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Sammandrag

I uppsatsen analyseras amerikansk verbal utrikes- och säkerhetspolitik
kopplad till utvecklingen av EU:s militära krishanteringsförmåga förmedlad
av företrädare för Clinton- respektive Bushadministrationerna. Analysen
omfattar tidsperioden 2000 till och med första kvartalet 2001.

Syftet med analysen är att dels fastställa om det finns några substantiella
skillnader i de båda administrationernas politik samt att utföra en bedömning
av hur huvuddragen i denna politik kan komma att vidareutvecklas och föras
under Bushadministrationens fortsatta mandatperiod. För att ge läsaren en
förståelse för den fragmenterade och komplexa process i vilken den
amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken utformas så ges en summarisk
inblick i interaktionen mellan huvudaktörerna i densamma.

Analysen har genomförts med en anknytning till Kjell Goldmanns teori om
att det sätt på vilket nationella regeringar reagerar med anledning av
internationella förhållanden är påverkade av såväl ideologiska som
inrikespolitiska hänsynstaganden. Den metod som tillämpas i uppsatsen är en
så kallad kvalitativ innehållsanalys. För att göra det empiriska materialet mera
överskådligt används analysinstrumentet tankeskolor.

Det kan konstateras att det i sak inte finns några belägg för att påstå att det
existerar några substantiella skillnader mellan de båda administrationernas
förda verbala politik utan endast nyansskillnader i den politiska retoriken kan
påvisas. Båda administrationerna redogör för en likartad syn beträffande
NATO:s roll i den transatlantiska säkerhetsgemenskapen. Såväl Clinton- som
Bushadministrationen anser alliansen utgöra grunden för det amerikanska
engagemanget i Europa. Man förklarar sig stödja en fortsatt europeisk
integration och utveckling av ESDP. Ingen av de båda administrationerna
lämnar dock sitt stöd förbehållslöst, de ger båda tydligt uttryck för att deras
stöd är förknippat med villkor. Huvudvillkoret utgörs av att EU utvecklar sin
militära krishanteringsförmåga på ett sådant sätt att unionen och alliansen inte
riskerar att hamna i situationer där de konkurrerar om resurser. Detta skulle
kunna leda till att NATO:s position försvagas vilket båda administrationerna
tydligt markerar att de inte kommer att tillåta.

Huvudspåren i Bushadministrationens framtida politik i frågan kommer under
den fortsatta mandatperioden sannolikt inte i någon större omfattning att
avvika från den redan etablerade. USA kommer att stödja en fortsatt
utveckling av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken förutsatt att den
inte motverkar amerikanska nationella intressen. Ett enat, starkt och kapabelt
EU kan i ett framtida strategiskt partnerskap med NATO och i rollen som
regional aktör inom internationell krishantering erbjuda USA en större
handlingsfrihet inom såväl de transatlantiska som globala säkerhetsområdet.
Detta motiverar Bushadministrationen till ett allt större engagemang i frågan
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om att styra utvecklingen av ESDP åt, vad administrationen anser vara, rätt
håll.
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Amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik kopplad till EU:s
militära krishanteringsförmåga.

”There are several ways in which presidents differ as foreign policy decision
makers. Some of these influence the way they will relate to the foreign policy
apparatus. One is the extent to which their priorities lie in domestic or foreign
policy.”1

”Controversy, like bad news, travel fast and make good headlines. It should
therefore be no surprise that U.S. concerns about the damage that a new and
untested ESDP could do to an old and reliable relationship, NATO, have been
expressed in extensive detail by U.S. officials and commentators. The fact that
U.S. concerns about ESDP appear more prominent than its aspirations should
not be interpreted as indicative of opposition to ESDP, even though there is a
minority U.S. perspective that opposes, or at least is sceptical about, the
creation of an ’autonomous’ European military capacity.”2

1   Inledning

1.1   Bakgrund

Slutet på det kalla kriget brukar, med all rätt, nämnas som det utan

motsvarighet mest avgörande skeendet efter andra världskrigets slut för den

säkerhetspolitiska utvecklingen för såväl Europa som USA. Inget europeiskt

land ifrågasätter att USA:s engagemang fortfarande behövs, politiskt,

ekonomiskt och militärt, för Europas säkerhet och stabilitet.

”Transatlantic security is indivisible.”3 Ett citat hämtat ur förordet till den

senaste utgåvan av USA:s strategi gentemot Europa och författat av den förre

försvarsministern William S. Cohen. Cohen skriver att det är av vitalt och

permanent nationellt intresse för USA att verka för en bevarad säkerhet för

sina europeiska allierade och att de allierade staterna i Europa, i sin tur, inser

att deras säkerhet ofrånkomligen är kopplad till den nordamerikanska. I

paritet med detta utgör en, inom överskådlig framtid, fortsatt närvaro av

                                                

1 Rockman Bert A.: ”The presidency and Bureaucratic Change After the Cold War” U.S.
Foreign Policy After the Cold War Ripley &Lindsay red. (University of Pittsburg Press,
Pittsburg 1997) s. 26.
2 Sloan Stanley R.: ”The United States and European Defence” Chaillot Papers 39 , April
2000 (Paris: Institute for Security Studies; Western European Union) s. 29.
3 Cohen William S.: ”Strengthening Transatlantic Security; A U.S. Strategy for the 21st

Century” U.S. Department of Defence (December 2000)
http://www.defenselink.mil/pubs/eurostrategy2000.pdf, 2001-01-20. s. 1.
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betydande och högkvaltativa amerikanska styrkor i Europa  även det ett

amerikanskt nationellt intresse av vikt, fastslår Cohen.

Den transatlantiska länken har många dimensioner och en betydande sådan är

det omfattande samarbetet på det ekonomiska planet. I en artikel i UD:s

tidskrift Briefing framhåller Ulla Gudmundson4 att de transatlantiska

ekonomierna idag är starkt sammanflätade. Värden om 2000 miljarder USD

korsar årligen Atlanten. Handeln EU-USA motsvarar 20 procent av den

globala varuhandeln och volymen fördubblades mellan 1987 och 1997. År

1995 var de amerikanska investeringarna i EU 44 procent av de amerikanska

direktinvesteringarna i utlandet. EU stod för 58 procent av de utländska

direktinvesteringarna i USA. ”I det globala frihandelssystemet är EU:s och

USA:s behov av varandra ömsesidigt och höggradigt.”5 Gudmundson

framhåller vidare att grunden för den transatlantiska länken  vilar tungt på en

känsla av värdegemenskap och ett gemensamt kulturarv mellan de

nordamerikanska och europeiska staternas befolkningar.

”Det är lätt att ta  de nära relationerna mellan EU, USA och Kanada för givna.

Men värdegemenskap och ett gemensamt kulturarv är inte en garanti för en-

gång för-alla goda relationer.”6

Det finns hos europeiska säkerhetspolitiska bedömare en oro för att USA står

i begrepp att omorientera sitt primära säkerhetsintresse från att traditionellt ha

fokuserats till den atlantiska regionen till att allt mer fokusera på Stilla

havsregionen framför allt syftande till att kunna möta utmaningen från ett allt

starkare Kina.7 De faktorer som i modern tid betytt mest för den

transatlantiska relationen – den europeiska migrationen, de två världskrigen

och det kalla kriget – var, om än omvälvande, enstaka fenomen vars

kvarvarande effekter avtar med nya generationer. Enligt Gudmundson var det

                                                
4 Ulla Gudmundson är generalsekreterare för Centralförbundet Folk och Försvar och arbetade
tidigare som minister vid UD:s Amerikaenhet.
5 Gudmundson Ulla: ”Den transatlantiska dimensionen” Briefing från UD ,Nr. 3/2000 s. 5.
6 Ibid. s. 7.
7 Bo Huldt et. al.: ”Report: Austrian and Swedish Security Policies” National Defence
Academy Series of Studies and Reports, No. 6, 1998, s. 12.
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sovjetiska hotet under det kalla kriget ett kitt som  omöjliggjorde en

utveckling innebärande en europeisk politisk identitet skild från USA.

Det kalla kriget är slut och den europeiska integrationen och

säkerhetspolitiska utvecklingen har tagit ordentlig fart. Inom ramen för EU:s

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik pågår för fullt en process att

iståndsätta en militär krishanteringsförmåga med betydande kapacitet.8  Den

amerikanska attityden till den europeiska integrationsprocessen har, sett över

tiden, genomgått stora förändringar och det finns i dag en ambivalens i

Washington avseende EU:s strävan att skaffa sig en militär krishanterings-

förmåga.

I såväl den dagliga politiska debatten som inom forskningen har man

ifrågasatt om och i så fall varför USA skulle ha något intresse av att även

efter det kalla krigets slut deltaga i den europeiska säkerhetspolitiken.

”…underneath the varnish of the Clinton administration’s cautious support

lingers the concern that a more self-reliant Europe will undermine the old

NATO tradition of US hegemony and therefore risks a trans-Atlantic

decoupling.”9

Det finns, menar Peter van Ham, en rädsla hos såväl européer som

amerikaner för att den amerikanska kongressen tenderar till att anta en allt

mer isolationistisk och unilateralistisk inställning till frågor rörande EU:s

militära förmåga. Argumentationen som förs av företrädare för dessa

strömningar lyder enligt van Ham, starkt förenklat, att när Europa nu

utvecklar en egen militär försvarsförmåga så skapar det utrymme för att ta

hem de amerikanska truppstyrkorna från Europa och överlåta till européerna

att själva hantera europeisk säkerhet.

                                                
8 Vid Europeiska Rådet i Helsingfors, december, 1999 enades medlemsstaterna om en
gemensam målsättning gällande den militära krishanteringsförmågan – Headline Goal. Denna
innbär att EU senast år 2003, skall inom 60 dagar, kunna sätta in och underhålla styrkor på
upp till 50 000-60 000 man som klarar av hela skalan av Petersberguppgifter. För vidare
läsning; se ordförandeskapets slutsatser:
http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec99/index.htm
9 van Ham Peter: ”Europe’s Common Defense Policy: Implications for the Trans-Atlantic
Relationship” Security Dialogue, Vol. 31, no. 2, June 2000, s. 222.
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Denna uppsats utgår ifrån det arbete som för ett år sedan presenterades i en

enskild uppsats av Mj Anders Holm10. Holm skisserar där, beroende på

utfallet i det då förestående amerikanska presidentvalet, tänkbara scenarier

beträffande framtida amerikanskt säkerhetspolitiskt engagemang i Europa.

Med Bush som president anger Holm en trolig utveckling där USA väljer att

fortsätta samarbeta med sina allierade i Europa men att detta samarbete inte i

alla lägen behöver betyda ett fortsatt amerikanskt militärt engagemang. Holm

förutser att Bush kommer att välkomna de europeiska investeringarna i

uppbyggnaden av EU:s försvarsförmågor och att Bush kommer att ställa sig

positiv till ett fortsatt säkerhetspolitiskt samarbete med Europa. NATO

kommer dock fortsatt att utgöra den naturliga länken för detta samarbete.

