. Malo, nemlig første 

halvdel av 1990-tallet.  

4.1 DEN UNIPOLÆRE VERDENSORDEN 

Slutten på den kalde krigen markerte et brudd med den tradisjonelle 

sikkerhetspolitiske tankegangen som hadde vært gjeldende siden 2 verdenskrig. 

Systemet med to supermakter opphørte, og ble etterfulgt av et unipolært system med 

USA som verdens eneste supermakt. For første gang siden romertiden dominerte én 

stat verdenspolitikken (Waltz 2000:1). Dette fikk betydning for Storbritannia innenfor 

EFs arbeid med å skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk. Kenneth Waltz har 

påpekt (Hansen 2000:113) at antall stormakter i det internasjonale systemet former 

den internasjonale dynamikken og forholdene som de forskjellige statene opererer i. 

For Storbritannia innebar det endrede rammevilkår på starten av 1990-tallet og 

muligheter til et politikkskifte. 

Som jeg har beskrevet i tidligere kapitler hadde EF lenge hatt ambisjoner og konkrete 

planer om et sikkerhetspolitisk samarbeid, men det var først ved inngangen til 1990-

tallet at arbeidet med slike planer kunne intensiveres. NATO ble grunnlagt i 1949, og 

Storbritannias politikk hadde vært at den transatlantiske sikkerhetsorganisasjonen 

skulle være hovedaktør i Europa. I kapittel 3 viste jeg at øyriket har hatt lang erfaring 

i å avvise et sikkerhetspolitisk samarbeid i regi av det europeiske fellesskapet. Det er 

ikke urimelig å hevde at Storbritannia var det største hinderet for at et slikt samarbeid 

skulle kunne tre i kraft på en effektiv måte (Mæland 2002:103).  
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Det fransk-tyske initiativet til en politisk union ble mottatt med tradisjonell britisk 

skepsis. På denne tiden var Thatcher statsminister, og hun uttalte om Kohl og 

Mitterands forslag at det var: ”[…] full of contradictions and… on the whole 

unacceptable” (sitert i Mæland 2002:104). Storbritannia ville aldri gå inn i en union 

der et av målene var en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, sa Thatcher.   

På Roma-møtet i desember 1990 ble det blant annet konkludert med at det var 

ønskelig at den nye europeiske unionen skulle begi seg inn på ”myke” 

sikkerhetsoppgaver (i ettertid definert som Petersberg-oppgaver). Dette samtykket 

britene i, sannsynligvis fordi man ikke anså det som en konkurrent til NATO. 

Regjeringen var villig til å styrke den europeiske pilaren innenfor NATO, men det var 

en dårlig erstatning for de landene i fellesskapet som ivret for en tettere 

sikkerhetspolitisk integrasjon innen Europa (Mæland 2002:102-105). 

I oktober 1991 kom Italia og Storbritannia med en fellesdeklarasjon der de to landene 

la fram synspunkter på hva EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk skulle 

inneholde. Britene var med på dette initiativet for å forsøke å ta lederrollen i frykt for 

de mer vidtgående fransk-tyske planene om samarbeid. Denne erklæringen er 

interessant også fordi det ble understreket at FUSP måtte være underordnet båndene 

til USA og NATO. I skrivet står det at utviklingen mot en sterkere europeisk identitet 

i forhold til forsvar og sikkerhet ”will not be contradictory but compatible with a 

strengthened and reformed NATO” (sitert i Mæland 2002:107). Videre kommer det 

fram at hensikten med en EU-kapasitet på området er å styrke den transatlantiske 

alliansen. London fortsatte satsningen på sin USA- og NATO-linje. 

4.2 MAASTRICHT-TRAKTATEN 

De interne stridighetene i det konservative partiet ble etterhvert store. Dette førte til at 

Thatcher gikk av og ble erstattet av John Major. På Maastricht-toppmøtet 9.-10. 

desember 1991 hadde Storbritannias nye konservative statsminister som hovedmål å 

forhindre forandringer som ville føre til ytterligere og tettere integrasjon (Gowland og 
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Turner 2000:188). Dette gjaldt mange av områdene Maastricht-traktaten favnet, ikke 

minst det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet. Allikevel innså Major-

regjeringen at FUSP ville bli innført. Det var flere årsaker til at Major og hans 

regjering gikk med på at forsvars- og sikkerhetspolitikken måtte få en, forhåpentligvis 

begrenset, rolle i EU. En av grunnene var at man innså at det ikke lenger var like 

innlysende at USA ville ta et ansvar og gå aktivt inn i konfliktområder i Europa. Det 

oppsto til tider krasse diskusjoner mellom Major-regjeringen og Bill Clintons 

administrasjon, og ”the Special Relationship” var i dårligere forfatning enn på lang 

tid. Blant annet var president Clinton på statsbesøk i Tyskland i 1994 der han gjorde 

det klart at USA nå rettet blikket mot Tyskland som spydspiss for det nye gjenforente 

Europa (Kampfner 2004:11). Det førte til at John Major innså at en ”europeisk 

løsning” måtte finnes (Howorth 2000b:22). I tillegg ønsket London også å operere 

som en trojansk hest for NATOs interesser innen et sikkerhetspolitisk samarbeid i EU 

(fra Maastricht-traktaten opererer jeg med betegnelsen EU). Man ville forsikre seg 

om at samarbeidet ble mer en teoretisk framfor en praktisk realitet.  

Britene måtte gi tapt på flere punkter i arbeidet med Maastrich-traktaten. Den 

viktigste britiske seieren var muligens strukturen som begrenset avståelsen av 

suverenitet innenfor pilar 2 i det nye EU-samarbeidet. Det er nettopp denne søylen 

som omhandler EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (Mæland 2002:108). 

Artikkel N i Maastricht-traktaten inneholdt et vedtak om at traktaten skulle bli 

revurdert en gang til med en ny mellomstatlig konferanse i Amsterdam i 1996. Her 

ville blant annet spørsmål om det sikkerhetspolitiske samarbeidet på ny bli tatt opp til 

diskusjon. Den euroskeptiske forsvarsministeren Michael Portillo holdt en tale på den 

årlige konferansen til det konservative partiet i oktober 1995. Dette var en populær og 

publikumsvennelig tale for de konservative tilhørerne. Hovedinnholdet var et angrep 

på en felles forsvarspolitikk for EU samt en europeisk hær: ”The Atlantic Alliance is 

the rock of our defence policy” […] (sitert i Gowland og Turner 2000:202) uttalte 

han. Portillos tale var til tider en harselering av EU og Brussel, slik som her:  
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The European Commission might want to harmonise uniforms and cap badges. Or even to metricate them. The 

European Court would probably want to stop our men fighting for more than 40 hours a week.  

Videre fortsatte han med mer seriøse betraktninger: 

 We will not allow Brussels to control our defence policy. With a Conservative Government Britain will not join 

a single European Army. […]  Britain will not be told when to fight and when not to fight. Mr. Blair has said 

that he will never let Britain be isolated in Europe. An extraordinary statement. Never willing to be isolated 

means never willing to stand up for our vital interests. […] New Labour would hand over Britain`s security to 

union convenors. Not New Labour, real Labour. We know their defence policy. Withdrawal, retreat, surrender. 

Withdrawal from the world. Retreat from our responsibilities. Surrender to European federalism. You can`t 

trust Labour on defence. […] (Sitert i Gowland og Turner 2000:202-203) 

Forsvarsminister Portillo avsluttet sin tale med:  

Let us teach our children the history of this remarkable country… I mean the real history of heroes and 

bravery, of good versus evil, of freedom against tyrrany. Of Nelson, Wellington and Churchill. The history that 

created a sovereign nation. The defence that protected our parliamentary democracy when every country in 

continental Europe fell to the dictators. The defence that will sustain that sovereignty yet. (Sitert i Gowland og 

Turner 2000:202-203) 

Med en slik tale fra Storbritannias forsvarsminister lå det an til at britene ville 

opprettholde sin skepsis til EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske prosjekt før 

toppmøtet i Amsterdam året etter.  

4.3 AMSTERDAM-TRAKTATEN 

Den egentlige utformingen av FUSP begynte med Amsterdam-traktaten noen år 

senere. Major-regjeringen utarbeidet i forkant av Amsterdam-møtet i 1996 et 

dokument med den britiske regjeringens posisjon på områdene Amsterdam-traktaten 

skulle omfatte. Regjeringens syn på det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet i 

EU kommer tydelig fram, og man kjenner igjen Portillos retorikk (og meninger) fra 

året før: 
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[…] questions of defence go to the heart of national sovereignty… They are not matters for decision in the 

European Union. Member States must be free to act in defence of their national interests. Our proposals are 

rooted in that conviction. They are also based on our belief in the overriding importance of the Atlantic 

Alliance as the bedrock of our future security… But in the case of smaller peacekeeping, humanitarian or other 

crisis management operations, it will not always be reasonable to expect the United States or Canada to 

participate. European defence cooperation must therefore be organised in such a way that… European 

countries are also able to act on their own when necessary. (Sitert i Gowland og Turner 2000:198) 

Videre i dokumentet blir VEUs rolle beskrevet: ”In the Government`s view, the WEU 

provides the best framework for the further development of this cooperation…” 

(Gowland og Turner 2000:198). Det blir konkludert med at VEU bør bli opprettholdt 

som en autonom organisasjon, og at organisasjonens kapasitet må utvikles til effektivt 

å kunne håndtere fredsbevarende og humanitære operasjoner. Stikk i strid med 

Major-regjeringens syn gikk Frankrike og Tyskland inn for, på Amsterdam-

konferansen, at VEU på lengre sikt skulle integreres inn i EU (Knutsen 2003:60). 

Dette ble en realitet gjennom Nice-traktaten i 2000. 

Utviklingen mellom de to traktatene på 1990-tallet var tvetydig og til dels negativ sett 

fra den daværende britiske regjeringens ståsted. Amsterdam-traktaten spesifiserte 

nærmere hvilke oppgaver som skulle falle inn under FUSPs ansvarsområde. VEU 

skulle i følge den nye traktaten assosieres enda nærmere med EU. Britene fryktet at 

den europeiske sikkerhetspilaren ville bli for selvstendig i forhold til NATO. Det ville 

igjen innebære at FUSP ville marginalisere NATOs betydning for mange av 

medlemsstatene i EU, stikk i strid med Storbritannias preferanser. En av 

hovedgrunnene bak britisk deltakelse i FUSP var nettopp for å bremse utviklingen av 

en selvstendig og fri EU-kapasitet på det sikkerhetspolitiske området.  

Selv om Amsterdam-traktaten spesifiserte ytterligere hvilke områder som skulle falle 

inn under FUSPs ansvarsområde, var det hovedsakelig ivaretakelsen av såkalte 

”myke” sikkerhetsoppgaver som sto i fokus. En slik vektlegging var i samsvar med 

britiske interesser. 
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4.4 REGJERINGSSKIFTE I STORBRITANNIA   

4.4.1 LABOURS HELOMVENDING 

Samtidig med at John Major og det konservative partiet satt i posisjon, inntraff 

hendelser i Labour som ville få betydning i framtiden for Europas felles 

sikkerhetspolitikk. En mann ved navn Tony Blair overtok som partileder og 

statsministerkandidat etter John Smiths plutselige død i 1994. Det er viktig å påpeke 

at Labours mer positive holdning til EU, sammenlignet med det konservative partiet, 

startet noen år før Tony Blair kom til makten i partiet. Labour foretok på 1980-tallet 

og begynnelsen av 1990-tallet et politikkskifte i sitt forhold til den europeiske 

integrasjonsprosessen. Dette fikk etterhvert også konsekvenser for samarbeidets felles 

sikkerhetspolitikk. Labours kursendring i forhold til EF/EU vises gjennom flere av 

partiets valgmanifest. I manifestet fra 1983 sto det: 

The next Labour government, committed to radical, socialist policies for reviving British economy, is bound to 

find continued membership a most serious obstacle to the fulfilment of those policies. […] British withdrawal 

from the community is the right policy for Britain- to be completed well within the lifetime of this parliament. 

[…] (Sitert i Gowland og Turner 2000:180)  

Dette endret seg. I 1989 utga partiet Labour Party Manifesto for the European 

Elections, der Thatchers EF-politikk ble kritisert. I skrivet sto det at Labour ville 

forandre europapolitikken i positiv retning: 

Labour has a different vision for Europe. We see the need for a Europe which is created for the people, not for 

the multinationals. We need a Europe which is powerful enough to restrain the multinationals and to meet the 

international competition, but democratic enough to avoid the dangers of excessive centralisation. We need a 

Europe with its own role and destiny, but open enough to look beyond its narrow concerns. We need a Europe 

freed from the distortions of the Common Agricultural Policy and which concentrates instead on things it is 

best at doing-helping to strengthen national and European industries, setting common standards and playing 

its part in creating a cleaner, safer world, free from poverty, discrimination and the threat of war. (Sitert i 

Gowland og Turner 2000:179) 

I partiets valgmanifest fra 1992 hadde det skjedd en ytterligere pro-EU utvikling: 
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The Labour government will promote Britain out of the European second division into which our country has 

been relegated by the Tories. […] We shall use that Presidency to end the Tories` opt out from the Social 

Chapter. […] We shall play an active part in negotiations on Economic and Monetary Union. [ …] We shall 

seek fundamental changes in the Common Agricultural Policy. [… ] We shall make the widening of the 

Community a priority. […] (Sitert i Gowland og Turner 2000:181) 

Det kommer tydelig fram fra de ulike partimanifestene at det skjedde en markant 

dreining i Labours politikk i forhold til det europeiske integrasjonsprosjektet. På noen 

år hadde partiet endret holdning. Tidlig på 1980-tallet var Labour meget negative til 

det europeiske fellesskapet. Dette ble snudd til at partiet anså EU som en mulighet til 

å realisere Labours målsettinger. I 1983 ville Labour at Storbritannia skulle melde seg 

ut av EF. I 1992 kritiserte partiet den sittende regjering for å være for negative og lite 

konstruktive i forbindelsen med EU. Det er viktig å påpeke at politikkforandringen 

ikke utelukkende gjaldt unionens felles sikkerhetspolitikk, noe min oppgave setter 

fokus på, men EU som helhet. Allikevel medførte partiets helomvending at synet 

også på en felles europeisk sikkerhetspolitikk ble mer positivt. Forandringene stoppet 

ikke der for Labour. Noen år senere fikk britene en ny statsminister. 

