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Fransk säkerhetspolitik efter kalla kriget 
Sammandrag 

I denna uppsats studeras fransk hållning till europeiskt respektive transatlantiskt säkerhetssamarbete 
efter kalla kriget. Analysen görs utifrån ett institutionalistiskt perspektiv där en eventuell växelverkan 
mellan fransk statsstrategi och EU respektive NATO eftersöks. I den valda metoden delas fransk 
statsstrategi upp i perioder och jämförs med viktigare fördrag (motsv.) inom NATO respektive EUs 
säkerhetssamarbete. I studien söks också karaktäristiken på fransk säkerhetspolitiks förhållande till 
europeiskt säkerhetssamarbete. 

I studien konstateras att Frankrike varit drivande i utvecklingen av EUs säkerhetssamarbete och att 
den ömsesidiga påverkan mellan EU och fransk strategi verkar ha tilltagit under det senaste decenniet. 
Vidare konstateras att framgångsrika initiativ verkar vara beroende av en god relation till Tyskland eller 
Storbritannien. 

Frankrike verkar också ha närmat sig NATO-samarbetet fram till 1997 då närmandena verka ha 
avstannat. Genom det ökade deltagandet verkar dock Frankrike ha högre inflytande över NATO-besluten 
än tidigare. Ytterligare närmanden synes vara starkt sammanknippade med franska krav på en 
europeisering av NATOs kommandostruktur. 

 
Författaren bedömer att fransk strategi syftar till att stärka EU-samarbetet och genom detta etablera 

en starkare europeisk pelare inom NATO samt att göra NATO till en organisation som suddar ut den 
gamla blockuppdelningen i Europa. 
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1. Inledning 

Bakgrund och problemställning 
Sedan kalla krigets slut har Frankrike ökat sitt engagemang i NATO. 

Under Gulf-kriget stod franska trupper under amerikanskt befäl för första 

gången sedan 1966. Frankrike deltar numera också aktivt i olika NATO-

kommittéer och -staber. Samtidigt har Frankrike varit en drivande kraft bakom 

uppbyggnaden av en militär kapacitet inom EU och senast i november 2001 

deklarerade Frankrike tillsammans med Tyskland att man ville utveckla 

kapacitet till ett gemensamt försvar inom EU. 

Somliga hävdar att Frankrikes ökade engagemang i NATO initierats av 

att man, genom deltagande i internationella operationer, fått upp ögonen för 

beroendet av USA och behovet av samarbete. Tyska påtryckningar sägs också 

ha påverkat. Andra hävdar att det är NATOs CJTF-koncept som öppnat vägen 

för utvecklingen av EUs andra pelare.1 

Att Frankrike vill ha ett starkt Europa framstår som ganska tydligt, men  

ett transatlantiskt eller ett europeiskt Europa? Ett transatlantiskt Europa skulle 

även i framtiden vara beroende av NATO-samarbetet medan ett europeiskt 

Europa torde ha som mål att kunna stå på egna ben i alla avseenden, även inom 

säkerhets- och försvarspolitiken. Till detta kommer frågan om 

Europasamarbetet ska vara federalt eller bygga på mellanstatligt samarbete, 

något som påverkar de enskilda staternas inflytande i Europasamarbetet. 

Problemställningen i denna uppsats blir därför att kartlägga fransk säkerhets- 

och försvarspolitik, efter kalla kriget. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga eventuella förändringar i fransk 

hållning till europeiskt respektive transatlantiskt säkerhetssamarbete efter kalla 

kriget. I fokus ligger franska initiativ (enskilda och gemensamma) som lett till 

ökat eller minskat säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med NATO 

respektive EU eller med viktigare aktörer inom den europeiska 

säkerhetskontexten. 

                                                 
1 Sundberg, Anna, ”Frankrike, Storbritannien och EU:s militära krishantering”, FOI, 2001 s.25 
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Frågeställningar 
?? Har Frankrikes ställning i Europeiskt säkerhetssamarbete förändrats efter 

kalla kriget och i så fall hur? 

?? Har Frankrikes ställning inom NATO förändrats efter kalla kriget och i så 

fall hur? 

?? Hur kan politiken i förhållande till EU:s säkerhetssamarbete karaktäriseras? 

?? Hur kan politiken i förhållande till NATO:s säkerhetssamarbete 

karaktäriseras? 

Metod 
Att söka förändringar i Frankrikes hållning till transatlantiskt respektive 

europeiskt säkerhetssamarbete försvåras av det faktum att dessa 

säkerhetssamarbeten inte utgör någon fix punkt som ligger fast under en längre 

tid. Jag måste därför utveckla en metod som kan kartlägga förändringar i fransk 

hållning till säkerhetssamarbete men samtidigt tar hänsyn till de förändringar 

som sker inom dessa säkerhetssamarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1: Metod 

Jag avser skapa ett avstamp med hjälp av en redogörelse för viktigare 

händelser i fransk säkerhetspolitik under kalla kriget. Detta avslutas med en 

redogörelse för vilket startläge fransk säkerhetspolitik har vid kalla krigets slut. 

Därefter inleder jag en studie där jag delat upp fransk säkerhetspolitik i 

perioderna 1989-92, 1992-97, 1997-99 och 1999-2001. Mellan respektive 

period redogör jag för ett avtal från EU och ett avtal från NATO. Avsnitten 
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följs regelbundet av delanalyser för att spåra en eventuell växelverkan mellan 

institutionerna och fransk statsstrategi. 

Slutligen genomför jag en övergripande analys för att söka en mer 

långsiktig trend i den franska säkerhetspolitiken samt för att söka svar på mina 

frågeställningar. Analysen följs av en diskussion där jag jämför mitt resultat 

med annan forskning och utvärderar min analys. Jag tar mig också friheten att 

försöka blicka framåt genom att försöka bedöma troliga inriktningar för fransk 

säkerhets- och försvarspolitik i framtiden samt ge förslag på fortsatt forskning. 

Teoretisk utgångspunkt 
Här beskriver jag de teorier som ligger till grund för analyserna och 

utvecklar också hur dessa teorier stödjer den valda metoden. 

Växelverkan mellan institutioner och statsstrategier 
Som teorianknytning använder jag ”After the Cold War – International 

Institutions and State Strategies in Europe 1989-1991” av Robert O. Keohane, 

Joseph S. Nye och Stanley Hoffman som utgångspunkt. Dessa använder sig av 

en form av institutionalism som jag här ska redogöra för. 

I fokus ligger den internationella politiska processen och utgångspunkten 

kan sägas vara att det finns en ömsesidig påverkan mellan internationella 

institutioner och statsstrategier.2 Det finns en variation i tid och rum i staters 

förmåga att kommunicera och samarbeta vilket påverkar utformningen av olika 

strategier. Institutionalismen tar sin utgångspunkt i både realismen och 

liberalismen. Realismen fokuserar på strukturen i det internationella systemet 

som anses vara anarkiskt genom att staterna nyttjar makt och list för att trygga 

sitt oberoende, skydda sin befolkning och maximera egen makt på andras 

bekostnad. Allianser bildas för att balansera ojämnvikter i systemet och 

internationella institutioner anses ha ringa betydelse för staterna när de 

nationella intressena verkligen sätts på spel. Liberalismen å andra sidan 

kritiserar realismen och betonar att stater inte är likformiga. Intressen är inte 

givna utan konstruerade utifrån geopolitiska faktorer, materiella intressen och 

tolkningsförmåga. Liberala demokratier anses ha en särskild relation mellan 

varandra genom att de aldrig för krig mot varandra och oftast har komplexa 

transnationella relationer som skapar sociala och ekonomiska beroenden. 3 

                                                 
2 Keohane, Robert O; Nye, Joseph S.; Hoffman, Stanley, (red)” After the Cold War – International 
Institutions and State Strategies in Europe 1989-1991”, Cambridge, Massachusetts och London: Harvard 
University Press, 1993, s.1 
3 Keohane (1993) s.4 
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Institutionalismen tar liksom realismen sin utgångspunkt i att staterna 

utgör huvudaktörer i världspolitiken men anammar samtidigt det liberalistiska 

synsättet där staterna inte anses vara de enda aktörerna i världspolitiken. Från 

realismen hämtar man också synsättet att den enskilda statens relativa makt 

utgör grunden för dess beteende samtidigt som man anammar liberalismens syn 

på internationella beroenden (ekonomi, miljö etc.) som påverkar de 

internationella relationerna och därmed institutionernas roll. Egenintressen styr 

i enlighet med realismen de enskilda staternas mål men gemensamma eller 

överlappande mål leder i enlighet med liberalismen till samarbetsvinster vilket 

utgör grunden för de internationella institutionerna. Förändringar av en stats 

relativa maktposition leder således till en omprövning av statens agerande och 

kan därigenom också förändra förutsättningarna för internationellt samarbete. 

Dessa förutsättningar anses bestå av:4 

?? Långvarig relation mellan ett mindre antal stater 

?? Gemensamma eller överlappande intressen mellan dessa stater 

?? Praktisering av växelverkan mellan staterna för att nå dessa intressen 

Institutioner påverkar staterna genom att de erbjuder möjligheter 

samtidigt som de lägger vissa begränsningar. De legitimerar också 

gemensamma normer och regler.5 Genom att möjliggöra koordinering och 

erbjuda förhandlingsmöjligheter och informationsutbyte kan gemensamma 

standarder, referenser och förväntningar uppnås. Överenskommelser och 

tillmötesgående bäddar för gemensamma bestämmelser och rutiner vilket 

skapar bindningar mellan staterna.6 Bindningarna lindrar effekterna av det 

anarkiska systemet och minskar därför risken för säkerhetsdilemmat7.8 

Institutionerna har således en inverkan på staternas agerande. 

Institutionalisterna är dock inte helt optimistiska eftersom institutioner 

kan påtvinga stater en viss politik, oönskade kostnader eller leda till utveckling 

av hemliga överenskommelser. Eftersom arbetet bygger på gemensamma 

intressen kan det också vara svårt att utveckla samarbetet till områden där det 

råder delade meningar.9  

                                                 
4 Keohane (1993) s.4-5 
5 Keohane (1993) s.5 
6 Keohane (1993) s.3 
7 För ytterligare information om säkerhetsdilemmat rekommenderas Gray, Colin S., Explorations in 
Strategy, Westport: Praeger Publisher, 1996, sid 34-35 
8 Keohane (1993) s.7 
9 Keohane (1993) s.6 
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Teorin utgår från att beskriva politiska processer för att sedan söka 

förklara växelverkan mellan institutioner och utformningen av statsstrategier. 

Institutioner kan dock inte ses som den enda förklaringskällan när det gäller 

staters strategier men man kan heller inte förklara statsstrategierna utan att 

beakta inverkan från institutionerna.10 

Statsstrategi 
Begreppet statsstrategi har inte varit helt lätt att definiera men genom att 

tolka Keohane kommer jag fram till att det handlar om en stats olika vägval i 

fråga om balansgången mellan autonomi och samarbete. Dessa vägval grundar 

sig på vilka intressen en stat har eller tar sig. 11 

Definitionsfrågan kan säkert utvecklas på många sätt men här nyttjas 

Barry Buzan som teorianknytning och då närmast på den indelning han gör av 

en stat. Buzan menar att staten består av tre komponenter; statsidén, det 

institutionella uttrycket och den fysiska basen. 12  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Statens uppbyggnad (enligt Buzan) 

Statsidén är den mest abstrakta komponenten men samtidigt den mest 

centrala. Buzan tar fokus på den nationella säkerheten och menar att om nation 

och stat är desamma bör staten ha som målsättning att skydda och uttrycka en 

oberoende kulturell enighet.13 

Det institutionella uttrycket är själva maskineriet i statsstyret och består 

av verkställande, lagstiftande, administrativa och rättsliga institutioner samt de 

lagar, procedurer och normer inom vilka dessa verkar. Dessa institutioner är ett 

slags komplement till statsidén genom att de är ett uttryck för densamma.14 

Den fysiska basen utgörs av statens befolkning och dess territorium, 

inklusive naturtillgångar och den välfärd som skapats inom de egna gränserna. 

                                                 
10 Keohane (1993) s.8-9 
11 Keohane (1993) s.5 
12 Buzan, Barry, ”People States & Fear – an agenda for international security studies in the post-cold 
war era (second edition)”,Harlow: Pearson Education Limited, 1991, s.65 
13 Buzan (1991) s.69-71 
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Trots att det finns stora variationer i fråga om omfattning, utformning, 

utvecklingsgrad och resurser är säkerhetshoten mot den fysiska basen likartade 

för alla stater.15 

En statsstrategi skulle således kunna utgöras av de förändringar/vägval en 

stat väljer att göra inom dessa tre komponenter. 

Åskådliggörande av förändringar i fransk säkerhetspolitik 
För att på ett tydligt sätt kunna åskådliggöra förändrar i fransk 

säkerhetspolitik i förhållande till transatlantiskt respektive europeiskt 

säkerhetssamarbete utvecklar jag dessutom en så kallad ”fyrfältsmodell” som 

delvis tar sin utgångspunkt i Lars Maddox teori om ”US Grand Strategy”. 

Teorin syftar till att försöka förstå alternativa vägval för den amerikanska 

förvaltningen.16 Modellen tar sin utgångspunkt i spänningarna mellan 

isolationism och internationalism respektive realism och idealism.17 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3: Modell för amerikanska vägval (enligt Maddox) 

Ju längre ned i modellen en strategi befinner sig desto mer egoistiska 

motiv ligger till grund för den valda strategin. De egoistiska motiven tar sin 

utgångspunkt i det anarkiska synsättet där var och en får ta vara på sig själv. 

Den enskilda staten förlitar sig här på unilateralism eller allianser. Ju högre upp 

i modellen staten befinner sig desto mer osjälviska är motiven vilka exempelvis 

kan handla om stöd till demokratisering och skyddande av mänskliga 

rättigheter. Idealisterna betraktar statssystemet som ett samfund av 

nationalstater där internationella organisationer spelar en viktig roll och lägger 

stor vikt vid FN och internationella regimer. Om en strategi ligger långt till 

vänster väljer staten att spela en tynande diplomatisk och militär roll medan en 

                                                                                                                                 
14 Buzan (1991) s.82-85 
15 Buzan (1991) s.90-91 
16 Maddox, Lars, ”US Grand Strategy Alternatives – After the Cold War”, 1999, s.2 
17 Maddox (1999) s.6 

Idealism 

Realism 

Isolationism 

Internationalism 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-06-24 Beteckning 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 8(75) 
 
strategi i den högra delen lägger stor vikt vid internationellt engagemang. En 

extrem av det senare är när man agerar som en ”världspolis”.18 

Tillämpning av teorierna 
Här följer en redogörelse för hur de beskrivna teorierna avses tillämpas i 

de kommande analyserna. 

Statstrategi – definition 
Utgående från Buzan’s teori definieras begreppet statsstrategi som vägval 

i fråga om utformningen av följande komponenter: 

?? Statsidén som definieras till att omfatta statens omvärldsuppfattning, 

intressen och säkerhetspolitiska inriktning. 

?? Det institutionella uttrycket som definieras som initiativ till eller motstånd 

till bi- eller multilaterala avtal inom den europeiska respektive den 

transatlantiska säkerhetskontexten. 

?? Den fysiska basen som definieras som utformningen av den franska 

försvarsmakten på ett övergripande plan (större förändringar, 

tyngdpunktsförskjutningar etc.). 

Markörer 
För att enkelt kunna analysera det empiriska materialet skapas utgående 

från Keohanes teori ett antal ”markörer” som kan indikera förekomsten eller 

avsaknaden av den växelverkan som beskrivs i teorin. Såvä l markörer för 

institutionell inverkan på statsstrategin som för det omvända, statsstrategins 

inverkan på den institutionella nivån, utvecklas. Dessutom utvecklas markörer 

för påvisande av förändringar i den franska hållningen till europeiskt respektive 

transatlantiskt säkerhetssamarbete. 

Markörer för ”Institutionell inverkan på statsstrategin” 
?? Informationsutbyte som lett till anpassning av normer, referenser eller 

förväntningar. 

?? Förhandlingar som lett till anpassning av regler och standarder. 

?? Minskat säkerhetsdilemma eller förbättrat samarbetsklimat mellan 

medlemmarna. 

Markörer för ”Statsstrategins inverkan på institutionerna” 
?? Långvarig relation mellan ett mindre antal stater. 

?? Gemensamma eller överlappande intressen mellan dessa stater. 

?? Praktiserande av växelverkan mellan staterna för att nå dessa intressen. 

                                                 
18 Maddox (1999) s.7 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-06-24 Beteckning 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 9(75) 
 
?? Förändring i statens relativa makt som lett till omprövning av statsstrategin. 

?? Initiativ till förändringar av institutionen. 

Markörer för ”Förändringar i hållningen till säkerhetssamarbete” 
?? Hög växelverkan mellan fransk statsstrategi och den institutionella nivån 

anses indikera ett närmande mellan fransk säkerhetspolitik och institutionen 

i fråga. På motsvarande sätt indikerar låg eller avtagande växelverkan en 

stagnation eller ett fjärmande mellan de båda. 

?? Graden av säkerhetssamarbete. Samarbetet kan ta sig olika uttryck som 

bilaterala och kollektiva avtal, bi- eller multilaterala militära eller 

säkerhetspolitiska samarbeten, kollektiva militära eller säkerhetspolitiska 

samarbeten samt överstatliga samarbeten. Ju fler nivåer samarbetet sker på 

desto närmare bedöms hållningen till säkerhetssamarbetet vara. 

Åskådliggörande av förändringar i hållningen till transatlantiskt 
respektive europeiskt säkerhetssamarbete. 

Att endast nyttja en tvådimensionell skala med transatlantiskt och 

europeiskt säkerhetssamarbete som varandras motpoler skulle innebära att det 

ena måste utesluta det andra. Detta är inte självklart och därför utvecklar jag 

här en s.k. fyrfältsmodell för att åskådliggöra förändringar i fransk 

säkerhetspolitik.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Bild 4: Modell för åskådliggörande av förändringar i fransk hållning till 

säkerhetssamarbete. 

Den lodräta axeln utvisar hållningen till det transatlantiska 

säkerhetssamarbetet. En stark koppling återfinns högt upp medan en svag 

koppling återfinns långt ned i modellen. På motsvarande sätt visar den vågräta 

axeln hållningen till europeiskt säkerhetssamarbete där en stark koppling 

hamnar långt till höger medan en svag hamnar långt till vänster. Modellen tar 

till skillnad från den ursprungliga ej hänsyn till motiven för olika strategier 

men kartlägger i stället statsstrategins relation till två möjliga 

Transatlantisk 

Europeiskt 
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säkerhetslösningar. Om en strategi ligger långt ned till vänster väljer staten att 

spela en tynande diplomatisk och militär roll i det internationella systemet 

medan en strategi i den övre högra delen lägger stor vikt vid såväl 

transatlantiskt som europeiskt engagemang. 

Centrala begrepp 
?? Med begreppet europeiskt säkerhetssamarbete avses ett rent europeiskt 

säkerhetssamarbete utan direkt medverkan från framför allt USA. 

?? Med begreppet transatlantiskt säkerhetssamarbete avses ett europeiskt 

säkerhetssamarbete med en direkt medverkan från framför allt USA. 

?? Begreppet växelverkan kan här handla om två företeelser, å ena sidan en 

ömsesidig påverkan mellan statsstrategi och institution och å andra sidan en 

växeldragning mellan stater för att driva en institution framåt.  

Avgränsningar 
?? Analysen avgränsas till att omfatta tiden efter Berlinmurens fall 1989 fram 

till 2001. 

?? Jag väljer att ha ett statscentrerat perspektiv vilket givetvis är en förenkling 

men det torde ändå ge en god bild eftersom säkerhets- och försvarspolitiken 

än så länge handlar om mellanstatligt samarbete där staterna representeras 

av sina regeringar. Detta försvåras av den relation som råder mellan 

president och regering, där presidenten allt sedan de Gaulles tid anses äga 

frågan om landets säkerhetspolitik samtidigt som regeringen företräder 

landet i vissa säkerhetspolitiska sammanhang (t.ex. i EUs ministerråd).19 

Problemet ska dock inte överdrivas eftersom det i stort råder en slags 

konsensus inom landet kring dessa frågor, trots skillnader i 

partitillhörighet.20 

?? Det transatlantiska säkerhetssamarbetet har fokus på NATO-samarbetet. 

?? Det europeiska säkerhetssamarbetet har fokus på EU-samarbetet. 

?? Bi- och multilaterala initiativ kommer att behandlas endast i de fall de haft 

betydelse för Frankrikes relation till transatlantiskt eller europeiskt 

säkerhetssamarbete. 

                                                 
19 För ytterligare läsning I denna fråga rekommenderas Wennerström, Erik, Några främmande staters 
politiska system , Uppsala: Iustus förlag, 1999 
20 Gregory, Shaun, Vers Une Défense Nouvelle: Defence Policy Planning and Review in France, 
http://www.acronym.org.uk/29french.htm, 2001-12-19 
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?? Av utrymmesskäl avgränsas studien till att endast omfatta delar av 

statsstrategin, nämligen statsidén och det institutionella uttrycket (såsom 

jag definierat dessa begrepp ovan). Av samma skäl tvingas jag begränsa 

studien avseende försvarsindustri21, försvarsekonomi och kärnvapen. 

Material 
Beskrivningen av fransk säkerhetspolitik under kalla kriget (i bilaga 1) 

grundar sig på sekundärkällor i form av statsvetenskaplig litteratur och för att 

klarlägga situationen vid kalla krigets slut nyttjar jag också primärkällor i form 

av officiella dokument från franska försvarsdepartementet. Som beskrivits 

används sedan en metod som söker en eventuell växelverkan mellan 

institutioner och statsstrategier efter kalla kriget. För den institutionella nivån 

används primärkällor i form av officiella källor som avhandlar viktigare 

fördrag eller traktat (inom EU och NATO). Vid behov av ytterligare kontext 

kring de institutionella besluten kompletterar jag med sekundärkällor i form av 

statsvetenskaplig litteratur. Statsstrategierna delas upp i tre komponenter i 

enlighet med den teori Buzan lägger fram men endast två behandlas. Statsidén 

söks genom att utgå från primärkällor som ”vitböcker” eller motsvarande 

dokument för respektive tidsperiod. Även här kompletteras vid behov med 

sekundärkällor i form av statsvetenskaplig litteratur. I arbetet med att beskriva 

det institutionella uttrycket används i huvudsak sekundärkällor i form av 

statsvetenskaplig litteratur. Den statsvetenskapliga litteraturen ger mig här en 

god överblick över den relativt stora mängd avtal eller initiativ till avtal som 

tagits. 

Jag nyttjar endast öppet material eftersom det förenklar min studie och 

det dessutom i andra studier inom liknande ämnesområden framkommer att 

analys av hemligt underlag leder till i stort sett samma resultat.22 

Bland den statsvetenskapliga litteraturen har några förfa ttare nyttjats mer 

än andra. Bland dessa finns Orban som ger en bra sammanfattning av viktigare 

händelser i fransk politik under hela efterkrigstiden. Orban förlitar sig i relativt 

hög grad på franska källor. Till hans nackdel kan dock sägas att han inte verkar 

vara någon internationellt etablerad forskare som nyttjas som källa i andras 

forskning. Detta kan förklaras av att Orban publiceras på norska. Även material 

                                                 
21 För ytterligare läsning om fransk försvarsindustri under 90-talet rekommenderas Britz, Malena & 
Eriksson, Arita, Brittish, German and French Defence Industrial Policy in the 1990s, Stockholm: 
Försvarets forskningsanstalt, 2000 
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från mer etablerade forskare som Gordon, Menon och Keohane har nyttjats i 

hög grad. 

Disposition 
I detta första kapitel är avsikten att ge ett avstamp för den fortsatta 

läsningen genom att beskriva vad studien syftar till och metoden för att nå detta 

syfte. I kapitel 2 görs en sammanfattning av fransk säkerhetspolitik under kalla 

kriget i syfte att teckna en utgångspunkt för min fortsatta analys. En utförligare 

beskrivning av fransk säkerhetspolitik under kalla kriget görs i bilaga 1. 

Kapitel 3 innehåller själva studien som består av en växelvis beskrivning av 

fransk säkerhetspolitik och institutionella beslut. Först beskrivs fransk 

säkerhetspolitik under perioden 1989-1991 följt av en beskrivning av 

Maastrichtfördraget 1992 samt resultatet av NATO-toppmötet i Rom 1991. 

Kapitlet fortsätter sedan med delanalys 1 för att söka fransk inverkan på de 

båda avtalen följt av en redogörelse för fransk säkerhetspolitik under perioden 

1992-1997 samt delanalys 2 som söker avtalens inverkan på fransk strategi. På 

samma sätt varvas sedan avtalen från Amsterdam och Sintra, delanalys 3, 

fransk säkerhetspolitik 1997-1999, delanalys 4, avtalen från Helsingfors och 

Washington, delanalys 5, fransk säkerhetspolitik 1999-2000 och slutligen 

delanalys 6. I kapitel 4 genomförs sedan en övergripande analys och 

sammanvägning av resultatet från delanalyserna som syftar till att besvara 

frågeställningarna. Därefter förs en diskussion (i kapitel 5) där författaren tar 

sig friheten att vara framåtblickande genom att försöka bedöma tänkbara 

inriktningar för fransk säkerhetspolitik i framtiden. Vidare jämförs resultatet 

med annan statsvetenskaplig forskning och en granskning av den genomförda 

analysen görs. Här ges också förslag till fortsatt forskning. Slutligen 

sammanfattas uppsatsen i kapitel 6. 