Holm menar vidare att Bush avser att prioritera det nationella försvaret och

att sannolikheten är stor för att Bush minskar det militära engagemanget i

Europa. En minskning som enligt Holm till och med kommer att kunna bli

drastisk. Holm garderar sig dock med att tillägga:

”Det sannolika är dock att den framtida politiken, oavsett vem som tillträder

presidentposten, kommer att precis som Clintons politik vara en mix av

lämpliga alternativ beroende på omvärldsutvecklingen.”11

För att ytterligare belysa den divergens som för närvarande råder beträffande

de budskap Washington förmedlar i denna fråga återger jag ett uttalande av

Mr. Douglas Bereuter, chef för det amerikanska representanthusets delegation

till NATO Parliamentary Assembly och tillika medlem av representanthusets

utskott för internationella relationer, där han ger sin syn på det rådande

transatlantiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetsklimatet:

”There is a growing division in understanding between the United States and

our European allies and I think the worst is yet to come.”12

                                                

10 Holm Anders: ”USA och den europeiska krishanteringsförmågan”, Försvarshögskolan,
Enskild uppsats; 2000-05-02, 19 100:6035.
11 Ibid. s. 74.
12 NATO Parliamentary Assembly Press Release: ”Transatlantic Solidarity in the Bush Era”
Bryssel, 13 februari 2001.
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Ett annat uttalande som tydligt markerar att det finns starka förväntningar på

en förändring av den amerkanska utrikes- och säkerhetspolitikens inriktning

står den republikanske ordföranden i senatens utrikesutskott, Jesse Helms,

för:

”We cannot, and must not, ignore the fact that something has changed in

Washington. For the first time in five decades, Republicans control the White

House, the Senate and the House of Representatives. And that means

Republicans can have an unprecedented opportunity to set the policy agenda –

especially in the realm of foreign affairs. We must, and we will, seize that

opportunity.”13

Det råder, enligt mitt förmenande, efter Bushadministrationens tillträde, en

betydande osäkerhet beträffande såväl vilken utformning den amerikanska

utrikes- och säkerhetspolitiken kommer att anta i fråga om EU:s inrättande av

en militär krishanteringsförmåga som vilka implikationer detta kan komma att

innebära för ett fortsatt amerikanskt säkerhetsåtagande i Europa.

Jag finner det därför angeläget att studera dessa förhållanden men ur ett annat

perspektiv än det Holm anlagt i sin uppsats.

1.2   Syfte och frågeställningar

Hur amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik utformas, vilka mål den inriktas

mot och med vilka medel den implementeras är faktorer vilka spelar en

avgörande roll för det internationella politiska systemet. Utformningen av

amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik är en komplex och i hög grad

fragmenterad process och det finns säkerhetspolitiska bedömare som, innan

presidentvalet, gjorde gällande att den tillträdande presidenten, oavsett

politisk tillhörighet, endast skulle komma att ha begränsat handlingsutrymme

att lägga om den utrikes- och säkerhetspolitiska kurs Clintonadministrationen

lagt.14

                                                

13 Helms Jesse: ”Setting the U.S. Foreign Policy Agenda”, U.S. Foreign Policy Agenda, Vol.
6, No. 1, mars 2001, http://www.usinfo.state.gov/journals/itps/0301/ijpe/ijpe0301.htm,
2001-04-11, s. 19.
14 Walt Stephen M.:”Two Cheers for Clinton´s Foreign Policy” Foreign Affairs, March/April
2000, s.79.
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Syftet med denna uppsats är att genom en analys av huvuddragen i den

verbala politik som USA under Clinton- respektive Bushadministrationerna

hittills fört gentemot EU, med anledning av uppbyggnaden av den militära

krishanteringsförmågan, dels kunna fastställa om det finns några substantiella

skillnader i de båda administrationernas politik i denna fråga samt att göra en

bedömning av hur huvuddragen i denna politik kan komma att

vidareutvecklas och föras under Bushadministrationens fortsatta

mandatperiod.

Följande frågeställningar avses besvaras:

1. Finns det indikationer som tyder på att  Bushadministrationen fört en

utrikes- och säkerhetspolitik kopplad till EU:s militära kris-

hanteringsförmåga som väsentligen avviker från den som Clinton-

administrationen fört?

2. Vilka huvudspår är det sannolikt att Bushadministrationens framtida

utrikes- och säkerhetspolitik kommer att följa beträffande EU:s militära

krishanteringsförmåga?

1.3   Avgränsningar och antaganden

I den aktuella amerikansk-europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska dialogen

framstår i dag  tre frågor15 som varandes särskilt kontroversiella. Det är

frågan om ett amerikanskt missilförsvar (NMD) och dess kopplingar till

ABM-avtalet; det är frågan om NATO:s fortsatta utvidgning och sist men inte

minst frågan om EU:s militära kapacitet.16 Var och en av de tre frågorna har

tillräcklig potential för att, om rådande meningsskiljaktigheter kvarstår, kunna

påverka den framtida utformningen av det transatlantiska säkerhetssamarbetet

i negativ riktning. För att möjliggöra en jämförelse av de resultat som

                                                
15 Utrikespolitiska Institutets direktör Anders Mellbourn nämner i en intervju i Sveriges
Radios veckomagasin: God morgon, Världen!, 2001-03-04, även han tre stora och aktuella
frågor som präglar den säkerhetspolitiska dialogen mellan Europa och USA; NMD, EU:s
militära förmåga och utvidgningen av NATO.
16 NATO Parliamentary Assembly Press Release: ”Transatlantic Solidarity in the Bush Era”
(Bryssel, 13 februari 2001). Dokumentet anger även frågan om användandet av utarmat uran
i ammunition som en källa till friktion. Dess existens på den transatlantiska säkerhetspolitiska
dagordningen får dock anses vara av tillfällig karaktär.
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framförs i denna uppsats med de resultat Holm presenterade förra året väljer

jag att, i likhet med Holm, avgränsa min analys till att enbart omfatta hur

EU:s militära krishanteringsförmåga uppfattas av aktörer i den amerikanska

utrikes- och säkerhetspolitiska processen vilka utövar stort inflytande över

utformningen av densamma.

Uppsatsen kommer inte närmare att behandla den fortgående process inom

vilken EU:s militära krishanteringsförmåga utvecklas. Läsaren hänvisas här

till den beskrivning av den europeiska krishanteringsförmågans bakgrund och

utveckling, 1991-1999, som Holm presenterar i sin uppsats.17 Beträffande

utvecklingen under 2000 och första kvartalet 2001 så innebär de beslut som

tagits i ärendet vid de europeiska råden i Feira18 och Nice19 enligt mitt

förmenande inga avgörande förändringar i sak. Processen har under denna

period i huvudsak inriktats på att realisera de beslut som togs under 1999 och

att lösa de knutar som råder beträffande samordningen med NATO.

Uppsatsen kommer att omfatta tidsperioden 2000-2004. Analysen av den

verbala politik USA fört riktad mot EU:s militära krishanteringsförmåga

fokuseras på perioden för skiftet mellan Clinton- och Bushadministrationen

och omfattar perioden 2000 till och med första kvartalet 2001. Avsikten är att

analysen i denna uppsats av den amerikanska förda verbala politiken skall ta

vid där Holm avslutade sin analys. Beträffande Bushadministrationens

framtida politik kopplad till EU:s militära krishanteringsförmåga så avser jag

göra en  bedömning av hur huvuddragen i denna politik kan komma att

formuleras under  innevarande mandatperiod fram till och med 2004.

”Europeisk säkerhet och stabilitet är ett centralt mål för både EU och USA och

detta mål kan svårligen uppnås utan rysk medverkan.”20

Forskning visar att tredje part i stor utsträckning kan utöva inflytande över en

                                                
17 Holm: 2000, s. 17–37.
18 För ytterligare läsning hänvisas till ordförandeskapets slutsatser:
http://europa.eu.int/council/off/conclu/june2000/index.htm
19För ytterligare läsning hänvisas till ordförandeskapets slutsatser:
http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec2000/index.htm
20 Gudmundson Ulla, s. 5.
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stats utrikes- och säkerhetspolitik.21 Men Rysslands roll som betydande aktör

i den europeiska säkerhetspolitiska kontexten är inte längre självklar. Jag har

heller inte funnit några belägg för att ryska uttalanden och ställningstaganden

kopplade till EU:s militära krishanteringsförmåga i någon omfattning skulle

utöva någon direkt påverkan på hur den amerikanska utrikes- och

säkerhetspolitiken utformats. Jag väljer därför i min studie att helt lägga den

ryska aspekten åt sidan.

NATO antas utgöra det viktigaste instrumentet för implementering av

amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik i Europa. Officiella dokument och

uttalanden från NATO-företrädare antas, med hänsyn till USA:s ledande

ställning i alliansen, i vissa delar kunna återspegla USA:s politiska

uppfattning i utrikes- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor rörande Europa

och kommer därför att i tillämplig omfattning inbegripas i uppsatsens

analys.22

1.4   Centrala  begrepp
”Most american commentators refer to ESDI as their source of concern when

they should be talking about ESDP. ESDI did not give rise to much alarm in

the United States because it was defined fully within the framework of the

Alliance. ESDP, defined as autonomous from NATO and within the EU

framework, is what most US commentators find alarming even if they refer to

it as ’ESDI’.”23

Det finns enligt mitt förmenande i den transatlantiska säkerhetspolitiska

debatten ett betydande inslag av begreppsförvirring, främst beträffande ESDI

och ESDP. Framför allt amerikanska debattörer förefaller ha svårt att skilja

dessa företeelser åt.24 Konsekvensen är ett frekvent och felaktigt användande

av ESDI när man egentligen menar ESDP. Jag finner det därför angeläget att

                                                
21 Goldmann Kjell: Change and Stability in Foreign Policy; The Problems and Possibilities
of Détent (Princeton Univerity Press, Princeton, N.J. 1988).
22 Det bör dock påpekas att åsikter och uppfattningar förmedlade av företrädare för NATO i
officiella uttalanden i första hand är representativa för alliansen, varför de bör tolkas med viss
försiktighet.
23 Sloan Stanley R.: ”The United States and European Defence” Chaillot Papers 39 , April
2000 (Paris: Institute for Security Studies; Western European Union) s.18
24 Vid läsning av de delar i uppsatsen vilka refererar till eller citerar texter av amerikanskt
ursprung manas läsaren därför till en viss grad av eftertanke.
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här förmedla den tolkning av innebörden hos dessa två akronymer som jag

utgår ifrån i denna uppsats.