4.4.2 TONY BLAIR 

I 1997 vant Tony Blair og Labour valget i Storbritannia. Seieren ble betegnet som et 

valgskred3. Utenrikspolitikk var ikke et sentralt tema i valgkampen og Blair 

konsentrerte seg lite om det (Kampfner 2004:4). Allikevel hadde Blair helt siden han 

tok over ledervervet proklamert sitt mer positive syn på EU-samarbeidet. Han hadde 

beskyldt den konservative regjeringen for en konsekvent negativ holdning til sine 

EU-partnere. Den nye statsministeren hadde også lovet i valgkampen at under hans 

ledelse ville Storbritannia aldri bli isolert fra Europas gode selskap, noe Blair hevdet 

øyriket var blitt både under Thatchers og Majors ledelse. Forståelig nok ble 

regjeringsskiftet mottatt med forventning og entusiasme fra EU-kommisjonen og 

mange av medlemsstatenes ledere (Gowland og Turner 2000:209), og det faktum at 
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den britiske statsministeren forsøkte å komme overens med sine EU-kollegaer var 

oppsiktsvekkende i seg selv (Kampfner 2004:13). Det var derfor skuffede reaksjoner i 

juni 1997 på at Tony Blair la ned veto mot en gradvis sammenslåing av VEU og EU 

(Howorth 2000b:25). Mange fryktet den nye statsministerens Europa-engasjement 

var på retur. 

Samtidig foregikk konfliktene på Balkan. Blair var bekymret over hvordan krisene 

ble håndtert av USA og mange av EU-landene. I juli 1998 la regjeringen fram et nytt 

Strategic Defence Review praktisk talt uten å rådføre seg med sine europeiske allierte. 

Her ble det også lagt vekt på hvor viktig det var å bevare NATOs betydning, men 

oppmerksomheten ble rettet mot setningen som for første gang i britisk historie 

beskrev ”the vital role of the EU, including through the Common Foreign and 

Security Policy” (Howorth 2000c:382). Det så ut til at Tony Blair hadde krysset 

Storbritannias europeiske Rubicon. 

4.5 ST. MALO 

På et uformelt EU-møte i Pörtschach 24. og 25. oktober 1998 annonserte Blair det 

som generelt blir ansett som det uformelle vendepunktet i det britiske synet på EUs 

felles forsvars- og sikkerhetspolitikk. Blair hevdet at FUSPs kapasitet og status var 

uakseptabel (Biscop 1999:256), og han uttalte på pressekonferansen etter det 

uformelle toppmøtet: ”[…] in respect of common foreign and security policy, there 

was a strong willingness, which the UK obviously shares, for Europe to take a 

stronger foreign policy and security role […]” (sitert i Rutten 2001:1). Blair uttalte 

videre på pressekonferansen at EUs institusjonelle mekanismer ikke må svekke 

NATO, men heller komplimentere den atlantiske alliansen. I tillegg spesifiserte han 

at han ikke snakket om en egen europeisk hær (Rutten 2001:2).  

                                                                                                                                            

3 Partiet fikk 43% av stemmene og flere representanter i parlamentet enn noen gang. Labour fikk et flertall på 179 mandater. 
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Møtet i Pörtschach i Østerrike blir betegnet som starten på St. Malo-prosessen. Tony 

Blair og Jacques Chirac møttes på St. Malo i Frankrike 3.-4. desember 1998. Jolyon 

Howorth (2000a:145) karakteriserer begivenheten som fant sted i Frankrike i 

desemberdagene i 1998 som ”a revolution in military affairs”. Riktignok er det ulike 

meninger om denne karakteristikken, men Blair og Chirac ble enige om en rekke 

tiltak som har potensial til å bli viktige for EU-samarbeidets framtid innen forsvars- 

og sikkerhetspolitikk. Frankrike og Storbritannia ble enige om følgende ti punkter: 

• EU bør få en større militær kapasitet å sette inn til å forhindre konflikter, 

krisehåndtering og fredsoperasjoner. Spesielt skal dette brukes i Europas 

nærområder.4  

• I spesielle situasjoner, der NATO ikke vil stille opp, må EU kunne handle 

selvstendig uten hjelp fra USA. 

• EU og organisasjonens partnerland må forsøke å organisere den militære 

kapasiteten slik at ressursene blir best mulig utnyttet. 

• Det bør innføres konvergenskriterier for forsvarssamarbeidet slik at det blir lettere 

for landene å planlegge forsvarsorganiseringen 

• EU bør utstyre seg selv med institusjonell infrastruktur slik at man får skapt en 

Europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

• Deltakelse fra NATO-land som ikke er EU-medlemmer er nødvendig. 

• EU bør forsøke å maksimere sitt potensial for å samarbeide om våpenproduksjon og 

forsyninger. 

                                              

4 På Helsinki-møtet i 1999 ble dette punktet ytterligere spesifisert til at hovedmålet var en hær med 50-60 000 soldater som 
skulle kunne settes inn på kort varsel. 
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• De fleste av hovedfunksjonene til VEU bør bli overført til EU. 

• Diskusjoner internt i NATO bør lede til enighet med USA om generelle EU-NATO-

spørsmål, operasjonelle strukturer og om fellesaksjoner5

• Alle punktene ovenfor er kompatible med, og komplementære til, en forbedret og 

styrket atlantisk allianse (Howorth 2000a:148-149). 

Et av de meste berømte avsnittene som den franske og den britiske regjeringen ble 

enig om, og som ble lagt fram i en fellesdeklarasjon i St. Malo-erklæringen er: ”[…] 

the Union must have the capacity for autonomous action, backed up by credible 

military forces, the means to decide to use them, and a readiness to do so, in order to 

respond to international crises” (Rutten 2001:8). Bruken av begrepet autonom er 

viktig i denne sammenhengen. Det var første gang ordet ble brukt om en felles 

europeisk sikkerhetspolitikk. Noen vil hevde at hvis autonom skal ha en fruktbar 

mening, må det innebære at EU er villige til å gå inn i militære operasjoner samtidig 

som USA er fullstendige i mot. Man må også være forberedt på en situasjon der 

supermakten overhodet ikke støtter aksjonen materielt. Men dette er ikke intensjonen 

bak bruken av begrepet. Ikke en gang de mest integrasjonsivrige franskmenn legger 

den betydningen i ordet. Et EU som foretar militære operasjoner som USA 

fordømmer er utenkelig og urealistisk, i hvert fall i den nærmeste framtid. (Howorth 

2000a:155). Allikevel var det en ny og oppsiktsvekkende deklarasjon de to landene la 

fram. Etter press fra USA forsøkte Storbritannia i ettertid å fjerne autonom og erstatte 

det med et annet og mindre kontroversielt begrep. Det er derfor essensielt at begrepet 

i ettertid ble brukt også på det fransk-britiske toppmøtet i november 1999, samt på 

møtet i Det europeiske råd i Helsinki i desember 1999 (Howorth 2000a:156). 

I tillegg til målsettingen om å forbedre EUs evne til militær innsats, ble det også 

spesifisert at dette ikke skulle komme på bekostning av medlemslandenes 
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forpliktelser overfor den nye og moderniserte atlantiske alliansen. NATO skulle 

fortsatt være hovedgarantist for forsvaret av EU-landenes territorier. Dette blir 

betegnet av Bjørn Olav Knutsen (2001b:16) som ”et av de viktigste kompromissene i 

St. Malo-deklarasjonen”. Dette kompromisset innebar på den ene siden en britiske 

støtte til en ”militarisering” av EU, og i tillegg en fransk støtte til NATO som 

hovedleverandør av det kollektive forsvaret av EU. 

Frankrike og Tyskland formulerte i 1996 et politisk-militært strategisk konsept. Dette 

blir i ettertid betraktet som et viktig grunnlag for St. Malo-prosessen som startet to år 

etter (Knutsen 2001a:9). Knutsen hevder (2001a:9-10) at St. Malo-erklæringen i 

realiteten var en realisering av de fransk-tyske integrasjonspolitiske målsettinger på 

det sikkerhets- og forsvarspolitiske plan. Han hevder videre at det skjedde en markant 

dreining av den britiske integrasjonspolitikken fra tidligere å knytte det sikkerhets- og 

forsvarspolitiske samarbeidet til NATO og underordne EU de atlantiske 

samarbeidsregimer, til å støtte utbyggingen av et EU som kunne gjøre sin innflytelse 

gjeldende på den internasjonale arenaen. St. Malo må også sees i forbindelse med de 

forpliktelsene medlemslandene måtte inngå ved undertegnelsen av Amsterdam-

traktaten. I artikkel 17 av traktaten står det at FUSP omfatter alle spørsmål 

vedrørende Unionens sikkerhet, herunder en gradvis utforming av en felles 

forsvarspolitikk som vil kunne føre til et felles forsvar, dersom Det europeiske råd 

skulle treffe en avgjørelse om dette (Knutsen 2001a:9-10). 

Det er flere faktorer som hadde betydning for hendelsene bak St. Malo-prosessen. Det 

er relativt liten tvil om at noe skjedde med den britiske posisjonen overfor en felles 

europeisk sikkerhetspolitikk når Tony Blair kom til makten i 1997. Det er derfor 

interessant å se på motivasjonen bak endringen til Blair og den nye regjeringen. 

                                                                                                                                            

5  Her menes såkalte “combined joint task forces (CJTFs). 
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4.6 MOTIVER BAK ST. MALO-PROSESSEN 

4.6.1 PERSONEN TONY BLAIR 

St. Malo-prosessen og endringene som skjedde i Storbritannias politikk blir ofte 

omtalt som ”Blair-initiativet”. Franske embetsmenn har innrømmet at det var 

risikabelt at prosjektet var meget avhengig av én mann. Noen analytikere hevdet at 

dersom Tony Blair skulle falle bort, kunne planene falle sammen. Under den 

konservative regjeringen på 1990-tallet forsøkte Major-regjeringen å bremse 

utviklingen i planene om en fellespolitikk på området. Dette forandret seg da 

sosialdemokratene og Tony Blair overtok. Jeg beskrev i punkt 4.4.1 hvordan Labour 

gradvis skiftet syn på Europa-spørsmålet gjennom en 10-årsperiode. Dette utviklet 

seg ytterligere da Blair ble partileder. Hans innstilling og oppfatning hadde utvilsomt 

påvirkningskraft på Storbritannias posisjon i forhold til en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk.  

 Allikevel er det ikke riktig å kun bruke det personlige engasjementet til den engelske 

statsministeren som årsak til den britiske posisjonsendringen, selv om det utvilsomt 

spilte en sentral rolle. Enkelte forskere hevder det også hadde foregått et kulturelt 

skifte i enkelte britiske departementer som førte til et mer integrasjonsvennelig klima 

(Howorth 2000c:383). I tillegg spilte flere andre faktorer inn i motivasjonen bak 

øyrikets deltakelse i St. Malo-prosessen.   

4.6.2 BALKAN-KONFLIKTENE 

Jolyn Howorth (2000a:145) mener at en av hovedgrunnene til St. Malo-prosessen var 

Balkan-krigene på 1990-tallet. Tony Blair var meget frustrert, hevder Howorth, over 

at han ikke lyktes i å formulere en politikk som kunne hjelpe til å løse konfliktene på 

Balkan. Europeerne hadde vist seg å være fullstendig uforberedt på å håndtere den 

tragiske situasjonen, og Blair anså at EU var uten evne og mulighet til å løse 

problemet. USA viste også manglende vilje til å hjelpe. Videre nevner Howorth 
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(2000c:384) to konkrete motivasjonsfaktorer bak den britiske endringen i tilnærming 

til en felles europeisk sikkerhetspolitikk. Howorth mener Storbritannia har to 

langsiktige strategiske mål: ”1) giving the EU genuine capacity in the defence and 

security field in order to: 2) strengthen and perpetuate the Atlantic Aliance”. Alt dette 

bidro til at Blairs nye regjering ville revurdere den tradisjonelle britiske 

motvilligheten til et europeisk forsvarssamarbeid, en motvillighet som hadde eksistert 

siden 1947.  

4.6.3 ØNSKET OM EUROPEISK FORSVARSSATSNING 

Storbritannia har fremstått som et foregangsland i Europa når det gjelder 

forsvarsrestrukturering og reform. På den europeiske siden i NATO har øyriket 

bidratt til at man har fått integrerte og flernasjonale styrker. I tillegg har britene 

fremstått som langt mer konstruktive i forsvarspolitiske spørsmål sammenlignet med 

Tyskland og Frankrike (Knutsen 2001b:15). Et syn som eksisterte i regjeringskretser i 

Storbritannia på den tiden var oppfatningen om store mangler i forsvars- og 

militærsatsningen i flere av de andre EU-landene. Hvis det var en sikkerhetspolitisk 

satsning i regi av EU som ville få de andre landene til å gå med på økte bevilgninger 

og forpliktelser, var det akseptabelt for Storbritannia.  

4.6.4 EUROPEISK INNFLYTELSE 

Noen analytikere legger vekt på at Tony Blair var opptatt av og innstilt på å spille en 

sentral og betydningsfull rolle i europeisk politikk (Howorth 2000a.:146). Dette 

ønsket fra Blairs side fikk fornyet kraft da Storbritannia valgte å stå utenfor både 

euro- og Schengen-samarbeidet. Statsministeren følte at øyriket i enda større grad enn 

tidligere var i ferd med å bli isolert fra den europeiske integrasjonsprosessen, og 

forsøkte som en erstatning å innta en slags lederrolle i forsvars- og 

sikkerhetspolitikken. Nils Morten Udgaard, utenriksredaktør i Aftenposten, anfører 

(Aftenposten 16.12.1998) at Blair står i en gammel britisk diplomatisk tradisjon. 

Denne tradisjonen representerer holdningen om at Storbritannia aldri må tillate at én 
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nasjon eller én maktgruppering blir dominerende på Kontinentet og undergraver 

britisk innflytelse. Udgaard hevder dette fikk britene til å gå inn i EF i 1973 da den 

forholdsvis nye organisasjonen hadde vist seg å være vellykket. I 1998 sto man like 

foran innføringen av euro i 12 EU-land, og det var nøyaktig samme avveining fra 

Blair i 1998 som fra statsminister Heath på 1970-tallet. Innføringen av euro var nok 

et avgjørende skritt framover for EUs idé, og enda en gang skjedde det uten britisk 

deltakelse. Blair måtte kompensere for dette ved å involvere seg på et annet felt. 

Knutsen hevder derimot (2001a:10) at det er lite som tyder på at bakgrunnen for den 

britiske snuoperasjonen hadde noe å gjøre med en sterkere europeisk orientering hos 

britene, men heller en pragmatisk tilpasning til nye maktpolitiske realiteter som ville 

resultere i at Storbritannia ville risikere ytterligere marginalisering om ikke effektive 

tiltak ble satt i gang. Videre mener Knutsen at dette momentet blir ekstra tydelig når 

man analyserer de britiske holdningene til det europeiske sikkerhetsprosjektet. 