2. Utgångsläge vid kalla krigets slut 

Sammanfattning av fransk säkerhetspolitik under kalla kriget 
Denna del syftar till att redovisa var Frankrike stod när kalla kriget nådde 

sitt slut 1989. I bilaga 1 återfinns en beskrivning av huvuddragen i fransk 

säkerhetspolitik under kalla kriget. Jag ska här kortfattat försöka åskådliggöra 

                                                                                                                                 
22 Sundberg (2000) s. 15 
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den utveckling fransk strategi genomgått under kalla kriget för att på så vis ge 

en bild av var Frankrike står när kalla kriget når sitt slut. 

Jag använder här den modell som beskrivits ovan för att redogöra för 

fransk hållning till transatlantiskt respektive europeiskt säkerhetssamarbete. 

Efter andra världskriget skrivs både Brysseltraktaten och 

Washingtontraktaten, 1948, som ger såväl transatlantiska som europeiska 

säkerhetsgarantier. Washingtontraktaten leder också till ett inrättande av NAC 

och en uppbyggnad av kommandostrukturer med en tydlig fokus på militär 

integrering. Frankrike hade svårt att acceptera den anglosaxiska dominans som 

växte fram inom NATO och gjorde olika försök att etablera en europeisk 

säkerhetsstruktur. Först 1959 nås viss framgång genom Elyséetraktaten med 

Tyskland som i och för sig inte ratificeras, men ändock leder till ett ökat 

militärt samarbete mellan de båda länderna. 

Transatlantisk 

 

 

 

             Europeiskt 

 

 

 

Bild 5: fransk hållning till säkerhetssamarbete under kalla kriget 

1966 har Frankrike fått nog av den anglosaxiska dominansen och med de 

Gaulle i spetsen lämnar Frankrike NATO-samarbetet utan att för den skull säga 

upp de försvarsgarantier som undertecknats i Washington. Frankrike fokuserar 

nu på militär autonomi i alla avseenden. 

Under 70-talet släpper Frankrike in Storbritannien i EG och enas med 

Tyskland om utvecklingen av ett monetärt system (EMS) samtidigt som man i 

viss mån utvecklar det militära samarbetet. 

I början av 80-talet verkar synen på internationellt säkerhetssamarbete 

luckras upp vilket bl.a. visar sig genom franska ställningstaganden i frågan om 

utplacering av amerikanska kärnvapen i Tyskland, visst deltagande i NATOs 

militära aktiviteter, utveckling och samövning av den fransk-tyska FAR och 

inrättande av fransk-tyska säkerhetspolitiska institutioner (se bilaga 1). 

1948-59 

1959-66 

1966-82 

1982-89 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-06-24 Beteckning 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 14(75) 
 
Statsidé 1988 

Någon vitbok hade inte givits ut sedan 1972 men 1988 gav franska 

försvarsdepartementet ut boken ”La défense de la France” i syfte att tydliggöra 

hotbilder, politiska beslut, statusen på försvaret, materielprogrammet och dess 

ekonomiska effekter. Försvarsministern pekade på den tydliga kontinuiteten 

från vitboken 1972 fram till 1988.23 Kärnvapnen intog en central roll eftersom 

man förlitade sig på avskräckning och tre förbehåll angavs för franskt 

deltagande i kärnvapennedrustningen; att reduktionen av sovjetiska och 

amerikanska arsenaler når en punkt där skillnaderna utjämnats, att defensiva 

system som hotar avskräckningen inte byggs ut, att obalansen mellan 

konventionella styrkor utjämnas och att det kemiska hotet undanröjs. 

Sovjetunionen utmålades som det överskuggande hotet och fakta som visade 

Sovjets satsningar på kärnvapen och konventionella styrkor lyftes fram. 24 

De franska avsikterna var att skydda eget territorium och vitala intressen 

samt att bidra till europeisk säkerhet. Det vägval man gjorde tog sin grund i 

nukleär avskräckning i händelse av storkonflikt i Europa. De konventionella 

styrkorna avsågs användas för snabb insats då kärnvapeninsats inte kunde 

rättfärdigas. Sambandet mellan insats av konventionella styrkor och 

kärnvapenhotet förstärker avskräckningseffekten. Förmågan att snabbt sätta in 

konventionella styrkor var avgörande för att uppnå denna effekt. Frankrike 

bidrog därigenom till att förebygga konflikter i Europa. Säkerhetssamarbete 

med Tyskland angavs som särskilt viktigt eftersom den tyska utvecklingen 

prioriterades. En fördjupning av säkerhetssamarbetet med andra länder var 

också angeläget och Storbritannien nämndes som särskilt prioriterat eftersom 

de hade kärnvapen och militär närvaro på kontinenten. Medelhavsländerna 25 

angavs också som prioriterade samarbetspartners.26 

Samtidigt som Frankrike bibehöll handlingsfriheten med sina styrkor 

åtog man sig de grundläggande förpliktelserna att vidmakthålla kapacitet för 

kollektivt försvar. Frankrike gjorde heller inte avkall på behovet av ett 

samband mellan NATOs två pelare (Europa och Amerika) och på behovet att 

stärka den europeiska pelaren. VEU bekräftade beslutsamheten hos var och en 

                                                 
23 Ministere de la Défense, ”La défense de la France”( förord av André Giraud, försvarsminister), 1988 
24 Ministere de la Défense (1988) s.13-15 & 24-35. 
25 För ytterligare läsning om franska intressen i Medelhavsregionen rekommenderas Hallenberg, Jan, The 
Extension of the European Security Community to the Periphery: France in the Mediterranean and 
Finland and Sweden in the Baltic Countries , Stockholm: Försvarshögskolan, 2000 
26 Ministere de la Défense (1988) s.19 
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att bidra till kollektivt försvar och såväl Frankrike som Storbritannien avsåg 

bibehålla sina oberoende kärnvapenstyrkor, som ansågs bidra till global 

avskräckning och säkerhet.27 Utanför Europa hade Frankrike intressen i stora 

delar av världen och bland dessa nämndes t.ex. Afrika och Persiska viken. 

Frankrike ansåg sig också ha ett särskilt ansvar i Afrika.28  

Frankrikes säkerhetspolitiska målsättningar kan sammanfattas med ett 

bibehållande av en oberoende fransk diplomati, upprättande av en 

västeuropeisk enhet samt bibehållande av franskt inflytande utanför Europa.29 

Slutsatser 
Nationell autonomi verkar ha varit en högt prioriterad målsättning som 

har sin grund i erfarenheterna från andra världskriget. Denna målsättning 

accentuerades ytterligare när det stod klart att Frankrike inte fick det inflytande 

man önskade i NATO. Samtidigt verkar fransmännen sätta stort värde vid 

säkerhetspolitiskt samarbete vilket visat sig genom upprepade initiativ till olika 

europeiska säkerhetssamarbeten. Förutsättningen för dessa samarbeten torde 

dock vara att Frankrike ges ett tillräckligt stort inflytande för att inte det 

nationella oberoendet ska äventyras. Förhållandet till transatlantiskt 

säkerhetssamarbete 1989 kan sammanfattas med att Frankrike: 

?? ingår genom avtal (Washingtontraktaten) i ett kollektivt försvar. 

?? deltar i huvudsak inte i NATOs olika institutioner. 

?? har relativt god relation till NATO och deltar i viss militär samövning. 

?? ser NATO som en organisation som bärs upp av en amerikansk och en 

europeisk pelare och anser att den senare behöver stärkas. 

Förhållandet till europeiskt säkerhetssamarbete kan sammanfattas med att: 

?? Frankrike ingår genom avtal (Brysseltraktaten) i ett kollektivt försvar. 

?? Frankrike har genom åren utvecklat goda relationer med Tyskland och 

inrättat gemensamma säkerhetspolitiska och militära institutioner. 

?? Frankrike har vid upprepade tillfällen försökt få gehör för uppbyggnaden av 

ett starkare VEU. 

?? Samarbete med Storbritannien ligger på en minst sagt blygsam nivå. 

                                                 
27 Ministere de la Défense (1988) s.21-23 
28 Ministere de la Défense (1988) s.41-59 
29 Hoffman, ur Keohane (1993) s.128-129 
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3. Fransk säkerhetspolitik efter kalla kriget 
I detta kapitel görs själva studien som syftar till att kartlägga eventuell 

växelverkan mellan fransk strategi och EU respektive NATO, efter kalla kriget. 

Fransk säkerhetspolitik 1989-1992 
Institutionellt uttryck 
Den tyska återförening, Warszawapaktens fall och de uppblossande 

krigen i Persiska viken och Jugoslavien kom att prägla västvärldens 

säkerhetspolitik de närmsta åren efter Berlinmurens fall, så även Frankrikes. 

Tysk återförening 

I slutet av 1989 besökte Mitterrand Östtyskland som en reaktion på Kohls 

uttalande om en snabb tysk återförening, och menade att detta låg långt fram i 

tiden. I december besökte han också Gorbachev vilket väckte frågan om ett 

förnyat fransk-ryskt samarbete. Mitterrand besökte även Thatcher i London 

som också visade en stigande oro över en tysk återförening. Efter de östtyska 

kommunisternas valförlust i april 1990 insåg Mitterrand att den tyska 

återföreningen inte gick att stoppa, och övergick därefter till en 

anpassningsstrategi  i stället för att söka förhindra. Detta gjorde britterna 

upprörda och Thatcher anklagade Mitterrand för att vara en kollaboratör.30 

Förre amerikanske presidenten George Bush skrev i sina memoarer: 

”To be absolutely frank, the problem lies in the antagonism between 

Kohl and Thatcher. He never calls her other than “this woman”, he told me. 

Thatcher was also irritated by the Franco-German axis. ‘For centuries, Great 

Britain has done everything to prevent alliances on the continent. This attitude 

is ingrained in the British subconscious.’”31 

Fullständig tysk suveränitet uppnåddes den 3 oktober 1990,32 och samma 

månad etableras en fransk-tysk brigad.33 Fransk politik kom att gå ut på att 

binda Tyskland till EG, bibehålla sammanhållningen inom EG och skydda 

Frankrikes ledande roll i Europa.34 

I maj 1991 träffades utrikesministrarna från Frankrike, Tyskland och 

Polen i Weimar och sluter där ett trilateralt avtal om regelbundna möten. 

                                                 
30 Hoffman ur Keohane (1993) s.130 se också Maclean, Mairi & Trouille, Jean-Marc, (red) France, 
Germany and Britain – Partners in a Changing World, New York: PALGRAVE, 2001, s.182 
31 Bush, George (1999) återgivet av Maclean (2001) s.182 
32 Hoffman ur Keohane (1993) s.2 
33 Gordon, Philip H., France, Germany and the Western Alliance, Oxford: Westview Press, 1995, s.23 
34 Gordon (1995) s.48 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-06-24 Beteckning 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 17(75) 
 
Frankrike kunde härigenom bjuda på sina erfarenheter kring uppbyggnaden av 

en djupare relation med den forna fienden Tyskland.35 

Förändrad hotbild 

Efter omvälvningarna 1989 hade respekten för Frankrike ökat tack vare 

ökat franskt deltagande i centraleuropeiska frågor, men samtidigt hade det 

relativa inflytande minskat genom den tyska återföreningen. 36 Utvecklingen 

ledde till att Frankrike såg en möjlighet att uppnå ett ”självständigt” Europa 

och att Frankrike borde ta ledarskapet i en sådan utveckling. Mitterrand lade 

redan i december 1989 fram ett förslag om en europeisk konfederation, 

inklusive Sovjetunionen men utan USA, som skulle tjäna som forum i 

paneuropeiska frågor inom politik, ekonomi och teknik. Denna konfederation 

skulle begränsa tyskt inflytande i EG och ge en fransk-rysk relation som kunde 

begränsa tysk makt. Förslaget avvisades av såväl de forna WP-staterna som 

Västeuropa och USA. De östeuropeiska staterna var inte intresserade av något 

samarbete som inkluderade ryssarna men exkluderade amerikanerna. I 

Frankrike ansågs motgången bero på dålig timing och bristfällig information. 37 

Mitterrand uttalade ofta federalistiska tankar kring utvecklingen av EGs 

institutioner (särskilt i fransk-tyska sammanhang) men i regeringskonferensen 

kring politiskt samarbete drev man inga sådana förslag. Motsägelsefullt var 

också att Frankrike ville se VEU utvecklas till stommen i EGs 

säkerhetspolitiska system samtidigt som franska styrkors oberoende skulle 

bevaras.38 Frankrike övergick också till en mer liberal attityd i frågan om EG-

medlemskap.39 

I mars 1990 tog Mitterrand beslutet att tillåta franskt deltagande i 

utarbetandet av det framtida NATO. I april deklarerade Frankrike och 

Tyskland gemensamt att man önskade ett ökat tempo i utvecklingen av EMU 

och att regeringskonferensen på allvar borde inleda samtal om en politisk 

union.40 En gemensam säkerhets- och försvarspolitik skulle inledningsvis 

formas runt VEU men på sikt skulle en fusion ske för att skapa en komplett 

                                                 
35 Maclean (2001) s.190 
36 Orban, Franck ”Frankrikes NATO-politikk: - makttrekantens kontinuitet -”, Oslo: Europa-programmet, 
1997, s.27 
37 Gordon (1995) s.48-49 & Orban (1997) s.28 
38 Hoffman ur Keohane (1993) s.131 
39 Gordon (1995) s.49 
40 Hoffman ur Keohane (1993) s.135 
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politisk union. Fusionen skulle kunna ske 1998 när VEUs ursprungliga 50-

åriga fördrag löpte ut.41 

I juli deklarerade Mitterrand att Frankrike inte avsåg delta i diskussioner 

kring NATOs nya strategi men inleder under hösten förhandlingar med NATO 

rörande kommandostrukturen. Frankrike önskade en maktförskjutning från 

SACEUR till MC och ett ökat europeiskt inflytande. På diplomatnivå nådde 

förhandlingarna framgång men i början av 1991 stod det klart att resultaten ej 

var godtagbara för franska ministrar. Förhandlingarna bröt samman och 

förhållandet till USA försämrades.42 

Sommaren 1990 drog Frankrike tillbaka trupper från Tyskland för att inte 

återuppväcka tysk nationalism. Tyskland misstolkade detta som ett tecken på 

fransk nationalism och ovilja till samarbete i försvarsfrågor.43 1990 skrivs 

också CFE-avtalet som begränsade de konventionella styrkorna i Europa.44 

Kohl och Mitterrand deklarerade dock gemensamt, i december 1990, att 

diplomati och säkerhet inom EG skulle bedrivas genom konsensus. Man 

nämnde också möjligheterna till kvalificerad majoritetsomröstning. 45 I oktober 

1991 deklarerade länderna också att man önskade en länk mellan EG och VEU, 

till skillnad från britterna som ville ha en koppling mellan EG, VEU och 

NATO där NATO gärna fick spela huvudrollen. 46 I december 1991 lanseras 

också ESDI inom NATO. 

I juni 1991 beslutade franska regeringen att prolongera gällande 

försvarsbeslut vilket möttes av en kritik som gick ut på att den politiska 

ledningen inte klarade av att anpassa strategin efter de nya förhållanden som 

rådde.47 Påföljande månad tog NATO beslut att betrakta kärnvapnen som en 

sista utväg och Frankrike stod ensam kvar med sin avskräckningsdoktrin om 

tidig kärnvapeninsats. Utvecklingen av kärnvapen fortsatte dock men endast av 

system med kort räckvidd.48 I september 1991 tog Mitterrand beslut om att 

reducera utvecklingen av Hadesmissiler från ursprungliga 120 till endast 30 

och 1992 skrotades Plutonmissilerna, tidigare än beräknat. Hades lades 

dessutom på lager i stället för att utgrupperas. I april 1992 togs dessutom beslut 

                                                 
41 Gordon (1995) s.40 
42 Menon, Anand, France, NATO and the Limits of Independence, 1981-97, New York: St. Martin’s 
press, Inc., 2000, s.40-42 
43 Hoffman ur Keohane (1993) s.136  
44 NATO 2000, CD-skiva, file://X:\site\docu\basictxt \b911108a.htm , 2000, s.2 
45 Hoffman ur Keohane (1993) s.141 
46 Hoffman ur Keohane (1993) s.139 
47 Orban (1997) s.30 
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om att skjuta upp fortsatta kärnvapentester.49 1991 föreslog Mitterrand också 

att Frankrike, Storbritannien, USA och Sovjetunionen skulle genomföra ett 

toppmöte för att diskutera kärnvapenfrågor.50 

Militärt ledde det fransk-tyska samarbetet till upprättandet av Eurocorps, 

med den tidigare etablerade brigaden som grund, efter en fransk-tysk 

deklaration i oktober 1991. I deklarationen föreslogs utveckling av en union 

och införandet av CFSP som med tiden skulle innefatta ett gemensamt försvar. 

Eurocorps skulle dessutom kunna innehålla styrkor från andra VEU-

medlemmar. Detta innebar inte någon distansering till NATO utan snarast ett 

sätt att utnyttja den öppning som Mitterrand och Kohl sett i etablerandet av ett 

nytt säkerhetssystem för det nya Europa, genom att tillsammans visa vägen. 51 

Eurocorps skulle vara operativ 1995 och bestå av upp till 45 000 man från 

Frankrike, Tyskland och Belgien och kårens uppgifter som offentliggjordes i 

maj 1992 var att: 1. försvara Västeuropa inom ramen för artikel 5 i NATOs och 

VEUs traktat, 2. fredsbevarande och fredsskapande uppdrag och 3. humanitära 

uppgifter.52 Amerikanska reaktioner pekade i olika riktningar men president 

Bush uttalade följande: ”Om ert yttersta mål är att sköta ert försvar själva, så är 

det dags att tala om det för oss.”53 Eurocorps relation till NATO blev en 

knäckfråga och efter svåra förhandlingar under 1992 kom man i december 

överens om att kåren skulle kunna stå under NATOs operativa ledning efter 

beslut från de franska och tyska regeringarna. Normalt ställdes kåren under 

kårchefens befäl och kunde bara delas i mindre delar efter godkännande i de 

båda regeringarna. NATO skulle dessutom kunna nyttja styrkan för PSO vilket 

Frankrike ansett att NATO inte borde ägna sig åt. Eurocorps är det första 

franska multinationella militära samarbetet sedan 1958 och möjliggjorde 

närvaro av franska trupper i Tyskland och tyskt deltagande i internationell 

krishantering. 54 Frankrike godtog också möjligheten att ställa franska trupper 

under NATO-befäl för första gången sedan 1966.55 

                                                                                                                                 
48 Hoffman ur Keohane (1993) s.131 
49 Menon (2000) s.97 
50 Menon (2000) s.143 
51 Menon (2000) s.43 & 125, Orban (1997) s.28 och Gordon (1995) s.41 
52 Gordon (1995) s.43 
53 President George Bush, den 9 november 1991, återgivet av Gordon (1995) s.42 
54 Gordon (1995) s.44-45, Menon (2000) s.43-44 
55 Menon (2000) s.44 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-06-24 Beteckning 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 20(75) 
 

Gulfkriget 

I augusti 1990 invaderade Kuwait av Irak och krig mot den USA-ledda 

koalitionen utbröt i januari 1991. Mitterrand deklarerade att Frankrike inte 

kunde stå utanför eftersom kriget handlade om internationell rätt och 

grundläggande principer.56 Fransk strategi följde två spår; en oberoende 

medlarroll mellan Irak och Västvärlden samt fullt deltagande i koalitionen mot 

Irak.57 Kalla krigets slut lyfte fram de franska prioriteringarna samtidigt som 

resurser frigjordes för operationer utanför Europa. Motsättningarna mellan 

USA och Frankrike har dock varit många (utnämning av FNs 

generalsekreterare, Mellanöstern) men trots detta godtog Mitterrand USAs 

ledarskap i Gulf-kriget. För första gången sedan 1966 ställdes franska trupper 

under amerikanskt befäl.58 Mitterrand försökte vara en god allierad till USA 

och samtidigt visa sitt oberoende genom upprepade fredsinitiativ fram till den 

15 januari. Frankrike krävde att alla beslut skulle godkännas i säkerhetsrådet 

vilket i praktiken ledde till att USA kom att dominera även i säkerhetsrådet.59 

Kriget både föregicks och följdes av förbittring över USA som en 

självutnämnd europeisk maktfaktor.60 

Frankrike sände 16 000 man till Gulfkriget (en division från 

Centraleuropa plus vissa flygstyrkor) vilket kunde jämföras med landets totala 

landstyrkor på 284 000 man medan britterna sände 35 000 av 150 000.61 Den 

franska styrkan led brist på stridsvagnar, artilleri och informationsteknologi, 

vilket väckte en debatt om reformering av franska försvaret. Den 22 maj 1991 

deklarerade statsministern: ”vi måste dra slutsatser för att stärka våra 

försvarsstyrkor och revidera informationssystemen”. Efter kriget talade 

Mitterrand om Frankrikes roll i Gulfkriget men nämnde inget om Europa.62 

Han talade också om NATO som den grundläggande garanten för europeisk 

säkerhet.63 

Kriget gjorde fransmännen medvetna om motsättningarna mellan kontroll 

av tysk makt, stärkt och utvidgat EG-samarbete och viljan att utveckla EG till 

                                                 
56 Burgess, J. Peter & Tunander, Ola, (red) European Security Identities – Contested Understandings of 
EU and NATO, Oslo: PRIO International Peace Research Institute, 2000, s.180 
57 Gordon (1995) s.37 
58 Orban (1997) s.46 
59 Hoffman ur Keohane (1993) s.138 
60 Hoffman ur Keohane (1993) s.131  
61 Bakgrunden var att presidenten ej godtog att sända värnpliktiga att delta i Gulfkriget. (enligt Rudberg, 
Sven) 
62 Orban (1997) s.32 och Gordon (1995) s.36-37 
63 Menon (2000) s.126 
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en utrikespolitisk aktör.64 Slutsatsen från franskt och tyskt håll blev att ESDP 

måste byggas upp på allvar och renderade i ökat fransk-tyskt samarbete genom 

gemensamma deklarationer redan i februari 1991. 

1992 deltog Frankrike också i insatserna i Somalia, vid sidan av USA. 65 

Jugoslavien 

I juni 1991 bröt krig ut mellan Slovenien och den centrala regimen i 

Jugoslavien. Frankrike såg kriget som en intern Jugoslavisk angelägenhet som 

skulle lösas genom förhandlingar mellan de Jugoslaviska republikerna. Även 

USA och Storbritannien var inriktade på att bibehålla ett enat Jugoslavien 

medan Tyskland verkade för ett erkännande av Slovenien och Kroatien. Under 

hösten försökte Frankrike och Tyskland ena sin politik genom bilaterala 

förhandlingar och inom EG. Gemensamt la man fram ett förslag om en 

europeisk buffertstyrka som aldrig kom att realiseras. Trots en 

överenskommelse inom EG om att endast erkänna stater som uppfyllde vissa 

kriterier, deklarerade Tyskland i december 1991 ett erkännande av Slovenien 

och Kroatien och några veckor senare följde övriga EG-länder motvilligt 

efter.66 Frankrike hyste oro över att ökat självbestämmande för dessa ”stater” 

kunde utlösa en trend som hotade fransk enighet. Fransk strategi syftade 

inledningsvis till att balansera tysk politik och när detta inte fungerade 

övergick man till att följa densamma.67 Frankrike intog sedan en allt aktivare 

roll genom att ställa upp med det största antalet FN-soldater, stärka 

NATO/VEUs sjöembargo 1991 och genom att delta i genomförandet av 

NATOs första militära operation, etableringen av en flygförbudszon över 

Jugoslavien. Man hade god hjälp av NATOs kommandostruktur i dessa 

operationer.68 Frankrike var drivande i beslutet att sända VEUs sjöstyrka till 

Adriatiska havet vid sidan av NATOs men ändå under ledning av NATOs 

ledningsstrukturer.69 När NATO började planera för en insats blev det 

angeläget för Frankrike, som innehavare av den största andelen FN-soldater i 

området, att delta i NATOs beslutsfattning. I december 1992 beslutade 

                                                 
64 Hoffman ur Keohane (1993) s.137 
65 Burgess (2000) s.187 
66 Gordon (1995) s.53-54 & Burgess (2000) s.181 
67 Gordon (1995) s.57-58 
68 Gordon (1995) s.61 & 85, Menon (2000) s.46 
69 Menon (2000) s.126 & 129  
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Mitterrand att tillåta franska officerare att delta i NATO-stabernas arbete kring 

insatser i Jugoslavien. 70  

I mars 1992 valde Bosniens muslimledda regering självständigheten 

vilket snabbt ledde till ett förödande krig. Efter viss förhalning gick Frankrike i 

maj med på ekonomiska sanktioner mot Serbien och Montenegro och intog en 

allt tuffare hållning mot Belgrad. I juni genomför dock Mitterrand en resa till 

Serbien och uttalar sig om de historiska banden mellan Frankrike och Serbien 

som förbundit dem under två världskrig.71 

Institutionella beslut 1991-1992 
Här redogörs för beslut på den institutionella nivån med fokus på 

Maastrichtfördraget och Romdeklarationen. 