ESDI är en förkortning av European Security and Defence Identity och

myntades vid toppmötet mellan NATO:s utrikesministrar i Berlin 1996. Där

deklarerades att man som ett led i den interna anpassningsprocessen av

alliansen avsåg att inom NATO bygga upp en europeisk försvarsidentitet.25

Syftet med utvecklingen av ESDI inom NATO är att för samtliga europeiska

medlemsstater möjliggöra ett mera ändamålsenligt och effektivt bidragande

till NATO:s strukturer och aktiviteter. Detta som ett uttryck för dessa staters

vilja att ta sin del av ansvaret för att stärka det transatlantiska partnerskapet

och samtidigt möjliggöra för dem att agera tillsammans inom den europeiska

kontexten i andra operationer än vad som avses i Washingtonfördragets

artikel 5.26 Vid NATO:s toppmöte i Washington i april 1999 bekräftade de

allierade staterna ånyo sitt åtagande att utveckla ESDI inom ramen för

alliansen. Denna gång noterades dock särskilt att processen skulle komma att

kräva ett nära samarbete mellan NATO, WEU och, om och i så fall när det

bedömdes lämpligt, med EU. 27

ESDP är en förkortning av European Security and Defence Policy. Den

europeiska säkerhets- och försvarspolitiken har inom EU vuxit fram inom

ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Denna

process kan sägas ha sin utgångspunkt när de så kallade Petersbergs-

uppgifterna och en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik inom

EU genom Amsterdamfördraget28  införlivades i fördraget om Europeiska

unionen. 29 I december 1998 gjorde Frankrikes president Jacques Chirac och

den brittiske premiärministern Tony Blair ett gemensamt uttalande i St Malo

om att EU måste, för att kunna ingripa i kriser av internationell karaktär, ha

                                                
25 NATO Parliamentary Assembly, Defence and Security Sub-Committee on Transatlantic
Defence and Security Co-operation: Interim Report:Building European Defence: NATO’S
ESDI and The European Union’s ESDP International Secretariat, November 2000.
26 NATO Office of Information and Press: The Reader’s Guide to the NATO Summit in
Washington, Bryssel, 1999.
27 NATO Parliamentary Assembly, 2000.
28 Amsterdamfördraget undertecknades 2 oktober 1997 och trädde i kraft 1 maj 1999.
29 NATO Parliamentary Assembly, 2000.
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en kapacitet för genomförande av autonoma operationer uppbackade av

betydande militära styrkor med hög beredskap.30 Detta gjorde att

utvecklingen av ESDP tog ordentlig fart. Vid EU:s toppmöte i Köln juni 1999

tog EU ett historiskt steg mot etablerandet av en egen militär kapacitet och

vid  toppmötet i Helsingfors december 1999 fastställdes i Headline Goal den

konkreta målsättningen för EU:s militära krishanteringsförmåga. Processen

för att utveckla ESDP inom EU fortgår alltjämt och utrikesminister Anna

Lind sammanfattar det aktuella innehållet i ESDP enligt följande:

”Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken vilar på tre ben: militär

krishantering, civil krishantering och konfliktförebyggande åtgärder.”31

I denna uppsats anses dock ESDP vara synonymt med EU:s militära

krishanteringsförmåga, då det i allt väsentligt är den som gett upphov till de

politiska motsättningar och den debatt vilken är föremål för analys i

uppsatsens andra del. Civil krishantering och konfliktförebyggande åtgärder

får i sammanhanget anses vara relativt okontroversiella företeelser.

ESDP har med tiden erhållit prefixet C vilket står för Common. Betydelsen av

ESDP och CESDP är i allt väsentligt densamma. CESDP förkommer

företrädelsevis i europeiska dokument och artiklar av senare datum.

1.5   Teorianknytning

För att kunna utföra en analys av amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik

krävs förståelse för den komplexa och fragmenterade process vilken utformar

densamma. Denna studie hämtar de teoretiska utgångspunkterna främst från

Kjell Goldmann; dels från en artikel där han hävdar att inrikespolitiska

faktorer  har en avgörande inverkan på hur utrikes- och säkerhetspolitik

utformas32 och  dels från en fallstudie över amerikansk, västtysk och rysk

                                                
30 Ibid.
31 Tal av utrikesminister Anna Lind i Europaparlamentet 14 mars 2001.
32 Goldmann Kjell: ”The Line in Water; International and Domestic Politics.” Cooperation
and Conflict, XXIV, 1989, s. 103-116.
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avspänningspolitik under 70-talet där han listar ett stort antal faktorer vilka

har inverkan på utrikes- och säkerhetspolitik.33

Det är enligt Goldmann en vanligt förekommande uppfattning att

internationell politik34 inte kan särskiljas från inrikespolitik. Att skilja dessa

politikområden åt vore som att försöka dra en gräns genom vatten. Påståendet

att internationell politik och inrikespolitik är inseparabla har sitt ursprung i

vitt skilda läger men,  åtminstone vad utövare av internationella relationer

beträffar, så finns det, menar Goldman, få som förnekar att internationell

politik och inrikespolitik har mycket gemensamt.

Goldmann föreslår en fusion av teoretiska modeller för analys av

internationell politik respektive inrikespolitik. Denna sammanslagning skulle

kunna ta sig två uttryck. Den ena varianten skulle innebära att man i

respektive modell bygger in de länkar som kan råda mellan det internationella

planet och inrikesplanet och därefter systematiskt tar under övervägande att

inrikespolitiska förhållanden kan påverka den internationella politiken och

vice versa. Den andra varianten innebär ett antagande av att de två olika

politikområdena till sin karaktär har en systematisk likhet i sin struktur 35 och

följaktligen skulle ett förhållande som äger sin tillämpning inom det ena

politikområdet även göra så inom det andra.

Goldmann utgår i sin fusion från två renodlade modeller där de två

politikområdena inte interagerar. Modell I - anarkimodellen36 - för politiskt

agerande på det internationella planet och modell II för politiskt agerande på

det inrikespolitiska planet. Därefter slår han samman dessa två renodlade

modeller i sju olika kombinationer. Dessa kombinationer formeras därefter i

tre grupperingar. Den första gruppen utgörs av inrikespolitiska modeller för

                                                
33 Goldmann 1988.
34 Goldmann föredrar att använda sig av termen international istället för foreign för att
beteckna motsatsen till domestic. Detta främst för att klarare belysa distinktionen mellan
auktoritativ värdeallokering och interaktion mellan myndigheter.
35 Goldmann använder sig, för att beskriva detta förhållande, av ordet isomorphic.
36 För vidare läsning om mellanstatlig interaktion enligt anarkimodellen; se Goldmann Kjell:
Det internationella systemet: En teori och dess begränsningar (Stockholms Universitet,
1978) s. 42 ff och Hettne Björn: Internationella relationer andra upplagan (Studentlitteratur,
Lund, 1996) s. 14 ff.
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politiskt agerande på det internationella planet (modellerna III, IV och V).

Den andra gruppen består av modeller för internationell politik för politiskt

agerande på det inrikespolitiska planet (modellerna VI, VII och VIII). Modell

IX representerar den tredje gruppen och exemplifierar en syn vilken gör

gällande att det över huvud taget inte finns någon skillnad mellan hur politik

förs på de olika politiska planen. Modellerna III-VIII indikerar olika länkar

mellan internationell politik och inrikespolitik medan modell IX förutsätter att

de två olika politikområdena har en systematisk likhet i sin struktur.37

Den produkt som erhålls i slutändan av dessa teoretiska modeller benämner

Goldmann; ”international-political action” avseende modeller för politiskt

agerande på det internationella planet respektive; ”domestic-political action”

beträffande modeller för politiskt agerande på det inrikespolitiska planet.

Detta är enligt Goldmann inspirerat av Carlsnaes definition av utrikespolitik

som varande åtgärder vidtagna av en regering:

”manifestly directed toward objectives, conditions and actors…which clearly

lie beyond their sphere of territorial legitimacy.”38

I analogi med detta definierar Goldmann inrikespolitik som åtgärder vidtagna

av en regering riktade mot mål, förhållanden och aktörer inom aktuell

regerings sfär av territoriell legitimitet. Goldman anför vidare att han föredrar

att använda sig av termen ”action” före ”policy” då den i större omfattning

alluderar på analys av enskilda åtgärder såväl som av program och mönster.

                                                
37 Goldmann 1989, s. 106.
38 Carlsnaes, Walter: Ideology and Foreign Policy: Problems of Comparative
Conceptalization (London, 1986) s. 70. Så som den citeras i Goldmann: 1989, s. 104.
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International situation                                       International-political action

 Political ideology

Political system  Domestic-political

Domestic-political action

strategy

Political ideology

Political system  International International-

situation political action

Domestic-political strategy

Figuren är hämtad från Kjell Goldmanns: ”The Line in Water; International and Domestic

Politics.” Cooperation and Conflict, XXIV,1989. s. 106.

Enligt Goldmann är modell III den variant vilken föredras av forskare inom

området internationella relationer och följaktligen väljer jag denna teoretiska

modell som  grund för denna uppsats analys av den process som utformar den

amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken.

Goldman menar vidare att uppmaningen att ta inrikespolitiska förhållanden i

beaktande vid analys av internationell politik kan ses som en påminnelse om

att det sätt på vilket nationella regeringar reagerar med anledning av

internationella förhållanden är påverkade av såväl ideologiska som

inrikespolitiska hänsynstaganden.

Modell I

Modell II

Modell III



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Beteckning
ChP 99-01 2001-06-18 19 100:1057
Örlkn Lars Hall Sida 17 av 76

Att Goldmanns teori om inrikespolitisk påverkan på internationell politik, kan

appliceras på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik, indikeras, enligt mitt

förmenande, av fallet där den amerikanska senaten i maj 2000 genomförde en

omröstning med anledning av en motion i samband med budget-

propositionens militära del, det så kallade ”Byrd-Warner tillägget.”39

Förslaget, om det hade bifallits, hade inneburit att senaten förordat ett

tillbakadragande av samtlig amerikansk marktrupp i Kosovo senast juli

2001.40 Förslaget röstades dock ner men endast med mycket liten majoritet,

47-53. Alla de 47 senatorer som biföll förslaget var dock inte isolationistiska

till sin hållning menar senator Biden. Ideologiska orsaker utgjorde inte hela

förklaringen, motivbilden var betydligt mer mångfasetterad. Biden hävdar att

det fanns motiv kopplade till olika tolkningar av senatens konstitutionella rätt

att auktorisera militära operationer i utlandet, att det fanns  rent ekonomiska

motiv vilka gjorde gällande att USA:s engagemang i Kosovo hotade att

utarma försvarsbudgeten och slutligen anför Biden att det även fanns de

senatorer som valde att rösta för förslaget enbart för att ge utlopp för sitt

bottenlösa hat mot president Clinton.

Här ges uttryck för betydande inslag av inrikespolitisk påverkan på

utformningen av amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Den ideologiska

faktorn ”Political ideology” spänner här över ett brett fält, från rent

isolationistiska strömningar till ett mera internationalistiskt influerat synsätt.

Vad gäller den inrikespolitiskt strategiska faktorn ”Domestic-political

strategy” så begränsar sig den inte enbart till att gälla den traditionella

maktkampen mellan de två politiska partierna. Företrädare för såväl

demokraterna som republikanerna återfanns på både ja- och nejsidan. Här kan

dessutom spåras ett inslag av institutionell maktkamp mellan den legislativa

och den exekutiva makten. I detta fall beträffande vem som ytterst skall

besluta om amerikanska truppstyrkor utomlands.