Britene fokuserer i langt større grad enn sine europeiske kollegaer på de praktiske 

aspektene ved ESDP. Storbritannia er mindre opptatt av det institusjonelle 

rammeverket som mål i seg selv, og mener at rammeverket bør etableres av de 

praktiske erfaringer man har gjort på området. I tillegg er britene mindre opptatt av 

hvordan ESDP kan sees som ledd mot et mer integrert politisk fellesskap i Europa. 

Mange av EU-landene på kontinentet ser på FUSP som EUs ”hjerte”. FUSP har en 

verdi i seg selv, noe som kom tydelig fram i en uttalelse av Jacques Delors i 1991: 

”Unionens hjerte, dens motor er ønsket om å skape en felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk […]” (sitert i Knutsen 2001a:11). 

Frankrike har alltid hatt mistanke om og beskyldt Storbritannia for å opptre som en 

trojansk hest for USA i EU-samarbeidet (Howorth 2000a:147). Spesielt var dette 

gjeldende når Charles de Gaulle var president, men også i nyere tid har liknende 

meninger eksistert. Hvis Tony Blair og Storbritannia ville ta mer initiativ, og dermed 

få mer makt i EU, er det liten tvil om at britiske tilnærmelser innen det europeiske 

sikkerhetspolitiske samarbeidet var og er et skritt i riktig retning. Med tanke på den 

tidligere britiske skepsis til de ulike forslagene som har kommet siden 2. verdenskrig, 
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var posisjonsendringen som ble iverksatt ved Blairs maktovertakelse positive nyheter 

for integrasjonsivrige franskmenn og det øvrige Europa. 

4.6.5 FORHOLDET TIL USA 

Selv om mange mener det var en økende uro fra Blairs side over å bli isolert i EU-

samarbeidet hevder andre analytikere at forholdet til USA var årsaken til det britiske 

kursskiftet. Tidligere var det en oppfatning på øyriket om at hvis Europa skapte en 

sterk forsvars- og sikkerhetspolitikk, ville det oppstå en fare for at USA kunne 

redusere sitt militære engasjement i Europa. Som Jolyon Howorth (2000a:145) har 

formulert det: ”That concern- first formulated in Whitehall early in 1947- was still 

the orthodox view in summer 1997”. Ettersom den kalde krigen kom lenger unna 

politikernes bevissthet, trodde flere at USA ikke ville garantere for Europas sikkerhet 

med samme styrke og engasjement som under den kalde krigen. Det rådende synet 

ble etter hvert at et fortsatt sterkt og velfungerende NATO (og dermed forpliktelse fra 

USA) var avhengig av en reell felles europeisk sikkerhetspolitikk. Et sterkt FUSP ble 

ansett fra Londons side som det beste argumentet mot den økende amerikanske 

kritikken. I forholdsvis lang tid hadde ledende politikere i den amerikanske 

Kongressen argumentert for at Europa måtte begynne å bidra mer selv til sin egen 

militære sikkerhet.  Dette gjaldt også for president Bill Clinton som i mai 1997 var på 

visitt hos statsminister Blair i Downing Street. Budskapet fra Clinton til Blair var at 

britisk innflytelse i Washington ville i framtiden avhenge av britisk innflytelse i 

Europa. Oppfatningen i amerikansk politikk om at byrdene måtte deles var utbredt. 

Samtidig var det en økende isolasjonistisk tendens flere steder i USA og et sterkt 

FUSP kunne være med på å stanse slike planer. Et isolert USA har vært britenes 

skrekk helt siden slutten av 2. verdenskrig, og samarbeid om deres europeiske 

nemesis var i britenes egen nasjonale interesse for å stoppe isolasjonistiske tendenser 

fra USA (Howorth 2000a:146).  
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4.6.6 EN ENDRET BRITISK SIKKERHETSOPPFATTELSE 

En sentral årsak bak Storbritannias initiativ til et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid 

innen EU var den endrede britiske sikkerhetsoppfattelsen på 1990-tallet. 

Sikkerhetsoppfattelsen endret seg ikke automatisk av at den kalde krigen sluttet, men 

styrkeforskyvninger i det internasjonale systemet kan føre til en endring i aktørenes 

stimuli (Hansen 1999:13).  Med slutten på den kalde krigen startet en prosess mot en 

endret britisk sikkerhetsoppfattelse. Sovjetunionen representerte ikke lenger en 

trussel mot Vesten, noe som tidligere hadde ført til at trusselbildet var høyt for 

Storbritannia og de andre statene i EF. Endringer i det internasjonale systemet gav 

endrede britiske sikkerhetsvilkår, noe som igjen var med på å endre den britiske 

sikkerhetsoppfattelsen. Dette resulterte i at Storbritannia kunne orientere seg tettere 

mot det europeiske integrasjonsprosjektet og føre en bredere sikkerhetspolitikk. 

Årsaken til det var at det internasjonale trusselbildet var lavt, spesielt sammenlignet 

med perioden fra 1945 til 1990 (jeg vil etter analysen av Irak-krigen 2003 vise 

hvordan dette kan illustreres). Etter den kalde krigens slutt, er vanligvis betydningen 

av en bredere sikkerhetspolitikk at økonomisk, sosial, politisk og miljømessig 

utvikling har blitt inkludert i sikkerhetsbegrepet (Kristoffersen 2002:514). EU viste 

dette gjennom de såkalte ”myke” sikkerhetsoppgavene fellesskapet tok på seg, noe 

britene støttet.  

4.6.7 HARD WORK OG FLOCKING 

Betegnelsen ”hard work” er et av kjennetegnene ved unipolaritet. Stater må belage 

seg på å ta et større ansvar for sin egen sikkerhet når det internasjonale systemet ikke 

lenger er polarisert, og det vil forekomme en tendens til regionalisering (Hansen 

2000:125-126). 

Som jeg har beskrevet i dette kapittelet tok Storbritannia langt flere initiativ, til å 

skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk, på 1990-tallet enn tidligere. Fra å være 

en av hovedårsakene til at fellesskapets sikkerhetspolitikk ikke fungerte, ble øyriket 

drivkraften sammen med Frankrike. EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk var et 
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av mange elementer som bidro til organisasjonens revitalisering etter den kalde 

krigens slutt, og man så en tendens til regionalisering av den internasjonale 

politikken. 

Den dominerende staten frykter ikke at stater vil skifte side i systemet. Det er fordi 

det ikke eksisterer en annen supermakt stater kan bedrive ”flocking” mot, og dermed 

er den dominerende staten i en posisjon der den kan sette krav. Allerede under Major-

regjeringen var øyriket bekymret over at USA ikke ville involvere seg i 

konfliktområder i Europa på samme måten som de siste 45 årene. Det ble et stadig 

større krav fra ledende amerikanske politikere om at europeerne måtte involvere seg i 

langt større grad i sin egen sikkerhet. Storbritannia var et av landene som tok størst 

ansvar. Ved sin initiativ- og lederrolle kunne de ulike regjeringene sørge for at en 

felles europeisk sikkerhetspolitikk ble utviklet på en måte som passet britisk politikk. 

Da fikk man tilfredstilt kravene fra USA om ”burden sharing”, og samtidig bidratt til 

å motvirke isolasjonstendenser fra amerikansk side.  

Teorien om ”flocking” predikerer at stater følger etter hvis supermakten, av 

sikkerhetspolitiske årsaker, krever det. Derimot hvis det internasjonale trusselbildet er 

lavt, vil de andre statene høyst sannsynlig distansere seg. Årsaken er at de frykter 

avhengighet og dominans i ettertid. Som skrevet i teorikapittelet er det viktig å merke 

seg at det ikke er noen garanti for at stater vil handle etter forventningene man har 

under den gjeldende verdensordenen, men tendensen vil være at flertallet av statene 

vil bedrive ”flocking”. Det kan tyde på at Storbritannias politikk i årene rundt St-

Malo-prosessen ble utformet på en måte som til en viss grad styrker teorien om 

”flocking”. Behovet for sikkerhet fra den unipole, USA, var ikke førsteprioritet i 

disse årene. Øyriket kunne tillate seg å arbeide for å styrke en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk, ikke utelukkende på grunn av sikkerhetshensyn, men også av 

andre årsaker. Faren for å bli marginalisert i integrasjonsprosessen gjorde at Blair-

regjeringen kunne orientere seg tettere mot Europa og føre en bredere 

sikkerhetspolitikk.  
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4.7 USAs REAKSJONER 

”Whatever its ambitions regarding defence, Europe is a worry” blir det ofte sagt om 

USAs innstilling til en felles europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hva var USAs 

reaksjoner på St. Malo-prosessen? Det var tross alt supermaktens nærmeste 

europeiske allierte som var initiativtaker til et historisk europeisk sikkerhetspolitisk 

tiltak. 

Fra USAs ståsted var det både beroligende og urovekkende at Storbritannia var i 

førersetet til ESDP. Det var beroligende fordi man stolte på USAs tradisjonelle 

allierte, og når det handlet om den atlantiske alliansen var øyriket og USA som regel 

enige. Allikevel var bekymringen at Tony Blair kunne være villig til å svekke det 

spesielle forholdet til USA for å få større makt og innflytelse i EU (Sloan 2000:viii). 

Dette kunne fra Blairs side være et forsøk på å kompensere for britenes nei til euro og 

Schengen-samarbeidet. 

Rett etter Blairs utspill i Pörtschach i Østerrike ble det fra USAs side satt spørsmål 

ved seriøsiteten i Blairs forsvarsplaner. Forslaget fra den britiske statsministeren kom 

overraskende på mange. Stanley R. Sloan er rådgiver i internasjonale 

sikkerhetsspørsmål, og han hevder (2000:15) at representanter for det britiske 

utenriksdepartementet uttalte til ham at Blair-initiativet på daværende tidspunkt var 

lite forberedt og besto kun av to taler. Man skulle begynne å jobbe videre med 

planene når Blair returnerte til London fra Pörtschach. Eventuelle tvil fra amerikansk 

hold om seriøsiteten i Blairs planer for en felles europeisk sikkerhetspolitikk forsvant 

da president Chirac og Tony Blair møttes på St. Malo i desember 1998. 

Ifølge representanter i Clinton-administrasjonen (Sloan 2000:16) ble etter hvert de 

nye europeiske forsvars- og sikkerhetsplanene godt mottatt i regjeringskretser. Man 

hadde tiltro til Tony Blair og Storbritannia, til tross for at planene kunne minne om 

tidligere franske initiativ på å skape en fellespolitikk på området. Utenriksminister 

Madeleine Albright presenterte noen punkter som en påminnelse på uønskede 
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konsekvenser av St. Malo-prosessen. Disse punktene ble kalt ”the three D`s` 

(Knutsen 2003:63; Sloan 2000:16-17): 

- ”Decoupling”: Man ønsket ikke at avstanden mellom USA og Europa skulle øke 

- ”Duplication”: Det var ikke ønskelig at EU skulle skape identiske strukturer som 

allerede eksisterte effektivt i NATO. Dette ville være lite økonomisk hensiktsmessig 

på et tidspunkt da EU-landene brukte stadig mindre penger og ressurser på forsvaret. 

- ”Discrimination”: EU måtte ikke diskriminere de NATO-landene som ikke var 

medlemmer av EU.  
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5. EUs SIKKERHETSPOLITIKK I UTVIKLING 

5.1 KØLN OG HELSINKI  

Etter St. Malo fortsatte utviklingen mot en felles europeisk forsvars- og 

sikkerhetspolitikk. EUs regjeringssjefer var samlet i Det europeiske råd i Køln i juni 

1999. Der ble medlemslandene for første gang enige om å forplikte seg til en felles 

europeisk forsvarspolitikk i regi av EU. En erklæring ble fremlagt, og St. Malo-

prosessens tanker og retorikk ble videreført: 

To this end, the Union must have the capacity for autonomous action, backed up by credible military forces, the 

means to decide to use them, and a readiness to do so in order to respond to international crises without 

prejudice to actions by NATO. […] (Sitert i Rutten 2001:41; van Ham 2001:9)  

EU-landene begynte på Køln-toppmøtet også å forberede de ulike 

bestemmelsesprosedyrene og mekanismene for krisehåndteringsoperasjoner og EU-

ledede militæroppgaver. Storbritannia og Italia la i juli samme år fram et forslag der 

de to landene foreslo kriterier for å fremme en forbedret og styrket europeisk 

forsvarskapasitet. Det ble samtidig spesifisert at denne styrkede forsvarskapasiteten 

skulle foregå i samarbeid med landenes tradisjonelle allierte (Rutten 2001:46). Blair 

og Chirac møttes igjen i november 1999. Dette møtet foregikk nesten ett år etter St. 

Malo-prosessens start, og de gjentok denne gangen hovedlinjene i det som ble 

bestemt i Frankrike i desember 1998 (Rutten 2001:77-78). Tony Blair og hans 

regjering var i denne perioden hele tiden initiativtaker når tema var en felles 

europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Finland overtok presidentskapet i EU for høsthalvåret 1999, og det neste møtet i Det 

europeiske råd ble dermed arrangert i Helsinki i desember. Vedtakene som ble gjort i 

Køln ble formalisert i Helsinki. Selv om flere saker ikke fikk en løsning, ble statene 

enige om en framtidig europeisk forsvarsstruktur. Mer spesifikt vedtok Det 
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europeiske råd det som i ettertid er kjent som Helsinki Headline Goals: 1) En styrke 

på 60 000 personell skulle opprettes innen 2003. Denne styrken måtte være klar til 

aksjon på 60 dager og den måtte kunne være i funksjon i minst et år. Styrkens 

oppgaver var å være kapabel til å utføre humanitære redningsoppgaver og 

fredsoperasjoner (kjent som Petersburg-oppgaver). 150 000 disponible soldater var 

nødvendig for å skifte ut deler av styrkene etter behov. 2) Nye politiske og militære 

strukturer ble også opprettet (Schake 2001:2, van Ham 2001:10). 

5.2 ET NYTT ÅRHUNDRE OG 11. SEPTEMBER 

Arbeidet med å skape en felles forsvars- og sikkerhetspolitikk fortsatte etter at 

feiringen av overgangen til et nytt århundre hadde lagt seg. På en konferanse i 

Brussel høsten 2000 forpliktet medlemsstatene seg til å skape en styrke som alt i alt 

skulle bestå av 100 000 soldater, cirka 400 kampfly og 100 skip (Braillard et.al 

2002:3). På toppmøtet i Nice i desember samme år ble det bestemt at det meste av 

VEUs funksjoner skulle absorberes inn i EU, og utenriksminister Anthony Edens idé 

fra 1954 var nå en del av det europeiske integrasjonsprosjektet. Hyppigere og dypere 

konsultasjoner mellom EU og NATO ble også vedtatt i tillegg til et detaljert forslag 

om hvordan EU kunne ta i bruk NATOs midler i operasjoner EU selv leder (Braillard 

et al. 2002:3). 