EU – Maastrichtfördraget från februari 1992 
EG-kommissionens ordförande, Jacques Delors, talade, i mars 1991, för 

ett infarande av en politisk union som inbegrep ESDP.72 Målet med fördraget 

var att etablera ESDP samt att stadfästa att CFSP var en unionsfråga och inte 

något som ska hanteras i en gemenskap. Institutionerna för EG och CFSP 

integrerades men distinktionen bibehölls genom införande av pelarstrukturen. 73  

I fördragets ”Avdelning V” stadfästes att en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik skulle införas. Målet var att skydda gemensamma intressen, 

oavhängighet och värden samt att på alla sätt stärka unionens och 

medlemsstaternas säkerhet. Vidare skulle freden bevaras, internationell 

säkerhet stärkas, internationellt samarbete främjas samt demokratin befästas 

och utvecklas. Rättstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter var också centralt. Medlemsstaterna förband sig att 

aktivt och förbehållslöst stödja unionens politik.74 För att nå dessa mål skulle 

medlemsstaterna informera och samråda med varandra inom rådet kring alla 

utrikes- och säkerhetspolitiska frågor av allmänt intresse. Medlemsstaterna 

skulle samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och vid 

behov skulle man i rådet fastställa gemensamma ståndpunkter.75 Rådet skulle 

också besluta om gemensamma åtgärder och då avgöra inom vilka delar 

beslutsfattning med kvalificerad majoritet kunde tillämpas. En gemensam 

                                                 
70 Menon (2000) s.43 
71 Gordon (1995) s.59-61 & 87 
72 Gordon (1995) s.39 
73 Wallace, Helen & Wallace, William, (red) ”Policy-Making in the European Union”, Oxford: Oford 
Univerity Press, 2000, s.469 & 477 
74 Maastrichtfördraget artikel J.1 
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åtgärd var förpliktande för medlemsstaterna och man förband sig att informera 

varandra innan man gjorde nationella ställningstaganden. 76 

CFSP omfattade alla frågor som gällde unionens säkerhet, inklusive 

utformningen av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda 

till ett gemensamt försvar. VEU ansågs utgöra en integrerad del av EUs 

utveckling och gavs ansvaret för frågor rörande försvaret. EUs politik skulle 

dock inte inverka på den enskilda statens säkerhets- och försvarspolitik och 

heller inte hindra bilaterala samarbeten inom ramen för VEU och NATO så 

länge det inte stred mot unionens säkerhetspolitiska samarbete.77 

Medlemsstater med plats i FNs säkerhetsråd förband sig att där tillvarata 

unionens intressen och hålla övriga informerade.78 Bland institutionerna 

gjordes ett antal förändringar som inrättande av en kommissionär för 

utrikespolitiken och synkronisering med VEUs rutiner.79 Beslut togs också om 

en översyn av fördraget under 1996 för att beakta omförhandlingen av VEU-

traktaten 1998.80 

Till fördraget tillfördes också ett antal ”förklaringar” och där bekräftade 

de nationer med medlemskap i både VEU och EU att man stödde utvecklingen 

av ESDI och ett ökat europeisk ansvar i försvarsfrågor. Strävan var att gradvis 

stärka VEUs roll i EUs gemensamma försvarspolitik på ett sätt som var 

förenligt med och stärkte NATO. VEU skulle utveckla en gemensam europeisk 

försvarspolitik och vidareutveckla sin operativa roll genom ökat militärt 

samarbete och enheter som lydde direkt under VEU. Slutligen inbjöds samtliga 

EU-medlemmar att ansluta sig till VEU och europeiska NATO-medlemmar 

utanför EU att bli associerade medlemmar.81  

NATO –Romdeklarationen från november 1991 
Redan i juli 1990 enades NATO-länderna om behovet att förändra 

alliansen för att passa in i den nya Europeiska säkerhetskontexten. 82 I maj 1991 

föreslog ”Defense Planning Committee” inrättande av en snabbinsatsstyrka 

inom NATO vilket ogillades av Frankrike som hänvisade till 

Washingtonfördraget som satte geografiska begränsningar för dess 

                                                                                                                                 
75 Maastrichtfördraget artikel J.2 
76 Maastrichtfördraget artikel J.3 
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Univerity Press, 2000, s.469  
80 Wallace (2000) s.469 & 477 
81 Maastrichtfördraget Förklaring nr 30, om Västeuropeiska unionen 
82 NATO 2000, Key Policy Documents, The Alliance’s Strategic Concept, 1991, s.1-2 
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uppträdande. Dessutom skulle styrkan öka den militära integrationen och vara 

helt i händerna på SACEUR. NATOs främsta uppgift var, enligt Frankrike, att 

tjäna som en defensiv militärallians och den franske försvarsministern 

deklarerade att det var föga mening att förändra NATO-styrkorna för att passa 

en strategi som man var på väg att lämna.83 Efter Warszawapaktens fall i juli 

1991 ifrågasattes också NATOs fortsatta existens. Hade inte alliansen tjänat ut 

sin roll i och med att huvudfienden försvunnit? Överlevnaden sägs bero på tre 

saker: behovet av USA som jämviktens bevarare i Europa, behovet av 

alliansens militära förmåga i samband med kriser i Europa och behovet av 

framtida försäkring genom kollektivt försvar.84 

Vid NATO-toppmötet i Rom i november 1991 antog Frankrike 

tillsammans med övriga NATO-länder alliansens nya strategi. 85 Strategin 

baserades på dialog, samarbete och upprätthållande av en kollektiv 

försvarskapacitet,86 och byggde på att Sovjet fullföljde sina tillbakadraganden 

från Central- och Östeuropa samt att alla inblandade levde upp till CFE-avtalet 

från 1990.87 För första gången i alliansens historia offentliggjordes strategin. 

Politiska och militära instrument kunde nu förenas i alliansens säkerhetspolitik 

som därigenom kom att innehålla fler instrument än de rent militära. Strategin 

betonade de civila aspekterna av säkerhet vilket vittnade om helt nya 

hotbilder.88 Hotet om en fullskalig attack mot NATO ansågs undanröjt och 

utgör därigenom inte fokus för den nya strategin. De nya hoten ansågs vara 

mångfacetterade och komma från många riktningar vilket försvårar 

bedömningarna. Hoten låg nu mer på områden som ekonomi samt sociala och 

politiska motsättningar, främst i Central- och Östeuropa. Den territoriella 

integriteten var alltså inte direkt hotad för NATO-länderna men de nya kriserna 

kunde hota europisk stabilitet och leda till väpnade konflikter som kunde få en 

direkt inverkan på alliansens säkerhet. Osäkerhet kring Sovjetunionens 

framtida utveckling kopplat till de enorma resurser som dessa de facto 

förfogade över var också som en viktig parameter i europeisk säkerhet. 

Alliansen ville också upprätthålla goda förbindelser med länderna kring södra 

Medelhavet och i Mellanöstern. Spridning av massförstörelsevapen framhölls 
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som ett särskilt problem tillsammans med störningar av handel med vitala 

resurser, terrorism och sabotage.89 För att möta hotet om spridning av 

massförstörelsevapen måste olika åtgärder vidtas, t.ex. exportkontroll och 

missilförsvar.90 

Organisationer som EG, VEU och OSSE ansågs också ha roller att fylla. 

ESDI underströk européernas vilja att ta större ansvar för sin egen säkerhet och 

stärker den transatlantiska solidariteten. NATO var dock det huvudsakliga 

forumet för konsultationer och överenskommelser mellan allierade i frågor om 

säkerhets- och försvarsförpliktelser. Möjligheten att lösa säkerhetsproblem med 

politiska medel hade ökat och möjligheten att väga in såväl politiska, 

ekonomiska, sociala, miljömässiga som försvarsmässiga faktorer hade därför 

ökat. Fyra fundamentala säkerhetsuppgifter formulerades för alliansen: 91 

1. Utgöra grund för stabilitet i Europa genom demokratisering och fredlig 

konfliktlösning. 

2. Tjäna som ett tranatlantiskt konsultationsforum i säkerhetsfrågor. 

3. Avskräcka och försvara mot aggressioner mot medlemsstaternas 

territorium. 

4. Bevara den strategiska balansen i Europa. 

Syftet med alliansen var att säkra frihet och säkerhet för medlemsstaterna 

genom politiska och militära medel. NATO utgjorde alltjämt grunden i den 

transatlantiska länken och gav USA en permanent roll i europeisk säkerhet.92 

Den nya strategiska kontexten innebar att man kunde reducera antalet 

och i de flesta fall beredskapen på de militära förbanden. De stora mängderna 

förband för försvar i Centraleuropa behövdes inte heller längre. De 

kvarvarande enheterna måste däremot ha ökad flexibilitet och mobilitet samt 

förmåga att om nödvändigt växa sig starkare. De militära styrkorna fick olika 

funktion i fred, kris och krig. I fred skulle de vaka över säkerhetsrisker och 

bidra till upprätthållande av fred och stabilitet i Europa. I kris skulle de 

komplettera och förstärka de politiska åtgärderna vilket ställde krav på förmåga 

till väl avvägda åtgärder i rätt tid. De skulle i första hand förhindra krig och om 

nödvändigt återställa freden.93 Multinationella styrkor ansågs visa 

beslutsamheten att upprätthålla ett kollektivt försvar, öka alliansens 
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sammanhållning samt stärka det transatlantiska partnerskapet och den 

europeiska pelaren. Möjligheterna att lösa konflikter genom diplomatiska eller 

andra medel medförde ökade möjligheterna till konventionellt försvar. 

Kärnvapeninsats var därför mer avlägset än tidigare och behovet av 

markbaserade kortdistanssystem borta.94 

Alliansen ville utveckla möjligheterna för ett partnerskap mellan 

europeiska länder för att hantera säkerhetsfrågor. Som ett komplement till 

organisationer som EG och OSSE tog NATO därför steget att inbjuda de forna 

WP-staterna till konsultationer och samarbete på minister-, ambassadörs- och 

kommitténivå i en nyuppsatt institution, NACC.95 Syftet var att skapa 

avspänning gentemot den forna fienden. 96 Verksamheten skulle fokusera på 

säkerhetsrelaterade frågor där NATO kunde erbjuda expertis och erfarenhet 

inom försvarsplanering, demokratifrågor och civil-militära relationer mm.97 

ESDI ansågs stärkta den europeiska pelaren inom alliansen och skulle 

tillgodose europeiska intressen samt stärka alliansen som helhet.98 Man 

förordade praktiska åtgärder för att säkerställa ömsesidig transparents mellan 

NATO och ESDI.99 Man välkomnade också en stärkning av VEUs roll.100 

Delanalys 1 
Denna delanalys syftar till att söka påverkan från fransk strategi till de 

institutionella besluten. 

Maastricht och EU 

Den franska strategin som inledningsvis gick ut på att söka hindra tysk 

återförening var tvungen att omprövas när det stod klart att det inte gick att 

stoppa denna, och därmed förändrades Frankrikes relativa makt. 

Frankrike hade redan en långvarig relation och ett väl utvecklat 

samarbete med Tyskland och den nya strategin synes ha varit att öka det redan 

väl utvecklade samarbetet med Tyskland och samtidigt fördjupa det kollektiva 

samarbetet inom ramen för EG. På detta sätt skulle man kunna tygla den tyska 

maktfaktorn. I samarbetet ingick ett ökat tempo i EMU vilket skulle kunna vara 
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ett uttryck för en slags växelverkan mellan Tyskland, som strävat efter denna 

utveckling, och Frankrike som önskade den politiska unionen. 

Frankrike tog också ett antal initiativ som verkar ha rönt framgång i 

Maastricht. Tillsammans med Tyskland framför man förslaget att införa ESDP 

som ett mellanstatligt samarbete inom den nya unionen. Vidare framförde man 

att VEU borde tjäna som bas för ett militärt samarbete inom unionen och i 

framtiden integreras i EU. Ett uttryck för detta var också den fransk-tyska 

Eurocorps som man ansåg utgöra ett bra exempel på hur mindre stater kunde 

bidra till helheten. Ytterst motiverades samarbetet med en förstärkning av den 

Europeiska pelaren inom det transatlantiska samarbetet. 

Romdeklarationen och NATO 

Fransk påverkan på Romfördraget är svårare att finna men man kan finna 

en parallell i Frankrikes initiativ att försöka utveckla samarbetet med de 

östeuropeiska staterna och NATOs uppsättande av NACC. Det franska syftet 

verkar dock ha varit att minska risken för tysk dominans medan NACC främst 

verkar vara fokuserat på den instabilitet som uppstått inom de forna WP-

staterna. Vidare kan man finna att NATO nu utvecklar arbetet från de rent 

militära frågorna till att i allt högre grad fokusera på politisk nivå. Detta är en 

gammal fransk önskan, och bristen på politiskt inflytande i NATO var en starkt 

bidragande anledning till att man drog sig ur samarbetet 1966. Vidare finns en 

parallell mellan Frankrikes krav från 1988 på en utjämning av de 

konventionella styrkorna i Europa och undertecknandet av CFE-avtalet 1990. 

Fransk säkerhetspolitik 1992-1997 
Här beskrivs fransk statsidé följt av Frankrikes institutionella uttryck 

under åren 1992-97. 

Statsidé – Vitboken feb 1994 
I perioden 1991-94 rådde stor osäkerhet om vilken inriktning landet 

skulle välja, men 1993 beslutade premiärminister Balladur att en ny Vitbok 

skulle utvecklas, den första på 21 år. Syftet med vitboken var att ta hänsyn till 

möjliga internationella utvecklingar, fastställa mål för fransk försvarspolitik 

och strategi och presentera ramverk inom vilket de väpnade styrkorna skulle 

agera.101 Den förändrade hotbilden innebar att det nu för första gången inte 

fanns något hot nära landets gränser. En ny strategisk era inleddes och hot 
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bedömdes främst vara riktade mot ekonomi, industri, kultur och liknande. De 

globala säkerhetshoten grundade sig i befolkningsutvecklingen och skillnader 

mellan fattiga och rika. Särskild uppmärksamhet behövde riktas på minoritets- 

och gränskonflikter grundat på nationalism i Central- och Östeuropa, den 

kvarvarande ryska potentia len, spridning av massförstörelsevapen och icke-

militära hot som terrorism och droghandel mm. Krigen ansågs också ha fått en 

ny karaktär i form av komplicerade frontlinjer, gerillakrigföring och mycket 

strid i tätorter.102 

Erfarenheterna från Gulfkriget, Bosnien, Somalia och Rwanda visade en 

bristande förmåga till snabb och massiv styrkeprojicering samtidigt som 

soldaternas reella kompetensnivå ifrågasattes.103 Utvecklingen krävde en 

strategi som skiftade tyngdpunkt mellan kärnvapnen och de konventionella 

styrkorna. Kärnvapnen blev en säkerhet som kunde tas till när konventionella 

styrkor överspelats. Samtidigt inriktades de konventionella styrkorna mot tre 

delvis nya roller: insatser, skydd och förebyggande verksamhet.104 

Behovet av internationellt säkerhetssamarbete ansågs vara stort och man 

pekade på FNs ekonomiska problem som hade sin grund i att medel inte 

ställdes till förfogande.105 USA ansågs ha en fortsatt viktig roll medan 

Tyskland ansågs ha problem knutna till återföreningen som dock bedömdes 

vara över inom kort, varefter Tyskland bedömdes växa i styrka.106 Trots att 

många trodde på ökat franskt säkerhetssamarbete gjorde Vitboken klart att 

Frankrike, om nödvändigt, skulle ha förmåga att agera ensam. 107 

Det ökade ömsesidiga beroendet, framför allt på det ekonomiska 

området, motiverade ökat franskt engagemang i internationella organisationer 

som EU, NATO, OSSE och FN. Frankrikes fortsatta roll som en världsaktör 

hängde på förmågan att influera den europeiska säkerhetsstrukturen. 108 

Målet med säkerhetspolitiken var att ha förmåga att skydda sig själv och 

franska intressen, världen över. Eget territorium, kommunikationsmedel, 

ekonomi och medborgare betraktades som vitala intressen.  Den ekonomiska 

integrationen skapade behov av att delta i utvecklingen av ett fredligt 
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internationellt system och Frankrike var en av de få aktörer som kunde utöva 

inflytande på den globala stabiliteten. 109 

De nya målsättningarna för försvarspolitiken kom att bli följande:110 

?? Hävda en europeisk ambition i försvarsfrågan med unionsfördraget som 

grund, antingen genom tillfälliga koalitioner eller genom en integrerad 

europeisk militär organisation av federal karaktär. 

Inom ramen för den europeiska ambitionen lyftes det redan väl 

utvecklade samarbetet med Tyskland fram som en drivande kraft och man stod 

bakom ett ökat tyskt internationellt åtagande. Trots stora likheter med 

Storbritannien i fråga om kärnvapen, strategi, militära resurser mm var 

samarbetet med Storbritannien inte lika utvecklat och behövde därför utökas 

avsevärt. Uppbyggnad av ett europeiskt försvar sades bero helt på fransk, tyck 

och brittisk vilja att bidra till denna utveckling. Vidare borde VEU kunna låna 

resurser från NATO även om de inte tillhör de europeiska medlemmarna och 

därigenom undvika duplicering. Eurocorps lyftes fram som ett exempel, på hur 

små arméer kan bidra till helheten, som fler borde följa.111 

?? Förnya den transatlantiska länken genom att försöka anpassa alliansen till 

den framtida strategiska kontexten och till sina nya åtaganden, för att 

trygga det amerikanska engagemanget i europeisk säkerhet. 

NATO som innehade kraftfulla resurser tog sig nya uppgifter inom 

ramen för PSO samtidigt som man etablerade samarbete med de forna WP-

staterna. Frankrike hade deltagit i denna utveckling och tryckte på vikten av ett 

fortsatt amerikanskt åtagande i Europa. NATO var kärnan i den euroatlantiska 

dialogen men måste medge utveckling av ESDI som innebär ökad europeisk 

dialog och ansvarstagande. VEU ansågs vara det bästa instrumentet för denna 

utveckling. NATO behövde anpassas till den nya situationen vilket krävde 

bättre koordination mellan politisk och militär nivå och utveckling av 

konsultationer och beslutsfattande. De militära strukturerna behövde anpassas 

för andra uppgifter än artikel 5. En ökad öppenhet mot central- och 

östeuropeiska stater var också önskvärt. Principerna för militärt deltagande från 

1966 kvarstod dock, men hindrade inte aktivt franskt deltagande i beslutande 
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organ som NAC och MC. VEU ansågs vara verktyget för ett närmande till 

NATO.112 

?? Undvika blockbildning genom att etablera en säkerhetsstruktur som 

inbegriper Ryssland och EUs gradvisa utvidgningsprocess. 

Bildande eller utvidgande av allianser löste inte de återkommande 

minoritetsproblemen. Ryssland måste etableras som en nödvändig kraft för 

europeisk maktbalans och säkerhet vilket krävde strukturer för dialog kring 

Rysslands strategiska intressen. En sådan utveckling ansågs gå avsevärt bättre 

om den godtogs av alla inblandade, inklusive Ryssland, som därigenom inte 

skulle lägga hinder för en EU-utvidgning. En utvidgning skulle syfta till 

långsiktig fred och stabilitet i Europa. OSSE var det främsta forumet för dialog 

med Ryssland medan NACCs roll som säkerhetsorgan främst fanns i den 

övergångsfas Europa befann sig i. 113 

Försvarsbeslutet 

I perioden 1992-96 fick Frankrike stora försvarsekonomiska problem och 

tvingades reduceras försvarsbudgeten med 100 miljarder FRF inför perioden 

1997-2000. I februari 1996 togs ett genomgripande försvarsbeslut för att 

anpassa sig till förändringarna i den globala säkerhetsstrukturen. 114 Målet var 

att genom ett större inslag av yrkesarmé kunna sända ut 50 000 man i 

internationell tjänst och att skapa en förmåga till styrkeprojicering. 115 

Försvarsbeslutet togs unilateralt utan konsultationer med exempelvis Tyskland. 

En av männen bakom vitboken skrev: ”Vårt försvar måste vara i 

överensstämmelse med våra diplomatiska målsättningar…Frankrikes politiska 

och militära vilja kommer inte längre att värderas uteslutande från sin status 

som kärnvapenmakt, utan från förmågan att sätta in styrkor snabbare och 

längre bort.”116 Nedläggningen av första pansardivisionen ingående i 

Eurocorps uppfattades som en omprioritering i det fransk-tyska samarbetet och 

ett försök att försvaga Tysklands roll i NATO eftersom Eurocorps sedan länge 

hade spåtts en lysande framtid.117 Försvarsbeslutet innebar många 

förbandsnedläggningar och fick konsekvenser för försvarsindustrin.118 Den 
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traditionella divisionsstrukturen övergavs och Frankrike övergick till 

kårstruktur liknande NATOs.119 

Institutionellt uttryck 1992-1997 
Jugoslavien 

Från Gulfkriget till Bosnienkrisen ökade fransk deltagande i olika FN-

missioner dramatiskt och Frankrike gick från 14:e till första plats bland de 

truppbidragsgivande nationerna.120  

I januari 1993 deklarerade Mitterrand att Tysklands erkännande av 

Slovenien och Kroatien var ett stort misstag som bidragit till de problem som 

uppstått på Balkan. Senare samma år deklarerade även USAs utrikesminister, 

Warren Christopher, och FN-medlaren, Cyrus Vance, denna uppfattning. 121 

Frankrike ställde återigen krav på att krishanteringen skulle ske via FN och att 

NATO inte skulle agera i dess ställe.122 Frankrike oroades också över bristen 

på politisk ledning av Jugoslavienoperationen vilket resulterade i en kommitté 

med NATO-ambassadörer och ryska representanter med uppgift att övervaka 

operationen. 123 I mars deltog Frankrike med humanitära sändningar till Bosnien 

och i maj i skapandet av en 5-nationsplan för att skapa säkerhetszoner för 

muslimer isolerade i fickor i Bosnien. I början av 1993 ville USA flygbomba 

serbiska positioner för att få stopp på den etniska rensningen men britter och 

fransmän var oroade för sina marktrupper och gick emot förslaget i FNs 

säkerhetsråd i juni. Sedan det franska regeringsskiftet i mars 1993 har 

Frankrike styrts av ledare som troligtvis inte haft minnen från världskrigen att 

falla tillbaka på och dessa kritiserade Mitterrands pro-serbiska hållning. Man 

frustrerades av att konflikten inte löstes och i slutet av 1993 började Frankrike 

arbeta för ett aktivt amerikanskt deltagande och i januari 1994 gick USA med 

på att hota med militära insatser för att häva belägringen av Sarajevo, öppna 

Tuzlas flygplats och undsätta en kanadensisk bataljon i Srebrenica. I februari 

tog Frankrike och USA initiativ till NATOs ultimatum för serbiskt 

tillbakadragande av artilleri i Sarajevo vilket gav fart åt fredsprocessen. 124 1995 

etablerades en kontaktgrupp mellan Frankrike, Storbritannien och USA i 

Bosnien och senare också Tyskland, Italien och Ryssland. Frankrike stod också 
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bakom USA i Dayton och i den militära offensiven i Kroatien 1995.125 När 

Chirac tillträdde 1995 tog han tydligt avstånd från den serbiska regimen och 

tog initiativ till en snabbinsatsstryka som skulle kunna undsätta FN-styrkor 

som hamnat i svårigheter.126  

Bi- och multilaterala säkerhetssamarbeten 

1993 samövade man ånyo med tyskarna. Denna gång på fransk mark.127 

1994 ändrade Tyskland sin grundlag för deltagande i ”out of area”-

operationer.128 Sedan 1995 genomgick de fransk-tyska relationerna en gradvis 

försämring bl.a. beroende på olika ståndpunkter i ekonomiska EU-frågor.129 

1995 slöts dock ett fransk-tyskt avtal om ett gemensamt strategiskt koncept130 

och 1996 möttes den franske och den tyske utrikesministern och enades om 

samarbete i marina frågor. Gemensam planering, övning, materielutveckling, 

forskning och nyttjande av gemensamma sjöstyrkor ingick i samarbetet. Man 

enades också om utvecklingen av ett europeiskt spaningssatellitsystem. 131 I dec 

1996 framförhandlades Nürnberg-avtalet i hemlighet av franske presidenten. 