                                                
39 Biden Joseph R. Jr.: ”Unholy Symbiosis: Isolationism and Anti-Americanism”, The
Washington Quarterly, Vol. 23 No. 4, Autumn 2000, s. 7-8.
40 Ett verkställande av förslaget hade dessutom krävt att representanthuset förordat detsamma
samt att presidenten inte lagt in sitt veto.
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Gällande amerikanska utrikespolitiska förhållanden refererar Goldmann till

Alexander George.41 George betonar  betydelsen av att presidenten kan

åstadkomma ett fundamentalt och stabilt nationellt konsensus, en ”policy

legitimacy”, 42 i syfte att kunna föra en sammanhängande, konsekvent och

förhållandevis effektiv samt långsiktig utrikespolitik. Han menar att

presidentens huvudsakliga problem består i att åstadkomma detta konsensus.

Det finns dock, enligt George, en betydande svårighet beträffande möjlig-

heterna att förändra en rådande utrikespolitik:

”Once a foreign policy is established and achieves a degree of policy

legitimacy…it is difficult for policymakers to contemplate replacing that policy

with one that is radically different.”43

Om möjligheterna att förändra inriktningen av en förd utrikespolitik, säger

Goldmann, att i motsats till stabilisering av en stats utrikespolitik, vilket är en

process som sker gradvis, så är destabilisering av densamma  något som

vanligtvis sker på grund av en plötsligt inträffad händelse. Den mest

uppenbara av sådana händelser är menar Goldmann ett regeringsskifte.44

Påståendet att en destabilisering är svår att förutse och att den skulle ha sin

grund i en plötsligt inträffad händelse behöver enligt Goldmann dock inte

betyda att vad som helst kan inträffa. Snarare förhåller det sig så att ju

stabilare en politik är desto mindre destabiliserande blir störningar på

densamma. Därför menar Goldmann att ju mer vi vet om i vilken omfattning

en politik de facto är stabil desto säkrare kan vi förutsäga sannolikheten för

att den kommer att förändras eller undergrävas. Beträffande amerikansk

utrikespolitik så hävdar Goldmann att den med sin öppenhet, komplexitet och

brist på fast stuktur är svårare att stabilisera än vad som är fallet i flera andra

stora stater.45 I ett så pluralistiskt samhälle som USA är den politiska

processen, med sin institutionalisering och sitt konsensusbildande, ytterst

                                                
41 Goldmann: 1988, s. 40.
42 George Alexander L.: ”Domestic Constraints on Regime Change in U.S. Foreign Policy:
The Need for Policy Legitimacy” Red Holsti, Siverson och George. Change in the
International System (Westview, Boulder, Colorado, 1980).
43 Ibid. s. 248.
44 Goldmann: 1988, s. 77.
45 Ibid. s. 194.
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känslig för destabiliserande störningar och därför är det enligt Goldmann i

USA svårt att utforma och föra en uttalat stabil utrikespolitik.

1.6   Metod

Den metod som tillämpas i uppsatsen är en så kallad kvalitativ innehålls-

analys. Denna metod definieras, enligt Mike Winnerstig, i regel som ”ett

systematiskt riktat sökande i utvalda dokument efter när- eller frånvaron av en

begränsad mängd förmodat betydelsefull information.”46 Genom att  utföra en

systematisk genomgång, av det primärmaterial som ligger till grund för

uppsatsens analys, skapas en bild av innehållet och förändringarna av

innehållet över tiden. 47

För att underlätta analysen och göra det empiriska materialet mera

överskådligt avser jag använda mig av analysinstrumentet tankeskolor. Enligt

Elgström är tankeskolor samlingar av inbördes konsistenta idéer och åsikter

vilka i analytiskt och pedagogiskt syfte har förenklats till åsiktsmönster.48

Levine menar att en tankeskola är en generell modell som formulerats för

analytiska ändamål och den företer inte alltid en till alla delar mot

verkligheten svarande indelning i kategorier.49 Elgström menar vidare att

även om det finns vissa gemensamma inslag i åsiktsmönstren så betraktar vi

tankeskolorna som avgränsade enheter. Det som avgör hur tankeskolorna

åtskiljs är valet av indelningsgrund.

Politiska företrädare och experter uttrycker sig inte alltid så att deras

uttalanden exakt matchar mot en tankeskola. Vissa uttalanden kan därför

komma att hänföras till en tankeskola på relativt vaga grunder och andra låter

sig följaktligen överhuvudtaget inte inordnas.50 Detta har dock inte någon

större betydelse i sammanhanget då syftet med analysen i denna uppsats är att

                                                

46 Winnerstigs översättning av Graber 1976:129, Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson och
Winnerstig: Europeisk säkerhetspolitik (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 215.
47 Ibid.
48 Elgström Ole: Aktiv utrikespolitik: En jämförelse mellan svensk och dansk parlamentarisk
utrikesdebatt 1962-1978 (Studentlitteratur, Lund, 1982) s. 14.
49 Levine Robert A.: The Arms Debate (Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1963) s.
44 ff.
50 Ibid.
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fastställa huvuddragen i den verbala politik som förts av Clinton- respektive

Bushadministrationerna snarare än att redogöra för enskilda individers

åsikter. Debattörernas identitet är i denna uppsats intressanta ur två aspekter,

först och främst för att kunna fastställa vilken presidentadministration de

representerar och dessutom för att, med hänsyn till deras roll i processen, i

någon omfattning kunna bedöma tyngden i den argumentation de för.

Enligt Vedung kan kännedom om den relativa tidpunkt vid vilken ett

argument förts fram i debatten bidra till ökad förståelse hos läsaren av vad

saken egentligen gäller. Följaktligen bör denna kronologiska aspekt få

inverkan på framställningens disposition. 51 Jag väljer därför att göra min

redovisning i kronologisk ordning, min ambition är dessutom att på detta sätt

tydligare kunna belysa eventuella förändringar i den förda politiken över

tiden.

Enligt Winnerstig råder bland analytiker och vetenskapsmän ingen konsensus

beträffande hur att karaktärisera amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik

gentemot Europa under de senaste två decennierna.52 Den indelningsgrund för

de tankeskolor jag väljer att använda mig av i denna uppsats har sitt ursprung

hos Stanley R. Sloan53 och utgår från debattdeltagarnas utsagda mål

beträffande europeisk integration. 54

Enligt Sloan har den amerikanska attityden till den europeiska

integrationsprocessen aldrig varit entydig. Uttalanden av politiska företrädare

och experter i frågan kan grovt grupperas i tre tankeskolor; ’traditionalist’

school; ’domestic interests’ school och ’US security interests’-school. 55

                                                
51 Vedung Evert: Det rationella politiska samtalet: Hur politiska budskap tolkas, ordnas och
prövas (Aldus/Bonniers, Stockholm, 1977) s. 43.
52 Winnerstig Mike: A World Reformed? The United States and European Security from
Reagan to Clinton (Stockholms Universitet, Stockholm, 2000) s. 9.
53 Stanley R. Sloan är, sedan han i april 1999 pensionerades från sin tjänst som ’Senior
Specialist in International Security’ vid Congressional Research Service, privat konsult inom
internationell säkerhetspolitik.
54 Elgström: 1982, s. 16.
55 Sloan Stanley R.: ”The United States and European Defence” Chaillot Papers 39 , April
2000 (Paris: Institute for Security Studies; Western European Union).
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Den första kategorin, vilken jag väljer att kalla den traditionellt inriktade

skolan, ser enligt Sloan ett starkare EU som en naturlig del i en fortsatt

transatlantisk säkerhetsgemenskap baserad på gemensamma intressen och

samarbete. Den traditionellt inriktade skolan stöder en fortsatt europeisk

integration då de anser att det ligger väl i linje med amerikanska värderingar

och gagnar amerikanska intressen. 56

Den andra kategorin, vilken jag föredrar att kalla den inrikespolitiskt inriktade

skolan, betraktar, enligt Sloan, utvecklingen inom EU som en möjlighet för

USA att i större omfattning kunna fokusera på sin inrikespolitiska agenda.

Man stöder en utveckling med inriktning mot att EU själv skall kunna ta

ansvaret för sin egen säkerhet och dessutom vara kapabelt att i allt större

omfattning inta en ansvarstagande och ledande roll i den internationella

säkerhetskontexten. Detta syftande till att möjliggöra för USA att dra sig ur

den europeiska arenan, omallokera resurser och omorientera den politiska

uppmärksamheten till rent inrikespolitiska frågor.57

Som benämning på den tredje tankeskolan förordar jag; skolan för

amerikanska säkerhetsintressen. Företrädare för denna grupp ställer sig, enligt

Sloan, skeptiska till huruvida en fortsatt europeisk integration skulle innebära

några fördelar för USA. Det finns inom skolan de som menar att USA måste

agera för att tillgodose sina intressen och aktivt verka för splittring av ett

europeiskt konsensus i frågor vilka riskerar att motverka amerikanska

intressen. Som exempel på en sådan fråga anförs den fortsatta europeiska

integrationen.

För att dessa tre tankeskolor på ett mer relevant sätt skall äga sin tillämpning

inom det område inom den europeiska integrationsprocessen vilket utgör det

centrala temat i denna uppsats, EU:s militära krishanteringsförmåga, avser jag

renodla dem och göra dem mera analytiskt distinkta.58 Detta åstadkommer jag

genom att formulera en målsättning, för den amerikanska utrikes- och

                                                

56 Ibid.
57 Ibid.
58 För riktlinjer för klassificering av uttalanden, ståndpunkter och argument; se Bilaga 2.
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säkerhetspolitiken kopplad till EU:s militära krishanteringsförmåga, för var

och en av tankeskolorna som direkt korrelerar mot respektive tankeskolas syn

på fortsatt europeisk integration.

Den traditionellt inriktade skolans målsättning är att EU utvecklar sin militära

krishanteringsförmåga enligt de mål som satts i Headline Goal. Att

utvecklingsprocessen sker i samråd med NATO under ömsesidigt

transparenta former. EU-ledda operationer sker endast i de fall när NATO

som helhet väljer att inte engagera sig. Vidare företäder den traditionellt

inriktade skolan en syn där samarbetet mellan NATO och EU på sikt

resulterar i ett strategiskt partnerskap inom vilket de båda institutionerna kan

dra fördelar av påtagliga synergieffekter vilka även påverkar den

transatlantiska säkerheten i positiv riktning.

Den inrikespolitiskt inriktade skolans målsättning är att EU utvecklar sin

militära krishanteringsförmåga utöver de mål som satts i Headline Goal.

Europa skulle då med EU och ett större europeiskt ansvarstagande i NATO i

större omfattning kunna ta ansvar för sin egen säkerhet samt därutöver kunna

axla ett ökat globalt ansvar. Detta skulle möjliggöra för USA att avsevärt

minska sina åtaganden inom såväl NATO som inom den globala

krishanteringen. Amerikanska ekonomiska resurser skulle då i väsentlig

omfattning kunna omfördelas till det inrikespolitiska området.