I januar 2001 tiltrådte George W. Bush som USAs 43. president. Bush besøkte 

Gøteborg i juni samme år, og her fikk han treffe EUs regjeringssjefer som var samlet 

til et nytt møte i Det europeiske råd. Dette var det første toppmøte med Bush, hans 

nye administrasjon og EU. Ingen offisielle dokumenter foreligger fra 

sammenkomsten, men lite visste de nok om hva som kom til å skje. Om noen få 

måneder skulle det internasjonale samfunnet bli forandret. Det gjaldt også for 

Storbritannias tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk. 



 64 

5.2.1 EUROPEISK SOLIDARITET ETTER 11. SEPTEMBER 

Terrorangrepet på USA 11. september 2001 førte til en europeisk solidaritetsfølelse 

med USA. Den tradisjonelt anti-amerikanske franske avisen Le Monde skrev på 

forsiden ”We Are All Americans Now”, og den britiske Dronningen beordret vaktene 

på Buckingham Palace til å spille ”The Star Spangled Banner” som et symbol på det 

britiske folkets sympati med USA (Shawcross 2004:49).  

Det europeiske råd møttes dagen etter angrepet og ”appalled” var den første 

reaksjonen fra EU. Det var en samlet europeisk organisasjon som ga sin støtte til den 

terrorrammede supermakten, og markerte samtidig sin medfølelse med ofrene og det 

amerikanske folket. EU bestemte at fredag 14. september skulle være en sørgedag i 

EU-landene, samt at dagen skulle markeres med tre minutters stillhet klokken 12. 

”These horrendous acts are an attack not only on the United States but against 

humanity itself and the values and freedom we all share. The life and work of our 

open and democratic societies will continue undeterred”, uttalte EU dagen etter 

angrepet (Rutten 2002:143). 

Den 14. september utga alle EUs stats- og regjeringssjefer en felleserklæring der de, 

ikke bare uttrykte sin støtte og medfølelse med det tragiske som hadde skjedd, men 

de kom også med lovnader om konkrete tiltak for hvordan EU skulle reagere etter 11. 

september: 

- EU må forplikte seg til å forsvare rettferdighet og demokrati på et globalt nivå. 

Organisasjonen må arbeide for et internasjonalt rammeverk av sikkerhet, utvikling og 

bidra til en internasjonal bekjempelse av terror. 

- EU må fortsette å utvikle organisasjonens felles utenriks- og sikkerhetspolitikk med 

det mål at EU er kapabel til å uttale seg klart og tydelig med en felles stemme.  

- Den europeiske forsvars- og sikkerhetspolitikken må fungere så fort som mulig. EU 

vil arbeide for å styrke sin etterretningsinnsats i arbeidet mot terror. 
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- EU vil jobbe med å styrke sin juridiske kapasitet (Rutten 2002:148). 

Senere i samme måned kom et møte i stand mellom USAs utenriksminister Colin 

Powell og EU. Organisasjonen var representert ved den belgiske utenriksministeren 

Michel (Belgia hadde formannskapet i EU høsten 2001), EUs utenrikspolitiske 

talsmann Javier Solana og kommisjonær for eksterne relasjoner Chris Patten. 

Formålet med besøket var å diskutere forslag som skulle kunne begrense den 

internasjonale terrorismen. En fellesuttalelse ble utgitt: 

In the coming days, weeks and months, the United States and the European Union will work in partnership in a 

broad coalition to combat the evil of terrorism. We will act jointly to expand and improve this co-operation 

world-wide. We will mount a comprehensive, systematic and sustained effort to eliminate international 

terrorism- its leaders, its actors, its networks. […] (Sitert i Rutten 2002:149) 

Selv i tiden rett etter terrorangrepet på USA maktet EU å gjøre bestemmelser 

angående unionens felles sikkerhetspolitikk. Det europeiske råds møte i 

Laken/Brussel i desember 2001 var en milepæl i fellesskapets historie. ESDP ble 

erklært operativ og samtidig gjort i stand til å gjennomføre krisestyringsoperasjoner 

(Knutsen 2003:66).  

Som jeg her har gitt en kort fremstilling av, eksisterte det en felleskapsfølelse og 

solidaritet mellom USA og EU i tiden etter 11. september 2001. Dette fikk en brå 

slutt mindre enn et år etter angrepet, og forholdet mellom USA og Europa skulle bli 

betraktelig forverret.  
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6. ANALYSE: IRAK-KRIGEN 2003, 
STORBRITANNIA VENDER SEG VEKK FRA EU? 

When people say to me: `Why are you risking everything… on this issue?` I say I do not want to be the prime 

minister at whom people point a finger back in history and say: `He knew perfectly well that these threats were 

there and he did not do anything about it. (Tony Blair)  

Nesten 5 år etter møtet på St. Malo gikk Storbritannia og USA til krig mot Saddam 

Hussein og Irak. EU var dypt splittet, og planene til Tony Blair og Jaques Chirac fra 

1998 om å videreutvikle en felles europeisk sikkerhetspolitikk var i krise.  

I det følgende kapittel skal jeg analysere Storbritannias politikk i forhold til Irak-

krigens utbrudd i mars 2003. Jeg skal forsøke å finne ut av årsakene til øyrikets 

posisjon i forbindelse med krisen, og konsekvensene det fikk for EUs felles 

sikkerhetspolitikk. Det relevante for min oppgave er å stille spørsmålet om hvorfor 

Tony Blair og hans regjering handlet på en måte som gikk på bekostning av arbeidet 

med å skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk.  

6.1 ET MER ALVORLIG TRUSSELBILDE FOR 
STORBRITANNIA? 

What happened on 11 September has changed the psychology of America- that is clear- but it should have 

changed the psychology of the world.  (Tony Blair) 

Denne oppgaven handler ikke om konsekvensene 11. september fikk for 

verdenssamfunnet. Men, for å kunne analysere Storbritannias handlinger i forkant av 

Irak-krigen i 2003, og betydningen det fikk for øyrikets tilnærming til en felles 

europeisk sikkerhetspolitikk, er det helt nødvendig å ha i minne og å forstå 

endringene som fant sted for Storbritannia og det internasjonale samfunnet etter 

angrepet 11. september 2001.  
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Terrorangrepet mot USA sjokkerte en hel verden, ikke minst det britiske folket. Tony 

Blair og Storbritannia definerte seg selv som USAs hovedallierte etter angrepet på 

supermakten. Den britiske statsministeren foretok blant annet en rundreise for å skape 

en internasjonal enhet mot terrorisme, og han la vekt på i flere taler at han så for seg 

Storbritannia i førersetet i kampen mot terrorisme. Øyrikets profilerte posisjon, og 

dets nære forhold til USA, hadde ført til at britene i økende grad fryktet for sin 

sikkerhet og for framtidige terrorhandlinger (Coates og Krieger 2004:75). En 

konsekvens av det var at sikkerheten ble skjerpet. Storbritannias handlinger i 

forbindelse med krisen i Irak hang nøye sammen med 11. september-angrepet, og 

professorene David Coates og Joel Krieger (2004:43-46) hevder at øyrikets reaksjon 

på terrorangrepet gikk lengre enn andre land på flere måter. Tony Blair gikk 

umiddelbart ut og hevdet at dette var ”on any basis the worst terrorist atrocity since 

the War perpetrated against British citizens”. Statsministeren vinklet videre angrepet 

som en aksjon mot britiske interesser og mot verdiene til den siviliserte verden. Den 

offisielle uttalelsen fra Downing Street den 11. september var:  

[…] This is not a battle between the United States of America and terrorism, but between the free and 

democratic world and terrorism. We therefore here in Britain stand shoulder to shoulder with our American 

friends in this hour of tragedy, and we, like them, will not rest until evil is driven from our world. 

Tony Blair tilførte et moralsk aspekt til reaksjonene etter terrorangrepet. Han 

argumenterte for at krigen mot terror var en rettferdig krig der det gode sto mot det 

onde. Han sammenlignet britisk deltakelse i krigen mot terror med Kosovo-krigen, en 

krig som fikk stor internasjonal støtte.  

Blair-regjeringens løfte om å stå skulder ved skulder med USA i kampen mot 

terrorisme ble opprettholdt. Øyriket deltok i angrepet mot Taliban-regimet i 

Afghanistan der det britiske flyvåpenet, RAF, hadde en sentral rolle. 

Handlingene 11. september fikk også konsekvenser for det internasjonale samfunnet, 

noe som er i samsvar med den rådende oppfatningen innen faglitteraturen på området. 

Geoffrey Wheatcroft har beskrevet 11. september som ”a day when consciousness 
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changed”, og som ”a turning point” (sitert i McGoldrick 2004:21). USAs daværende 

ambassadør for krigsforbrytelser, Pierre-Richard Prosper, uttalte at “[…] The tragic 

events of september 11th have forced us to re-examine our traditional notions of 

security, our understanding of our attackers, and our approaches to bringing the 

perpetrators to justice” (sitert i McGoldrick 2004:21). 

Den konservative støttespilleren til president Bush, Charles Krauthammer, 

(McGoldrick 2004:18) hevder at hverken masseødeleggelsesvåpen eller ustabile 

stater var unormalt, men forbindelsen mellom de to var uvanlig. Denne 

kombinasjonen ble mer synlig etter 11. september. Terrorangrepet forandret også 

oppfatningen om kjernefysisk avskrekking. Krauthammer mener (McGoldrick 

2004:18) at gjennom hele 1990-tallet representerte masseødeleggelsesvåpen ingen 

umiddelbar fare ettersom de konvensjonelle oppfatningene om gjensidig avskrekking 

fortsatt holdt stand. 11. september viste at fienden kunne være vanskelig både å finne 

og avskrekke. I tillegg kunne fienden være utstyrt med masseødeleggelsesvåpen: 

”[…] The possible alliance of rogue states with such undeterrables and undetctables- 

and the possible transfer to them of weapons of mass destruction- present a new 

strategic situation that demands a new strategic doctrine”, hevdet Krauthammer. 

USAs utenriksminister Colin Powell formulerte seg på liknende måte da han påpekte 

faren ved å tillate masseødeleggelsesvåpen i Saddam Husseins kontroll ”not in a post-

11-september world” sa Powell.  President George W. Bush gikk inn for en politisk 

doktrine som innebar å aksjonere før en eventuell fiende går til angrep: “The attcks of 

September the 11th, 2001 showed what the enemies of the United States did with four 

airplanes. We will not wait to see what terrorists or terrorist states could do with 

weapons of mass destruction” (sitert i McGoldrick 2004:18). 

6.2 ET SPLITTET EU 

I 2002 ble det klart at Storbritannia og Tony Blair innså at Irak var neste skritt i 

krigen mot terror (Coates og Krieger 2004:49), og man ville gå sammen med USA i 

et forsøk på å fjerne Saddam Husseins regime og hans mulige lager av 
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masseødeleggelsesvåpen. Blair påpekte på den tiden at et samarbeid ikke var det 

samme som blind lojalitet til supermakten, og han uttalte: ”Vi kan ikke la 

amerikanerne være alene om å konfrontere Irak” (sitert i Aftenposten 3.9.2002). Han 

mente også at det ikke var mulig å la være å gjøre noe med Irak-spørsmålet. Allerede 

fra april 2002 presset Blair Bush-administrasjonen i håp om at de ville gjøre sitt 

ytterste for å få et FN-mandat før en eventuell krig (Coates og Krieger 2004:51). EUs 

utenrikspolitiske talsmann, Javier Solana, tok avstand fra planene om intervensjon i 

Irak. EU stilte seg negativ til et preventivt angrep, og Solana hevdet at et angrep på 

Irak uten FNs godkjennelse var uforenlig med internasjonal lov (Aftenposten 

7.9.2002). Selv om Solana uttalte seg på vegne av EU var organisasjonen splittet i 

Irak-saken. Så lenge fellesskapets største militærmakt, Storbritannia, var på USAs 

side i konflikten, gav Solanas uttalelser liten mening. Mer interessant er det at ”det 

gamle Europa6”, som USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld kalte Frankrike og 

Tyskland (Matlary 2003a:93), markerte seg tidlig som motstander av USAs planer. 

Schröder møtte Chirac til et fransk-tysk toppmøte i den tyske kanslerens hjem i 

Hannover i september 2002. På møtet kom det fram at Tysklands politikk var et nei 

til både militære og økonomiske aksjoner mot Irak, og begge landene ville at 

våpeninspektørene skulle få returnere til Irak uten betingelser.  

Statsminister Tony Blair forsøkte fra starten å opptre som en slags brobygger mellom 

sin amerikanske allierte og sine europeiske EU-partnere. Han arbeidet for å få 

legitimitet i FN til å gå til aksjon mot Saddam Husseins Irak, noe som ville være i 

samsvar med britenes ønske, og flere av de andre EU-landene. I en tale for mer enn 

150 britiske toppdiplomater sa Blair ”Vi må forbli USAs nærmeste allierte, og bruke 

vår innflytelse for å få dem til å fortsette sin agenda. Vi er ikke USAs allierte fordi de 

er en stormakt, men fordi vi deler deres verdier”. I samme tale understreket Tony 

Blair Storbritannias rolle som brobygger: ”Også her kan vi virkelig bidra til å bygge 

                                              

6 USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld uttalte følgende i forkant av Irak-krigen: ”Germany has been a problem and 
France has been a problem. But you look at vast numbers of other countries in Europe, they`re with the [United States]. 
You`re thinking of Europe as Germany and France. I don`t. I think that`s old Europe” (Shawcross 2004: 126). 
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bro mellom USA og Europa. Og en større forståelse mellom de to er nødvendig. 

Europa må samarbeide med USA, ikke være dets motstander” (sitert i Aftenposten 

8.1.2003). 

6.3 YTTERLIGERE SPLITTELSE I EUROPA OM FN-
SPØRSMÅLET 

FNs rolle, og organisasjonens våpeninspektører, var under hele opptakten til Irak-

krigen et sentralt stridstema som delte EU opp i forskjellige blokker. Tony Blair og 

Storbritannia gjorde det klart at de ville arbeide for en ny resolusjon i FNs 

sikkerhetsråd før det ville bli aktuelt med bruk av militærmakt overfor Irak. Samtidig 

sa statsminister Blair at det ikke var utelukket at man kunne gå til krig sammen med 

USA uten FNs godkjennelse (Aftenposten 22.1.2003). Slike uttalelser forsterket 

inntrykket mange av EU-statene hadde om at Storbritannia var villige til å støtte USA 

uansett hva FN måtte mene om militæraksjoner. Offisiell tysk politikk var at de ikke 

ville stemme for en krig mot Irak. Schröder gikk i mot et angrep på Irak uansett hva 

Sikkerhetsrådet måtte mene om spørsmålet, mens Frankrike krevde en FN-resolusjon 

(Matlary 2003b:101). 