Avtalet offentliggjordes i januari 1997 och innehö ll satsningar på ökat 

konventionellt samarbete och antagande av en strävan att söka komplettera 

varandra i olika försvarssatsningar. Avtalet bekräftade också NATOs roll i 

Europas försvar och för första gången deklarerade Frankrike en vilja att 

diskutera kärnvapenfrågor med Tyskland.132  

1992 inleddes en dialog med Storbritannien och i juli 1993 togs beslut 

om att inrätta en gemensam kommission för utarbetning av gemensamma 

kärnvapendoktriner. Kommissionen inrättades 1994.133 Frankrike och 

Storbritannien slöt under 1995 partnerskapsavtal mellan marina stridskrafter 

och uppsättande av en gemensam flygstyrka under befäl av en fransk general 

men grupperad i Storbritannien. 134 1996 antogs också en avsiktsförklaring om 

samarbete inom sjöförsvaret och samma år etablerades en fransk-brittisk 

kommission för fredsbevarande uppdrag. Målet var att öka interoperabiliteten 

genom att ensa rutiner och doktriner samt att öka förståelsen för varandras 
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agerande.135 Vidare genomfördes ett samarbete under 1997 för att underlätta 

planeringen inför en evakueringsoperation i Kinshasa.136 

I maj 1995 lanseras även multinationella styrkor där Frankrike 

samarbetar med Italien och Spanien (t.ex. EUROMARFOR137).138  

Europeiskt säkerhetssamarbete 

I mitten av 1993 lanserade Frankrike Balladurplanen (uppkallad efter 

dåvarande premiärministern) som en pakt för stabilitet och säkerhet i Europa. 

Pakten skulle garantera Europas gränser, skydda minoriteter, tjäna som 

säkerhetsforum och på så vis kompensera de europeiska misslyckandena i 

samband med Jugoslavienkrisen. Denna gång var USA inkluderade och planen 

antogs av OSSE och som en del av CFSP 1994.139 Balladur föreslog också 

framtagande av en vitbok för EU och önskade en utveckling av en europeisk 

försvarskapacitet.140 

Millon beskrev i okt 1995 tillståndet inom EU enligt följande:  

”Det bosniska dramat har satt frågetecken för unionens trovärdighet, en 

union som är dåligt rustad för att behandla nya problem i Europa…Denna 

konflikt kan markera slutet på Europas politiska ambitioner.”141  

1995 lade Frankrike också förslag om europeisering av den franska 

avskräckningsstrategin. Detta gjordes utan att i förväg konsultera varken britter 

eller tyskar. Kärnvapenproverna 1995-96 motiverades bl.a. med att de skulle 

komma hela Europa till godo.142 

I regeringsförhandlingarna 1995-1996 klargjorde Chirac att han ville se 

betydande förstärkning av GUSP. Frankrike drev frågan om införande av en 

hög representant, herr GUSP, för att erhålla kontinuitet och ledarskap. Somliga 

medlemsstater såg dock likheter med Fouchetplanen där Frankrike unilateralt 

utgick från att övriga skulle acceptera ett franskt ledarskap. Förslaget om 

etablerandet av en planeringsenhet (PSC) stöddes av Frankrike men de ville 
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tillsammans med britterna att denna skulle vara liten. Frankrike föreslog också 

i mars 1997 införande av gemensamma strategier.143 

Europaminister, Michel Barnier, definierade Ryssland, Balkan och 

Medelhavet som EUs intresseområden och önskade en integrering av VEU och 

EU. Frankrike intog 1995 en hållning som begränsade VEUs roll till icke-

artikel 5-uppdrag och sedermera icke-artikel 5-uppdrag där USA inte ville 

delta.144 Frankrike förväntade sig en minskad betydelse av artikel V och ansåg 

att fredsbevarande uppdrag ökade i betydelse vilket gav mer plats för 

traditionellt tunga aktörer i Europa.145 I en gemensam deklaration med Belgien, 

Luxemburg, Spanien, Italien och Tyskland deklarerade Frankrike ånyo att man 

önskade en integrering av VEU in i EU. 146 I december 1996 deltog Chirac som 

förste franske president i VEUs ”Parlamentary Assembly” där han framförde 

att VEU borde utvecklas till EUs försvarselement.147 Vid VEUs ministermöte i 

maj 1997 lanseras begreppet ”nations-ram” som innebar att en VEU-operation 

kunde organiseras runt ett lands ledningsstruktur och att man tilläts intervenera 

utanför VEU- och EU-medlemmarnas territorium. Konceptet lanserades av 

Frankrike och användes i operationen Alba som var ett samarbete med Italien 

och Spanien i en insats i Albanien. 

Transatlantiskt säkerhetssamarbete 
Ända sedan antagandet av den nya NATO-strategi försökte Frankrike och 

USA finna en kompromisslösning för att mjuka upp relationerna.148 

Inledningsvis var Frankrike dock motsträvig till NACC som man ansåg vara 

vilseledande för de stater som sökte säkerhetsgarantier.149 Den franske 

försvarsministern, Millon, motsatte sig utverkande av säkerhetsgarantier för 

länder i Central- och Östeuropa. Vid de första sammankomsterna inom NACC 

i april 1992 valde Frankrike också att lämna sina stolar tomma.150 I mars 1993 

tillträdde Edouard Balladur som premiärminister och Frankrike övergick till att 

förespråka en snabbare integrering av Centraleuropa, bl.a. i form av NATO-

medlemskap. Hösten 1993 reste försvarsminister François Leotard runt i 

Centraleuropa och förhandlade bl.a. med Tjeckien om uppsättande av 
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fredsbevarande enheter.151 1994 intensifierades debatten om en eventuell 

NATO-utvidgning och franske försvarsministern såg utvidgning som möjligt 

men inte i närtid. Han inbjöd dock till konsultationer inom ramen för VEU och 

NACC. Samtidigt menade han att VEU måste bli starkare för att bli mogen att 

ta emot nya medlemmar. Resultatet av förhandlingar inom NATO blev 

lanseringen av PfP som skulle möjliggöra konsultation i säkerhetsfrågor och 

utökat militärt samarbete.152 I januari 1995 deklarerade utrikesministern sitt 

samtycke till ett avtal mellan NATO och Ryssland för att överbrygga 

Rysslands oro för en kommande utvidgning.153 Frankrike uttalade också stöd 

för såväl rumänskt som slovenskt medlemskap.154 

Under 1993 uttalade höga franska militärer att Frankrike kunde delta i 

fullt ut i ett NATO som visade sig villig till anpassning. I oktober deklarerade 

försvarsministern att Frankrike övervägde att återuppta deltagandet i NATOs 

försvarsministermöten liksom deltagandet i MC men hindrades av Mitterrand 

att delta i ett informellt ministermöte samma månad. I april 1994 reste en 

fransk amiral till Bryssel för att som förste franska officer sedan 1966 delta i 

MC men tvingades vända i dörren och återvända. Under 1993-94 utarbetade 

Frankrike dock nya militära uppdrag tillsammans med de regionala 

högkvarteren inom NATO och 1994 ledde Frankrike tillsammans med USA en 

arbetsgrupp i frågor om spridning av massförstörelsevapen. Vidare etablerades 

bättre kontakt med SHAPE för att underlätta ledningen av operationen i 

Jugoslavien samtidigt som man började acceptera NATOs inriktning mot PSO. 

I september 1994 deltar försvarsministern i ett första informellt ministermöte. 

När Chirac tillträdde 1995 inledde han med att deklarera att han avsåg delta 

fullt ut i NATOs utveckling. Han deklarerade också att alliansen måste 

utvidgas österut.155 De franska närmandena till NATO tog nu fart på allvar och 

var inte frampressade av någon opinion eftersom NATO-frågorna sedan 1966 

betraktats som presidentens konstitutionella privilegium och därför inte 

behövde förankras hos parlament eller opinion. 156 I september 1995 

genomfördes de första NATO-övningarna i Frankrike sedan 1966. USAs 

engagemang ansågs fortfarande vara nödvändigt för att möta ett eventuellt 
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kvarvarande hot från Ryssland och för att tackla nya säkerhetspolitiska kriser i 

Europa. I skuggan av lågkonjunkturen var man också mer benägen att 

samarbeta för att pressa kostnaderna. I utbyte förväntade man sig en ordentlig 

europeisering av alliansen. 157 Försvarsminister Millon förklarade att Frankrike 

inte skulle återintegreras i NATO utan menade att detta var en ny start. 

Frankrike utökade sitt deltagande i ministermöten, militärkommittén, i NATOs 

staber och skolor. Man avsåg också att förbättra sina relationer till SHAPE 

samt reda ut förhållandet till ”Defense Planning Committee” och ”Nuc lear 

Planning Group”. Vidare sa man sig vara villig att inleda konsultationer med 

NATO om nyttjande av kärnvapen. 158 I juni 1996 skrev Frankrike avtal med 

USA om tillgång till simuleringsutrustning för kärnvapenprover159 och samma 

månad deltog försvarsministern i ett ordinarie försvarsministermöte för första 

gången sedan 1966 och franska officerare i MC. Den franske utrikesministern 

klargjorde också att Frankrike deltog i 80 % av PfP-övningarna.160 Frankrike 

deltog under 1997 också i en mängd NATO-övningar för att finna praktiska 

lösningar för VEU att leda en operation under NATOs överinseende.161 I maj 

1997 undertecknar USA, Storbritannien och Frankrike ett avtal om att etablera 

en ”ad hoc force” under FN-mandat för fredsbevarande operationer i Afrika.162  

I utbyte mot franskt stöd för PfP och stärkande av banden till Central- 

och Östeuropa, inkluderande en utvidgning, lanserades CJTF-konceptet i 

januari 1994. CJTF gjorde alliansen mer flexibel och möjliggjorde ökad 

europeisk försvarskapacitet. Under månaderna som följde kritiserade Frankrike 

implementeringen av överenskommelsen och menade att östutvidgningen 

rullade på medan CJTF lät vänta på sig. 163 CJTF-konceptet syftade till att 

möjliggöra tillfälliga koalitioner utan amerikanskt deltagande och med 

möjlighet att begära NATO-resurser, som i huvudsak är amerikanska.164 

Efter Chiracs tillträde 1995 föreslog Frankrike en rad reformförslag. Man 

ansåg att MC skulle ta sin fulla roll som ett interface mellan den politiska 

ledningen och de militära kommandona, särkilt i samband med PSO. Vidare 
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föreslog man att försvarsministrarna skulle delta i NAC.165 I januari 1996 

uttalade försvarsministern: ”om man vägrar skapa en europeisk pelare som 

bekräftelse på en europeisk försvarsidentitet skulle man riskera de initiativ som 

tagits av presidenten de senaste månaderna”. Utrikesministern antydde också 

att Frankrike övervägde att blockera östutvidgningen om man inte fick sin vilja 

igenom och USA gick därefter med på att identifiera europeiska chefer, 

högkvarter och utrustning som skulle nyttjas i händelse av en VEU-ledd 

operation. I början av 1996 lanserade också Frankrike ett förslag till ett nytt 

strategiskt kommando på samma nivå som SACEUR med ansvar för externa 

operationer.166 I december enas NATO-länderna om att ge de europeiska 

staterna en starkare ställning genom en omstrukturering av de regionala 

kommandona. Frankrike krävde europeiska ställföreträdare till cheferna för de 

två militärstrategiska kommandona, en permanent europeisk kommandolinje 

för CJTF i fredstid och en europeisering av regionkommandona. Chirac kräver 

också att det södra kommandot skulle ledas av en fransk officer men möttes av 

ett blankt nej från USA som inte kunde tänka sig att lägga VI flottan under 

utländskt befäl och därigenom riskera sina intressen i östra Medelhavet.167 

Södra flanken angavs som ett av Frankrikes vitala intressen168 och olika 

kompromisslösningar diskuterades utan resultat vilket kunde riskera franska 

närmanden till NATO.169 I januari 1997 tog Frankrike kontakt med USA och 

föreslog en delning av det södra kommandot mellan européer och amerikaner 

och underströk att detta var ett förslag och inte ett krav. Slutligen kom man 

överens om tillsättandet av en europeisk DSACEUR som dessutom utsågs till 

högste befälhavare i VEU. Rörande södra kommandot deklarerade USAs 

utrikesminister att man eventuellt kunde tänka sig ett rotationssystem längre 

fram i tiden. Som ett svar på fransk kritik rörande brister i kopplingen mellan 

militär och politisk nivå tillsattes en ”Policy Coordination Group”. 170 Frankrike 

lade också förslaget att VEU skulle kunna bruka NATOs militära resurser för 

militära operationer.171 

                                                 
165 Menon (2000) s.50-51 
166 Lellouche, Pierre, rådgivare åt President Chirac, ”Légitime défense: vers une Europe en sécurité au 
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167 Wallace (2000) s.483, Menon (2000) s.56-57 
168 Brev från Chirac till Clinton 10/10 1996 citerat i Herald Tribune 2/12 1996. 
169 Orban (1997) s.52 
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Dispyten kring södra kommandot gjorde andra länder, som intresserat sig 

för ett europeiskt försvarssamarbete, irriterade över franskt agerande.172 Det 

stod klart att Frankrike, till skillnad från andra, betraktade detta som början, 

och inte slutet, på en förändringsprocess.173 

Delananlys 2 
I denna analys söks en eventuell påverkan från institutionerna till den 

franska strategin 1992-1997. 

Maastricht och EU 

Fördraget verkar inte ha fått någon större inverkan på fransk statsstrategi 

vilket skulle kunna bero på att fördraget till stora delar återspeglade den 

franska strategin som gällde inför Maastricht. Tvärtom kan man finna ett antal 

punkter där Frankrike agerar i motsatt riktning jämfört med vad som skrivits i 

fördraget. Jag tänker då på det Franska försvarsbeslutet som inte föregicks av 

några konsultationer trots att det innebar ett reducerat deltagande i Eurocorps 

som man själva framhävt som ett gott exempel på militärt samarbete. Vidare 

verkar man ha ändrat sig avseende VEUs framtida roll och lämnade linjen som 

innebar att VEU skulle utgöra grunden för ett gemensamt europeiskt försvar. 

Maastricht torde dock ha haft effekten av ett minskat säkerhetsdilemma 

mellan Frankrike och Tyskland genom ett ökat politiskt och militärt samarbete. 

Romdeklarationen och NATO 

Vi finner här att den hotbild som beskrivs i den franska Vitboken i högre 

grad överensstämmer med hotbilden från Romfördraget. Båda dokument talar 

om växande civila hot, spridning av vapen och terrorism. Likaså finner man att 

Romfördraget trycker på vikten av samarbete vilket också återspeglas i fransk 

strategi där man lyfter fram behovet av ökat franskt engagemang i 

internationella säkerhetsorganisationer, inklusive NATO. Dessa likheter kan 

vara ett tecken på ett informationsutbyte som lett till förändring av fransk 

säkerhetspolitik. 

Den franska ominriktningen av försvaret har också paralleller till 

fördraget som tyder på en anpassning till NATOs syn på kärnvapnens roll i 

den nya säkerhetspolitiska kontexten. Kärnvapnen har givits en mindre 

dominant roll och har mer fått funktionen som en sista utväg. De nya hoten 

som bl.a. nämns i Romdeklarationen tillsammans med erfarenheterna från 
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Gulfkriget och Jugoslavien ligger sannolikt också bakom satsningen på 

yrkesförsvar med en tydligare inriktning att kunna agera externt. 

Frankrike framstod som motsträviga till införandet av NACC men tog 

sedan steget till att i allt högre grad öka samarbetet inom olika NATO-forum. 

Detta skulle kunna vara en anpassning för att inte riskera att bli marginaliserad 

i ett Europa där de forna öststaterna skulle utveckla tätare säkerhetssamarbete 

med NATO-länderna än vad man själv valt att ha. 

NATO-samarbetet har sannolikt också lett till en mer utvecklad relation 

mellan USA och Frankrike som båda innehar särställningar inom det 

transatlantiska samarbetet. 

Institutionella beslut 1997 
Här följer nu en genomlysning av de institutionella besluten i Amsterdam 

och Sintra, 1997. 

EU – Amsterdamfördraget från oktober 1997 
Regeringskonferens inleddes 29 mars, 1996 och syftade till granskning 

och ändring av Maastrichtfördraget samt effektiviseringar. Målet med fördraget 

var bl.a. att ge Europa en starkare röst i globala frågor och effektivisera 

institutionerna inför kommande utvidgningar. Fördraget syftade också till att 

minska interna motsättningar. Målet med CFSP kom att ändras till att skydda 

gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet i 

överensstämmelse med grundsatserna i Förenta Nationernas stadga. Syftet var 

att stärka unionens säkerhet, bevara freden och stärka den internationella 

säkerheten, främja internationellt samarbete, utveckla och befästa demokratin 

och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. CFSP omfattade alla aspekter rörande unionens 

säkerhet, inklusive försvarsfrågor. Fredsbevarande, fredsskapande och 

humanitära insatser hade ökat i betydelse och skulle vid behov verkställas av 

VEU. Ett närmande till VEU ansågs också önskvärt. Europeiska rådet skulle 

besluta om gemensamma strategier och också ta beslut om vilka åtgärder som 

skulle vidtas. Konstruktiv röstnedläggelse infördes och den som lade ned sin 

röst kunde också avstå från att delta i en åtgärd. Vitala nationella intressen 

ansågs som giltig anledning att slippa följa en antagen strategi. Rådets 

ordförande skulle biträdas av en generalsekreterare. En analys- och 

övervakningsgrupp med representanter från medlemsstaterna, rådet, 
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kommissionen och VEU inrättades för att bevaka internationell utveckling, 

bedöma följder för unionen och föreslå tänkbara initiativ. Syftet var att 

uppmärksamma rådet på potentiella krissituationer. Fördraget skapade också 

utrymme för fördjupat samarbete för de stater som vill gå vidare men inför 

också åtgärder som möjliggör för övriga att komma ifatt ”tätklungan”. 174 

Enheten för politisk planering och tidig förvarning (PSC) skulle lyda under 

rådets generalsekreterare som också är den högste representanten för CFSP.175 

NATO ansågs ha en grundläggande roll i Europas försvar men EU skulle 

gradvis utforma en gemensam försvarspolitik.176 

Målet var att utveckla förmåga att granska alla aspekter av utrikes och 

säkerhetspolitiken och att knyta närmare band med VEU och framhålla 

möjligheten till ett sammangående.177 I förklaringen om VEU deklarerade 

VEU-länderna att VEU nu var en integrerad del av EU som gav tillgång till 

operativ kapacitet och samtidigt utgjorde ett väsentligt inslag i NATOs 

europeiska pelare. VEU etablerade sig som en ram för europeiskt 

säkerhetssamarbete genom relationerna till Europas NATO-medlemmar och 

associationsavtal till ett antal central- och östeuropeiska stater.178 Fördraget 

stärkte möjligheterna att genomföra olika uppdrag genom direktiv till VEU. 179  

NATO – fördrag från Sintra (Portugal) i maj 1997 
Samarbetet inom NACC och PfP ansågs ha möjliggjort det 

multinationella samarbetet i Bosnien/Hercegovina. I Sintra utvecklades NACC 

till EAPC med syfte att stärka stabiliteten och samarbetet i det Euroatlantiska 

området. Deltagare i NACC och PfP inbjöds att bli medlemmar i EAPC. EAPC 

skulle utgöra en transparent samarbetsmekanism med utökad politisk 

dimension och praktiskt samarbete inom ramen för PfP. EAPC utgjorde ett 

komplement till organisationer som OSSE, EU, VEU och Europarådet. Den 

utökade politiska dimensionen gav partnerländerna möjlighet att utveckla bi- 

eller multilaterala kontakter med NATO med ökade möjligheter till inflytande. 

Exempel på frågor som skulle kunna behandlas inom EAPC var politiska och 

säkerhetsrelaterade frågor, krishantering, regionala frågor, rustningskontroll, 

spridning av massförstörelsevapen, försvarsfrågor, internationell terrorism, 
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ekonomins inverkan på säkerheten, katastrofberedskap, vapenindustriellt 

samarbete, försvarsrelaterade miljöfrågor, civil-militär koordination av 

flygtrafik, forskningssamarbete och PSO. Vidare skulle PfP utvecklas genom 

stärkande av de politiska konsultationerna, en mer framträdande roll för 

partnerländerna i planering och beslutsfattande samt en mer operativ och 

handlingskraftig inrik tning på verksamheten. 180 

Tre olika typer av mötesformer infördes. Plenarformat med samtliga 

medlemmar, 16+1 med NATO-länderna och ett partnerland samt 16+n med 

NATO-länderna och ett mindre antal partnerländer. Plenarformatet skulle 

nyttjas för frågor av allmänt intresse medan 16+1 var tänkt för frågor som 

endast berörde ett partnerlands relation till NATO. 16+n var i sin tur till för 

partnerländer som deltog i någon specifik aktivitet. Samtliga inom EAPC 

skulle också hållas informerade om frågor som behandlades inom ramen för 

16+1 och 16+n. NATOs policysamordningsgrupp, militära kommitté mm 

öppnades också delvis för partnerländerna. Möten skulle ske på minister och 

ambassadörsnivå och vid behov på stats- och regeringschefsnivå. EAPC skulle 

därigenom bli en utvidgning av NATO-strukturen och inte en ny institution. 181 

Medlemsstaterna var också nöjda med utvidgningsförberedelserna och 

välkomnade det samarbete som inletts med Ukraina. Vidare fäste man största 

vikt vid säkerhet och samarbete i Medelhavsregionen där man inlett och 

önskade fördjupa dialogen med ett flertal länder. Man välkomnade dessutom 

utvecklingen inom alliansen där den transatlantiska länken bevaras genom 

byggandet av ESDI inom alliansen samt att alla europeiska allierade inbjudits 

att delta i VEU-operationer där man nyttjar NATO-resurser. Vidare ansåg man 

att problemen med utvecklingen av kommandostrukturerna underströk vikten 

av att finna lösningar på kvarstående frågor. CJTF ansågs dock ha utvecklats i 

önskad riktning. Uppfyllandet av CFE i maj 1997 välkomnades, samtidigt som 

man ville se en omförhandling av avtalet med införande av nationella och 

territoriella ramar. Vidare beslutade man att se över alliansens strategi från 

Rom 1991 med anledning av de senaste årens strategiska utveckling.182 
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Delanalys 3 

I denna analys eftersöks en eventuell påverkan från fransk strategi till de 

institutionella besluten i Amsterdam och Sintra. 

Amsterdamfördraget och EU 

Under denna period kan man konstatera att Frankrike utökat sin 

samarbetskrets som tidigare varit relativt fokuserad på Tyskland. I allt högre 

grad inbegrips länder som Storbritannien, Italien och Spanien i samarbetet. 

Relationen till Tyskland kan sägas ha nått en politisk nivå med gemensamma 

strategier mm, medan samarbetet med övriga främst verkar ligga på en militär 

nivå. Enligt Keohanes teori kan detta leda till uppbyggnaden av en långvarig 

relation och att samarbetet med dessa länder kommer att kunna nå inflytande 

på institutionell nivå. 

Frankrike verkar också ha haft genomslag på ett antal punkter i 

Amsterdamfördraget och kan därför antas vara en av initiativtagarna till dessa 

förändringar. Jag tänker då t.ex. på Frankrikes förslag till förstärkning av 

GUSP, bl.a. genom att införa en hög representant och gemensamma strategier. 

Vidare finner man att Frankrikes samtycke till ett nyttjande av VEU för 

fredsbevarande operationer överensstämmer med fördraget som stadfäster att 

dessa uppdrag verkställs av VEU. Här kan man också ana en växelverkan 

mellan Frankrike, Italien och Spanien som genom Operation Alba tagit täten i 

utvecklingen av VEUs förmåga att autonomt leda denna typ av operationer.  

Frankrike verkar också under denna period omvärdera den europeiska 

säkerhetskontexten vilket bl.a. flyttat franskt fokus från gemensamt försvar till 

gemensamma fredsoperationer i Europas utkanter. Detta kan tolkas som att 

man uppfattar att den nya situationen givit anledning att ompröva sin strategi 

för att bibehålla eller utöka sin relativa maktposition. Frankrike verkar göra 

såväl uni-, bi- som multilaterala satsningar för att bli en av de verkligt stora 

aktörerna inom fredsbevarande operationer långt ifrån hemmaplan. Exempel på 

detta är försvarsbeslutet 1996, samarbetet med Italien och Spanien, de ökade 

kontakterna med Storbritannien, samt viljan att inrikta VEU mot krishantering. 

Fördraget från Sintra och NATO 

Någon direkt inverkan från fransk strategi till Sintra är inte helt enkelt att 

finna. Det går dock att finna vissa paralleller som skulle kunna komma ur en 

fransk inverkan. I fördraget uttrycks intresse för Medelhavsregionen vilket 

överensstämmer med franska intressen vilket visar att dessa intressen även 
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delas andra NATO-medlemmar. Detta kan vara ett utslag för fransk inverkan i 

NATO-debatten och att dessa intressen nu kunnat identifieras som 

gemensamma intressen inom alliansen. 