Skolan för amerikanska säkerhetsintressen ser EU:s militära krishanterings-

förmåga som en konkurrent till NATO vilken hotar att undergräva alliansens

ställning och därmed det amerikanska inflytandet över europeisk säkerhet.

Tankeskolans målsättning är att EU inte realiserar sina målsättningar enligt

Headline Goal utan att EU-stater ingående i NATO i stället väljer att utöka

sina åtaganden inom den transatlantiska alliansen som förblir dominant aktör

i den europeiska säkerhetskontexten. Därmed skulle ett fortsatt amerikanskt

inflytande över den europeiska säkerhetsprocessen garanteras.
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1.7   Disposition

Uppsatsen består av tre delar. Inledningsvis beskrivs huvuddragen i den

komplexa och fragmenterade process i vilken den amerikanska utrikes- och

säkerhetspolitiken utformas. Interaktionen mellan de aktörer59 vilka utövar

störst inflytande över denna process belyses och den roll de intar i densamma

beskrivs. Dessutom beskrivs även den allmänna opinionens roll beträffande

utrikespolitikens utformning. Detta i syfte att bibringa läsaren en fördjupad

förståelse för dessa frågor vilket underlättar den fortsatta läsningen.

I uppsatsens andra del ämnar jag analysera officiella dokument, tal och

uttalanden beträffande EU:s militära krishanteringsförmåga gjorda av såväl

de i den första delen behandlade huvudaktörerna som av officiella företrädare

för NATO. Denna analys kommer att omfatta såväl Clinton- som

Bushadministrationen och tidsmässigt sträcka sig från 2000 till och med

första kvartalet 2001. I syfte att erhålla en överskådlighet av materialet avser

jag kategorisera dessa dokument, tal och uttalanden enligt de tre tankeskolor

som jag redogör för i kapitel 1.6.

I uppsatsens tredje del avser jag föra en diskussion om i vilken omfattning

och i vilket avseende Bushadministrationens verbala politik beträffande EU:s

militära krishanteringsförmåga avviker från den verbala politik Clinton-

administrationen, under den sista mandatperiodens sista år, fört i frågan.

Avslutningsvis avser jag dessutom utföra en bedömning av vilka huvuddrag

Bushadministrationens fortsatta utrikes- och säkerhetspolitik kopplad till

EU:s militära krishanteringsförmåga kan komma att antaga fram till slutet av

rådande mandatperiod.

1.8   Material och källkritik

Uppsatsen är baserad på material från både primära och sekundära källor.

Primärmaterialet utgörs främst av ett, med hänsyn till frågeställningarna i

uppsatsen, relevant urval av officiella uttalanden, tal och kommunikéer

                                                
59 Begreppet aktör används här i betydelsen amerikansk institution eller individ involverad i
den process som utformar den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken.
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förmedlade av ledande politiker ingående i den process som formar den

amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken och officiella företrädare för

NATO. Framförallt är det de främsta utrikes- och säkerhetspolitiska

företrädarna för den amerikanska regeringen; presidenten, utrikesministern

och försvarsministern samt NATO:s generalsekreterare som är föremål för

granskning. Men även uttalanden gjorda av företrädare för den exekutiva

makten på lägre nivå än de redan nämnda kan i förekommande fall komma att

analyseras, då även de förutsätts utgöra ett viktigt led i förandet av den

verbala politiken.

Winnerstig hävdar att en betoning på officiell politik inte innebär att tal och

officiella dokument utgör den enda relevanta delen av politiken utan bör ses

som en av de viktigaste delarna. När en handlingslinje, av en av de högsta

företrädarna för en stat, har fastslagits verbalt är det enligt Winnerstig i regel

sedan mycket svårt att ändra denna.60 En annan poäng Winnerstig betonar

beträffande studier av officiell politik är att dessa utsagor i regel är väl

förankrade i den politiska eliten, 61 vilken i detta fall utgörs av den

amerikanska regeringen.

En betydande del av det primära empiriska materialet har hämtats från

officiella källor på internet vilka antas ha stor trovärdighet. Som främsta källa

på internet har U.S. Policy Issues Archive nyttjats. Detta arkiv över tal och

uttalanden av amerikanska politiker inom alla förekommande politikområden

upprätthålls av U.S. Diplomatic Mission to Italy och är tillgängligt via den

Amerikanska ambassadens i Italien hemsida62. En annan primär källa som

används är den amerikanska regeringens årligen reviderade och utgivna

strategirapport. I uppsatsen analyseras utgåvorna för 2000: ”A National

Security Strategy for a New Century” och 2001: ”Strengthening Transatlantic

Security; A U.S. Strategy for the 21st Century”

                                                
60 Winnerstig et. al.: 2000, s. 216.
61 Ibid.
62 U.S. Policy Issues Archive, http://www.usis.it  För en komplett förteckning av de dokument
vilka har hämtats från denna källa och analyserats i uppsatsen; se Bilaga 3.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Beteckning
ChP 99-01 2001-06-18 19 100:1057
Örlkn Lars Hall Sida 25 av 76

I syfte att komplettera den officiellt präglade bild vilken primärmaterialet ger

upphov till kommer dessutom i uppsatsen att refereras till relevant säker-

hetspolitisk och akademisk litteratur samt vetenskapliga tidskrifter.

2  Hur den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken
          utformas

2.1   Presidentadministrationens roll
”In the equation of factors that contribute to U.S. foreign policy, presidents and

situations vary while the foreign policy bureaucracy tends to remain more or

less constant. Presidents’ foreign policy ideas and levels of interest differ.

Presidents differ too in their style of engaging foreign policy issues, and they

differ strikingly in what they define as a foreign policy issue and in which

issues they select as a priority.”63

Två element konstituerar den amerikanska presidentens ledarskap. Det första

är den strategiska kapaciteten att fastställa nationens politiska agenda genom

att utnyttja det handlingsutrymme konstitutionen medger honom beträffande

val av politiska handlingsmöjligheter och prioriteringar. Det andra består i

den taktiska förmågan att förhandla och träffa politiska överenskommelser så

att denna politik vinner såväl kongressens som den allmänna opinionens

gillande samt att den därefter implementeras av den federala byråkratin. 64

Presidenten är den utan jämförelse viktigaste aktören inom utrikes- och

säkerhetspolitiken och hans maktbefogenheter är mer långtgående inom detta

område  än vad som är fallet beträffande det inrikespolitiska området.

Den amerikanska konstitutionen ger presidenten möjlighet att avge veto till

lagförslag som senaten presenterar honom för godkännande och underskrift.65

I övrigt ger konstitutionen presidenten relativt blygsamma befogenheter på

det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Konstitutionens andra artikel

                                                

63 Rockman Bert A.: 1997, s. 21.
64 Bowles Nigel: Government and Politics of the United States, andra upplagan (Macmillian
Press Ltd, London, 1998) s. 99.
65 Bowles Nigel: 1998, s. 129.
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förordnar presidenten som regeringens högste diplomat och ger honom rätt att

efter inhämtande av råd och samtycke från senaten träffa avtal, utnämna

ambassadörer och andra nationella ministrar samt konsuler. Konstitutionen

gör honom vidare till överbefälhavare och ikläder honom en roll som

dominerande makthavare i krig. I fred delar dock presidenten sin makt över

utrikes- och säkerhetspolitiken med kongressen, den civila och militära

byråkratin.66  Presidentens reella makt sträcker sig dock betydligt längre än så

och i praktiken har med tiden presidentens ursprungliga roll som den ledande

exekutiva makthavaren allt mer kommit att transformeras till att även

inbegripa rollen som den ledande legislativa makthavaren. 67  Högsta dom-

stolen har dessutom i en dom68 fastställt att endast presidenten äger rätt att

som representant för den federala regeringen agera inom området inter-

nationella relationer.69

”The Constitutions provisions and interpretations have combined with practise

to ensure, over time, presidential supremacy in formulation as well as

execution of American foreign policy.”70

Kort sagt; den amerikanska utrikespolitiken är, med få undantag, vad

presidenten säger den vara och han formulerar den genom att träffa avtal och

överenskommelser med andra länder, genom offentliga uttalanden, genom att

erkänna eller inte erkänna nya regeringar, genom att deltaga i internationella

konferenser, genom att projicera militär makt i olika delar av världen, genom

att uppmuntra eller avråda andra nationer till att vidtaga åtgärder och så

vidare.71

I den innersta cirkeln som omger presidenten i den process som formar

utrikes- och säkerhetspolitiken ingår olika slag av rådgivande funktioner.72

De betydelsefullaste av dessa återfinns i det nationella säkerhetsrådet (NSC).

                                                
66 Bowles Nigel: 1998, s. 383.
67 Kegley Charles W. Jr./ Wittkopf Eugene R.:  American Foreign Policy:Pattern and Process
femte upplagan (St. Martin’s Press, New York, 1996) s. 340 ff.
68 USA mot Curtiss-Wright Export Corporation, 1936.
69 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 341.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 339.
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NSC är den del av den amerikanska regeringens exekutiva gren som bär

ansvaret för utrikespolitiken73 och där presidenten är ordförande. Utöver

presidenten ingår i NSC; vicepresidenten, utrikesministern och försvars-

ministern. Chefen för CIA och ordföranden i militätledningen74 har status

som rådgivare beträffande underrättelsefrågor respektive militära frågor.

Presidenten kan nyttja sig av NSC i den omfattning han finner lämpligt och

rådets överväganden och beslut är uteslutande av en rådgivande karaktär.