I slutten av januar 2003, i en sjelden felleserklæring, samlet EUs utenriksministere 

seg om en erklæring som ønsket velkommen FN-inspektørenes ønske om å fortsette å 

intensivere sine våpeninspeksjoner og observasjoner. Alle EUs medlemsland stilte 

seg bak erklæringen (Aftenposten 27.1a.2003). Det innebar at Storbritannia, 

Frankrike, Tyskland og Spania (alle fire satt i FNs Sikkerhetsråd på den tiden) også 

stilte seg bak EUs felleserklæring. En ny krig mot Irak kunne dermed muligens bli 

unngått hvis våpeninspektørene fikk utføre arbeidet sitt. Samtidig måtte Saddam 

Hussein imøtekomme USA og verdenssamfunnets ønsker. De samme landene greide 

ikke å bli enige om hvorvidt det var nødvendig med en ny resolusjon i 

Sikkerhetsrådet for å godkjenne et angrep på Irak. Allikevel ble helheten i utspillet 

tolket som at EU gav Irak en siste mulighet til å løse konflikten. Blair uttalte at 

”våpeninspektørene burde få den tiden de trenger”. Denne uttalelsen ble oppfattet 
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som om Storbritannia forsiktig forsøkte å tilnærme seg de to andre stormaktene i EU-

samarbeidet, nemlig Frankrike og Tyskland. Blair sa i samme intervju at det er ”svært 

viktig” å få til en FN-resolusjon for å sette i gang et angrep mot Irak. Blair sa også at 

han kun støttet et angrep uten FN-resolusjon hvis et av veto-landene i Sikkerhetsrådet 

la ned veto uten en god grunn. Den franske forsvarsministeren Michele Alliot-Marie 

påpekte at Frankrike kun ville delta i et angrep på Irak hvis FNs våpeninspektører 

fant beviser for at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Saddam Hussein måtte i 

tillegg også nekte å ødelegge eventuelle våpen for at Frankrike skulle kunne være 

med på et angrep (Aftenposten 27.1b.2003). 

Den 30. januar 2003 skrev lederne i 8 europeiske land et brev der de markerte sin 

enighet og støtte til USA i Irak-konflikten. Brevet ble forfattet av Aznar (Spania), 

Barroso (Portugal), Berlusconi (Italia), Havel (Tsjekkia), Medgyessy (Ungarn), 

Miller (Polen), Fogh Rasmussen (Danmark) og Tony Blair fra Storbritannia. I brevet 

ble det understreket at USA og Europa må stå sammen i den vanskelige konflikten: 

The real bond between the United States and Europe is the values we share: democracy, individual freedom, 

human rights and the Rule of Law. These values crossed the Atlantic with those who sailed from Europe to help 

create the USA. Today they are under greater threat than ever. (Fellesbrev fra statslederne, sitert i Missiroli 

2003:343-344) 

Dette brevet er et av momentene som viser at det var det lite fruktbart å operere med 

et begrep om en felles europeisk sikkerhetspolitikk i tiden rundt Irak-konflikten. EU 

og Europa var splittet i debatten. Med motsatt standpunkt svarte den såkalte ”Non-

Njet-Nein-aksen” med en lignende erklæring noen dager etter. Frankrike, Russland 

og Tyskland forente seg i motstand mot USA og Storbritannias krigsplaner. Landene 

understreket at krig var siste utvei, og statene måtte i enda større grad forsøke å finne 

en fredelig løsning:  

There is still an alternative to war. The use of force could be only a last resort. Russia, Germany and France 

are determined to give every chance to the peaceful disarmament of Iraq. […] Russia, Germany and France 

note that the position they express reflects that of large number of countries, particularly within the Security 

Council. (Fellesdeklarasjon fra Russland, Frankrike og Tyskland, sitert i Missiroli 2003:346) 
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6.3.1 EUS SIKKERHETSPOLITIKK I KRISE 

Selv om Irak-konflikten primært var en oppgave for FN, vil jeg hevde at EUs felles 

forsvars- og sikkerhetspolitikk var i krise under Irak-konflikten. Man kan begrunne 

denne påstanden med at Storbritannia og Frankrike, som var og er drivkraften i det 

sikkerhetspolitiske samarbeidet, var svært uenige om riktig handlemåte i forbindelse 

med Saddam Hussein og regimets mulige masseødeleggelsesvåpen. Dette førte til at 

relasjonene mellom mange av EU-landene ble betente. Forholdet mellom Blair og 

Chirac har vært betydningsfullt i arbeidet med å utvikle en fellespolitikk på området. 

Det gode forholdet mellom de to lederne ble betydelig svekket i perioden, noe som 

kan vanskeliggjøre samarbeidet i framtiden. Blant flere negative episoder forekom en 

lite diplomatisk diskusjon mellom Chirac og Blair i oktober 2002. Diskusjonen dreide 

seg om reformer for EUs landbruk der den franske presidenten sa til Blair: ”You have 

been very rude, and I have never been spoken to like this before” (sitert i Guardian 

29.10.2002). Chirac truet deretter med å avlyse det neste britisk-franske toppmøtet. 

Det var liten tvil om at diskusjonene rundt krisen i Irak bidro til dette utsagnet og 

resulterte i ytterligere uenighet om EUs felles landbrukspolitikk. Forholdet mellom 

Storbritannia og Frankrike var på sitt mest betente siden de Gaulles veto av britisk 

medlemskap i EEC i 1963 (Kampfner 2004:289). 

 Det opprinnelige gode forholdet mellom Chirac og Blair er spesielt viktig med tanke 

på at Tony Blairs eget initiativ og vilje har vært et essensielt bidrag i utviklingen av 

EUs sikkerhetspolitikk gjennom hele 1990-tallet. Et lederskifte innad i Labour, eller 

et skifte til en konservativ regjering, kan derfor få dramatiske konsekvenser. Et annet 

moment som taler for at sikkerhetspolitikken var i krise, er at det ble foretatt få forsøk 

på å benytte EU-mekanismer for å forene de ulike synene. Kommunikasjonen mellom 

Washington og de individuelle EU-landene var hyppigere enn kommunikasjonen 

internt i EU (Bildt 2004:23). Dassau (2004:34) hevder at EUs sikkerhetspolitikk er 

lammet og uten påvirkningskraft overfor eksterne aktører når Frankrike og 

Storbritannia har ulike syn i en konflikt. Derimot når de to statene er enige, er Europa 
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i stand til å handle. Problemet blir hvordan man skal uttøve lederskap uten at de andre 

medlemslandene føler seg ekskludert. 

Til tross for uenigheten mellom Storbritannia og Frankrike, kom Blair og Chirac 

sammen til et møte i det franske feriestedet Touquet i februar 2003. Hensikten med 

møtet var diskusjoner rundt Irak-konflikten og samtaler om utviklingen av en felles 

europeisk sikkerhetspolitikk. En erklæring ble utgitt etter møtet der det ble påpekt at 

samarbeidet skulle styrkes og intensiveres: 

Our two countries now wish to take the European Defence to a new stage in the three areas which correspond 

to today´s challenges: the EU´s role in crisis management; the solidarity of its member States in the face of 

threats which affect their common security; and the effective strengthening of their military capabilities. (Sitert 

i Missiroli 2003:37)  

Samtalene om Irak var ikke like vellykkete, og avisene rapporterte i etterkant om at 

Chirac og Blair “begge benyttet sine formidable evner til å gjøre gode miner til slett 

spill”. ”Hva Irak angår har vi ulike tilnærminger. Men først og fremst har vi begge to 

fundamentale holdninger som vi deler med hverandre. Det første er at Irak må 

avvæpnes. Og det andre at dette må skje innenfor FNs sikkerhetsråd” uttalte 

president Chirac etter møtet (Aftenposten 5.2.2003). 

Selv om det ikke oppsto enighet om Irak-konflikten under møtet i Touquet, viste det 

at det fortsatt eksisterte en vilje til å videreutvikle St. Malo-prosessen. Likevel er det 

verdt å sette spørsmålstegn ved hvor reel Touquet-erklæringen egentlig var. Irak-

konflikten var det dominerende tema på møtet, et tema som hadde forverret forholdet 

mellom de to statene i lang tid. Var dette nok et eksempel på en erklæring uten reelt 

innhold? St. Malo-partnerne avsluttet møtet med formuleringer som gir håp for 

tilhengerne av en felles europeisk sikkerhetspolitikk: “We reaffirm today the 

commitment made in 1995 that we cannot imagine a situation in which the vital 

interests of one of our two countries- France and the UK- could be threatened 

without the vital interests of the other also being threatened” (sitert i Missiroli 

2003:38). 
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6.3.2 DEN FRANSKE POSISJONEN 

Tony Blair, nyttig idiot. (Overskrift, Liberation) 

Som tidligere skrevet ble forholdet mellom Storbritannia og Frankrike anspent under 

opptakten til Irak-krigen. Det er interessant å belyse hva årsakene bak Frankrikes 

posisjon til Irak-krigen var. Disse grunnene var viktige nok for Chirac og hans 

regjering til at de var villige til å risikere fremdriften i planene om en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk, et prosjekt som hadde vært i Frankrikes interesse helt siden 1940-

tallet. 

Franske nasjonale interesser hadde utvilsomt betydning for den franske handlemåten. 

Av disse nasjonale interessene hadde økonomi en innvirkning, men det er usikkert i 

hvor stor grad det spilte inn. (Orban 2003:11). Man fryktet at fransk økonomi og 

næringsliv ville få negative konsekvenser av en eventuell ny Irak-krig. Dette gjaldt 

også for andre stater slik at det var flere faktorer som hadde betydning for Frankrikes 

posisjon.  

Opptakten til Irak-krigen skjedde forholdsvis kort tid etter at Chirac hadde blitt 

gjenvalgt. Omstendighetene rundt valget7 førte til at den franske presidenten ikke 

kom styrket ut. I forbindelse med Irak-krisen hadde Chirac en mulighet til å vise den 

franske opinion, opposisjon, og ikke minst det internasjonale samfunnet, at han var en 

selvstendig og mektig president (Orban 2003:15). 

Argumentet om at Frankrike fryktet muslimske ekstremisters hevnaksjoner på fransk 

jord ble ofte lagt fram som en av årsakene til Chiracs håndtering av Irak-spørsmålet. 

Frykten for terrorangrep hadde i forkant av Irak-krisen blitt berettiget da Al Qaida 

angrep det franske tankskipet Limburg i Jemen i oktober 2002 (Orban 2003:16) 
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Chirac var forsiktig med sine uttalelser i forsøk på å unngå å provosere muslimene 

ettersom mange kunne føle at det var en provokasjon mot deres muslimske tro. 

Frankrike har tross alt over 6 millioner muslimske innbyggere (Guardian 14.3.2003). 

Allikevel er det er lite trolig at Chirac lot terrorfrykten, samt hensynet til franske 

muslimer styre sin holdning til Irak-krisen, men det er en faktor som kan ha spilt en 

rolle i det totale bildet. 

Det blir hevdet at fransk antiamerikanisme var en av hovedårsakene til den franske 

posisjonen. I tillegg til den mer tradisjonelle støtten fra venstresiden har 

antiamerikanismen også støtte fra høyresiden i fransk politikk. Dette er relativt 

uvanlig i europeisk målestokk. Årsaken til antiamerikanismen på fransk høyreside er 

USAs stilling som hegemonisk makt (Orban 2003:19), og det er en lang tradisjon fra 

Charles de Gaulles presidentperiode i å forsøke å balansere USAs makt. Orban 

hevder (2003:19) at denne kritikken må sees i sammenheng med Frankrikes tap av 

innflytelse etter de to verdenskrigene samt tapet av koloniene. Allikevel bør heller 

ikke denne årsaken overdrives. Franske ledere har alltid ønsket et anstendig og ryddig 

forhold til supermakten. I de tilfeller det ikke har vært mulig har dialogen med USA 

blitt opprettholdt gjennom Frankrikes forhold til andre av sine allierte. Det kan også 

nevnes at det er en allment kjent oppfatning i franske politiske kretser at Chirac 

personlig er en tilhenger av den amerikanske levemåten. Etter 11. september var han 

også den første statssjefen som dro til USA, til Tony Blairs store irritasjon (Guardian 

14.3.2003). 

Fra januar 2003 forverret forholdet seg mellom Frankrike og USA. Frankrike sto fast 

på at FNs rolle måtte være sentral. Dette gjaldt uansett om det ble krig eller ikke. 

Enhver aksjon mot Irak måtte få godkjennelse fra FN (Orban 2003:25), dette var som 

kjent ikke USAs politikk. En annen uenighet mellom USA og Frankrike var bruken 

                                                                                                                                            

7 Chirac fikk tidenes dårligste oppslutning i første valgomgang (under 20%), men også tidenes største i andre valgomgang 
(82%). Dette skyldtes høyreekstremisten Jean-Marie le Pens høye velgeroppslutning i første valgomgang, noe som sendte 
sjokkbølger gjennom fransk politikk.  



 76 

av forebyggende angrep. USA tok dette begrepet inn i sin sikkerhetspolitiske doktrine 

i 2002, og franskmennene fryktet at dette ville bli en fremtidig internasjonal trend 

som ville ødelegge det internasjonale folkerettssystemet. Det hersket også en 

uenighet mellom de to statene om hvilken fare Irak representerte for stabiliteten i 

Midtøsten og verden forøvrig (Orban 2003:26). Frankrike mente at frykten for Irak 

og Saddam Husein var betydelig overdrevet. 

6.3.3 FEBRUAR 2003 

Senere i februar innkalte det greske formannskapet i EU til et ekstraordinært møte i 

Det europeiske råd. Hensikten med møtet var å forsøke å få EU til å samle seg om en 

felles Irak-politikk. EU var delt med Tyskland og Frankrike som de ledende statene i 

opposisjon til krigen. De hadde støtte fra Hellas, Belgia, Luxembourg, Sverige og 

Finland. Storbritannia var lederen for de landene som hovedsakelig hadde støttet 

USAs linje i konflikten. De andre EU-landene var Spania, Portugal, Italia, Danmark 

og Nederland. Selv om FNs generalsekretær Kofi Annan kom til møtet for å markere 

at det var FN som hadde ansvaret i Irak-spørsmålet, ga EU ut en felleserklæring 

(Aftenposten 16.2.2003). Budskapet var klart: ”War is not inevitable. Force should 

be used only as a last resort. It is for the Iraqi regime to end this crisis by complying 

with the demands of the Security Council”. Senere i erklæringen ble Saddam Hussein 

og Irak ytterligere advart:  

Baghdad should have no illusions: it must disarm and cooperate immediately and fully. Iraq has a final 

opportunity to resolve the crisis peacefully. The Iraqi regime alone will be responsible for the consequences if 

it continues to flout the will of the international community and does not take this last chance. (Sitert i Missiroli 

2003:348)  

Til tross for erklæringen fortsatte uenigheten mellom Storbritannia og Frankrike. 