Frankrike var inledningsvis mot inrättandet av NACC men accepterade 

sedermera organisationen som en övergångslösning för att hantera övergående 

problem i Östeuropas omställning efter kalla kriget. I Sintra kan man anta att 

denna uppfattning delas av övriga medlemmar eftersom man här fattar beslut 

om att omvandla institutionen till ett säkerhetsforum med operativa inslag i 

form av PfP. Frankrike deltog mycket aktivt i PfP och tog också bilaterala 

initiativ med Östeuropeiska stater (bl.a. Tjeckien) om uppsättande av 

fredsbevarande enheter och kan därför antas vara intresserad av ett ökat 

Östeuropeiskt engagemang i fredsbevarande operationer.  

Vidare kan man ana en växelverkan med USA där Frankrike accepterar 

PfP mm för att CJTF ska införas. CJTF gav en möjlighet att stärka det 

europeiska samarbetet. NATO inrättar också en politisk koordineringsgrupp 

vilket kan ses som ett sätt att blidka franska krav på ökat politiskt inflytande. 

De franska initiativen till att reformera kommandostrukturen inom 

alliansen gick delvis i stöpet och ledde till en kyligare fransk hållning till 

NATO-samarbetet. Man uppnådde dock införande av en europeisk DSACEUR 

som tillika blev VEUs högste militäre befälhavare. 

Över lag verkar det som om Frankrike närmade sig NATO med 

förhoppningar om att en förändringsprocess skulle ta vid inom alliansen men 

att övriga medlemsstater främst gjort vissa tillmötesgåenden i förhoppning om 

att Frankrike skulle återinträda fullt ut och nöja sig med det. 

Fransk säkerhetspolitik 1997-1999 
Här följer nu en redogörelse över fransk säkerhetspolitik under åren 

1997-1999 uppdelat på en statsidé och ett institutionellt uttryck. 

Statsidé - Èchange d’information sur la planification de la défense 
feb 1999 

I detta dokument uttrycker franska försvarsdepartementet tankarna 

bakom det antagna försvarsprogrammet från 1996 för perioden 1997-2002. 

Huvuddragen är desamma som i vitboken från 1994. Försvarspolitikens 

målsättningar och försvarsstrategin från vitboken anser man att man från och 

med nu lever upp till.183 Försvarets huvudmål var att skydda landets vitala och 
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strategiska intressen samt landets intressen som en världsmakt. Territoriell 

integritet och fritt utövande av suveräniteten samt skydd av befolkningen 

utgjorde Frankrikes vitala intressen medan bevarande av fred i Europa med 

angränsande områden, särskilt Medelhavsområdet, och skyddet av landets 

ekonomiska och handelsmässiga utrymme utgjorde de strategiska intressena. 

Genom kärnvapnen och det permanenta medlemskapet i säkerhetsrådet hade 

Frankrike också intressen som världsmakt.184 

Behovet av stora arméer hade försvunnit samtidigt med risken för 

storkrig i Europa. Stora arméer mötte inte heller behoven att agera 

internationellt. Frankrike genomförde därför en bantning och en 

professionalisering av styrkorna med syfte att erhålla erfarna och välutbildade 

förband med hög beredskap att utföra varierande uppgifter. De kan därigenom 

hantera de mest komplexa vapensystemen trots att dessa kräver lång och 

kostsam utbildning. Styrkorna ansågs också bli mer tillförlitliga oavsett vilken 

uppgift de tilldelades.185 Programmet som antogs i februari 1996 fastställde 

inriktningen för försvaret fram till 2015 och detaljerna för det första steget fram 

till 2002.186 

På samma sätt som i vitboken beskrevs här behovet av en förskjutning av 

tyngdpunkten från kärnvapnen till de konventionella styrkorna. Nationens och 

Europas framtida oberoende ansågs hänga på kärnvapnens avskräckande 

effekt. Vapnens enorma kraft ansågs diskvalificera det totala kriget som 

instrument för att nå politiska mål. 187 Avskräckning utgjorde fortfarande 

kärnan i strategin men den byggde också på förebyggande av nya stora hot och 

kriser genom underrättelser, tidig insats, samarbete och rustningskontroll. 

Vidare ingick styrkeprojektion långt från landets gränser främst för att försvara 

Europa. Skydd av eget territorium och befolkning mot hot som terrorism, 

droghandel och internationell brottslighet löses i huvudsak av gendarmeriet.188 

Huvuduppgifterna är att skydda de vitala intressena, territoriet och 

befolkningen samt att möjliggöra internationella åtaganden. 189 
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Institutionellt uttryck 1997-1999 
Direkt efter mötet i Sintra deklarerade Chirac att Frankrike inte skulle 

återintegreras i NATO och att man heller inte avsåg skjuta till extra medel för 

finansiering av utvidgningen. 190 Man bibehöll dock deltagandet på den nivå 

som uppnåtts under 90-talets tidigare del. 191 

Våren 1998 föreslog Frankrike en ny europeisk stabilitetspakt med 

anledning av Bosnienkrisen och i mars 1999 höjdes ånyo röster i Frankrike för 

ett bildande av en paneuropeisk konfederation som inbegrep Ryssland, Ukraina 

och Vitryssland, men förslaget avvisades av den franska Europaministern. 192 

Franske utrikesministern, Hubert Védrines framhöll att det försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbetet inom EU inte innebar någon utplåning av den 

nationella försvars- och säkerhetspolitiken eller den nationella utrikespolitiken. 

Frankrike avvisade också kraven på att NATO skulle ha rätten att ta ställning 

till en eventuell insats innan EU ges möjlighet att intervenera, men framhöll att 

EU inte kunde agera mot amerikanska intressen eftersom man inte hade något 

att tjäna på detta.193 

1998 inbjöd Gerhard Schröder till ett tysk-fransk-brittiskt samarbete i 

stället för det fransk-tyska som han mest betraktade som ett nödvändigt ont. 

Förslaget föregicks inte av konsultationer med Frankrike. Sommaren 1999 

nådde dock de försämrade fransk-tyska relationerna en vändpunkt. Schröder 

hade då insett att han behövde det franska stödet och en mängd bilaterala 

försvarsindustriella avtal slöts samma år.194 I oktober fusionerade en fransk och 

en tysk försvarsindustrijätte vilket gav fart åt europeisk försvarsindustri. Det 

var dock långt kvar tills man når de kommersiella och tekniska nivåer som 

rådde i USA.195 I november gjorde Schröder som förste tyske rikskansler ett 

besök i det franska parlamentet vilket visade att relationerna återgått till det 

normala.196 Man tog också beslut om att utöka de militära kontakterna 

avseende underrättelsetjänst, utbildning mm.197  

I alla faser av Kosovokonflikten tryckte de franska ledarna på behovet av 

att EU skulle ta ett stort ansvar och vara ledande i olika processer. Den franske 
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utrikesministern såg USAs och NATOs roller som rent militära och ville att EU 

skulle ta ansvaret för Kosovos civila administration men tvingades istället gå 

med på en FN-administration. 198 Våren/sommaren 1999 genomfördes operation 

”Allied Force”199 och i en planering inför en eventuell markoffensiv i Kosovo 

1999 upptäckte man det starka beroendet av franska och brittiska yrkessoldater. 

Det blev också tydligt att USAs unilaterala politik skapade flyktingproblem för 

EU-länderna. Detta blev en väckarklocka för många européer som nu började 

acceptera bildandet av en europeisk pelare inom NATO. Tyskarna visade sig 

nu för första gången villiga att sända styrkor utomlands vilket också var en 

nödvändig förutsättning för denna utveckling.200  

När Tony Blair tillträdde i maj 1997 övergick brittisk politik till att vara 

mer aktiv i europeiska frågor. Blair insåg vilka fördelar det fransk-tyska arbetet 

hade medfört201 och chockades av hur små militära resurser Europa kunde 

uppbringa i förhållande till USA. Han reflekterade över det faktum att Europa 

satsade 2/3 av den amerikanska försvarsbudgeten men bara fick ut 10 % av 

effekten. 202 I perioden 1997 – september 1998 togs ett antal fransk-brittiska 

beslut rörande armésamarbete, etablerande av FBEAG203 som expanderas till 

EAG204, evakueringsövning och samarbete mellan stabsskolor i Frankrike-

Storbritannien. Syftet var bl.a. att stödja utvecklingen av ESDI.205 

Kontakterna ledde till undertecknandet av S:t Malo-deklarationen i 

december 1998. Målet var att skapa en europeisk förmåga att agera utan USAs 

deltagande. Europa behövde skapa en operativ försvarsförmåga med fokus på 

politisk vilja och effektiv militär styrka. NATO skulle bestå som den 

huvudsakliga institutionen för territoriellt försvar, amerikanskt engagemang i 

Europa samt paneuropeisk säkerhet, men samtidigt europeiseras. Vidare ansågs 

EU behöva en försvarskompetens och borde absorbera VEUs 

säkerhetsfunktioner och vissa av dess försvarsfunktioner. Beslut inom 

försvarsfrågor skulle fattas genom mellanstatlighet utan inblandning av 

överstatliga institutioner och det nationella vetot skulle bibehållas. Europa 

måste också ges fri tillgång till nationella NATO-resurser när USA inte vill 

                                                 
198 Burgess (2000) s.179 
199 Sundberg (2001) kap.5 
200 Wallace (2000) s.485 & Maclean (2001) s.184 
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delta i missionen. På det militära området togs beslut om inrättande av en 

europeisk strategisk flygtransport-, satellit- och spaningsförmåga. Vidare 

behövde den politiska planeringen och enheten för tidig förvarning utökas samt 

en Europaledd underrättelseförmåga med analyskapacitet skapas.206 Britterna 

accepterade de franska kraven på att unionen måste ges en autonom kapacitet 

samtidigt som man underströk sambandet mellan EU och NATO. Frankrike 

tryckte på VEUs betydelse och behovet av att upprätta beslutsorgan fristående 

från NATO och USA. Vidare önskade Frankrike en stark militärkommitté och 

utveckling av strategisk transportkapacitet och bevarande av säkerhetsgarantier 

mellan VEU-medlemmarna. Frankrike och Storbritannien deklarerade att 

unionen måste ges förmåga till analys, underrättelseinhämtning och 

planeringskapacitet, utan onödig duplicering av NATO-resurser.207 

Direkt efter S:t Malo gav sig representanter för de franska och brittiska 

regeringarna ut på intensiva konsultationer med viktigare EU-medlemmar samt 

USA, Norge och Turkiet för att övertyga dessa om fördelarna i sitt initiativ. I 

Europeiska rådet i Wien togs samma månad det första steget mot ett enande 

kring deklarationen. 208 I en fransk-brittisk deklaration från november 1999 tog 

man ånyo avstånd från duplicering av NATO-resurser.209 Under 1999 

fördjupades också det fransk-brittiska militära samarbetet genom avtal om 

partnerskap och logistikstöd.210 I Cologne, i juni 1999, drev Frankrike och 

Storbritannien gemensamt frågorna om att fler länder borde bidra till en 

europeisk krishanteringsstyrka och ett sammangående mellan VEU och EU. 211 

Samma höst uttryckte tyske förbundskanslern Helmut Schmidt sin 

pessimism om brittisk vilja att prioritera EU före USA. 212 I oktober, i Kosovo, 

tog dock en tysk officer befälet över brittiska styrkor för första gången sedan 

1813.213 
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Delanalys 4 

Institutionernas inverkan på statsstrategin 
Försvarspolitikens målsättningar från vitboken 1994 kvarstod och 

därigenom är det svårt att spåra någon inverkan på dessa från de olika 

fördragen. Det kan dock noteras att man 1999 ansåg sig kunna leva upp till 

dessa målsättningar vilket tydde på att institutionerna utvecklats i enlighet med 

franska önskemål eller i alla fall inte i en riktning som förhindrat Frankrike att 

nå sina mål. Den franska strategin tar bl.a. fasta på samarbete vilket också 

ligger i linje med den utveckling som skett inom institutionerna. Det är dock 

svårt att finna någon tydlig inverkan i fransk strategi från vare sig Amsterdam 

eller Sintra. Detta kan bero på att Amsterdam i stort ligger i linje med fransk 

strategi och att Sintra inte direkt berör de frågor som är i fokus för franskt 

NATO-engagemang vid denna tid. 

Amsterdam och EU 

Samarbetet inom EU tillsammans med erfarenheter från olika kriser 

verkar nu definitivt ha lett till ett gott samarbete mellan Frankrike och 

Storbritannien som nu på allvar börjar samarbeta i säkerhetspolitiska frågor. De 

båda länderna verkar nu ha nått en samsyn inom på en rad viktiga frågor 

rörande relationen till NATO och de Europeiska behoven. Den långvariga 

relationen kan nu sägas ge utdelning. 

Sintra och NATO 

Dispyten kring kommandostrukturen och det södra kommandot verkar ha 

försämrat franska relationer till framför allt USA. 1998 föreslog Frankrike 

etablering av en ny europeisk stabilitetspakt vilket talar för att man ansåg att 

EAPC inte fyllde de behov som fanns inom den Europeiska 

säkerhetskontexten. 

Institutionella beslut 1999 
Här följer en redogörelse av institutionella beslut i Helsingfors och 

Washington 1999. 

EU – Helsingforsfördraget från december 1999  
I Europeiska rådet i Cologne i juni 1999 antog EU sin första 

gemensamma strategi. Denna rörde relationerna med Ryssland.214 

Målet med Helsingfors var att utveckla ESDP och man införde 

försvarsministermöten, en kommitté för politik och säkerhet (PSC) en 
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militärkommitté (MC) en militär stab (MS) samtidigt som man slog ihop 

generalsekreterarposterna för EU och VEU. 215 Med ESDP skulle Europa kunna 

”axla sitt ansvar” vid konfliktförebyggande och krishantering och det 

preciserades att det var Petersbergsuppgifterna som avsågs. ESDP skulle vara 

ett stöd för CFSP och särskild vikt lades vid utveckling av resurser för 

krishantering. Det handlade om att förstärka och utvidga unionens 

övergripande roll i utrikesfrågor samt att främja stabilitet. 

Genom tillförsel av nya resurser kom unionen att ha tillgång till resurser 

för diplomati, humanitärt bistånd, ekonomiska åtgärder, civila 

övervakningsoperationer och militära krishanteringsoperationer. De nya 

resurserna skall stå klara 2003 och utgörs i stort av politiska och militära 

strukturer i form av kommittéer och militär stab, militära instrument om ca 

60 000 man, med understödjande sjö- och flygstridskrafter samt effektivare 

nyttjande av civila krishanteringsresurser. Man nämnde också vilka förmågor 

som behövde utvecklas (projiceringsförmåga, uthållighet, samverkansförmåga, 

flexibilitet, rörlighet, förmåga till överlevnad samt ledning) och hänvisade till 

en inventering216 av tillgångar och resurser för EU-ledda operationer, som 

gjorts av VEU. Intill dess att de politiska och militära strukturerna var inrättade 

införde man dessutom interimslösningar från och med mars 2000. 

ESDP skulle handla i enlighet med FN-stadgan och OSSE-stadgan och 

FN:s säkerhetsråd. Unionen måste kunna fatta självständiga beslut samt 

behärska tidig förvarning, konfliktförebyggande åtgärder, krishantering och 

återuppbyggande efter konflikter. Beslut om deltagande i operationer grundas 

på suveräna beslut från medlemsstaterna och man tryckte på att ESDP inte kom 

att åsidosätta den enskilda statens säkerhets- och försvarspolitik. Principer för 

samarbete med länder utanför EU (både NATO-länder och andra) skulle 

utarbetas utan att unionens självständiga beslutsfattande åsidosattes och 

NATO-metoder nyttjas där så är lämpligt. 

NATO förblev grunden för det kollektiva försvaret och skulle även i 

fortsättningen spela en viktig roll vid krishantering. Mekanismer för samråd, 

samarbete och öppenhet mellan EU och NATO behövde utvecklas vilket i sin 

tur stärkte NATOs möjligheter att främja säkerhet i Europa samtidigt som det 

effektiviserade PfP. EU måste dock kunna uppträda autonomt, med eller utan 
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NATO-resurser, där NATO i sin helhet inte var engagerat och borde 

självständigt kunna fatta beslut. Ingen onödig duplicering fick ske.217 

NATO – Washingtondeklarationen från april 1999  
Genom en kombination av försvar och dialog ansågs alliansen ha nå ett 

fredligt slut på konfrontationen mellan öst och väst. 

Strategin från Rom 1991 kom härigenom bara att bestå i 8 år och ersattes 

1999 av Washingtonstrategin. Alliansen anammade nu ett brett 

säkerhetsbegrepp bestående av politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala 

och försvarsmässiga dimensioner. Ett storskaligt angrepp bedömdes som högst 

osannolikt i närtid. Hoten var istället såväl militära som icke-militära och kom 

från flera håll, samtidigt som de var svåra att förutse. Osäkerhet och instabilitet 

i det Euroatlantiska området kunde leda till snabbt eskalerande kriser i 

alliansens periferi som kunde inverka på alliansens och andra staters säkerhet. 

Möjligheten att lösa en kris med andra medel än militära hade också ökat. 

NATO hade därför minskat mängden resurser på lägre nivåer, inklusive 

markbaserade korträckviddiga kärnvapensystem. 218 

Nya hot hade det vuxit fram i det euroatlantiska området, såsom etniska 

konflikter, ekonomiska och politiska kriser, terrorism och sabotage. Det faktum 

att det förekom kärnvapenstyrkor utanför alliansen måste också hanteras för att 

uppnå säkerhet. Vidare kunde det ökande beroendet av informationsteknologi 

nyttjas av en motståndare som vill kompensera en konventionell 

underlägsenhet. Likaså utgjorde spridningen av massförstörelsevapen ett stort 

problem genom att icke-statliga aktörer visat sig kapabla att tillverka vissa av 

dessa vapen. Förmågan att hindra denna spridning måste bl.a. förbättras genom 

utveckling av missilförsvar.219 De nya kriserna är mindre men kan pågå under 

längre tid.220 

Målet att upprätthålla strategisk balans i Europa togs bort och ersattes 

med krishantering, dialog, partnerskap och samarbete.221 Strävan var att hålla 

hoten på avstånd genom att hantera dom på ett tidigt stadium. Styrkorna 

behövde därför utformas med erforderlig beredskap och rörlighet och vara 

                                                                                                                                 
216 ”Audit of assets and capabilities for European crisis management operations”, VEU (nov 1999), 
återgivet av Sundberg (2001) kap.5 
217 Avsnittet baseras på ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Helsingfors den 10-11 december 
1999, Bilaga IV 
218 NATO 2000, NATO The Alliance’s Strategic Concept 
219 NATO 2000, NATO The Alliance’s Strategic Concept & Gudmundsson (2000) s.83-86 
220 NATO 2000, NATO Press Release NAC-S(99)69 – 25 April 1999, Defence Capabilities Initiative 
221 Gudmundsson (2000) s.83-86 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-06-24 Beteckning 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 51(75) 
 
kapabla att genomföra komplexa multinationella operationer.222 Framtida 

operationer bedömdes innehålla deltagande från partnerländer samtidigt som 

man inte alltid skulle kunna förlita sig på den egna infrastrukturen eftersom 

krishärdarna kan var långt från eget territorium. Civil transportförmåga kunde 

heller inte med automatik ställas till förfogande. Lednings- och 

informationssystem behövde utvecklas för att kunna överföra mer information 

och till lägre nivåer än tidigare. Interoperabilitet, effektivitet, mobilitet, 

insatsförmåga, uthållighet och logistik samt lednings- och informationssystem 

kom i fokus för förbandsutvecklingen. 223 Kommandostrukturen skulle ges 

förmåga att ta sig an alla former av uppgifter, bl.a. genom nyttjande av 

flyttbara högkvarter och då framför allt CJTF-högkvarter. Den ska också kunna 

stå under ledning av VEU eller motsvarande och därigenom bidra till ESDI 

som inte skulle innebära någon onödig duplicering av tillgångar och förmågor. 

Multinationella styrkor bedömdes öka i betydelse genom att de bidrar till ökad 

solidaritet.224 

Partnerskapet vidgades till att omfatta förberedelser för krishantering och 

samarbetet utökades till att även omfatta länder utanför själva alliansen. USA 

ville här få igenom att alliansen skulle kunna agera militärt på egen hand 

medan de europeiska nationerna krävde mandat från FN eller OSSE. 225  

Genom bevarande av den transatlantiska länken och militär kapacitet för 

avskräckning, försvar och övriga uppdrag, utveckling av ESDI inom alliansen, 

förmåga till krishantering, öppenhet mot nya medlemmar, fortsatt utveckling 

av partnerskap, samarbete och dialog söker alliansen bevara freden och stärka 

euroatlantisk säkerhet och stabilitet. Kollektivt försvar gav politiska, militära 

och resursmässiga fördelar och förhindrade åternationalisering av 

försvarspolitiken, utan att beröva något land sin suveränitet. Alliansen måste 

upprätthålla den kollektiva försvarsförmågan, stärka den transatlantiska länken 

och möjliggöra ett större ansvarstagande från de europeiska medlemmarna. 

Försvaret byggde på konsultationsprocesser, integrerade militära strukturer och 

samarbetsöverenskommelser.226 Utvecklingen av europeisk försvarsförmåga 

välkomnades eftersom denna möjliggjorde ett effektivt europeiskt agerande 
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samtidigt som det stärkte det transatlantiska samarbetet.227 Byggandet av CFSP 

inkluderade tanken på gemensamt försvar vilket skulle vara förenligt med 

alliansfördraget. Ett närmande mellan EU och VEU och antagandet av 

Petersbergsuppgifterna utgjorde viktiga steg i denna process. ESDI krävde nära 

samarbete mellan NATO och VEU och eller motsvarande.228 

Kollektivt försvar inbegrep också en oförändrad kärnvapenstrategi.229 

Närvaron av USAs konventionella styrkor och kärnvapen i Europa var även 

fortsättningsvis viktig för Europas säkerhet. Kärnvapnen utgjorde en unik del 

av avskräckningen och bidrog därigenom till att bevara freden. 230 

Alliansen måste fördjupa sina relationer med partnerländerna och 

förbereda sig på antagning av nya medlemmar. Partnerskapet med Ryssland 

och Ukraina är avgörande för den euroatlantiska stabiliteten samtidigt som 

europeisk säkerhet är starkt kopplat till Medelhavet. EAPC skulle fortsätta att 

fungera som övergripande ramverk för samarbete med partnerländerna vars 

inflytande i planering och beslutsfattning inom PfP ska utökas, samtidigt som 

PfP skulle göras mer operationellt.231 Aktivt deltagande i PfP och EAPC är 

avgörande för ett medlemskap eftersom det fördjupar de politiska och militära 

banden med alliansen. 232 En utvidgning av alliansen ansågs leda till ökad 

effektivitet och stärka europeisk säkerhet och stabilitet.233 Samarbetet ska 

sudda ut den gamla uppdelningen av Europa och alliansen är öppen för alla 

Europeiska demokratier som vill och kan iklä sig ansvaret som ett medlemskap 

innebär och vars inträde skulle stärka säkerhet och stabilitet i Europa.234 Beslut 

togs också om att ta upp diskussion om NATO-utvidgningen under 2002.235 

De grundläggande säkerhetsuppgifterna för alliansen skulle vara säkerhet 

i den euroatlantiska säkerhetsmiljön, konsultationer, avskräckning och försvar. 

Vidare skulle alliansen bidra till krishantering och partnerskap.236 

Delanalys 5 
I denna analys söks en eventuell påverkan från fransk strategi till 

fördragen från Helsingfors och Washington, 1999. 
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Helsingfors och EU 

Relationen mellan Frankrike och Storbritannien hade nu utvecklats 

sedan ett antal år och man lyfte nu samarbetet från militär nivå till att även 

omfatta säkerhetspolitisk nivå. Fördraget innehöll stora likheter med det 

fransk-brittiska initiativet från S:t Malo. EU måste skaffa sig en operativ 

förmåga och kunna uppträda autonomt samtidigt som NATO var basen i det 

kollektiva försvaret. Ingen onödig duplicering av resurser fick ske, men 

autonomi krävde uppsättande av en kommitté för politik och säkerhet, en 

militär kommitté och en militär stab. VEU vävdes dessutom allt mer in i EU, 

bl.a. genom hopslagning av generalsekreterarposterna. Efter S:t Malo gav man 

sig också ut till olika nyckelaktörer för att snabbt få genomslag för sitt initiativ. 

Kosovokonflikten verkar också ha varit avgörande för européernas syn 

på europeisk krishanteringsförmåga och man kan förmoda att EU-länderna fick 

gemensamma intressen i dessa frågor, vilket bäddade för Helsingforsmötet. 

Det fransk-tyska samarbetet genomgick en svacka som kompenserades 

av ett ökat fransk-brittiskt samarbete som nu lyftes till säkerhetspolitisk nivå. 

Här kan man tala om en växelverkan där Frankrike oftast drivit EUs 

utveckling med tysk hjälp men nu också gjorde det med stöd från britterna. 

Washington och NATO 

Det fransk-brittiska initiativet fick också genomslag i Washington där 

man slog fast att NATOs kommandostruktur skulle kunna stå under ledning av 

VEU eller motsvarande. Här slogs också fast att ingen onödig duplicering fick 

ske för att genomdriva ESDI, vilket indikerar att viss duplicering kan vara 

nödvändig. Vidare kan man konstatera att hotbilder och fortsatt inriktning i 

stort harmonierar med de franska uppfattningarna men det är svårt att härleda 

att detta skulle vara resultatet av något franskt initiativ. 