Rådet utgör dock den främsta instansen för att hantera de problemområden

alla presidenter möter; informationsinsamling, problemidentifiering, kris-

hantering, beslutsfattning, koordinering av åtgärder och säkerställande att

administrationen arbetar efter presidentens direktiv. NSC är dessutom den

främsta formella mekanismen för koordinering av den enorma federala

organisationen så att den inriktas mot att forma en entydig och

sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik.75 NSC har en betydande

stabsorganisation och sekretariatet leds av den nationelle säkerhetsrådgivaren

(NSA).76 Befattningen som nationell säkerhetsrådgivare har kommit att bli en

av de allra viktigaste inom regeringen. 77 Utrikes- och försvarsministrarna sägs

handikappas av den fördel den nationelle säkerhetsrådgivaren åtnjuter genom

sin närhet till det ovala rummet och sina dagliga möten på tu man hand med

presidenten. 78

Utrikesministern är normalt, i kraft av sitt ämbete, presidentens främste

rådgivare i utrikesfrågor. Utrikesdepartementet är den enda funktion i

regeringen som har till uppgift att koordinera hela spektrat av amerikanska

aktiviteter utomlands. Departementet inrymmer dessutom USA:s kår av

professionella diplomater – Foreign Service.79 Utrikesdepartementets experter

                                                

73 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 347.
74 Chairman of the Joint Chiefs of Staff.
75 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 348.
76 Kissinger tjänstgjorde under en period som nationell säkerhetsrådgivare och tillskansade
sig då, enligt Kegley och Wittkopf, ett större inflytande över utrikes- och säkerhetspolitiken
än vad såväl utrikes- som försvarsministern utövade.
77 Bowles Nigel: 1998, s. 386.
78 Ibid.
79 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 343.
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utarbetar, på grundval av det enorma inflödet av information till

departementet, olika utrikespolitiska handlingsalternativ vilka distribueras till

presidenten, nationella säkerhetsrådet och utrikesministern. Om presidenten

finner en fråga vara av särskild vikt förbikopplas i beslutsprocessen ironiskt

nog departementets expertis då den typen av ärenden hanteras ovan deras

huvuden av presidenten, utrikesministern och några få topptjänstemän inom

departementet. Detta mönster har, under efterkrigsperioden, varit påtagligt för

frågor inom alla av utrikespolitikens områden och beträffande amerikanska

relationer till såväl allierade som motståndare.80

Försvarsministern är enligt lag utsedd att vara presidentens främste rådgivare

i säkerhetspolitiska frågor och dessutom ansvarig för att formulera en allmän

säkerhetsspolitik. Han har för dessa ändamål en betydande civil

administration inom Pentagon till sitt förfogande.81 Försvarsdepartementet är

en organisation så grundligt invävd i en struktur vilken utgörs av amerikanska

sociala, politiska och ekonomiska intressen att försvarsministerns rekom-

mendationer beträffande frågor rörande den nationella säkerheten ofta får

långtgående återverkningar inte bara inom det utrikes- och säkerhetspolitiska

området, utan även inom det inrikespolitiska området.82

2.2   Kongressens roll
”The Presidency’s single most important political relationship is that with

Congress. Here is the central link in American government. It is not a sufficient

condition of Presidential achievement that Presidents exercise strategic and

tactical leadership of Congress by winning votes for their authorizations and

appropriations legislation and for confirmation of their nominees to the

Executive and Judicial Branches, but it is necessary.”83

Kongressen är organiserad efter partitillhörighet och består av två

maktmässigt formellt likställda kammare, representanthuset och senaten, med

435 respektive 100 platser. Det parti som har majoritet i respektive kammare

                                                

80 Bowles Nigel: 1998, s. 396.
81 Bowles Nigel: 1998, s. 397.
82 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 387 ff.
83 Bowles Nigel: 1998, s. 128.
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tillsätter ordförandeposterna i såväl kammare som utskott. Valdistrikten till

representanthuset är fördelade med hänsyn till staternas folkmängd vilket gör

att en folkrik stat som Kalifornien har 52 platser medan de minst befolkade

staterna endast har en plats vardera. Antalet senatorer är dock jämnt

fördelade, två per stat.84 Kongressen utför det mesta av sitt arbete inom ramen

för utskotten. Här hålls förhör där företrädare för den exekutiva makten,

företrädare för intressegrupper och experter får lämna vittnesmål i frågor

vilka är föremål för beredning inom aktuellt utskott. Utskotten lämnar efter

slutförd beredning ifrån sig lagförslag till kammaren att besluta om.85

Representanthuset har 19 stående utskott och senaten har 17. De flesta av

dessa är i sin tur uppdelade i underutskott. De stående utskotten är i båda

kamrarna till sin karaktär endera bemyndigande eller beviljande.

Bemyndigande utskott skapar endera nya program eller modifierar redan

existerande medan beviljande utskott står för programmens finansiering. 86

Konstitutionen ger kongressen mer långtgående befogenheter över utrikes-

och säkerhetspolitiken än vad den ger presidenten. Den gör ingen skillnad på

graden av politisk makt mellan de båda kamrarna. Däremot fördelar den

kamrarnas maktbefogenheter till olika politikområden. Följaktligen hanterar

representanthuset primärt frågor rörande den ekonomiska politiken och

utrikespolitiska frågor handläggs främst av senaten i sitt utrikesutskott.87

Beträffade ratificiering av fördrag med främmande makt så möjliggör

konstitutionen för senaten att i efterhand avge sin dom över den politik

presidenten fört. För att fördragen skall träda i kraft måste senaten med två

tredjedels majoritet ge sitt godkännande.88 Senatens utrikesutskott, för övrigt

det mest inflytelserika av senatens alla utskott, bär ansvaret för genom-

förandet av de utredningar och utskottsförhör på vilka senaten baserar sitt

ställningstagande.89

                                                
84 Bowles Nigel: 1998, s. 137.
85 Bowles Nigel: 1998, s. 146.
86 Bowles Nigel: 1998, s. 148.
87 Bowles Nigel: 1998, s. 137.
88 Bowles Nigel: 1998, s. 383, 408.
89 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 440.
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Kongressen har dessutom omfattande befogenheter beträffande finansieringen

av utrikes- och säkerhetspolitiken. Presidenten äskar medel i sina budget-

propositioner för olika utrikespolitiska områden men kongressen har full

autonomitet i beslutsfattandet. Kongressen beslutar om storlek på budgetarna,

om hur de ekonomiska medlen skall allokeras samt vilka länder och

organisationer som skall erhålla amerikanskt ekonomiskt bistånd.90

Kongressen utövar normalt sitt inflytande över hur utrtikes- och

säkerhetspolitiken utformas endera genom att sätta gränser för vad som är

politiskt acceptabelt eller genom att modifiera förslag lämnade av

presidenten. I det senare fallet hålls informella möten mellan ledande politiker

från kongressen, medlemmar ur relevanta utskott samt presidenten och

dennes rådgivare. Vid de formella utskottsförhör dit företrädare för

administrationen kallas att vittna ges ytterligare möjlighet att påverka

politikens utformning. På grundval av vittnesuppgifterna gör utskotten en

bedömning och uttalar därefter i vilken omfattning administrationen har stöd

för sin politik av kongressen. 91

Kongressen som instutition är dock behäftad med vissa svagheter vilket gör

att den har svårt att i praktiken fullt ut göra sig gällande i konkurrensen med

presidentadministrationen när det gäller att styra utformningen av utrikes- och

säkerhetspolitiken. Kegley och Wittkopf anför tre interagerande faktorer vilka

begränsar kongressens förmåga att agera. Dessa faktorer är; trångsynthet,

organisatorisk svaghet och brist på expertis. Beträffande trångsyntheten

hävdar Kegley och Wittkopf att kongressen i högre grad  orienterar sig mot

inrikespolitiska frågor än frågor av utrikespolitisk karaktär. Detta beror på att

representanthusets samtliga 435 medlemmar och en tredjedel av senatorerna

varannat år måste kandidera till omval för att kunna behålla sina platser. Ett

kontinuerligt engagemang i processer för återval skapar en press att engagera

sig djupare i inrikesfrågor än utrikesfrågor. Dessutom tillsätts presidenten

efter en nationell valprocedur medan senatorer och medlemmar i

representanthuset har valkretsar som är betydligt mer geografiskt begränsade

                                                
90 Bowles Nigel: 1998, s. 410.
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och följaktligen ligger kongressledamöternas primära politiska intressen ofta

på det inrikespolitiska planet och då gärna i frågor med någon form av lokal

anknytning till det egna valdistriktet.92

Vad gäller svagheter i kongressens organisation så är de intimt förknippade

med den fragmenterade ansvarsfördelningen rådande mellan kongressens

utskott. Hälften av representanthusets och senatens stående utskott utövar

någon form av jurisdiktion inom det utrikespolitiska området. Kongressens

process för beslutsfattning, offentliga debatter med efterföljande votering, är

inte heller den särskilt väl anpassad för att kunna åstadkomma  koordinerade

och väl sammanhängande utrikespolitiska utspel. 93

Kongressen är i jämförelse med presidentadministrationen betydligt sämre

tillgodosedd beträffande tillgången på teknisk expertis. Individuella kongress-

medlemmar kan dock, inom ramen för jurisdiktionen hos något av de utskott

de verkar inom, specialisera sig och utveckla betydande kompetens inom

avgränsade områden. Detta gäller framför allt representanhusets medlemmar,

senatorerna är dock vanligtvis generalister.94 Kongressens medlemmar kan

således inte vara experter inom alla de politikområden de kommer i kontakt

med – men denna förmåga besitter den exekutiva makten. När expert-

kunskaper saknas vänder sig kongressens ledamöter till den exekutiva makten

för att erhålla information. Denna tendens är särskilt uttalad inom det utrikes-

och säkerhetspolitiska området.95

”The rise of the new partisanship has created a paradox: the United States

enjoys unparalleled power on the world stage, but presidents are finding it

harder to mobilize support for their foreign policies. They can no longer

assume that Congress and the public will follow their lead.”96

                                                                                                                              
91 Bowles Nigel: 1998, s. 383.
92 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 433, Bowles Nigel: 1998, s. 136.
93 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 435.
94 Bowles Nigel: 1998, s. 147.
95 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 439.
96 Lindsay James M.: ”The New Partisanship: the Changed Politics of American Foreign
Policy” http://www.usinfo.state.gov/journals/itps/0900/ijpe/pj521lind.htm , 2001-03-26.
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En annan betydande faktor som försvårar såväl kongressens som

presidentadministrationens handläggning av utrikes- och säkerhetspolitiska

ärenden är den tendens till ökade partipolitiska motsättningar inom

kongressen som allt tydligare har gjort sig gällande efter kalla krigets slut.

Det finns bedömare som menar att utrikes- och säkerhetspolitiken allt oftare

används i syfte att vinna partipolitiska poäng och att det efter Sovjetunionens

fall finns ett större utrymme för att ge uttryck för partipolitiskt grundad

oenighet beträffande mål och medel i den amerikanska utrikes- och

säkerhetspolitiken. 97

2.3  Den allmänna opinionens roll
”No president is obliged to abide by the dictates of public opinion….He has a

responsibility to lead public opinion as well as respect it – to shape it, to inform

it, to woo it, and win it. It can be his sword as well as his compass.”98

För att erhålla ett stabilt konsensus för en långsiktig utrikes- och

säkerhetspolitik måste en president inte bara övertyga medlemmar ur sin egen

administration och kongressen om att hans politik är noggrant övervägd, han

måste dessutom övertyga den allmänna opinionen. 99 Det finns dock bedömare

vilka vill göra gällande att den amerikanska allmänhetens intresse för utrikes-

och säkerhetspolitik, vilket var skattat som högt under kalla kriget, efter

Sovjetunionens fall är under stadigt avtagande och att inrikespolitiska frågor i

allt större omfattning i stället engagerar den amerikanska allmänheten. 100

Den amerikanska allmänna opinionen kan beträffande utrikes- och säkerhets-

politiska frågor indelas i tre läger; politiska påverkare, intresserade och det

stora flertalet. Gruppen politiska påverkare, vilken utgör cirka två procent av

befolkningen, utgörs av individer med kunskap om politikområdet och som

dessutom står i kontakt med beslutsfattare. Den andra gruppen, intresserade,

har i likhet med den första gruppen kunskaper i ämnet men har inte

                                                