Blair ønsket en ny FN-resolusjon før det var aktuelt å gå til krig. Chirac og hans 

franske regjering mente en ny resolusjon var unødvendig på det daværende 

tidspunktet. Så lenge våpeninspektørene var på jobb i Irak, ville Frankrike motsette 

seg en ny resolusjon.  
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6.4 HVORFOR HANDLET BLAIR-REGJERINGEN SOM DEN 
GJORDE? 

6.4.1 TONY BLAIR, MORAL, OLJE OG LABOUR 

Både USA og Storbritannia hevdet at en aksjon mot Saddams Irak var nødvendig ut 

fra krigen mot terrorisme, regimets antatte masseødeleggelsesvåpen og behovet for 

regimeendring (Coates og Krieger 2004:66-71). Allikevel var en del av de andre 

motivene til de to landene forskjellige. For eksempel ble Bush-administrasjonen 

beskyldt for å ha økonomiske motiver (deriblant olje) for sine handlinger. Til tross for 

en sterk link mellom New Labour og British Petroleum (BP) er det problematisk å 

bruke oljeargumentet som forklaring på øyrikets handlinger (Coates og Krieger 

2004:94).  

En av årsakene til at Storbritannia fulgte USAs linje, og handlet i mot mange av sine 

EU-partnere, var Tony Blair personlig. Hans vilje og overbevisning var avgjørende 

for Storbritannias handlinger. Blair tok en stor personlig politisk risiko da han fulgte 

president Bush (Coates og Krieger 2004:94). Regjeringens linje i konflikten var 

upopulær blant opinionen og internt i hans eget parti. I januar 2003 støttet 13 prosent 

av befolkningen britisk deltakelse i et amerikansk angrep uten FN-mandat, mens 53 

prosent støttet deltakelse dersom FN skulle gi sin tilslutning til krigen (Aftenposten 

13.1.2003). I tillegg opplevde Blair og regjeringen et opprør innen eget parti der blant 

annet parlamentarisk leder Robert Cook trakk seg. 

Tidligere redaktør i den engelske avisen The Times, Peter Stothard, fikk den unike 

muligheten til å følge Tony Blair og hans stab i 30 dager i forbindelse med opptakten 

til Irak-krisen, samt under selve krigen. Hvis Stothards observasjoner medfører 

riktighet, var Tony Blair meget opprørt over hvordan Saddam Hussein hadde 

behandlet sitt folk gjennom lang tid (Stothard 2003:13). Det var en av årsakene til 

Blairs standpunkt i spørsmålet. Statsministeren har tidligere uttalt at han vil forsøke å 

reorganisere verden på en mer human måte, og at det var i tråd med britiske 

prinsipper, og interesser, at Saddam Husseins regime ble erstattet med et nytt og 
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demokratisk regime (Coates og Krieger 2004: 94; Lieven 2003:2; Stothard 2003). I 

det hele tatt virker det som om moral var et viktig aspekt i den britiske 

statsministerens begrunnelse. Folk som sto Blair nær, og som forsto hans moralske 

betenkeligheter ved å gå til krig, mente at han var villig til å forsvare sitt Irak-

standpunkt overfor sin Skaper (Coates og Krieger 2004:95). 

I 2002 analyserte Tony Blair og hans stab Irak-spørsmålet. Følgende punkter dannet 

basis for Storbritannias handlinger i ettertid, og for Blairs resonnementer rundt Irak-

konflikten: 

- Saddam Husseins tidligere aggressive handlinger, den nåværende støtten til 

terrorisme og hans fremtidige ambisjoner, gjorde Hussein til en fare for sine fiender. 

Han var ikke den eneste trusselen, men likevel en trussel. 

- USA og Storbritannia var blant Saddam Husseins fiender. 

- USAs befolkning ville sannsynligvis støtte en krig mot Irak. Dette ble begrunnet 

med redselen etter 11. september og den første Irak-krigen på 1990-tallet. 

- Blair og hans administrasjon anså det som sikkert at en ny Irak-krig ville komme. 

- Den britiske befolkningen og befolkningen i Europa ville ikke støtte en krig uten 

mandat fra FN.  

- Det vil bli mer ødeleggende for den fremtidige internasjonale sikkerhetssituasjonen 

hvis USA gikk til krig alene, uten en bred internasjonal støtte (Stothard 2003:87). 

Stothard (2003:13) skriver at Tony Blair og George W. Bush hadde inngått en avtale 

som gikk ut på at Storbritannia ville gå til krig som USAs allierte. Til gjengjeld måtte 

USA gjøre sitt ytterste for å få et FN-mandat som ville legitimere krigen. Tony Blair 

uttalte selv i ettertid hvordan FN-sporet var den opprinnelige planen til hans regjering 

for å løse Irak-krisen: 
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 […] I remember that during the course… of July and August… I was increasingly getting messages saying… 

”are you about to go to war?” and I was thinking ”this is ridiculous” and so I remember towards the end of 

the holiday actually phoning Bush and saying that we have to put this in the right place straight away. […] So 

we devised the strategy, and this was really the purpose of Camp David… where we would go down the UN 

route. […] (Sitert i Lord Butler 2004:72) 

David Coates og Joel Krieger (2004:97-112) hevder at man må gå lengre tilbake i tid 

og lete etter dypereliggende årsaker for å få en supplerende og helhetlig 

årsaksforklaring til Blair-regjeringens Irak-politikk. Forfatterne og professorene 

påpeker at Tony Blairs tilnærming til krisen er i samsvar med en lang tradisjon innen 

det britiske arbeiderpartiet. Det er ikke hensiktsmessig å gå for dypt inn i deres 

analyse av Labour (jeg skrev delvis om dette i kapittel 3), men de skriver: ”It is the 

fusion of those new inflections and old legacies that holds the key to why, as we write, 

UK troops police the streets of Basra”. De mener at etter 11. september gikk Tony 

Blair tilbake til en politikk som lignet på utenriksminister Ernest Bevins linje fra 

1950-tallet. Dette var en politikk som la vekt på den atlantiske alliansen og bruk av 

britisk militærmakt, noe som minnet mer om Old Labour enn New Labour (Coates og 

Krieger 20004:124). Fordi Tony Blair allerede fra 2001 hadde posisjonert seg tett opp 

til USA, vanskeliggjorde det en annen politikk fra øyriket enn det president Bush 

gikk inn for (Coates og Krieger 2004:127). 

6.4.2 IRAKS MULIGE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN 

I skrivende stund (våren 2005) har man fortsatt ikke funnet Iraks påståtte lager av 

masseødeleggelsesvåpen. Mer og mer tyder på at disse våpnene ikke eksisterer, og at 

de ikke fantes ved Irak-krigens utbrudd. Det er derfor viktig å påpeke at det relevante 

for denne oppgaven er hva Tony Blair og hans regjering trodde eksisterte i 

tidsrommet før krisen startet. 

I september 2002 offentliggjorde den britiske regjeringen et dokument som fikk stor 

betydning for Storbritannias handlinger i forbindelse med opptakten til Irak-krigen. 

Dokumentet beskrev Iraks mulige kapasitet av masseødeleggelsesvåpen. Rapporten 

var, for tilhengerne av Blair-linjen, en av faktorene som noen måneder senere var 
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med på å legitimere en væpnet aksjon mot Irak. Dokumentet het Iraq`s Weapons of 

Mass Destruction. The Assessment of the British Government, og baserte seg på 

arbeidet til Joint Intelligence Committee (JIC). JIC koordinerer tre forskjellige deler 

av den britiske etterretningstjenesten og blir ofte karakterisert som hjertet av denne 

(Lord Hutton 2004:5, Kampfner 2004:22). Regjeringsdokumentet var banebrytende 

på tre områder: JIC hadde aldri før produsert et offentlig dokument, regjeringen 

hadde aldri informert opinionen om en mulig aksjon mot en annen stat ved hjelp av 

en JIC-publikasjon, og JIC hadde aldri blitt brukt på denne måten før (Lord Butler 

2004:113). Det var med andre ord under ekstraordinære omstendigheter regjeringen 

presenterte sitt syn på den trusselen Saddam Hussein og hans regime representerte. 

Tony Blair skriver i forordet at det er uvanlig å offentliggjøre etterretningstjenestens 

arbeid. I forbindelse med Irak-krisen bestemte regjeringen at man måtte gjøre et 

unntak.. Statsministeren fortsetter videre: 

[…] I wanted to share with the British public the reasons why I belive this issue to be a current and serious 

threat to the UK national interest. In recent months, I have been increasingly alarmed by the evidence from 

inside Iraq that despite sanctions, despite the damage done to his capability in the past, despite the UN Security 

Council`s Resolutions expressly outlawing it, and despite his denials, Saddam Hussein is continuing to develop 

WMD, and with them the ability to inflict real damage upon the region, and the stability of the world. […] 

What I belive the assessed intelligence has established beyond doubt is that Saddam has continued  to produce 

chemical and biological weapons, that he continues in his efforts to develop nuclear weapons, and that he has 

been able to extend the range of his ballistic missile programme. I also belive that, as stated in the document, 

Saddam will now do his outmost to try to conceal his weapons from UN inspectors. 

The picture presented to me by the JIC in recent months has become more not less worrying. It is clear that, 

despite sanctions, the policy of containment has not worked sufficiently well to prevent Saddam from 

developing these weapons. […] (Sitert i Lord Hutton-rapporten 2004:5) 

Deretter kom setningen som fikk enormt med oppmerksomhet da dokumentet ble 

offentliggjort: ”[…] And the document discloses that his military planning allows 

for some of the WMD to be ready within 45 minutes of an order to use them […]” 

Tony Blair og regjeringen mente, ihvertfall offentlig, at Storbritannia var truet av 

Iraks masseødeleggelsesvåpen, og han skriver: ”[…] we place at risk the lives and 
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prosperity of our own people […]” (sitert i Lord Hutton-rapporten 2004:6). Tilslutt 

foretrakk Blair og hans regjering to hovedkonklusjoner ut fra rapporten. Den ene var 

at tidsfaktoren og bevisene ikke lenger var et argument for dem som kjempet for en 

ikke-militær løsning på Irak-spørsmålet. Den andre konklusjonen var at avvæpningen 

av Saddam måtte foretas av FN (Coates og Krieger 2004:55). 

Tony Blair presenterte rapporten for Underhuset den 24. september 2002. Der uttalte 

statsministeren seg om hvorfor man måtte fjerne akkurat Saddam, hvorfor det var 

riktig å handle i umiddelbar framtid, og hvorfor Storbritannia skulle bry seg: 

Why Saddam? I don`t in the least dispute there are other causes of concern on weapons of mass destruction… 

but two things about Saddam stand out. He has used these weapons… and his is a regime with no moderate 

elements to appeal to. Read the chapter on Saddam and human rights… Read it all and again I defy anyone to 

say that this cruel and sadistic dictator should be allowed any possibility of getting his hands on more 

chemical, biological or even nuclear weapons. 

Why now? People ask. I agree I cannot say that this month or next, this year or next, that he will use his 

weapons. But I can say that if the international community, having made the call for his disarmament, now… 

shrugs its shoulders and walks away, he will draw the conclusion dictators faced with a weakening will, always 

draw… He will carry on, his efforts will intensify, his confidence will grow and at some time, in a future not too 

distant, the threat will turn into reality… 

And if people say, why should Britain care? I answer: because there is no way that this man, in this region 

above all regions, could begin a conflict using such weapons and the conflict not engulf the whole world. 

(Sitert i Coates and Krieger 2004:55-56)    

Samme dag som dokumentet ble offentliggjort kom de første medierapportene som 

satte regjeringens argumentasjon og krigsgrunnlag i tvil. Spesielt ble ”45-minutters-

påstanden” omhandlet, og mediene spekulerte i om hvorvidt regjeringen hadde utgitt 

dette dokumentet på et overdrevet og kanskje falskt grunnlag. På BBCs program 

Today ble det sagt: ”[…] there are, as i say a couple of, of sexy lines designed to 

make headlines for the tabloids like the fact that he can deploy 45 minutes if the 

weapons were ready and that he could reach the British bases on Cyprus” (sitert i 

Lord Butler 2004:126-127). Regjeringens hovedargument i forkant av krisen var at 

Saddam Husseins regime representerte en trussel. Allikevel rådet det ulike 
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oppfatninger om hvorvidt Blair-regjeringen mente at Irak representerte en trussel, 

eller om dette kun ble brukt som motiv for å dekke over andre årsaker til en aksjon 

mot Irak. På BBC radio i mai 2003 kom uttalelsen om at regjeringsdokumentet var 

såkalt ”sexed-up”, slik at Storbritannia lettere kunne gå til krig med sitt eget folk i 

ryggen: ”[…] what we`ve been told by one of the senior officials in charge of 

drawing up the dossier was that, actually the government probably erm, knew that 

that forty five minute was wrong, even before it decided to put it in […]” (sitert i Lord 

Hutton-rapporten 2004:12). Uttalelsen kom fra BBCs etterhvert berømte 

forsvarskorrespondent Andrew Gilligan, og embetsmannen han siktet til var Dr. 

David Kelly. 

6.4.3 ”SEXED-UP”? 

Påstanden om at deler av Blair-regjeringens utgivelse av dokumentet om Iraks 

kapasitet av masseødeleggelsesvåpen var ”sexed-up”, var en anklage som kunne 

medføre at Blair-regjeringen måtte trekke seg hvis beskyldningene var riktige. 

Begrepet ”sexed-up” kan i denne sammenhengen ha to betydninger. Det ene er at det 

ble skrevet ting i dokumentet som man visste var enten feil eller unøyaktig. Mange 

hevdet at dette var tilfelle for at regjeringen skulle styrke sin sak overfor Saddam 

Husseins regime. Den andre betydningen av begrepet er at det som ble skrevet var 

formulert slik at regjeringens sak skulle fremstå så sterk som mulig ut fra materialet 

etterretningstjenesten hadde til rådighet (Lord Hutton 2004:153). Hvis det sistnevnte 

var tilfelle hadde regjeringen ikke villedet det britiske folket, men formulert seg slik 

at det ville styrke regjeringens sak. Dette er som kjent ikke uvanlig i politikken.  