Fokus i fransk säkerhetspolitik 1997-1999 verkar dock inte ha legat på en 

fortsatt utveckling av NATO utan istället på de bilaterala initiativen med 

Storbritannien och i viss mån med Tyskland med inriktning på uppbyggnad av 

en europeisk försvarsförmåga. 

Fransk säkerhetspolitik 1999-2001 
Denna del syftar till att beskriva fransk strategi under åren 1999-2001, 

uppdelat i statsidé och institutionellt uttryck. 
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Statsidé  
Vitboken från 1994 och försvarsbeslutet från 1996 utgör alltjämnt 

grunden för den franska politiken. På franska försvarsdepartementets hemsida 

redogörs för aktuell fransk försvarspolitik vars mål är att försvara landets vitala 

intressen, trygga internationell stabilitet och att implementera en mångsidig 

försvarspolitik. 

De vitala intressena ska, om nödvändigt, kunna skyddas ensam. 

Intressena anses bl.a. bestå av fredsbevarande i Europa och dess periferi 

(Medelhavsområdet, Mellanöstern) och i områden som är avgörande för 

ekonomi och handel. Förmågan att agera som världsmakt är också vital. 

Den internationella stabiliteten hänger på återuppbyggnaden av Europa 

som är inkomplett utan en försvarsdimension. Detta ska ske i enlighet med 

”European Defense Identity” och inom ramen för ett förnyat NATO med bättre 

ansvarsfördelning mellan européer och USA. NATO är grunden i den 

euroatlantiska relationen och ska även kunna nyttjas för PSO. 

Den mångsidiga försvarspolitiken ska inte begränsas till militära och 

strategiska aspekter utan måste omfatta utgöra en del av vardagen och landets 

alla aktiviteter.237 

De väpnade styrkorna ska kunna försvara landets vitala intressen och 

stödja det civila försvaret. Det ska också bidra med aktiviteter för att stärka 

freden och respekten för mänskliga rättigheter samt bidra till europeisk 

säkerhet och försvar (inklusive Medelhavet) med siktet inställt på en 

gemensam europeisk försvarspolitik 238Försvaret måste därför ha förmåga att 

leda operationer i såväl nationell som internationell miljö, utföra insatser och 

ge understöd till dessa samt inhämta underrättelser och genomföra strategiska 

förflyttningar. Vidare behövs förmåga till övervakning och skydd av franskt 

territorium och återuppbyggnad av styrkor i händelse av ett nytt stort hot 239 

Institutionellt uttryck 1999-2001 
I februari 2000 kom EU-medlemmarna överens om att PSC, MC och MS 

skulle vara operativa redan i mars samma år och att en konferens om 

styrkegenerering skulle hållas i slutet av året. Såväl Storbritannien som 

Frankrike har erbjudit sina nationella högkvarter för ledning av EU-

                                                 
237 Avsnittet grundar sig på Ministere de la défense, 
”http://www.defense.gouv.fr/def_natio/anglais/why1.html”, 2001-12-14 
238 Ministere de la défense,”http://www.defense.gouv.fr/def_natio/anglais/mission1.html”, 2001-12-14 
239 Ministere de la défense,”http://www.defense.gouv.fr/def_natio/anglais/mission2.html”, 2001-12-14 
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operationer.240 EU har också erbjudit nyckelpersoner i NATO-strukturen 

permanenta platser eller observatörsstatus i PSC och MC. 11 av EUs 15 

medlemmar avser dock att sända samma representant till såväl EUs som 

NATOs militära kommittéer.241 Försvarsminister, Alain Richard, framhöll att 

EU-samarbetet inte innebar någon överföring av suveräniteten. 242 Han menade 

också att rädslan för duplicering bottnar i en oro över förhållandet mellan USA 

och EU som en ny politisk partner.243 USA såg Frankrike som en pålitlig och 

kompetent militär samarbetspartner men hade svårare att finna samsyn med 

dem i politiska frågor.244 Frankrike blockerade amerikanska förslag till 

formalisering av relationerna mellan EU och NATO eftersom man ansåg att 

VEU var forumet för debatt kring europeiskt försvar. I EU hade man dock tagit 

beslut om att stärka banden mellan Europaparlamentet och North Atlantic 

Assembly245 genom samarbete på kommitté- och arbetsgruppsnivå.246 

I april 2000 tog Eurocorps över ansvaret för Kosovo-operationen. 247 I 

samband med detta var fransmännen också tvungna att acceptera engelska som 

kommandospråk inom Eurocorps.248 

I maj 2000 lägger britterna en stororder på försvarsmateriel från brittisk-

franska Meteor.249 De följande månaderna slöt Frankrike och Storbritannien 

avtal om placering av samverkansofficerare i varandras försvarsdepartement, 

samordningar av flygvapenutbildning, utökad partnersamverkan inom armén 

och tekniska anpassningar avseende ömsesidigt flygunderstöd.250 

Under sista hälften av 2000 innehade Frankrike ordförandeskapet i såväl 

VEU som EU och hade frågor som utveckling av permanenta strukturer, 

förberedande av konferens kring gemensamma förmågor och globala mål, 

överenskommelse om samarbete med NATO och tredje land samt former för 

överföring av nödvändiga VEU-funktioner till EU på programmet.251 

Nicemötet i december 2000 avslöjade oenighet mellan EUs stormakter i 

frågan om unionens form och roll. Frankrike och Storbritannien ville gå fram 

                                                 
240 van Dam (2001) s.11-12 
241 van Dam (2001) s.23 
242 Sundberg (2001) kap.5 
243 van Dam (2001) s.17 
244 Rudberg, Sven, Inhämtade kommentarer i samband med denna studie 
245 Samarbetsorgan för NATO-medlemmarnas nationella parlament 
246 van Dam (2001) s.20 
247 van Dam (2001) s.36 
248 Rudberg, Sven, Inhämtade kommentarer i samband med denna studie 
249 The International Institute for Strategic Studies (2001) s.102 
250 The Ministry of Defence Policy Papers (2001) 
251 Ministere de la défense, http://www.defense.gouv.fr/ema/nav/en/inexang.htm, 2001-12-14 
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mer varsamt i utformningen av en europeisk supermakt till skillnad från 

Tyskland och Italien. 252 Efter ett öppet gräl mellan Frankrike och 

Storbritannien klargjordes det att man inte skulle sätta upp någon separat 

europeisk militär planeringskapacitet vid sidan av NATO. Frankrike var dock 

skeptisk till ett närmande mellan EU och NATO och har tillsammans med 

Turkiet lagt hinder i vägen för en harmonisering mellan EU och NATO. 

Frankrike förhindrar en försvarslänk mellan de båda organisationerna genom 

att förhindra EU att nyttja NATO för operativa analyser. Man kom dock 

överens om att de stater som önskade gå vidare i samarbetet, utan att upprätta 

nya institutioner, inte ska kunna hindras av de som inte deltar. Ett exempel på 

detta var EMU. 253 

I november 2001 hölls ett fransk-tyskt toppmöte i Nantes där man 

dryftade frågan om en EU-konstitution och ett gemensamt europeiskt 

försvar.254 Det fransk-tyska samarbetet renderade i en deklaration följande 

månad där man önskar se ett EU med en fördjupad politisk integration för att 

klara sig i en multipolär värld. De grundläggande fördragen behöver därför 

reformeras och bli enklare, omfatta grundläggande rättigheter och klara ut 

maktfördelningen mellan union och medlemsstater. Unilaterala blockeringar 

måste förhindras. Man önskade också en starkare roll för de nationella 

parlamenten inom EU-samarbetet. Händelserna den 11 september ställde också 

krav på en snabbare utveckling av samarbetet inom pelare 2 och 3.255 

EU har sedan inlett utveckling av 5 högkvarter för militärstrategisk 

ledning på motsvarande nivå som SHAPE. Storbritannien, Frankrike, Italien, 

Grekland och Tyskland har anmält intresse för att sätta upp varsitt 

högkvarter.256 

Delanalys 6 
I denna sista delanalys söker jag en eventuell påverkan från de 

institutionella besluten i Helsingfors och Washington till fransk strategi under 

åren 1999-2001. 

                                                 
252 The International Institute for Strategic Studies, “Strategic Survey 2000/2001”, London: Oxford 
Universtity Press, 2001,  s.95 
253 The International Institute for Strategic Studies (2001) s.101-104 
254 Dagens Nyheter den 24 november 2001 
255 Fransk-tysk deklaration från möte i Paris 10 december 2001, http://www.assemblee-
nationale.fr/europé/themes/rencontres.asp 
256 Information från föredragning av Kmd Lars Wedin, EUs militära stab, Bryssel, mars 2002. 
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Helsingfors och EU 

I fransk strategi kan man nu finna en inriktning av försvaret som 

innehåller en anpassning till de behov som klargjorts i Helsingfors. 

Exempelvis ska man säkerställa förmåga till ledning i internationell miljö, 

underrättelseinhämtning och strategiska förflyttningar. Frankrike är också ett 

av de länder som erbjudit högkvarter för EUs räkning. 

Samarbetet mellan Frankrike och Tyskland verkar ånyo ha lyfts till en 

säkerhetspolitisk nivå vilket visat sig genom nya bilaterala initiativ rörande 

EUs utveckling. Helsingfors kan här ha givit tyskarna förnyat förtroende för 

Frankrikes vilja att utveckla EU även om fransmännen inte verkar vara lika 

angelägna om en federativ lösning. 

Det går också att finna franskt agerande som verkar strida mot 

överenskommelserna i Helsingfors. Jag tänker då på de mekanismer som EU 

vill utveckla för samarbete med NATO och den franska blockeringen av 

förslagen att formalisera förhållandet mellan EU och NATO. Frankrike har 

dock uttryckt en vilja att finna en lösning i denna fråga men också uttryckt 

skepticism över möjligheterna att göra detta. 

Washington och NATO 

Utveckling av NATOs kommandostruktur och CJTF verkar ha 

möjliggjort en anpassning av nyttjandet av Eurocorps som nu börjat ägna sig 

åt krishanteringsuppgifter och övertagit ansvaret för Kosovooperationen. 

Även i Washington tryckte man på vikten av ett nära samarbete mellan 

NATO och VEU eller EU, men som nämnts tidigare verkar Frankrike inte vara 

helt överens med denna tanke och agerar i vissa stycken i motsatt riktning. 

Frankrike har tidigare uttalat att VEU behöver växa sig starkare för att kunna ta 

emot nya medlemmar eftersom organisationen annars riskerar att bli allt för 

urvattnad. Man kan förmoda att Frankrike hyser liknande farhågor när det 

gäller ett närmande till NATO som skulle kunna dominera det europeiska 

försvarskonceptet om man närmade sig för tidigt. Det fransk-tyska initiativet 

från 2001 verkar vara ett tydligt steg i riktning mot ett starkare EU. 

4. Övergripande analys 
Denna analys syftar till att besvara de frågor som ställdes i det inledande 

kapitlet med hjälp av de olika delanalyserna. 
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Har Frankrikes ställning i Europeiskt säkerhetssamarbete 
förändrats efter kalla kriget och i så fall hur? 

Efter Berlinmurens fall verkar Frankrike inledningsvis ha svårt att 

anpassa sin säkerhetspolitik till den nya situationen. Man verkar, trots en bra 

relation med Tyskland, befara ett uppblossande tyskt hot och sökte därför 

förhindra en tysk återförening samtidigt som man föreslår en konfederation där 

Sovjet skulle ingå men inte USA. Man såg möjligtvis Sovjet som en motvikt 

till tysk dominans. När det står klart att återföreningen ej går att hindra verkar 

fransmännen dock snabbt anpassa sig till den nya situationen och utökar det 

militära samarbetet med Tyskland genom etableringen av Eurocorps samtidigt 

som man sluter ett trilateralt avtal om regelbundna konsultationer med Polen 

och Tyskland. Det fransk-tyska samarbetet tar dessutom det banbrytande 

initiativet till införandet av en politisk union med en gemensam valuta. Man 

föreslår också att unionen ska ges en försvarsdimension där VEU bör utgöra 

grunden för denna. Som beskrivits i delanalys 1 verkar franska strategier från 

1989-92 ha haft relativt stort inflytande över utvecklingen inom EG och VEU 

och kan sägas ha kommit närmare ett europeiskt säkerhetssamarbete genom att 

man: 

?? Lyckats få genomslag i Maastricht. 

?? Ökade sitt militära samarbete med Tyskland och etablerade Eurocorps. 

?? Slöt avtal om konsultationer med Polen och Tyskland. 

?? Tillsammans med Tyskland tog initiativet till att utveckla EG till en politisk 

union med en försvarsdimension. 

Som beskrivits i delanalys 2 verkar Maastricht ha haft en mycket liten 

inverkan på franska strategier från 1992–97. Efter Maastricht fördjupar 

Frankrike dock sitt militära samarbete med Tyskland samtidigt som man 

utvecklar samarbetet med andra EU-länder som Storbritannien, Italien och 

Spanien. Man försöker också att engagera stater ur det forna östblocket i 

uppsättandet av krishanteringsstyrkor. Med Storbritannien etablerar man också 

en kommission för utarbetning av kärnvapendoktriner och tillsammans med 

Tyskland utvecklar man ett strategiskt koncept. Med Balladurplanen tar man 

också initiativet till en första inriktning för CFSP. Som beskrivits i delanalys 3 

verkar franska strategier från 1992-97 ha haft relativt stort inflytande över 

utvecklingen inom EU. Frankrike kan sägas ha kommit närmare ett europeiskt 

säkerhetssamarbete genom att man: 
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?? Lyckat nå genomslag i Amsterdam där också Balladurplanen lagt en 

inriktning för unionens politik. 

?? Utvidgat sitt säkerhetspolitiska samarbete till fler nationer inom EU. 

?? Utvecklat kärnvapensamarbete med Storbritannien. 

?? Fördjupat sitt säkerhetspolitiska samarbete med Tyskland. 

Som beskrivits i delanalys 4 verkar Amsterdam ha haft en relativt liten 

inverkan på franska strategier från 1997–99. Efter Amsterdam vidtar en 

intensiv utveckling av relationerna med Storbritannien. Detta sker i skuggan av 

Kosovokonflikten som fått många européer att se behov av en europeisk 

försvarsförmåga. I S:t Malo drar Frankrike och Storbritannien upp riktlinjerna 

för utvecklingen av en europeisk försvarskomponent som man också lyckas 

övertyga övriga EU-länder att acceptera. Efter en viss nedgång i samarbetet 

med Tyskland lyckas man dock åter utveckla även detta samarbete, denna gång 

på de militära och industriella områdena. Som beskrivits i delanalys 5 verkar 

franska strategier från 1997-99 ha haft relativt stort inflytande över avtalet 

från Helsingfors. Frankrike kan sägas ha kommit närmare ett europeiskt 

säkerhetssamarbete genom att man: 

?? Lyckats få genomslag i Helsingfors med utvecklandet av en militär 

kapacitet inom EU. 

?? På allvar lyckats lyfta samarbetet med Storbritannien till att även omfatta 

säkerhetspolitiska frågor. 

Som beskrivits i delanalys 6 verkar Helsingfors ha haft en viss inverkan 

på franska strategier från 1999-2001. Efter Helsingfors anger Frankrike en 

inriktning för det franska försvaret som i stort överensstämmer med vad som 

lagts fram som prioriterat i Helsingfors. Man erbjuder dessutom möjligheten att 

upprätta ett militärt huvudhögkvarter i Frankrike för att säkerställa EUs 

ledningsförmåga. Samarbete med Storbritannien tilltar på både politisk och 

militär nivå samtidigt som samarbetet med Tyskland ånyo når en 

säkerhetspolitisk nivå med gemensamma förslag kring EUs utveckling, denna 

gång med vissa federativa förtecken. Att bedöma hur hållningen till 

säkerhetssamarbete förändrats försvåras denna gång av att det inte gått att 

jämföra fransk säkerhetspolitik med något efterföljande fördrag eller liknande. 

Jag skulle dock vilja påstå att Frankrike i denna period har närmat sig ett 

europeiskt säkerhetssamarbete genom att man nu verkar ha ett relativt gott 
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samarbete med både Tyskland och Storbritannien vilket inte varit lika tydligt i 

någon av de tidigare perioderna. Man verkar dessutom i det senaste utspelet 

tillsammans med Tyskland lyfta lite på locket i frågan om den nationella 

suveräniteten vilket kan bana väg för nya framsteg i utvecklingen. 

Har Frankrikes ställning inom NATO förändrats efter kalla kriget 
och i så fall hur? 

Frankrike intar en mycket aktiv roll i de kriser som uppstår i början av 

90-talet och toppar snabbt listan över truppbidragsgivare till FN-missioner. I 

Gulfkriget och i Somalia ställs dessutom franska trupper under amerikanskt 

befäl för första gången sedan 1966. Vidare accepterar Frankrike att Eurocorps 

ska kunna ställas under NATO-befäl vilket fransk trupp inte varit sedan 1966. 

1991 inbjuder Frankrike dessutom Storbritannien, USA och Sovjet till 

diskussioner kring kärnvapen, vilket tidigare varit en fråga som Frankrike 

ogärna diskuterat med andra. Frankrike deltar också i olika NATO-operationer 

i samband med Jugoslavienkrisen och börjar allt mer överväga deltagande i 

NATOs olika samarbetsforum. Som beskrivits i delanalys 1 verkar franska 

strategier från 1989-92 ha haft relativt liten inverkan på beslut inom NATO 

men kan ändå sägas ha närmat sig ett transatlantiskt säkerhetssamarbete genom 

att man: 

?? Deltog i operationer under såväl amerikanskt som NATO-befäl. 

?? Deklarerade att del av försvaret (Eurocorps) ska kunna ställas under 

NATOs befäl. 

?? Började överväga deltagande i NATOs fasta strukturer. 

Som beskrivits i delanalys 2 visar fransk strategi från åren 1992–97 vissa 

likheter med NATOs strategi från Rom 1991 och NATO kan sägas ha haft en 

inverkan på fransk strategi under denna period. Frankrike deklarerar dock ett 

visst missnöje med Romfördraget genom att inledningsvis inte delta i NACC 

men verkar därefter successivt utöka det transatlantiska samarbetet. Detta kan 

ha sin grund i en rädsla för politisk marginalisering i ett Europa där de forna 

öststaterna successivt knyter allt starkare band med väst. 1993 ställer Frankrike 

krav på amerikanska insatser i Jugoslavien och 1995 samarbetar de båda 

länderna i denna kris. I perioden 1994–96 återupptar Frankrike dessutom sitt 

deltagande i NATOs ministermöten, militära kommitté, kommandostruktur och 

officersutbildningar. Man utökar också sitt deltagande i olika samövningar och 

1995 genomförs den första NATO-övningen på fransk mark sedan 1966. Man 
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blir också flitiga deltagare i PfP. Frankrike ställer dock krav för sitt deltagande 

i samarbetet och hamnar 1996 i en konflikt med USA rörande 

kommandostrukturens utformning varefter närmandena verkar ha avtagit. 

Likväl fortsätter man att samöva och etablerar vissa militära samarbeten med 

USA och Storbritannien under det påföljande året. Som beskrivits i delanalys 3 

verkar franska strategier från 1992-97 ha haft en viss inverkan på beslut inom 

NATO och kan sägas ha närmat sig ett transatlantiskt säkerhetssamarbete 

ytterligare genom att man: 

?? Ånyo deltar i ministermöten, militära kommittén, kommandostrukturen och 

de militära skolorna. 

?? Utökat samövningarna med NATO och dessutom tillåter NATO-övningar 

på fransk mark. 

?? Deltar flitigt i PfP-verksamheten. 

Som beskrivits i delanalys 4 visar är det svårt att finna någon inverkan 

från Sintra till fransk strategi under åren 1997 – 99. Över huvud taget är det 

svårt att finna några tecken på ytterligare närmanden utan relationen verkar 

främst präglas av uttalanden kring duplicering och NATOs eventuella 

förköpsrätt i fråga om fredsoperationer. Det ökande fransk-brittiska samarbetet 

kan dock ses som ett sätt att stärka NATO genom att stärka den europeiska 

pelaren. Som beskrivits i delanalys 5 verkar franska strategier från 1997 - 1999 

ha haft en viss inverkan på beslut i Washington. Frankrike kan därigenom 

sägas ha kommit något närmare ett transatlantiskt säkerhetssamarbete genom 

att NATO utvecklats i en riktning som Frankrike önskat.   

Som beskrivits i delanalys 6 är det svårt att finna någon inverkan från 

Washington till fransk strategi under åren 1999 – 2001. Tvärtom kan man finna 

agerande i motsatt riktning i frågan om ett nära samarbete mellan NATO och 

EU där Frankrike blockerat de förslag som lagts fram. Franskt hållning till 

transatlantiskt säkerhetssamarbete verkar under denna period ligga relativt fast. 

Slutsats 
Frankrikes relativt intensiva närmande till NATO synes ha löpt på 

relativt obehindrat fram till 1997 men engagemanget verkar därefter ha legat på 

en relativt jämn nivå. Parallellt med detta är Frankrike drivande i utvecklingen 

av EUs militära förmåga. Denna verkar dock inte ha avmattats utan har löpt på 

under hela 90-talet. Förutsättningen för franska framgångar verkar vara att man 

får gehör hos Storbritannien eller Tyskland innan idéerna lanseras till övriga. 
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Bild 6: Förändringar i fransk hållning till europeiskt respektive transatlantiskt 

säkerhetssamarbete. 

Vidare kan jag konstatera att växelverkan mellan fransk strategi och EU 

respektive NATO skiljer sig åt. Frankrike verkar under hela 90-talet ha haft ett 

stort genomslag inom EU och kan ses som initiativtagare till olika 

utvecklingssteg inom CFSP. EU verkar dock inledningsvis inte ha haft någon 

större inverkan på fransk strategi vilket torde kunna förklaras av att 

utvecklingen gått Frankrikes väg. I slutet av 90-talet är dock EUs inverkan på 

fransk strategi tilltagande och detta kan antagligen kopplas till att 

överenskommelserna inom CFSP alltmer konkretiserar vilka behov som 

behöver tillgodoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Växelverkan mellan fransk strategi och EU respektive NATO. (ju tjockare pil 

desto starkare inverkan, ju svagare pil desto svagare inverkan) 
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Växelverkan mellan fransk strategi och NATO är inte lika markant men 

förefaller ha varit mest intensiv i perioden 1989-97 då Frankrike återinträdde i 

flera av NATOs samarbetsforum samtidigt som NATO utvecklade sin nya  

strategi, antagen i Rom 1991. Frankrike verkar ha antagit en strategi som syftar 

till att påverka NATO inifrån och under senare delen av 90-talet går det även 

att finna en viss inverkan från fransk strategi till olika beslut inom NATO och 

dess nya strategi från 1999. Efter 1997 är det dock svårare att finna någon 

inverkan från NATO på den franska strategin vilket skulle kunna indikera att 

Frankrike inte har för avsikt att ytterligare närma sig ett NATO med nuvarande 

utformning. 

Hur kan politiken i förhållande till EU:s säkerhetssamarbete 
karaktäriseras? 

När det stod klart att man inte kunde förhindra tysk återförening övergick 

strategin till att intensifiera samarbetet med Tyskland och att försöka fördjupa 

samarbetet inom EG. Frankrike verkar inta en mycket aktiv roll i EUs 

säkerhetssamarbete. I förspelet inför samtliga tre fördrag som studerats har 

Frankrike tagit bilaterala initiativ som haft ett enormt genomslag i EUs 

utveckling vilket visat sig i analysen. Det framstår också som att unilaterala 

initiativ sällan når något större genomslag men att Frankrike lägger stor vikt 

vid bilateralt samarbete med Tyskland och Storbritannien. Relationen med 

Tyskland har utvecklats under lång tid medan relationen med Storbritannien 

egentligen börjat blomma ut under 90-talets senare hälft. Man kan också se en 

skillnad i relationen till dessa båda länder där det tyska samarbetet 

inledningsvis haft en klar fokus på interna försvarsfrågor och EU-frågor medan 

samarbetet med britterna ofta handlat om rena operationer i olika krisområden. 

Till del har samarbetet även kommit att utsträckas till andra europeiska 

stater både inom och utanför EU. Samarbete med Italien och Spanien har visat 

sig vara  framgångsrikt vid uppsättande av gemensamma krishanteringsstyrkor 

medan samordning med bl.a. Ryssland varit nödvändig för att utöva politisk 

kontroll i krisområden. Samarbetet verkar oftast starta med viss militär 

samverkan genom olika avtal och växer så småningom till att även innefatta 

gemensamma säkerhetspolitiska initiativ. 