97 Ibid.
98 Citat av Kennedys rådgivre Theodore Sorensen (1963) så som det återges i Kegley och
Wittkopf: 1996, s. 287.
99 George: 1980, s. 235.
100 Lindsay: 2001.
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nödvändigtvis kontakt med beslutsfattare. Denna grupp utgör uppskattnings-

vis mellan fem och tio procent av den amerikanska befolkningen. 101 Det finns

en markant attitydskillnad om hur utrikespolitiken skall föras mellan den

första gruppen och gruppen det stora flertalet. De politiska påverkarna stödjer

i större utsträckning en aktivt förd utrikespolitik av vad som är fallet med det

stora flertalet.102

Generellt anses den allmänna opinionen vara konservativ till sin karaktär och

ha en hämmande effekt på politiska förändringar. Det anses vara svårare att få

den allmänna opinionen att acceptera förändringar än att få den att samtycka

till att bibehålla status quo.103 En engagerad allmän opinion kan dock indirekt

påverka utrikespolitikens inriktning. Attityder och uppfattningar inom den

allmänna opinionen kan tjäna som källa för beslutsfattare och påverka deras

sätt att uppfatta den internationella miljön och de handlingsalternativ den

erbjuder.104

Enligt George är den amerikanska allmänna opinionen otålig till sin karaktär

och förväntar sig snabba resultat och återkommande utfästelser om att den

politik som förs är framgångsrik. En president och hans rådgivare måste

försiktigtvis försöka komma till rätta med detta fenomen genom att framställa

meningsfulla försäkringar om att de politiska målen, den strategi och taktik

som nyttjas för att nå dem, ständigt är föremål för noggranna och objektiva

överväganden. 105

2.4  Slutsatser
”A President must, however, also accept that other politicians in other

institutions have their own separate bases of legitimacy and power, their own

perspectives upon policy and politics, and their own priorities. A President

                                                

101 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 283.
102 Ibid.
103 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 290.
104 Kegley och Wittkopf: 1996, s. 289.
105 George: 1980, s. 258.
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cannot lead unless he appreciates the perspectives of other elected politicians,

and accepts their legitimacy.”106

I den process där den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken utformas

utgör presidenten och hans rådgivare, främst rådgivarna ingående i det

nationella säkerhetsrådet, de viktigaste aktörerna. Denna grupp kan dock inte

på egen hand utforma och föra utrikespolitiken, processen är betydligt mer

komplex och mångfasetterad och omöjliggör ett sådant förfarande. För att

erhålla det stabila konsensus som erfordras för att möjliggöra en långsiktig

och sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik krävs omfattande inter-

aktion mellan främst presidentadministrationen och kongressen, där senatens

utrikesutskott intar en avgörande roll. Men inte heller den allmänna opinionen

får förbigås utan att vederbörlig hänsyn tas till denna viktiga grupp.

Presidenten måste övertyga om värdet av att nå de satta politiska målen – att

det ligger i det nationella intresset. Han måste dessutom övertyga om att han

har en lösning på hur att förfara i syfte att uppnå de politiska målsättningarna

– att han förstår att i förhållande till andra aktörer rätt nyttja de medel och

metoder som står till förfogande.

3 Analys av amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik kopplad
          till EU:s militära krishanteringsförmåga

3.1   Verbal politik förd under Clintonadministrationen

Nedan återges i kronologisk ordning, i form av referat och citat, ett urval av

uttalanden ur pressmeddelanden, kommunikéer, tal och dokument vilka jag

anser vara representativa för den verbala politik Clintonadministrationen fört

med anledning av EU:s militära krishanteringsförmåga under år 2000.

En ny utgåva av Clintonadministationens strategiska rapport: ”A National

Security Strategy for a New Century” distribuerades av Vita Huset i

december 1999. I det tredje kapitlet, Integrated Regional Approaches, står

                                                
106 Bowles Nigel: 1998, s. 98.
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under rubriken Europe and Eurasia att läsa om hur USA avser stödja

säkerheten i dessa regioner. Rapporten fastslår att NATO fortsatt utgör

ankaret för amerikanskt engagemang i Europa och att organisationen

dessutom är av avgörande betydelse för den transatlantiska säkerheten.

Beträffande fortsatt amerikanskt engagemang uppger rapporten:

”We will maintain approximately 100.000 military personnel in Europe to

fulfill our commitments to NATO, provide a visible deterrent against

aggression and coercion, contribute to regional stability, respond to crises,

sustain our vital transatlantic ties and preserve U.S. leadership in NATO." 107

Beträffande europeisk integration så uppger rapporten att USA lämnar ett

starkt stöd till en fortsatt europeisk integration inom ramen för EU och att

man stöder EU:s utvidgning. Rapporten ger dock inga uppgifter i övrigt

beträffande ESDP och den amerikanska inställningen därtill.

Biträdande utrikesministern för europeiska frågor, Marc Grossman, anger i ett

anförande vid en presskonferens om USA:s förhållande till EU, arrangerad av

utrikesdepartementet den 12 januari, att några av de politiska utmaningar

vilka administrationen arbetat med under 1999 även kommer att kvarstå

under 2000. Som en sådan utmaning nämner Grossman utvecklingen av

förhållandet mellan NATO och ESDP.

”There’s work to do in the relationship between the United States and the

European Union. There are some outstanding issues at NATO, like how much

farther and how we go forward with ESDP, the European Security and Defense

Policy.”108

Han säger vidare om USA:s målsättning med EU-samarbetet att man

eftersträvar ett partnerskap där USA och EU tillsammans kan agera på den

globala arenan.

”…we want to take this relationship, if you will, to the next level, which is

where Europe and the United States, as partners; will work on issues outside of

                                                
107The White House: ”A National Security Strategy for a New Century”, december, 1999,
s.29.
108 State Department Foreign Press Center Briefing: ”U.S.-Europe Partnerships in 1999 and a
Look Ahead to 2000.” http://www.usis.it/file2000_01/alia/a0011215.htm, 2001-03-27. s. 3.
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Europe - North Korea, drugs, trafficking of women and children, Africa.

Working together with the European Union, we can really accomplish a lot. It

doesen’t mean that the European Union, the United States, won’t have separate

policies. What it means is that when we work together with Europe, we can

really accomplish things, and when we’re not working together with Europe,

our value added is really diminished.”109

Vid den efterföljande frågestunden ställde en företrädare för en kinesisk (sic!)

nyhetsbyrå en fråga om vilka negativa inverkningar på NATO EU:s sökande

efter ett försvarskoncept kan komma att få. Grossman säger i sitt svar att det

viktiga i sammanhanget är vilka positiva inverkningar för NATO ESDP kan

komma att innebära. Han anger vidare att USA stödjer en utveckling inne-

bärande en förstärkning av ESDP. Det ligger dock en utmaning i, fortsätter

Grossman, att omsätta Headline Goal i praktiken. Är det överhuvd taget

möjligt för EU att nå upp till satta mål? Kommer europeiska stater verkligen

att skjuta till de ekonomiska medel som krävs? Kommer det portugisiska

ordförandeskapet att kunna skapa rätt sorts länkar mellan NATO och EU? Så

lyder frågorna inför 2000. Grossman avslutar sedan sitt svar med att ange att

han ser positivt på utvecklingen och att han tror att ESDP kommer att

innebära en förstärkning av det transatlantiska partnerskapet.

USA:s permanente representant vid det Nordatlantiska Rådet, ambassadör

Alexander Vershbow, anger i ett tal den 20 januari i Wilton Park, England, att

ESDI110 förefaller vara ett ämne som väcker debatt på båda sidor Atlanten.

Han säger vidare att det är sant att, efter livliga diskussioner inom NATO,

USA inte är överens med de allierade EU-staterna om hur utvecklingen skall

fortgå. Men, säger han vidare, USA stöder konceptet som sådant även om

man har avvikande mening om hur det rent praktiskt skall genomföras.

”ESDI, properly managed, will strengthen the Alliance, provide for a more

balanced transatlantic partnership, and benefit all Allies. This should not be a

question of choosing between the U.S. and Europe  for any of us. Rhetoric in

                                                
109 Ibid.
110 Vershbow använder här konsekvent, och enligt mitt förmenande felaktigt, akronymen
ESDI för att beteckna den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken – ESDP.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Beteckning
ChP 99-01 2001-06-18 19 100:1057
Örlkn Lars Hall Sida 37 av 76

that direction needs to be curbed. The basic truth, again is that Europe and

North America do better when we act together.”111

Vershbow hävdar att det amerikanska stödet för ESDI inom ramen för EU

väsentligen är baserat på fyra punkter; NATO först, förmågor, deltagande och

samarbetsformer mellan EU och NATO.112

Med NATO först, menar Vershbow, att i en krissituation skall det inte behöva

råda några meningsskiljaktligheter om vilket instrument som skall nyttjas.

Om USA är berett att deltaga skulle det inte då vara oklokt, eller rent av

farligt, att  tacka nej?

Beträffande förmågor argumenterar Vershbow att ett ESDI inom ramen för

EU utan betydande militära förmågor inte är mycket värt. EU:s militära

målsättning, Headline Goal, som beslutades i Helsingfors december 1999

anger han vara lovvärt. Han betonar dock vikten av att undvika att EU och

NATO får två separata militära planeringssystem vilket skulle kunna leda till

att två olika standarder utvecklas; en för EU-styrkor och en för alliansens

övriga styrkor.

Avseende deltagande så nämner Vershbow att lämpliga arrangemang med

nödvändighet måste vidtagas så att de sex europeiska NATO-länder vilka inte

är medlemmar i EU kan involveras i planering och operationer.

Vershbow framhåller avslutningsvis att maximal transparens måste råda

mellan NATO och EU i den utvecklingsprocess av EU:s institutionella

säkerhetsarkitektur som pågår. Former för samarbete måste skapas för att

kunna utveckla de arrangemang och procedurer som krävs för att relevanta

NATO-resurser skall kunna erbjudas EU.

I ett tal den 26 januari av USA:s ambassadör vid EU, Richard Morningstar,

till Europaparlamentet om amerikanska relationer till EU uttalar han ett starkt

amerikanskt stöd för ESDP sett som ett europeiskt försvarssystem som stärker

                                                
111 Vershbow Remarks on ”Preserving the Transatlantic Link”
http://www.usis.it/file2000_01/alia/a0012408.htm, 2001-03-27, s. 6.
112 Ibid. s. 5.
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NATO. Det finns dock vissa frågetecken som enligt Morningstar återstår att

reda ut. Det första är frågan om utveckling av former för samarbete mellan

EU och NATO. Det andra rör oklarheter om hur att i processen inkludera de

stater i alliansen som inte är EU-medlemmar. Den tredje frågan gäller om EU

verkligen har förmåga att finansiera och implementera detta politiska initiativ;

är den politiska viljan lika stark när budgetförhandlingarna tar vid?

Morningstar avslutar med att konstatera att detta inte är några lätta frågor, att

det kommer att ta tid att reda ut och att det kommer att krävas tålamod.113

USA:s ambassadör i Österrike, Kathryn Walt Hall, berör i ett tal till den

Österrikiska Diplomatiska Akademien i Wien den 27 januari utvecklingen av

ESDP. Hon inleder med att säga att USA välkomnar EU:s ansträngningar att

utveckla en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik som ett sätt

att öka det europeiska bidraget till den gemensamma säkerheten.