Etter Irak-krigens slutt ble det opprettet flere kommisjoner som skulle granske 

regjeringens handlinger i forkant av krigen. Kommisjonene utga rapporter hvor særlig 

to er interessante for denne oppgaven, nemlig Lord Hutton og Lord Butler-

rapportene. Hvis granskningskommisjonene hadde funnet Tony Blair og regjeringen 

skyldig i å lyve om den irakiske trusselen, ville det innebære at det var andre motiver 

enn et økende trusselbilde som var utslagsgivende for Blairs handlinger. Hvis 

regjeringen derimot oppriktig mente at trusselbildet var økende, sier teorien om 
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sikkerhetsoppfattelse at man kan forvente at Storbritannia vil føre en smalere 

sikkerhetspolitikk. Dette vil i dette tilfellet resultere i at øyriket orienterer seg 

nærmere mot USA, ettersom supermakten er den fremste garantisten til å forsvare 

Storbritannia mot trusler utenfra. 

Lord Hutton (2004:152) konkluderer at 45-minutters-påstanden ble tatt med i 

dokumentet med JICs godkjennelse. Denne påstanden kom fra en kilde som 

etterretningstjenesten mente var pålitelig. Derfor var BBC reporter Andrew Gilligans 

uttalelse, om at regjeringen var inneforstått med at 45-minutters-setningen var gal før 

man skrev det i dokumentet, ikke riktig. Lord Hutton kommer derimot med kritikk av 

ordbruken i dokumentet: 

[…] we judge” that ”Iraq has:- military plans for the use of chemical and biological weapons, including 

against its own Shia population. Some of these weapons are deployable within 45 minutes of an order to use 

them”, the wording should sate “intelligence suggests”. 

Lord Hutton (2004:153) konkluderer videre at regjeringen var skyldig i å ha ”sexed-

up” dokumentet. Dette var riktignok kun tilfelle hvis begrepet tillegges den betydning 

at det som ble skrevet var formulert slik at Blair-regjeringens sak skulle fremstå 

sterkest mulig ut fra etterretningstjenestens materiale. Tony Blairs tidligere rådgiver 

Alistair Campbell gav, på vegne av statsministeren og 10 Downing Street, instrukser 

om at ”[…] the dossier to be worded to make as strong case as possible in relation to 

the the threat posed by Saddam Hussein`s WMD […]” (sitert i Lord Hutton 

2004:320). Regjeringen var derimot ikke skyldig i å ha ”sexed-up” dokumentet hvis 

begrepets betydning er at regjeringen bevisst skrev løgn eller var unøyaktige. Det var 

nettopp dette Blair ble beskyldt for av Andrew Gilligan og deler av BBC. Lord 

Hutton frikjenner dermed Tony Blair og hans regjering. Ut fra datidens informasjon 

fremstår regjeringens syn om at Irak-regimet representerte en trussel som styrket. 

Andre personer er langt mer kritiske til rapporten. Coates og Krieger (2004:3) 

konkluderer med at regjeringen visste at enkelte etterretningsopplysninger var mindre 

pålitelige enn andre. Dette var meget betenkelig med tanke på at man brukte de 
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upålitelige opplysningene til en så alvorlig sak som å gå til krig. De skriver 

(2004:129) ”The UK went to war when it should not have done so, led by a prime 

minister who was either misleading us or being misled himself”. 

Richard Dearlove, leder av Security Intelligence Service, informerte Hutton-

kommisjonen om at det eksisterte en misforståelse angående “45-minutters-

påstanden”. Dearlove hevdet at leserne av rapporten ikke hadde forstått at denne 

påstanden var kun ment å relatere til ”battlefield weapons”, ikke 

masseødeleggelsesvåpen. Som professor i internasjonal rett Dominic McGoldrick sier 

det: ”It is somewhat remarkable that no one in the government or the administration 

had sought to correct that misunderstanding” (McGoldrick 2004:105). 

Lord Butler går i sin rapport ikke like grundig inn på ”45-minutters-påstanden”. 

Rapporten  konkluderer:  

The JIC should not have included the ”45 minute” report in its assessment and in Government`s dossier 

without stating what it was believed to refer to. The fact that the reference in the classified assessment was 

repeated in the dossier later led to the suspicions that it had been included because of its eye-catching 

character. (Lord Butler 2004:156-157) 

Lord Butlers rapport setter altså spørsmålstegn ved nødvendigheten ved å ta med “45-

minutters-påstanden” uten at det ble spesifisert hva påstanden refererte til. 

6.4.4 FLERE KONKLUSJONER FRA GRANSKNINGSKOMMISJONENE OM 
HVORVIDT IRAK-REGIMET REPRESENTERTE EN TRUSSEL  

Blant konklusjonene som ble gjort mener Lord Butler-rapporten følgende om Irak var 

en trussel eller ikke: 

We have also noted that departments and agencies saw the direct challenges to British interests caused by the 

proliferation actitivities of other states than Iraq as beeing more serious. But it is clear from the papers we 

have seen and from the evidence we have heard from witnesses that the Government, as well as being 

influenced by the concerns of the US government, saw a need for immediate action on Iraq because of the 

wider historical and international context, especially Iraq`s perceived continuing challenge to the authority of 

the United Nations. It also saw in the United Nations and a decade of Security Council resolutions calling for 

Iraqi disarmament a basis for taking action to enforce Iraqi disarmament. […] (Lord Butler 2004:70)  
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Lord Butler påpeker altså her at Irak hadde representert en vedvarende trussel. 

Tony Blair uttaler seg i samme rapport der han sier: ”[…] the purpose of the dossier 

was simply to say ”this is why we think this is important because here is the 

intelligence that means that this is not a fanciful view on our part, there is a real 

issue here […]” (Lord Butler 2004:72). 

Lord Butler-rapporten (2004:153) konkluderer også med at regjeringsdokumentet om 

vurderingen av Iraks masseødeleggelsesvåpen ikke hadde til hensikt å argumentere 

for en spesifikk handlingsmåte i Irak. Meningen var å informere om nødvendigheten 

av å aksjonere sterkere mot Saddams regime (ikke nødvendigvis militært). Samme 

rapport (Lord Butler 2004:155) skriver at Irak hadde til hensikt å gjenoppta arbeidet 

med å skape forbudte våpenprogrammer, det gjaldt også for atomvåpenprogrammer, 

når FNs inspeksjonsrutiner var blitt svakere og sanksjonene ble lettere.  

Det kan legges til at det er en sannsynlighet for at USA og Storbritannia ønsket å 

fjerne Saddam Hussein før han eventuelt fikk tak i masseødeleggelsesvåpen. 

Muligens var det i Saddams interesse å gi et inntrykk av å ha kapabiliteter regimet 

ikke disponerte over.   

Som tidligere vist i denne oppgavens teorikapittel, førte overgangen fra bipolaritet til 

unipolaritet at staters sikkerhetsoppfattelse forandret seg. Hansen (1999:13) skriver at 

i tendenser til sammenbrudd i den unipolære verdensorden vil sikkerhetsoppfattelsen 

forvente å endre seg igjen. I så tilfelle vil den endre seg til ”højst sandsynlig en mer 

smal retning, da trusselfraværet i princippet ikke er et irreversibelt fenomen”. Det er 

stor enighet innen faglitteraturen om at det fortsatt eksisterer en unipolar 

verdensorden etter 11. september. Allikevel innebar terrorangrepet store forandringer 

for verdenssamfunnet. Jeg argumenterte i kapittel 4 for at Storbritannia endret sin 

sikkerhetsoppfattelse på 1990-tallet. Det vil jeg også hevde at skjedde med øyriket 

etter 11. september og fram til Irak-krigens utbrudd i mars 2003, til tross for at 

unipolariteten fortsatt besto. Årsaken til det beskrev jeg i punkt 6.1, om hvordan det 

generelle trusselbildet økte for Storbritannia etter terrorangrepet på USA. 
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Storbritannias Irak-politikk ble også primært forklart ut fra trusselen Saddam 

Husseins regime representerte. Bevisene var meget omdiskuterte og flere av dem 

viste seg i ettertid å ikke være riktige. Det er ikke relevant i denne sammenhengen. 

Til tross for at Blair og hans regjering sannsynligvis visste at etterretningsmaterialet 

var tvilsomt, er det flere faktorer som tyder på at Irak ble oppfattet som en trussel fra 

regjeringens side. Muligens var statsministerens uttalelse da krigen startet 

symptomatisk for et slikt syn: ”My judgement as Prime Minister is that this threat is 

real, growing and of an entirely different nature to any conventional threat to our 

security that Britain has faced before” (Kampfner 2004:312). 

Det analytiske sikkerhetsbegrepet (Heurlin 2004:189) innebærer at når trusselbildet 

mot en stat er lavt, vil sikkerhetsoppfattelsen være bred. En tendens går i retning av at 

Storbritannia satser sterkere på en felles europeisk sikkerhetspolitikk når trusselbildet 

er lavt. Teorien sier videre at når trusselbildet er høyt vil en stat føre en smalere 

sikkerhetspolitikk. I Storbritannias tilfelle kan det innebære at man må posisjonere 

seg tettere mot USA. Supermakten vil garantere for Storbritannias eksistens. Den 

mulige forskjellen i Storbritannias sikkerhetsoppfattelse under St. Malo og Irak-

casene kan illustreres på følgende måte: 
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Figur 6.1: Trusselbilde og sikkerhetspolitikk for Storbritannia 

 

 

6.4.5 FLOCKING?   

I believe in it. I am truly committed to dealing with this, irrespective of the position of America. If the 

Americans were not doing this, I would be pressing for them to be doing so. (Tony Blair) 

Ifølge teorien om “flocking” kan man forvente at Storbritannia bedriver “flocking” 

mot USA når øyriket føler seg truet. ”Flocking” er en av strategiene stater kan innta 

under unipolaritet, og det er faktorer som tyder på at Tony Blair og hans regjering 

bedrev ”flocking” i forbindelse med Irak-casen. Som jeg har belyst ovenfor, mente 

regjeringen at øyriket til en viss grad var truet av Saddam Hussein og Irak. I tillegg 

hadde Saddams regime bevisst nektet å adlyde FNs resolusjoner, noe som var med på 

å undergrave legitimiteten til FN og gjøre det internasjonale samfunnet mindre trygt. 

”Flocking” innebærer ikke nødvendigvis at alle stater følger den dominerende 

supermakten, som i dette tilfelle er USA. Hvis sikkerhetsbehovet er lite og 
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midlertidig, vil mange stater distansere seg i etterkant av en internasjonal 

krisesituasjon, i frykt for avhengighet og dominans. Storbritannias St. Malo-partner, 

Frankrike, unnlot å bedrive ”flocking” i forbindelse med Irak-krisen. Det samme 

gjaldt for Tyskland. En av grunnene kan ha vært at den franske regjeringen ikke 

hadde den samme sikkerhetsoppfattelsen som den britiske. Øyriket var i en utsatt 

posisjon på grunn av det tradisjonelle forholdet til USA, politikken etter 11. 

september, og ikke minst handlingene i opptakten til Irak-krigen. Dette førte til at 

Blair og hans regjering mente at Storbritannia var truet i langt større grad enn for 

eksempel sine EU-partnere.  

Som jeg har beskrevet ovenfor er det momenter som taler for at Storbritannia bedrev 

”flocking”. Allikevel er det problematisk å utelukke andre konklusjoner. Ifølge 

nyrealismen er ”flocking” en sikkerhetspolitisk strategi en stat kan ta i bruk i et 

unipolært system. Det er vanskelig å skille handlingene til øyriket i forbindelse med 

Irak-krisen sammenlignet med den øvrige sikkerhetspolitiske strategien siden 1945 

og framover. Da bipolariteten kjennetegnet det internasjonale systemet handlet 

Storbritannia på en lignende måte i forhold til Europa og USA. Det eneste unntaket 

fra Storbritannias tradisjonelle tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk, er 

årene rundt mitt første case, altså St. Malo-prosessen. Innebar Storbritannias 

”flocking” i forbindelse med Irak-krigen kun en videreføring av det tradisjonelle 

britiske sikkerhetspolitiske handlingsmønsteret?   

6.5  KRIGEN NÆRMER SEG 

I slutten av februar og begynnelsen av mars 2003 begynte de siste forsøkene på å få 

FNs godkjennelse til et angrep på Irak. Tony Blair intensiverte arbeidet med å få FN 

til å vedta en ny resolusjon som USA, Storbritannia og Spania var initiativtagere til. 

Dette resolusjonsutkastet sirkulerte i Sikkerhetsrådet, men var på daværende 

tidspunkt ikke formelt fremmet i rådet. Frankrike, Tyskland og Russland reagerte 

med å stille seg negative til en ny resolusjon, og den franske utenriksminister 

Dominique de Villepin uttalte at ”Vi vil ikke la en planlagt resolusjon som 
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godkjenner bruk av militærmakt i Irak passere. Russland og Frankrike, som 

permanente medlemmer av Sikkerhetsrådet, vil ta på seg sitt fulle ansvar”. Stothard 

(2003) beskriver Tony Blair som en person som sjeldent blir sint, men Frankrikes 

trusler om et veto mot en ny resolusjon fikk statsministeren til å bli meget opphisset: 

This is such a foolish thing to do at this moment in world`s history. The very people who should be 

strengthening the international institutions are undermining them and playing around. Why should Chileans or 

Africans take the risk of voting for war at the United Nations if France is going to ensure that their voice is 

never counted? This is irresponible. (Sitert i Stothard 2003:14) 

Etter de franske truslene om et veto, begynte Blair og Storbritannia å arbeide for et 

kompromiss i Sikkerhetsrådet som innebar et endret forslag til en ny FN-resolusjon. 

Forslaget inneholdt en liste med konkrete ”nedrustningsoppgaver” for Irak. Dette 

kunne være en mulighet for Saddam Hussein til å vise eventuelle gode intensjoner. 

Årsaken til britenes nye kompromissvilje var at det forrige resolusjonsutkastet fastslo 

at Hussein hadde brukt opp sin siste sjanse til å la seg avvæpne på fredelig vis 

(Aftenposten 6.3.2003). Et slikt ultimatum kunne flere av de andre medlemmene i 

Sikkerhetsrådet ikke være med på. Hvis krigen skulle få legitimitet fra FN, var det 

helt nødvendig for Blair å legge fram et kompromiss. 