Det framstår också som att Frankrike, kanske tack vare sin drivkraft, har 

en relativt tydlig vision om EUs säkerhetssamarbete. Enkelt uttryckt verkar det 

handla om att bygga ett EU som kan stå på egna ben i såväl säkerhetsfrågor 
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som i andra frågor. Detta EU ska då spela en ansvarsfull roll i världspolitiken 

tillsammans med USA. Denna vision kan vara orsaken till trögheten i 

utvidgningsprocessen. EU har ännu inte vuxit sig starkt nog för att fullt ut iklä 

sig sin ”stormaktsroll” och ett antal nya ”svaga” medlemmar skulle då 

allvarligt kunna försena denna utveckling. 

Hur kan politiken i förhållande till NATO:s säkerhetssamarbete 
karaktäriseras? 

I perioden 1989-97 gjorde Frankrike stora närmanden till NATO och 

deltar numera i de flesta institutionella sammanhang men ställer inte 

regelmässigt franska styrkor under NATOs kommandostruktur. Sedan 1997 

verkar dock närmandet ha avtagit eller stabiliserats på en nivå där man deltar i 

beslutsorgan men bibehåller sin militära autonomi samtidigt som man gör sin 

försvarsmakt mer interoperabel. Närmandet har säkert frambringats av ett antal 

faktorer kopplat till den nya situationen i Europa och en av dessa anledningar 

kan vara NATOs etablering av NACC, PfP och sedermera EAPC som 

riskerade att ge de forna öststaterna ett tätare samarbete med NATO än vad 

Frankrike hade vilket kunde marginalisera Frankrike som aktör i Europa. Ett 

fullständigt återinträde i NATO verkar bara vara aktuellt under vissa 

förutsättningar där den viktigaste verkar vara att Europa måste ges större tyngd 

inom NATO. 1996 drev man denna fråga ganska hårt men stötte på starkt 

motstånd hos USA som inte ville släppa ifrån sig några nyckelposter inom 

organisationen. Detta kan vara bakgrunden till att närmandena avstannat och 

att Frankrike nu istället fokuserar på att utveckla ett starkt EU som sedan ”med 

automatik” ges ett tillräckligt inflytande inom NATO. 

Frankrike deltar dock flitigt i PfP vilket torde bero på en vilja att kunna 

agera tillsammans med andra i olika krissituationer. PfP erbjuder en bra 

möjlighet att träna inför denna typ av operationer, särskilt för ett land som i 

många år varit helt inriktat på autonomt försvar av det egna territoriet. Franska 

samövningar med andra länder lyste med sin frånvaro från 1966 och en bra bit 

in på 80-talet och man har därför en del att ta igen. 

Frankrike sluter också upp bakom USA i operationer i samband med 

olika kriser som Kuwait, Jugoslavien och Somalia. Frankrike anser sig (med 

viss rätt) vara ett av de få länder som kan påverka den globala 

säkerhetssituationen och anser sig därigenom ha ett särskilt ansvar. Om detta 

ligger till grund för det flitiga intervenerandet eller är ett sätt att motivera 
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detsamma är svårt att avgöra men faktum kvarstår. Frankrike besitter genom 

sin plats i säkerhetsrådet, sina kärnvapen och sin allt mer professionaliserade 

försvarsmakt en förmåga att påverka händelser världen över. Detta är givetvis 

välkommet för USA som behöver avlastning både politiskt och militärt i dessa 

sammanhang. Bilateralt samarbetet med USA på en mer praktisk nivå verkar 

nästan löpa smidigare än det rent institutionella samarbetet inom NATO. 

5. Diskussion 
Diskussionen syftar till att reflektera över den gjorda analysen. Detta 

inleds med att översiktligt skissera möjliga framtida inriktningar för fransk 

säkerhetspolitiken. Därefter jämförs resultatet med annan statsvetenskaplig 

forskning. Sedan granskas den genomförda analysen och konsekvenser av 

eventuella brister beskrivs för att slutligen ge några förslag på fortsatt 

forskning inom området. 

Möjliga inriktningar för fransk säkerhetspolitik 
Genom att utgå från den modell som används ovan för att illustrera 

fransk hållning till europeiskt respektive transatlantiskt säkerhetssamarbete 

bedöms här möjliga inriktningar för fransk säkerhetspolitik i framtiden. 

Framtida strategi skulle då handla om ökat eller minskat EU-samarbete 

respektive ökat eller minska NATO-samarbete. 

Frankrike verkar ha stort genomslag i utvecklingen av CFSP, med en 

tilltagande växelverkan mellan fransk strategi och EU. Parallellt verkar också 

växelverkan mellan Frankrike och andra stora aktörer inom EU tillta vilket kan 

bädda för ett ökat eller i alla fall bibehållet tempo i utvecklingen av EUs 

säkerhetspolitiska delar. Kosovokrisen verkar ha givit bränsle åt denna 

utveckling genom att aktörer som Storbritannien börjat verka aktivt för en 

starkare europeisk förmåga. Relationerna mellan Frankrike, Tyskland och 

Storbritannien verkar vara avgörande för EUs utveckling. Den fransk-tyska 

relationen har byggts upp under decennier medan den fransk-brittiska har tagit 

fart under 90-talet, kanske tack vare samarbete i det senaste decenniets olika 

kriser. För första gången verkar Frankrike ha en god relation till båda dessa 

nyckelaktörer vilket borde borga för ytterligare framsteg i EUs utveckling. I 

frågan om att undvika onödig duplicering av NATO-resurser verkar det nu 

också som att EU-länderna luckrar upp synen på detta eftersom man nu satsar 

på att utveckla egna högkvarter. Blockeringen av avtal med NATO och 
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behovet av att vara fullt operativa år 2003 kan tillsammans ha pressat fram 

denna utveckling då EUs trovärdighet står på spel. 

Enligt analysen verkar franska närmanden till NATO ha avtagit vilket 

torde indikera att man inte avser öka sitt NATO-engagemang så länge NATOs 

nuvarande utformning består. NATOs nya strategi från 1999 verkar inte vara 

en tillräckligt stor förändring för att ändra den franska hållningen. Ett NATO 

där Europa och Frankrike ges större ansvar och inflytande torde dock kunna 

sätta fart på franska närmanden till NATO. Frankrike verkar genom sitt ökade 

deltagande också kunna påverka NATOs utveckling vilket på sikt skulle kunna 

leda till ett NATO som även fransmännen kan acceptera fullt ut. Sannolikt 

försöker Frankrike bibehålla denna påverkansmöjlighet för att när tillfälle ges 

försöka reformera NATOs interna maktfördelning och i samband med det öka 

sitt eget engagemang inom NATO. En så kallad ”big bang” i frågan om 

NATO-utvidgning torde komplicera uppbyggnaden av en stark och enad 

europeisk pelare inom NATO vilket talar för att själva kärnan i europeisk 

förmåga måste byggas på någon annan grund. Frankrike verkar dock vurma för 

någon form av alleuropeiskt säkerhetskoncept som kan sudda ut de gamla 

blockgränserna och förhindra att nya byggs upp. En ”big bang”, som eventuellt 

följs av ytterligare utvidgningar, tillsammans med en reformerad 

kommandostruktur skulle kunna utveckla NATO till detta alleuropeiska 

blockupplösande koncept. Vid förra utvidgningen antyddes det att reformer var 

nödvändiga för att Frankrike skulle acceptera antagandet av nya medlemmar. 

Frankrike torde inte närma sig NATO ytterligare förrän det blir tal om ökat 

europeisk inflytande vilket torde vara i fokus för det franska NATO-

engagemanget. I den kommande utvidgningsprocessen kan Frankrike antingen 

ånyo försöka pressa fram ett ökat europeiskt inflytande eller följsamt stå 

bakom en ”big bang”, vilket långsiktigt torde syfta till att skapa det 

alleuropeiska blockupplösande säkerhetssamarbete man strävat efter. 

Det verkar troligt att Frankrike fortsätter att vara drivande inom EU och 

utnyttjar relationerna till Storbritannien och Tyskland för att ta ytterligare steg 

mot ett starkt och handlingskraftigt EU med ett gemensamt försvar. Vidare 

torde vi kunna se en fördjupning av dessa relationer och utveckling av 

relationerna med andra EU-länder för att skapa ytterligare kraft i utvecklingen 

av EU. I ett EU som utvecklas i denna riktning torde Frankrike också stå 
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bakom införandet av ökad överstatlighet inom EUs andra och tredje pelare för 

att på så vis stärka unionens handlingskraft. 

Deltagandet i såväl PfP som eventuella PSO torde också vara aktivt för 

att bygga upp kompetens och visa handlingskraft. Frankrike torde också vara 

drivande när det blir fråga om insatser av EUs gemensamma militära resurser. 

Bland de aktuella krisområden verkar krisen i mellanöstern kunna leda 

till en situation där amerikanska och europeiska intressen inte helt 

överensstämmer vilket på allvar skulle kunna sätta det transatlantiska 

säkerhetssamarbetet på prov. Slutligen kan det noteras att extremhögern verkar 

nå framgång även i Frankrike. Dessa har inte uttalat någon positiv syn på EU-

samarbetet utan t.o.m. talat om utträde ur unionen. Samtidigt ondgör de sig 

över förlusten av inflytande i gamla franska kolonier. Ett ökat inflytande för 

extremhögern skulle kunna leda Frankrike mot ett minskat institutionellt 

engagemang. Det är osäkert hur detta skulle påverka viljan till interventionism. 

En sådan vilja skulle kunna leda till att man värdesätter det institutionella 

militära samarbetet för att kunna agera tillsammans med andra nationer. 

Jämförelse med annan statsvetenskaplig forskning 
Europeiskt säkerhetssamarbete 

Gordon visar att fransk politik ofta präglats av en oro över Tyskland 

vilket visat sig i samband med ”Ostpolitiken” under 70-talet, närmandet till 

NATO under 80-talet och Jugoslavienkrisen. 257 Han visar också att tysk 

återförening bidrog till en omvärdering av Frankrikes militära förankring i 

Europa.258 Detta visar, som väntat, att det finns andra förklaringsfaktorer, än de 

rent institutionella, till förändringar i fransk säkerhetspolitik. Gordon pekar 

också på att fransk politik haft mer gemensamt med brittisk än med tysk under 

kriser som den i Jugoslavien, 259 vilket stämmer med resultatet i min studie. 

Keohane pekar på att avvägningen mellan ett öppnare eller ett djupare 

europasamarbete kom att bli en fransk nyckelfråga. En ökande federalism 

skulle begränsa fransk handlingsfrihet och riskera att ge Tyskland för stort 

inflytande. Ett öppnare, utvidgat europasamarbete riskerade att äventyra de 

strävanden som gjorts mot ett djupare samarbete och därigenom begränsa 

samarbetet till ett frihandelsområde (något som britterna önskade).260 I denna 

                                                 
257 Gordon (1995) s.58 
258 Orban (1997) s.37 
259 Gordon (1995) s.63 
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studie framgår att nationellt oberoende varit centralt i fransk politik samtidigt 

som man strävar mot att fördjupa europasamarbetet. Det verkar dock som att 

man är beredd att luckra upp synen på nationellt oberoende inom ett EU som 

utvecklas i enlighet med fransk vilja. Menon menar dock att strävan att nå 

inflytande och samtidigt behålla sitt oberoende har varit fruktlös och lett till att 

man inte lyckats utveckla något försvarssamarbete.261 Sundberg skriver att 

Frankrike inte vill se ett EU helt i händerna på NATO. Jämförelse görs med 

VEU som saknade resurser och var beroende av klartecken från NAC.262 I 

studien framgår också att Frankrike verkar satsa på en fördjupning av EU-

samarbetet innan ett närmande till NATO kan bli aktuellt. 

Den franska relationen till Storbritannien och Tyskland bedöms som 

central för Europas utveckling av såväl Orban som Mairi,263 vilket också visas i 

denna studie. Fransk drivkraft tillsammans med brittisk militär kapacitet och 

tysk ekonomisk potential verkar utgöra motorn i europasamarbetet. 

Wallace beskriver hur EU-politiken pendlar mellan två ytterligheter, där 

den ena kännetecknas av en fokus på nationell politiken nivå med divergerande 

intressen mellan staterna och den andra ytterligheten kännetecknas av att fokus 

läggs på Europapolitiken och att staterna delar idéer och intressen. 264 I denna 

studie finner man att erfarenheterna från Kosovo och de franska relationerna 

med Storbritannien och Tyskland givit EU-länderna en rejäl skjuts mot den 

senare av dessa ytterligheter. 

Somliga hävdar att EUs mål att ha en fullt operativ krishanteringsstyrka 

2003 verkar allt mer orealistiskt. De separata försvarsbudgetarna måste ökas 

och intensiv diplomati måste till för att lösa relationen till NATO.265 I denna 

studie kan man dock se en antydan till att EU börjat snabba på processen 

genom att bygga egna kommandostrukturer och därigenom samtidigt minska 

behovet av avtal med NATO. 

Transatlantiskt säkerhetssamarbete 
Att Frankrike omvärderade sin relation till NATO efter deklarationen i 

Rom understryks också av forskare som Gordon som hävdar att Frankrike inte 

förändrade sin inställning till NATO under 1989-92 men att man sedan 
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265 The International Institute for Strategic Studies (2001) s.98 
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anammade en strategi som handlade om att påverka inifrån. 266 Menon hävdar 

dock att det ökade engagemanget kan kopplas till att det 1994 stod klart att 

Europa skulle utvecklas inom NATO och inte erhålla den autonomi som 

Frankrike hoppats på.267 Orban menar att situationen i början på 90-talet 

påminde om läget under 40-50-talet med en sårbar ekonomi och behov av 

säkerhet mot Ryssland vilket ledde till ett närmande till USA och NATO.268 

I annan forskning finner jag som väntat att andra faktorer än institutionell 

påverkan haft en inverkan på fransk strategi. Orban och Keohane pekar t.ex. på 

betydelsen av 90-talets olika krishärdar där Frankrike ofta arbetat sida vid sida 

med USA vilket gett fransmännen förtroende för USA och NATOs förmåga 

medan USA fått respekt för Frankrikes vilja att intervenera.269  

Vidare skriver Keohane att Frankrike försöker minimera NATOs grepp 

om det franska försvaret genom att hålla sig utanför och genom att vägra 

inordna VEU under NATO. 270 Detta understryks i denna studie genom att 

Frankrike tills vidare verkar blockera en formalisering av relationen mellan EU 

och NATO för att EU inte ska riskera att domineras av NATO. 

Menon hävdar att franska närmanden till NATO och ominriktningen av 

försvaret är tecken på att Frankrike är mer intresserade av gemensamma 

insatser med amerikaner och britter än att bygga upp Europa tillsammans med 

Tyskland.271 Detta stämmer dock inte med denna studie som visar tilltagande 

växelverkan med EU i uppbyggnaden av en europeisk försvarsförmåga. 

Orban skriver att man 1997 kunde se två motsägande franska hållningar 

till NATO, ”arkeogaullisterna” och ”pragmatikerna”. Arkeogaullisterna såg 

utvecklingen som ett brott med traditionell fransk NATO-politik och en 

bekräftelse av USAs överlägsenhet och bristande europeisk vilja att ta ansvar 

för sin och andras säkerhet. Situationen var bevis på ett diplomatiskt nederlag 

för fransk Europapolitik. Pragmatikerna såg utvecklingen sedan 1995 som 

höjdpunkten i en process som inleddes 1966 och slutligen formaliserades i 

början av 90-talet som en följd av kalla kriget slut och USAs acceptans av 

ESDI. Chiracs politik sågs som en förlängning av de Gaulles eftersom den 

officiella förutsättningen för framsteg är en bättre ansvarsfördelning mellan 
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Atlantmakterna genom europeiseringen av NATOs kommandostrukturer.272 

Efter tvisterna i denna fråga verkade det som om arkeogaullisterna fått rätt men 

genom S:t Malo och uppvaknandet efter Kosovo synes pragmatikerna åter fått 

vatten på sin kvarn men vägen för europeiseringen av NATO verkar gå via EU. 

Slutsatser 
Det har varit svårt att finna forskning kring de senaste årens utveckling 

samtidigt som befintlig forskning visar att institutionerna inte utgör den enda 

förklaringskällan till förändringar i fransk säkerhetspolitik. Detta var ingen 

överraskning eftersom det fastslogs av Keohane redan i teoriavsnittet. 

Studien visar dock att NATOs inrättande av olika fora med de forna WP-

staterna torde ha påverkat den franska övergången till att försöka påverka 

NATO inifrån. Vidare upptäcks att olika utvecklingssteg inom EU ofta 

initierats genom bilaterala fransk-tyska eller fransk-brittiska initiativ. Studien 

visar också att de senaste årens utveckling borde skapa förutsättningar för en 

fortsatt utveckling av CFSP genom de goda fransk-brittiska och fransk-tyska 

relationerna och sedermera även andra EU-medlemmar som Italien och 

Spanien. Dessa slutsatser har ej kunnat utläsas i annan forskning. 

Granskning av genomförd analys 
Som tidigare nämnts ger inte denna form av analys alla förklaringskällor 

och slutsatserna måste därför mer tas som en indikation om påverkan mellan 

strategi och institution än en förklaring till de förändringar som skett. För att 

förklara en förändring som det franska närmandet till NATO skulle alltså en 

bredare studie, som tar hänsyn till fler faktorer än de institutionella, behöva 

göras. Exempel på sådana faktorer är inrikespolitiska strömningar, ekonomiska 

faktorer och inverkan från andra aktörer som OSSE och FN. 

Eftersom studien omfattar en relativt lång period tvingas jag också 

avgränsa en mängd information som skulle kunna vara relevant för analysen 

och djupet i det empiriska materialet blir därför lidande. Samtidigt har studien 

av en relativt lång period gett möjlighet att finna mer långtgående trender i den 

franska politiken som annars skulle ha varit svåra att finna. 

Man kan också se att indelning av fransk säkerhetspolitik i olika perioder 

är något ojämnt fördelad, vilket kan ha gjort det lättare att finna växelverkan 

mellan den längre perioden och de institutionella besluten än för övriga 

perioder. Den ojämna fördelningen motiveras av att jag velat finna 
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institutionella beslut som haft relativt stor betydelse för europeisk säkerhet 

samtidigt som EU och NATO-besluten bör ligga relativt nära varandra i tiden 

för att passa metodiken. Det är framför allt EU-besluten och NATOs antagande 

av nya strategier som har varit styrande för periodindelningen.  

En brist i denna form av analys är också att den begränsats till att göra 

nedslag i utvecklingen av EU och NATO vilket leder till att mellanliggande 

beslut inom dessa institutioner som kan ha föranlett förändringar i statsstrategin 

missas. Jag vill dock hävda att genom att nyttja Keohanes teori på detta sätt har 

jag lyckats ta hänsyn till det faktum att institutionerna inte utgör någon fix 

punkt i det internationella systemet eftersom även dessa utvecklas genom 

antagande av nya strategier, uppsättande av institutioner mm. Detta har gjort 

det möjligt att studera en längre period. 

Förslag på fortsatt forskning 
För att bättre förstå de franska närmandena till NATO skulle en studie 

som tar hänsyn till såväl institutionella beslut som andra faktorer kunna hjälpa 

oss att bättre förstå bakgrunden till denna franska strategi. 

I studien framgår det liksom i annan forskning att de fransk-tyska och de 

fransk-brittiska relationerna verkar vara avgörande för EUs framtida 

utveckling. En studie som kartlägger relationerna mellan dessa tre länder på det 

säkerhetspolitiska området skulle därför hjälpa oss att se vilka tänkbara 

framsteg som kan ske inom utvecklingen av CFSP. 

Vidare kunde en studie av Mellanösternkrisens konsekvenser för det 

transatlantiska samarbetet ge värdefull information för framtida inriktning på 

säkerhetspolitiska samarbeten. 

6. Sammanfattning 
Fransk säkerhetspolitik det senaste decenniet har präglats av aktivt 

deltagande i olika operationer, ett närmande till NATO och en utveckling av 

ESDP. Denna studie har syftat till att kartlägga fransk säkerhetspolitik efter 

kalla kriget och då i huvudsak om och hur fransk hållning till europeiskt 

respektive transatlantiskt säkerhetssamarbete förändrats. 

Studien tar sin utgångspunkt i att söka en eventuell växelverkan mellan 

fransk säkerhetspolitik och EU- respektive NATO-samarbetet under perioden 

1989-2001. Den franska säkerhetspolitiken har beskrivits genom att göra en 

löpande beskrivning av initiativ till säkerhetssamarbete samt redogöra för 
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inriktningen av fransk säkerhetspolitik vid 4 olika tidpunkter. Den franska 

säkerhetspolitiken har sedan jämförts med viktigare beslut inom EU och 

NATO för att finna en eventuell påverkan i endera riktningen. 

I uppsatsen söks svar på frågorna om och hur fransk hållning till 

europeiskt respektive NATO-samarbete förändrats efter kalla kriget. Vidare 

söks karaktäristiken i fransk politik i fråga om EUs och NATOs 

säkerhetssamarbete. 

När det stod klart att Frankrike inte kunde hindra en tysk återförening 

övergick man istället till att öka det fransk-tyska samarbetet och fördjupa EG-

samarbetet. Det sedan länge etablerade samarbetet med Tyskland kompletteras 

också med ett samarbete med Storbritannien, Spanien och Italien. Det fransk-

tyska samarbetet har oftast fokus på gemensamma försvarsfrågor medan det 

fransk-brittiska samarbetet i huvudsak inriktas på interoperabilitet och 

samarbetet i olika operationer. Viktigare avtal inom CFSP verkar föregås av 

bilaterala initiativ tillsammans med Tyskland eller Storbritannien. 

Studien visar att Frankrike haft stor inverkan på EUs utveckling under 

hela 90-talet och ofta varit initiativtagare till viktigare förändringar inom 

CFSP. Frankrike framstår som drivande i utvecklingen av EUs militära 

förmåga men förhållandet till Storbritannien och Tyskland verkar dock avgöra 

möjligheterna till framgång. Det är inledningsvis svårare att finna någon 

inverkan från EU till den franska politiken vilket torde kunna förklaras av att 

utvecklingen gått Frankrikes väg. Inverkan verkar dock tillta på senare år och 

kan antagligen kopplas till att överenskommelser inom CFSP alltmer 

konkretiserat vilka behov som behöver tillgodoses. 

Frankrike ökade sitt deltagande i NATO fram till 1997 vilket bl.a. kan 

kopplas till NATOs olika initiativ till samarbete med de Östeuropeiska 

länderna. Utan ökat deltagande riskerade Frankrike att bli politiskt 

marginaliserat i Europa. Frankrike ställde krav på ökat europeiskt inflytande i 

NATOs kommandostruktur och mötte starkt motstånd från framför allt USA. 

Närmandena verkar sedan ha avstannat även om Frankrike lägger stor möda 

vid ökad interoperabiltet och interveneringsförmåga, genom övergång till 

yrkesförsvar och aktivt deltagande i PfP. Vidare deltar Frankrike ofta vid sidan 

av USA i internationella operationer och man anser sig vara ett av de få länder 

som har förmåga att spela en roll som global aktör. Förutsättningen för 
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ytterligare närmanden till NATO verkar vara en ökad tyngd för de europeiska 

länderna inom alliansen. 

Växelverkan med NATO är inte lika tydlig. Under perioden 1989-97 

återupptogs dock det franska deltagande i flera av NATOs samarbetsforum 

samtidigt som NATO antog en ny strategi 1991. Fransk strategi synes ha syftat 

till att påverka NATO inifrån för att ge de europeiska staterna större tyngd 

inom NATO. Under senare år har dock franska närmanden till NATO avtagit. 

Det går dock att finna att Frankrike uppnått en viss inverkan på alliansens 

beslutsfattning samtidigt som NATOs inverkan på fransk strategi verkar ha 

avtagit. 

Frankrikes vision om EU-samarbetet synes vara ett EU som kan stå på 

egna ben i alla avseenden och som spelar en viktig roll som global aktör vid 

sidan av USA. Inriktningen för framtida fransk säkerhetspolitik synes vara att 

inledningsvis fokusera på uppbyggnaden av ett starkt EU vilket med automatik 

kommer att ge ökat inflytande i NATO. Utvecklingen inom EU verkar också 

ha skjutit fart som en följd av Kosovokrisen samtidigt som Frankrike verkar ha 

uppnått goda relationer med både Tyskland och Storbritannien. Vidare kommer 

Frankrike sannolikt att utveckla samarbetet med fler viktiga aktörer inom EU 

för att skapa ytterligare drivkraft i processen. Frankrike lägger också vikt vid 

att finna lösningar som förhindrar en ny blockuppdelning av Europa och 

möjligtvis skulle ett rejält utvidgat NATO kunna fylla denna funktion i 

framtiden. 