 På samme tid uttalte USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld at USA kunne gå til 

krig uten støtte fra Storbritannia. ”USA har alternative planer hvis Storbritannia 

bestemmer seg for ikke å ta del i et militært angrep for å avvæpne den irakiske 

presidenten Saddam Hussein” sa Rumsfeld (sitert i Aftenposten 11.3.2003; Coates og 

Krieger 2004:122). Blair og hans regjering følte seg sviktet av sin transatlantiske 

allierte. Samtidig var det diplomatiske signaler på at sjansene var små for å få vedtatt 

en ny FN-resolusjon. Av hensynet til meningene i eget parti måtte regjeringen likevel 

fortsette arbeidet (Stothard 2003:20-23). 

Senere møttes Bush, Blair og Aznar til et møte på Azorene om Irak-konflikten. De tre 

krevde at FN måtte stille seg bak et vedtak som åpnet for et angrep på Irak. Hvis dette 

ikke ble en realitet, betydde det slutten på en diplomatisk løsning. ”Et sannhetens 

øyeblikk er kommet for verden. I morgen er dagen vi vil finne ut om diplomati kan 
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fungere” uttalte president Bush, mens Tony Blair sa: ”Nå er øyeblikket inne for å vise 

om vi mener det vi sier, eller om vi skal fortsette denne prosessen i det uendelige” 

(sitert i Aftenposten 16.3.2003). 

Tirsdag 18. mars var det avstemning i det britiske parlamentet om en eventuell 

deltakelse i Irak-krigen. Tony Blair leverte en av de viktigste politiske talene i sin 

karriere: 

If we weaken now, Saddam Hussein and all dictators will know they can do as they will. The Iraqi government 

has had twelve years in which to meet the promises it made after its last defeat. Saddam is evil: he punishes 

dissenters by cutting out their tongues and leaving them to lampposts till they die. (Sitert i Stothard 2003:92)  

Blair fortsatte sin tale: 

In this dilemma, no choice is perfect, no cause ideal. But on this decision hangs the fate of many things… This 

is not the time to falter. This is the time for this House, not just this Government or this prime Minister, but for 

this House to give a lead, to show that we will stand up for what we know to be right, to show that we will 

confront the tyrannies and dictatorships and terrorists who put our way of life at risk, to show at the moment of 

decision that we have the courage to do the right thing. (Sitert i Keegan 2004:125) 

Den engelske avisen The Times beskrev statsministerens tale på følgende måte: 

”[…]never made a more difficult speech, or a more important one, or a better one” 

(Stothard 2003:93). Ved hjelp av det konservative opposisjonspartiet, fikk Blair 

flertall for sitt syn, men han måtte tåle, som det ble formulert i ettertid, ”an enormous 

rebellion” blant egne partifeller.  

I frykt for et fransk veto mot en ny FN-resolusjon, trakk USA, Storbritannia og 

Spania resolusjonsforslaget dagen etter møtet på Azorene. De signaliserte dermed at 

de var klare til å gå til krig uten støtte fra FN. Storbritannias forhold til Frankrike var 

meget betent, og britene beskyldte Frankrike for å avslå forslaget til en ny FN-

resolusjon til og med før Irak. Storbritannias utenriksminister Jack Straw kom med et 

verbalt angrep på Frankrike som ble betegnet som ”eksepsjonelt sterkt” innen 

diplomatiske kretser (Aftenposten 19.3.2003). 
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Kort tid etter ble det klart at en krig ville komme, og Blair uttalte:  

Å vike unna en konfrontasjon med Saddam Hussein nå, vil få alvorligere konsekvenser enn å gå til angrep. 

Hvem vil seire og hvem vil gråte hvis vi trekker våre styrker ut av Golfen nå? Skal vi fortelle våre allierte at i 

det øyeblikket de trenger vår besluttsomhet, så svikter Storbritannia? Jeg vil ikke delta i en slik handling. 

(Sitert i Aftenposten 18.3.2003) 

Den 20. mars 2003 var Storbritannia et av landene som gikk til krig mot Irak. 
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7. AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER 

Formålet med denne oppgaven har vært å studere Storbritannias tilnærming til en 

felles europeisk sikkerhetspolitikk fra 1990 til 2003. Som jeg har vist i analysen har 

Storbritannia hatt flere og svært ulike tilnærminger under den aktuelle perioden. Jeg 

har analysert to caser, St. Malo-prosessen og Irak-krigen 2003, som begge 

representerte ytterlighetene i Storbritannias tilnærming til EUs sikkerhetspolitikk. I 

dette kapittelet vil jeg forsøke å konkludere, samt å oppsummere, øyrikets 

ambivalente tilnærming til fellesskapets sikkerhetspolitikk. 

7.1 ULIKE TILNÆRMINGER PÅ 1990-TALLET 

I kapittel 3 gjennomgikk jeg øyrikets posisjon fra 1945 til 1990. For å kunne oppnå 

en forståelse for britisk sikkerhetspolitikk i nyere tid, er det helt nødvendig å 

opparbeide seg innsikt i Storbritannias sikkerhetspolitiske historie, og forholdet til det 

europeiske integrasjonsprosjektet. Øyrikets etterkrigshistorie fikk betydning for 

politikken som ble ført mellom 1990 og 2003. Bare med gode historiske 

forkunnskaper kan man legge et grunnlag for å besvare oppgavens problemstilling. 

Tidligere statsminister Clement Attlee uttalte i 1939 at ”Europe must federate or 

perish”. Som de fleste andre britiske statsministere hadde han ikke Storbritannia i 

tankene da han kom med sin uttalelse. For Attlee, innebar Europa de øvrige landene 

på kontinentet. Storbritannias sikkerhetspolitiske tilnærming var relativt stabil 

mellom 1945 og 1990. Det internasjonale samfunnet var delt mellom øst og vest, og 

øyriket posisjonerte seg som hovedalliert til supermakten USA gjennom det såkalte 

”Special Relationship”. Til tross for den polariserte verden, ble det forsøkt å opprette 

en felles europeisk sikkerhetspolitikk. Det mest ambisiøse tiltaket fikk en brå slutt i 

august 1954, da det franske parlamentet ikke ratifiserte avtalen som skulle skape The 

European Defence Community. Selv om Frankrike var landet som formelt motsatte 

seg planene, var det liten tvil om at Storbritannia hadde et stort ansvar for at 
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prosjektet aldri ble en praktisk realitet. De forskjellige statsministernes største frykt 

var at USA ville distansere seg fra Vest-Europa hvis europeerne maktet å skape en 

selvstendig sikkerhetspolitikk. Fra 1949 satset øyriket på et sterkt NATO, kombinert 

med et mektig og aktivt USA, som vest-europeernes sikkerhetspolitiske garantist. 

Denne linjen skulle i hovedsak holde stand de neste 45 årene.       

Slutten på den kalde krigen markerer begynnelsen på problemstillingens tidsperiode. 

Oppmykningene i Øst-Europa endret det internasjonale samfunnet, og bidro til 

overgangen fra en bipolar til en unipolar verdensorden. Statsminister Margaret 

Thatcher ble i 1990 erstattet av John Major, uten at noen store omveltninger inntraff. 

Den negative britiske sikkerhetspolitiske tilnærmingen til Europa fortsatte som før, 

noe daværende forsvarsminister Michael Portillos taler var et tydelig bevis på (se 

punkt 4.2). Allikevel besluttet regjeringen å delta i det nye forsvars- og 

sikkerhetspolitiske samarbeidet. Motivet for deltakelsen var riktignok forskjellig fra 

de fleste andre statene. En av hovedgrunnene til deltakelsen i FUSP var å bremse 

utviklingen av en selvstendig og fri EU-kapasitet på det sikkerhetspolitiske området. 

Britene fryktet at den europeiske sikkerhetspilaren ville bli for selvstendig i forhold 

til NATO. Det ville igjen innebære at FUSP ville marginalisere NATOs betydning for 

mange av medlemsstatene i EU, stikk i strid med Storbritannias preferanser. I tillegg 

fryktet Major at USA gradvis ville isolere seg fra Europa ettersom den kalde krigen 

var over. Regjeringen trodde at en begrenset EU-kapasitet på området ville styrke den 

transatlantiske alliansen. I tidsrommet 1990-1997 kan man konkludere med at 

Storbritannia, gjennom statsminister John Major og hans regjering, tillot britisk 

deltakelse i en begrenset felles europeisk sikkerhetspolitikk. Major videreførte den 

britiske tradisjonen der synet på en felles europeisk sikkerhetspolitikk ble oppfattet 

som en negativ faktor. Storbritannias sikkerhetspolitiske førsteprioritet var fremdeles 

USA og NATO.   
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7.1.1 ST. MALO-PROSESSEN 

Foranledningen til oppgavens første case inntraff i mai 1997 da Tony Blair og hans 

New Labour vant valget i Storbritannia. Blair inntok regjeringskontorene med ny 

politikk, nye ideer og stor entusiasme. Labour hadde gjennomført en langsom 

snuoperasjon i synet på europeisk integrasjon, og dette fikk også betydning for 

sikkerhetspolitikken. Blairs holdning og tanker førte fram mot det som av flere 

forskere har blitt betegnet som en revolusjon i Storbritannias sikkerhetspolitikk. 

Møtet mellom Chirac og Blair på St. Malo i 1998 resulterte i, for første gang siden 

1954, en avtale om en autonom europeisk kapabilitet på området. Dette var en ny 

tilnærming fra en britisk regjering, og det ble ansett som en radikal kursendring. Ved 

regjeringsskiftet vendte man seg fra synet om at en felles europeisk sikkerhetspolitikk 

nærmest var et uønsket element i britisk politikk, til å være initiativtaker i 

samarbeidet.  

Jeg har analysert motivene for Blair-regjeringens omlegging, og det er ulike årsaker 

som ligger bak. Statsministeren skal personlig ha mye av ansvaret. Uten hans Europa-

engasjement ville St. Malo-prosessen aldri startet. Videre var det en kombinasjon av 

økning av makt og innflytelse i EU, håndteringen av konfliktene på Balkan, forholdet 

til USA, og ønsket om en sterkere europeisk forsvarssatsning som sannsynligvis var 

motivgrunnlaget til St. Malo-prosessen. I tillegg kan den endrete britiske 

sikkerhetsoppfattelsen på 1990-tallet ha hatt sentral betydning for Storbritannias 

tilnærming. Forandringer i det internasjonale systemet gav nye britiske 

sikkerhetsvilkår, noe som igjen var med på å endre sikkerhetsoppfattelsen. Dette 

resulterte i at Storbritannia kunne orientere seg tettere mot det europeiske 

integrasjonsprosjektet og føre en bredere sikkerhetspolitikk. Grunnen var at det 

internasjonale trusselbildet var relativt lavt sammenlignet med perioden 1945-1990.  

Det er viktig å påpeke at Blairs nye europeiske linje i sikkerhetspolitikken ikke gikk 

på bekostning av forholdet til USA og NATO. At Storbritannia endret kurs i retning 

av en sterkere europeisk satsning, innebar ikke at øyrikets tradisjonelle 
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sikkerhetspolitiske førsteprioritet ble neglisjert. Mye tyder på at det var de 

internasjonale omstendighetene som økte Blairs handlingsrom til å framlegge sine 

forslag. Min neste case styrket en slik påstand. 

7.1.2 IRAK-KRIGEN 2003 

Terrorangrepet på USA 11. september 2001 var innledningen på det som skulle 

inntreffe i Irak halvannet år etter. Saddam Hussein ble av George W. Bushs rådgivere 

tidlig lansert som en hovedtrussel, og det ble etterhvert åpenbart at USA ville fjerne 

Saddam. Krisen i Irak splittet EU og vanskeliggjorde arbeidet med unionens felles 

sikkerhetspolitikk.  

Hvis man sammenligner mine to caser, viser Irak-krigen at Blair-regjeringen endret 

Storbritannias tilnærming til en felles europeisk sikkerhetspolitikk, og demonstrerte i 

praksis at ”the Special Relationship” fortsatt eksisterer. Irak-krigen var et tilbakeslag 

for tilhengerne av EUs sikkerhetspolitikk. Det var flere årsaker til at Tony Blair var 

villig til å sette framdriften av sikkerhetspolitikkplanene på spill for å støtte Bush, 

samt å fjerne og avvæpne Saddam Hussein. 11. september-angrepet forandret Blairs 

syn på det internasjonale samfunnet. Frykten var stor for at terrorister, eller stater, 

ville bruke masseødeleggelsesvåpen ved et eventuelt nytt angrep. I september 2002 

offentliggjorde regjeringen en rapport som het Iraq`s Weapons of Mass Destruction. 

The Assessment of the British Government. Rapporten var basert på et arbeid utført av 

JIC, og den fikk stor betydning for regjeringens handlinger. Det ble argumentert med 

at Irak representerte en trussel, både mot verdenssamfunnet og Storbritannia. 

Påstanden om at Irak kunne ta i bruk masseødeleggelsesvåpen 45 minutter etter at 

ordren var gitt, vakte enorm oppmerksomhet. I ettertid er det grunn til å stille 

spørsmålstegn ved rapportens etterrettelighet og den politiske bruken av den. Det ble 

også innrømmet av tidligere rådgiver Alistair Campbell at man gav instrukser om at 

rapporten skulle formuleres slik at regjeringens sak ville bli styrket. Til tross for 

dette, tyder mye på at Blair-regjeringen oppfattet Irak som en trussel, om ikke i like 

stor grad som Blair hevdet offentlig.  
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Variasjonen var stor i Storbritannias tilnærming til en felles europeisk 

sikkerhetspolitikk mellom 1990 og 2003. Spesielt var ulikhetene fremtredende 

mellom oppgavens to caser. Som jeg har beskrevet i analysen, var det momenter som 

tydet på at Storbritannias sikkerhetspolitiske tilnærming til Europa var i en viss grad 

avhengig av det internasjonale trusselbildet, og man førte en smalere 

sikkerhetspolitikk når trusselbildet var høyt. Dette innebar at Storbritannia allierte seg 

tettere med USA. I tillegg er det av betydning å understreke at det var St. Malo-

prosessen som var den unike tilnærmingen fra øyrikets side, både i problemstillingens 

tidsramme, men også hvis man tar med hele etterkrigsperioden. Selv om Storbritannia 

har vært pådriver de siste årene for å skape en felles europeisk sikkerhetspolitikk, 

demonstrerte krisen i Irak at USA fortsatt var øyrikets sikkerhetspolitiske prioritet. 

Britisk politikk i forbindelse med Irak-krisen eksemplifiserte en kontinuitet i øyrikets 

tilnærminger fra 1945 til 1997.  

Storbritannia og europeisk integrasjon har alltid vært et betent tema. Øyriket har 

fremstått som en hindring for at en reell felles europeisk sikkerhetspolitikk skulle tre i 

kraft. Dette endret seg til en viss grad ved Tony Blairs maktovertakelse. Allikevel er 

Winston Churchills legendariske utsagn “We are with Europe, not of it”, muligens 

fortsatt gjeldende. 
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