Slutligen kan några orosmoln skönjas som kan sätta käppar i hjulet för 

den franska visionen. Mellanösternkrisen riskerar att skapa slitningar mellan 

EU och USA samtidigt som högern går framåt i fransk politik och kan äventyra 

hela EU-processen. 
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Franskt säkerhetssamarbete under kalla kriget 
De övergripande målen för Frankrike efter andra världskriget var att 

återuppbygga fransk status som en stormakt och efter krigsslutet begärde man 

en fransk ockupationszon i Tyskland, en plats i FNs säkerhetsråd och försökte 

samtidigt återta sina kolonier. Vikten av att vara nationellt militärt oberoende 

var en viktig erfarenhet av kriget med tanke på följderna av att lita på den 

anglosaxiska säkerheten. Man ville aldrig mera vara militärt oförberedd.1 

Världskriget pekade tydligt på behovet av att trygga säkerheten för 

Europa och att USA torde spela en viktig roll i detta sammanhang. Tiden 

närmast efter kriget präglades av att undgå reaktivering av ett tyskt hot samt att 

förebygga det sovjetiska hotet. Detta ledde inledningsvis till att Frankrike ville 

bibehålla alliansen med Sovjet för att säkra delningen av Tyskland samtidigt 

som man ville utveckla en allians med britterna och Benelux- länderna. En 

närmre relation med USA krävdes för att balansera det sovjetiska hotet.2 När 

järnridån upprättades tvingades Frankrike hantera två omvälvande 

förändringar. Övergången från ett tyskt till ett sovjetiskt hot (som eventuellt 

kunde utvecklas till ett tysk-sovjetiskt hot) och USAs roll som permanent 

stabilisator i Europa.3 

Uppbyggnadsfasen 
Redan 1945 föreslog franska officerare etablerandet av ett västeuropeiskt 

försvarssystem med gemensam ledning och ansenligt amerikanskt deltagande. I 

mars 1947 skrevs Dunkerquetraktaten som gav tätare band med britterna för att 

tillsammans med dessa möjliggöra ett tagande av ledarskapet i Västeuropeiskt 

säkerhetssamarbete. Fransk strategi övergick successivt från bi- eller trilaterala 

avtal till kollektiva strävanden. I Brysseltraktaten ställde USA dessutom krav 

på ett ökat samarbete mellan de Europeiska staterna. Det gick dock inte 

fransmännens väg p.g.a. rivalisering med britterna och kolonialkrigens 

                                                 
1 Gordon, Philip H., France, Germany and the Western Alliance, Oxford: Westview Press, 
1995, s.9-11 
2 Orban, Franck ”Frankrikes NATO-politikk: - makttrekantens kontinuitet -”, Oslo: Europa-
programmet, 1997 s.9, se även Gudmundsson, Ulla ”NATO i närbild”, Lund: Studentlitteratur, 
2000, s.33 
3 Orban (1997) s.9 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-04-29 Bilaga 1 till 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 2(10) 
 
 
inverkan som tvingade landet till kraftsplittring.4 USA såg ett integrerat 

Västeuropa som den lämpligaste vägen mot europeisk säkerhet men var föga 

intresserade att bistå de franska kolonialkrigen. Initiativet togs sedermera av 

britter och amerikaner som preciserade olika paktförslag och idén om en 

atlantpakt växte fram. Amerikanerna ville redan inledningsvis få med 

Frankrike i samtalen men britterna vägrade eftersom man trodde att 

fransmännen skulle driva frågan om militärt bistånd allt för hårt.5  Europa var 

sargat av kriget och för återuppbyggnaden utarbetades, i samband med 

Washingtontraktaten, ett biståndsprogram som Frankrike drev så hårt att 

alliansförhandlingarna vid något tillfälle såg ut att braka ihop. Frankrike 

lyckades dock erhålla ca 20 % av USAs militära bistånd (inklusive amerikansk 

materiel till tre divisioner) och 50 % av Marshallhjälpen. Priset var en USA-

ledd reform av det franska försvaret.6 I frågan om försvarsallians tydliggjorde 

amerikanerna att européerna först måste visa vad de själva var beredda att göra. 

Varken britter eller fransmän visade dock någon större entusiasm för ett 

europeiskt initiativ inom alliansen. Efter sina erfarenheter under fyra års 

ockupation skydde Frankrike alla tankar på överstatliga organ men likväl var 

man drivande i etableringen av olika institutioner inom NATO. Syftet med 

detta var att hårdare binda USA vid sina åtaganden i Europa och Frankrike kan 

sägas ligga bakom etableringen av NATOs olika institutioner.7 

Undertecknandet av Brysseltraktaten (sedermera VEU) och 

Washingtontraktaten (NATOs bildande) 1948 vittnade också om en fransk 

strategi som handlade om att få amerikanska garantier för ett fransk-brittiskt 

ledarskap i det västeuropeiska blocket.8  I och med atlantpaktens etablerande 

tappade Dunkerquetraktaten sin betydelse eftersom det hade en klar antitysk 

underton. 9 Atlantpaktens militärstrategi kom att gå ut på ett tillbakadragande 

till Pyrenéerna eller Nord-Afrika för att därefter slå ut en motoffensiv från 

Spanien eller Mellanöstern. Detta kunde Frankrike inte acceptera utan försökte 

övertyga USA om att försvaret av Europa måste vara minst lika viktigt som 
                                                 
4 Orban (1997) s.10 & 40 
5 Gudmundsson (2000) s.38 & 42 
6 Gudmundsson (2000) s.33 & 36 
7 Gudmundsson (2000) s.37 & 43 
8 Orban (1997) s.10 & 40 
9 Gudmundsson (2000) s.38 
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försvaret av Mellanöstern. Frankrike såg Tyskland som en buffertzon och ville 

etablera en försvarslinje längs Rhen med amerikansk hjälp. Engagemang i 

Nordafrika såg man som en naturlig del i kampen mot kommunismen och ett 

europeiskt försvar måste därför inbegripa den södra flanken. 1948 svängde 

amerikanarna och beslutade att etablera en försvarslinje vid Rhen vilket visade 

sig vara en grundförutsättning för att etablera en luftbro till Berlin någon 

månad senare.10  

Parallellt med denna process drev den belgiske premiärministern, Paul-

Henri Spaak, tanken på en ekonomisk och politisk union i Europa, under USAs 

beskydd och med Storbritannien som motvikt till Frankrike.11 Den franska 

utrikesministern, Robert Schumans, och Jean Monnets lanserade ”Kol- och 

stålunionsprojekt” för att stödja europeisk återuppbyggnad och vilket stöddes 

av USAs regering.12   

Grus i maskineriet 
1948 försökte Frankrike komma in i de brittisk-amerikanska ”Combined 

Chiefs of Staff” utan att lyckas men 1949 upprättades likväl en ”steering 

committee” med USA och Canada där Frankrike och Storbritannien 

representerade Västeuropa. Denna ersattes samma år av en multilateral 

generalstab, ”standing group”. Fransk frustration var dock tilltagande. Inom 

VEU pågick en kamp mellan britter och fransmän om ledarskapet och inom 

NATO gick SACEUR13-befattningen till en amerikan. Av NATOs 13 

huvudkommandon gick 7 till amerikanska officerare, 5 till brittiska och endast 

ett till en fransk officer. Fransmännen gillade inte denna amerikanisering och 

talade ofta om SHAPE14 som ett amerikanskt högkvarter. Detta var svårt att 

acceptera på både militär och politisk nivå eftersom Frankrike var det enda av 

de tre länderna vars territorium lydde helt under SACEUR. 

Planeringsprocessen utformades dessutom på ett sätt som gjorde att den 

etablerade ”standing group” inte fick den betydelse Frankrike hoppats på 

                                                 
10 Orban (1997) s.11 & Gudmundsson (2000) s.35 
11 Gudmundsson (2000) s.34 
12 Gudmundsson (2000) s.37 & 43 
13 “Supreme Allied Commander Europe”, NATOs högste militäre chef i Europa. 
14 “Supreme Headquarters Allied Powers Europe”, NATOs militärstrategiska ledning för 
försvaret i Europa. 
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eftersom planeringen initierades av SACEUR. Samtidigt ökade detta USAs 

strategiska inflytande avsevärt. Man nådde dock en viss framgång när NATO 

1952 tog beslutet om att de tre strategiska huvudområdena, Västeuropa – 

Mellanöstern – Fjärran östern, skulle lyda under ”standing group” men likväl 

var makten på väg att glida över från de rent politiska strukturerna till de 

militära som dominerades av britter och amerikaner. Detta kan dock ha varit 

framtvingat av ett ökande Sovjetiskt hot som fick amerikanerna att flytta fokus 

från Frankrike till Tyskland.15 

Nya tag 
1950 presenterade den franske premiärministern, René Pleven, en plan 

(Plevenplanen) i ett försök att uppnå ett integrerat europeiskt försvar med ett 

tyskt deltagande samtidigt som man ville förhindra uppbyggnaden av en 

självständig tysk armé. Planen kom aldrig att godkännas i det egna parlamentet 

av två anledningar; traktaten innehöll ett fullständigt underställande av de 

franska styrkorna till det gemensamma försvaret vilket man inte var beredd att 

acceptera samtidigt som man börjat tvivla på ett franskt ledarskap i ett 

europeiskt försvar eftersom man befarade att ett Tyskland på frammarsch på 

sikt skulle ta över ledarskapet.16 Oron över det tysk-amerikanska samarbetet 

ledde t.o.m. till att somliga i parlamentet, efter Stalins död 1953, förespråkade 

ett förnyat fransk-sovjetiskt samarbete.17 Plevenplanen och undertecknandet av 

kol- och stålunionen markerade kulminationspunkten på den 

integrationsprocess som dominerat franska säkerhetssträvanden sedan 

krigsslutet. Inom ramen för VEU undertecknas Paristraktaten 1954 där 

Tyskland och Italien inlemmades och Frankrike lyckades få gehör för tre av 

sina krav; brittiskt deltagande, en utökad försvarsgaranti (utöver artikel V) och 

vissa begränsningar för uppbyggnaden av den tyska armén. Detta ökade de 

franska förhoppningarna om VEUs framtid som en integrerad del av NATO. 

VEU gav också Frankrike ett visst inflytande över Tyskland och kunde på sikt 

                                                 
15 Orban (1997) s.13-15 
16 Gordon (1995) s.12 & Orban (1997) s.16 
17 Soutou, George-Henri, (1996) ”L’alliance incertaine: les rapports poitico-stratégiques 
franco-allemands, 1954-1996”, återgivet av Orban (1997) s.17 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-04-29 Bilaga 1 till 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 5(10) 
 
 
användas som grund i uppbyggnaden av ett självständigt europeiskt försvar 

under fransk ledning. 18 

Övergång till en ”självständig” linje 
Frankrike ville ha konkret bistånd till franska styrkorna, bl.a. för att 

kunna föra kampen mot kommunismen i kolonierna. Kolonialkrigen försvårade 

en modernisering av de franska styrkorna och franskt deltagande i NATOs 

försvar av Europa vilket ledde till att man 1954 drog ur tre divisioner ur 

Tyskland. Dessa utgjorde de främsta av NATOs styrkor i detta område och 

huvuddelen av de franska styrkor som ställts under SACEURs befäl. Avståndet 

mellan Frankrikes maktpolitiska krav och det egna deltagandet i NATO växte 

sig allt större och i slutet av 50-talet stod det klart för franska makthavare att 

man hamnat i en oönskad situation där Frankrike som enda västeuropeiska 

stormakt var fullständigt integrerad i NATO samtidigt som britter och 

amerikaner hade full kontroll över de integrerade kommandona. USA nekade 

Frankrike den önskade stormaktsstatusen och lade samtidigt stor vikt vid 

relationerna med britterna och tyskarna.19 

Under 50- och början på 60-talet uppdagades också motsättningar kring 

kärnvapenfrågan. På 50-talet genomförde Frankrike ett misslyckat försök att få 

USA att utplacera kärnvapen i Europa under europeiskt befäl. USA ville 

bibehålla sitt monopol över kärnvapenplanläggningen i Europa och kom med 

ett förslag som innebar utplacering av kärnvapen under amerikanskt befäl men 

med viss konsultationsrätt för européerna. Frankrike tvivlade dock på USAs 

vilja att bruka kärnvapen för försvar av Västeuropa. Viljan att bygga upp en 

självständig nationell säkerhet började växa fram och 1957 beslutade Frankrike 

att anskaffa egna kärnvapen. 20 Under 1957 – 58 möttes den franske och den 

tyske försvarsministern åtskilliga gånger för att utforska möjligheten att 

tillsammans utveckla kärnvapen men samarbetet avbröts 1958 eftersom det 

saknades stöd i den tyska opinionen. 21 

                                                 
18 Gordon (1995) s.12 & Orban (1997) s.17-18 
19 Orban (1997) s.18-19 
20 Orban (1997) s.12 
21 Gordon (1995) s.13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-04-29 Bilaga 1 till 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 6(10) 
 
 

1958 tillträdde de Gaulle makten i ett land som var strategiskt 

marginaliserat och på väg ut ur det atlantiska maktcentrat. Han inledde med att 

lägga fram ett förslag till ny maktfördelning mellan de tre stora västmakterna 

inom NATO (ej Tyskland).22 Förslaget syftade till att lyfta maktcentrat från 

militär till politisk nivå och öppna för bredare avtal om globala strategier och 

politiska ämnen. I sitt förslag försökte han uppnå en förändrad maktbalans 

inom NATO genom ett tätare samarbete med Tyskland samtidigt som man 

försökte blockera tyskarnas önskan om ökad överstatlighet inom kol- och 

stålunionen. Därefter ville han förhandla om de integrerade strukturerna som 

även skulle omfatta kärnvapnen. De Gaulle påpekade också att om Frankrike 

inte fick medhåll skulle man ompröva sitt deltagande i NATO. Därefter 

framfördes Foucherplanen som ett europeiskt alternativ till NATO och när 

denna misslyckas övergick de Gaulle till att etablera ett bilateralt samarbete 

med Tyskland (Elyséetraktaten).23  Traktaten innehöll utveckling av bilateralt 

militärt samarbete vilket skulle komma att utgöra kärnan i ett europeiskt 

försvar. Detta syftade till att öka den egna makten i förhållande till USA, 

Storbritannien och Tyskland. Strävan att begränsa brittisk-amerikansk-tyskt 

inflytande påverkade också Frankrikes nekande till brittiskt inträde i kol- och 

stålunionen 1963 respektive 1967.24 Frankrike kunde ej nå en samsyn med 

Tyskland i frågan om relationen till NATO och tyskarna förargades över att de 

Gaulle avvisade britternas önskan om EG-medlemskap utan att först konsultera 

med Tyskland. Detta ledde till att Elyséetraktaten aldrig antogs men trots detta 

realiserades delar av traktaten genom inrättande av vissa institutioner och visst 

materielsamarbete.25 

Frankrike började nu på allvar söka sin egen väg i säkerhetspolitiken. De 

Gaulle mjukade upp relationerna med Sovjet och Kina samtidigt som han 

angrep USAs agerande i Vietnam. De Gaulle drog också tillbaka franska 

militära resurser (Medelhavsflottan 1958, markförband i Centraleuropa 1962-

63, Altantflottan 1964) och den 11 mars 1966 tog han beslutet att Frankrike 

skulle dra sig ur NATOs integrerade strukturer, utan att indikera ett utträde ur 

                                                 
22 Gordon (1995) s.14 & Orban (1997) s.20 
23 Orban (1997) s.20-21 
24 Gordon (1995) s.13 & Orban (1997) s.21 
25 Gordon (1995) s.14 & Orban (1997) s.22 
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alliansen. Ett utträde var inte önskvärt eftersom man då skulle tappa 

möjligheten att kontrollera utvecklingen i Tyskland.26 1966 upplöste Frankrike 

dock de två kvarvarande divisionerna i Tyskland som sedan anklagar Frankrike 

för att vara osolidariska.27 I Frankrike ansågs landet ha gått från en 

frontlinjeroll till en reservlinjeroll. Man stod nu mer ensam men kunde också 

framträda tydligare i den globala politiken som ett alternativ till 

blockpolitiken. 28 De Gaulle lyckades också stabilisera den franska politiken 

och den franska ekonomin förbättrades märkbart under 60- och en bit in på 70-

talet.29 

Det paradoxala är att även NATO gick starkare ur denna process genom 

att USAs ledarskap blev tydligare och avspänningen som följde kom att prägla 

alliansens nya hotuppfattningar.30 

Förnyade närmanden 
Efter tillbakadragandet 1966 kom NATO att betraktas som ”terra 

incognita” (förbjuden mark) och fokus hamnade nästan helt på uppbyggnaden 

av ett rent europeiskt säkerhetssamarbete (i stället för eller parallellt med 

NATO). När Pompidou tillträdde efter de Gaulle ansågs tiden vara mogen för 

att ånyo närma sig en västeuropeisk militär maktpolitik. Detta gjordes mot 

bakgrund av att USAs maktposition försvagats genom Vietnamkriget. I 

vitboken från 1972 finner man dock en fokus på den nationella säkerheten som 

i första hand skulle säkras genom kärnvapenavskräckning och det 

konventionella försvaret skulle utgöra en slags reservlinje i samarbete med 

övriga NATO-länder. Kärnvapenstyrkorna var centrala i denna strategi och 

krävde också en stor andel av försvarsbudgeten. 31 

I perioden 1970 – 72 bedrev tyskarna sin Ostpolitik som syftade till 

förbättrade relationerna med Östeuropa och Frankrike svarade med att förbättra 

sina relationer till Storbritannien genom att släppa in dessa i EG 1973.32 Något 

år senare slöts också en fransk-brittisk överenskommelse om brittiskt nyttjande 
                                                 
26 Orban (1997) s.22-24 
27 Orban (1997) s.18 & 42 
28 Orban (1997) s.25 
29 Orban (1997) s.22 
30 Orban (1997) s.26 
31 Orban (1997) s.6, 26 & 30 
32 Gordon (1995) s.15-16 
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av franska resurser i händelse av kris.33 1973 försökte också den franske 

utrikesministern att återuppta frågan om utveckling av VEU till ett medel för 

att stärka europeiskt oberoende men avvisas snabbt av tyskarna. Tillsammans 

med Tyskland lyckades man dock enas om utvecklingen av ett monetärt system 

(EMS). Frankrike omorganiserade sin armé 1975 för att få ökad rörlighet och 

mångsidighet och upplöste samtidigt det territoriella försvaret och 1976 antog 

man en doktrin som gav Tyskland skydd av franska kärnvapen. Frankrike 

började nu satsa mer på det konventionella försvaret och gränsen mellan att 

försvara Frankrike och att försvara Tyskland suddades alltmer ut.34 1978 drog 

USA dessutom tillbaka planerna på att gruppera neutronbomber i Tyskland 

vilket gav ytterligare drivkraft åt det fransk-tyska samarbetet.35 

1981 beslutade Mitterrand att utveckla nya taktiska kärnvapen (Hades) 

eftersom de gamla missilerna (Pluton) endast hade en räckvidd på 150 km och 

således inte skulle kunna nå någon av WP-staterna. Hades gavs en räckvidd på 

350 km  vilket fortfarande var för lite för att nå Sovjetunionen. 36 

Frankrike började agera för ett starkt Europa utgående från att överföra 

de franska statsidealen på Europa.37 Frankrike och Tyskland återupptog 

Elyséetraktaten 1983 och beslutade att inrätta en gemensam säkerhets- och 

försvarskommission med möten på minister- och arbetsgruppsnivå i frågor 

kring materielsamarbete, militärt samarbete och strategiska frågor.38 Vidare 

gav Mitterrand tyskarna stöd i frågan om utplacering av kärnvapen och fick en 

central roll i dessa förhandlingar vilket visade en ökad vilja att engagera sig i 

NATO-frågor. Han erbjöd också NATO-ländernas utrikesministrar att ha sitt 

årliga möte i Paris för första gången sedan 1966.39 Samma år tog de båda 

länderna beslut om att sätta upp en gemensam snabbinsatsstyrka (FAR40) på 

                                                 
33 The Ministry of Defence Policy Papers (2001) UK-French Bilateral Defence Cooperation  
http://www.mod.uk./aboutus/facfiles/index.html 
34 Gordon (1995) s.15-16 
35 Menon, Anand, France, NATO and the Limits of Independence, 1981-97, New York: St. 
Martin’s press, Inc., 2000, s.92-93 
36 Menon (2000) s.92-93 
37 Burgess, J. Peter & Tunander, Ola, (red) European Security Identities – Contested 
Understandings of EU and NATO, Oslo: PRIO International Peace Research Institute, 2000, 
s.174 
38 Gordon (1995) s.18 
39 Menon (2000)  s.35-37 
40 Force d’Action Rapide 
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47 000 man för snabbinsatser i Centraleuropa.41 Uppsättandet av FAR sågs av 

många som ett närmande till NATO och 1985 var det franska förhållandet till 

alliansen bättre än någonsin. 42 Påföljande år tillät Frankrike för första gången 

sedan 1966 att allierat flyg passerade franskt luftrum. 43 De fransk-tyska 

relationerna hade 1984 nått en nivå där man på nytt vågade sig på att försöka 

stärka VEU. Frankrike gick med på att häva restriktionerna på tysk 

konventionell rustning och tyskarna gick med på att reaktivera VEU. 44 

I perioden 1981-92 genomförde Frankrike 86 kärnvapenprover i Stilla 

Havet och under 80-talet krävde kärnvapnen en tredjedel av den franska 

försvarsbudgeten. 45 Under 80-talet tillverkade Frankrike 95 % av sin militära 

materiel men i perioden 1986-88 tvingades man avveckla stora mängder 

materiel från 60-talet för att ersätta med modernare materiel. Man hamnade 

snabbt i ekonomiska problem då igångsatta materielprojekt tog allt för stor del 

av den tillgängliga budgeten. 46 Under 80-talet exporterade Frankrike också 

stora mängder försvarsmateriel till Irak.47 I början av 1986 beslutade Frankrike 

att anskaffa AWACS48 för att bättre kunna koordinera sig i operationer med 

allierade.49 Samma år klargjorde Frankrike och Tyskland att man hade enats 

om planer för insättande av FAR i Tyskland, gemensamma övningar, en ”hot 

line” mellan Paris och Bonn samt att Frankrike skulle konsultera Tyskland 

innan man satte in taktiska kärnvapen i Tyskland. Senare detta år genomfördes 

den hittills största samövningen mellan de båda länderna med 75 000 man på 

tyskt mark. Övningen var en rent fransk-tysk angelägenhet och SACEUR var 

inte inbjuden. 50 Mitterrand uttryckte också att européerna måste kunna 

intervenera utanför sina gränser för att skapa ordning där kaos uppstår.51 

Frankrike och Tyskland inledde hemliga överläggningar om kärnvapenfrågor 

                                                 
41 Gordon (1995) s.19, Menon (2000) s.94 
42 Orban (1997) s.27 
43 Menon (2000) s.95 
44 Gordon (1995) s.19 
45 Menon (2000)  s.92 
46 Gordon (1995) s.10 & Orban (1997) s.33 
47 Gordon (1995) s.35 
48 Flygplan med speciell utrustning för för luftövervakning 
49 Menon (2000) s.95 
50 Gordon (1995) s.20-21, Menon (2000) s.95 
51 Burgess (2000) (2000) s.175 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 02-04-29 Bilaga 1 till 19 100:2038 
Major Torbjörn Sahlén  sid 10(10) 
 
 
1987 och då i synnerhet Hades-projektet.52 Mitterrand backade också upp 

tyskarnas önskan om att genomdriva en minskning av antalet kärnvapen i 

Europa trots att detta riskerade att väcka en debatt om de franska kärnvapnen. 

1988 deklarerade han också att franska kärnvapen inte skulle sättas in på tyskt 

territorium. Samma år enades man också om att fördjupa det fransk-tyska 

samarbete genom att inrätta ett råd som skulle mötas två gånger per år på 

president-, utrikesminister-, försvarsminister- och ÖB-nivå.  Hösten 1988 

genomfördes ytterligare en stor fransk-tysk samövning, denna gång på fransk 

mark.53 

Under 1987 bekräftade Frankrike att VEU-medlemmarna var bundna att 

försvara varandra och deltog samma år i en NATO-övning, under brittiskt 

befäl. 54 

                                                 
52 Menon (2000) s.93 
53 Gordon (1995) s.22-23 
54 Menon (2000) s.93-95 
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Abstract 
 

An Essay on French Security Policy after the Cold War 

The aim of this essay is to analyse the French relation to European and 

Transatlantic co-operation. A theory of institutionalism is used to support analysis 

which focuses on if and how French security policy and EU or NATO treaties 

effect each other during the years of 1989-2001.  

In order to achieve the objective, questions are posed about if and how the 

French relation to European and Transatlantic security co-operation have changed 

after the cold war. Questions are also posed about the characteristics of French 

policy towards security co-operation within EU and NATO. 

The analyse shows that France have played a major role in the EU security 

co-operation development and that the French policy and the EU decisions effect 

on each other is escalating. It also shows that progress within EU security co-

operation seems to bee connected to French relations towards Germany and Great 

Britain. 

France also seems to have taken serious steps towards NATO co-operation 

up to 1997, after which the progress seems to stop. Through the higher degree of 

participation France has achieved greater influence over NATO decisions than 

before. Further steps towards NATO co-operation is probably strongly connected 

to French demands on a stronger European position within NATO command 

structure. 

The writer estimates that French strategy aims on strengthening EU security 

co-operation and thereby establishing a stronger European pillar within NATO. 

Further on it may also aim on developing NATO into a pan-European 

organisation which prevents a new block division in Europe. 
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