”This is a process that will require all EU members to come forth with the

financial commitment, logistical structures, and cross-border cooperation

necessary to mount credible force - even in an Kosovo-like situation. Greater

European planning, operations, and response capabilities - coordinated with

NATO but capable of operation independently when appropriate - will allow us

to confront future dangers more effectively.”114

Vidare varnar hon för att EU måste tillse att dess förmågor inte endast utgörs

av Potemkinkulisser. Hon hävdar dessutom att EU tillsammans med NATO

måste definiera former för samverkan vilka möjliggör att planering,

beslutsfattande och genomförande av operationer löper friktionsfritt utan att

skapa klyftor eller spänningar mellan organisationerna eller deras

medlemsstater. Ambassadör Walt Hall betonar vidare att EU måste utveckla

former för att möjliggöra för europeiska NATO-stater vilka inte är

medlemmar i EU att deltaga i planering och utförande av operationer vilka

påverkar dessa staters intressen.

                                                
113 Tal av Richard Morningstar: ”EU-U.S. Relations: Priorities and Policies in the New
Millenium” http://www.usis.it/file2000_01/alia/a0012705.htm, 2001-03-27. s. 3.
114 Tal av Kathryn Walt Hall: ”The Euro-Atlantic Relationship for the 21st Century: Destinies
Linked to Security, Democracy, and Prosperity.”
http://www.usis.it/file2000_01/alia/a0012811.htm, 2001-03-27. s. 5.
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Biträdande utrikesministern för politiska frågor, Thomas R. Pickering, säger i

ett tal den 4 februari till det Slovakiska Utrikespolitiska Samfundet att USA

stöder Europeiska Unionens dröm om en stark och enig gemensam säkerhets-

och försvarspolitik.

”Done right, ESDP can strengthen all of us.”115

Men även Pickering pekar på fyra frågeområden som måste lösas; Nato först,

förmågor, deltagande och samarbetsformer mellan NATO och EU. Innehållet

i dessa frågeområden är i sak identiskt med vad Vershbow i sitt tal den 20

januari framförde i Wilton Park, England. Pickering avslutar:

” In short, ESDI is the issue we have to get right, with all members of the

transatlantic community playing a role and having a voice.”116

USA:s försvarsminister, William S. Cohen, uttalar sig under den 36:e

säkerhetspolitiska konferensen i München den 5 februari. Han hävdar i detta

uttalande att innevarande år kommer att vara kritiskt för att tillse att både

NATO och EU utvecklas åt samma håll, att nationerna i NATO och EU håller

jämna steg i denna utveckling och att transatlantisk säkerhet fortsätter att tillta

i styrka. Detta är målsättningar som inte enbart är önskvärda, de är dessutom

fullt möjliga att uppnå hävdar Cohen. Han fortsätter:

”A coherent European capacity to act in its security interests should multiply

NATO’s power, not divide it. We believe that every step toward an ESDI

should  meet that test. In short, a stronger Europe strengthens NATO. A

stronger NATO will, in turn, strengthen Europe.”117

Detta innebär, menar Cohen, att europeiska stater måste förbättra förmågan

hos sina militära styrkor genom att investera mer och snabba på genom-

förandet av försvarsreformer. Cohen påpekar att NATO-stater vilka inte är

                                                
115 Tal av Thomas R. Pickering: ”Future of Transatlantic Community”
http://www.usis.it/file2000_02/alia/a0020404.htm, 2001-03-27. s. 4.
116 Ibid.
117 Tal av William S. Cohen: ”European Security and Defense Identity”
http://www.usis.it/file2000_02/alia/a0020714.htm, 2001-03-27. s. 3.
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EU-medlemmar måste erbjudas möjlighet att meningsfullt deltaga i ESDI118

beträffande planering och förberedelser inte bara som åskådare.

 ”Both organisations can grow stronger, but only if they grow together, not

apart.”119

Cohen avslutar med att säga att NATO-medlemmar såväl som andra deltagare

i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik måste prioritera sina

försvarsansträngningar till konkreta mål som rimligtvis kan uppnås. EU:s

lovvärda Headline Goal är, menar Cohen, möjligt att uppnå 2003 – men bara

om det görs en plan där europeiska stater åläggs att nå delmål under 2001 och

2002.

Efter ett möte med med den brittiske utrikesministern Robin Cook den 9

februari gör Madeleine K. Albright ett uttalande där hon förmedlar en positiv

syn på utvecklingen av de europeiska säkerhetsinitiativen:

”I would like to say that America should give a warm welcome to the

initiatives that are beeing taken on European security. First of all, we are clear

that NATO remains first. NATO will be the only organisation charged with

territorial defense, and NATO will be our organisation of choice for handling

crisis management.”120

Därefter säger hon att de förmågor som nu utvecklas inom Europeiska

Unionens säkerhetsinitiativ är förmågor som inte enbart kommer att vara

bundna till Europa, de kommer även att vara tillgängliga för NATO. Hon

säger också att Europeiska Unionen kommer att ha en förmåga att hantera

vissa kriser utan att alltid behöva ringa upp USA för att be om hjälp. Albright

tillägger att hon tror att nuvarande utveckling är bra för både USA och

Europa. Att resultatet kommer att bli ett stärkt NATO och att basen för ett

transatlantiskt partnerskap kommer att stärkas.

                                                
118 Cohen använder här ESDI även när han menar ESDP.
119 Tal av William S. Cohen: ”European Security and Defense Identity”
http://www.usis.it/file2000_02/alia/a0020714.htm, 2001-03-27. s. 3.
120 Uttalande av Madeleine K. Albright, http://www.usis.it/file2000_02/alia/a0021010.htm,
2001-03-27. s. 3.
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Den 9 mars kallades biträdande utrikesministern för europeiska frågor, Marc

Grossman, att vittna inför senatens utrikesutskott, underutskottet för

europeiska frågor, om utvecklingen av ESDI. Grossman uppger här att vissa

oroar sig för att ESDI kommer att försvaga NATO, men om vi gör det rätt,

menar Grossman, kommer NATO att stärkas och amerikanska intressen att

tillgodoses.

”The critical issue is that we and the EU share a common vision of the

indivisibility of our security interests. We’ve successfully met the security

challenges of past fifty years through this shared commitment. As long as we

continue to ”be in this together” and create the right institutional framework,

ESDI and ESDP can strengthen the Alliance. I know NATO Secretary General

Lord Robertson and EU HiRep Solana share that commitment.”121

Grossman delger även Clintonadministrationens syn på hur arbetet med att

utveckla de europeiska militära förmågorna bör fortskrida:

”First, we must keep the focus on improving military capabilities through the

Defense Capabilities Initiative. Building real, new capabilities is hard,

expensive and takes time. But without them, there is no ESDI, no ESDP, no

Headline Goal. The Alliance will be unbalanced and weaker.”122

Grossman avslutar med att konstatera att ESDI kan öka det europeiska

bidraget till det gemensamma försvaret. Det kan erbjuda en möjlighet till att

avlasta USA beträffande landets nuvarande åtaganden och det kan stärka det

transatlantiska partnerskapet, vilket utgör ett vitalt nationellt intresse.

Kallad att vittna inför samma forum – senatens utrikesutskott, underutskottet

för europeiska frågor, den 9 mars – avger den biträdande försvarsministern

för internationella säkerhetsfrågor, Franklin Kramer, sitt vittnesmål om ESDI.

Kramer betonar vikten av att betrakta processen att utveckla de europeiska

militära förmågorna som en helhet:

”Indivisibility of security. In building the European capabilities, we must not

weaken NATO, the most successful and enduring multinational alliance in the

                                                
121 Uttalande av Marc Grossman, http://www.usis.it/file2000_03/alia/a0030914.htm,
2001-03-27. s. 3.
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history. There needs to be not only a private conviction, but a frequent public

affirmation, that both European and American governments are commited to

the idea that NATO must continue to be a strong and effective instrument of

security for the Euro-Atlantic area and the principal forum for political, as well

as military, cooperation on security matters.”123

Kramer säger vidare att NATO och EU, även fortsättningsvis,  kommer att

behålla sitt inbördes formella oberoende beträffande beslutsfattning, men i

praktiken måste det finnas former för ett nära samarbete. En ömsesidig

öppenhet och en väl utvecklad koordination organisationerna mellan

garanterar ett gott samarbete. I de fall NATO inte kommer att vara engagerat

så måste med nödvändighet Europa besitta såväl den militära förmågan att

agera som förmågan att fatta beslut om och leda en operation. Därför förordar

Kramer en snabb utveckling där fokus inriktas på att utan vidare dröjsmål

etablera och formalisera de erfoderliga former för samarbete som krävs för att

försäkra sig om att NATO:s och EU:s processer kommer att ha ömsesidiga

synergieffekter.

Vid WEU Institute for Security Studies; Transatlantic Forum i Paris den 18

maj håller USA:s permanente representant vid det Nordatlantiska Rådet,

ambassadör Alexander Vershbow, ett tal där han delger Clinton-

administationens syn på hur ESDI och ESDP förhåller sig till varandra:

”ESDP does not take the place of ESDI in our view, but gives it an added

dimension. The objective, whatever you call it, should be to improve our

collective capacity, and increase the range of options, for solving European

security problems. If this goal is achieved, it should be a ”win-win” for Europe

and for the transatlantic relationship: more capabilities for NATO operations, a

more effective EU ability to manage crises when NATO is not engaged, and a

more balanced partnership between the United States and Europe, inside and

outside of NATO.”124

                                                                                                                              
122 Ibid. s. 4.
123 Uttalande av Franklin Kramer, http://www.usis.it/file2000_03/alia/a0031011.htm,
2001-03-27. s. 7.
124 Tal av Alexander Vershbow: ”European Defense: European and American Perceptions”
http://www.usis.it/file2000_05/alia/a0051907.htm, 2001-03-27. s. 3.
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Vershbow uttrycker en oro för hur utvecklingen av ESDP skall föras vidare,

han pekar på ett antal problemområden där lösningar snarast måste utarbetas.

Det första problemområdet är huruvida EU är berett att i nära samarbete med

NATO närmare definiera och implementera Headline Goal.  Det andra gäller

försvarsplanering vilket enligt Veshbow endast utgör ett av de institutionella

samarbetsområden vilka behöver etableras och utvecklas mellan EU och

NATO inom kommande sexmånadersperiod. Det krävs också, påpekar

ambassadören, åtgärder för att på en reguljär basis inbegripa de sex

europeiska NATO-stater vilka inte är EU-medlemmar i processer för politiskt

beslutsfattande, militär planering och genomförandet av EU-ledda militära

operationer.

Därefter återkommer Vershbow till frågan om former för samarbete där han

påpekar att NATO och EU så som två separata och autonoma institutioner är

tvungna att utveckla mekanismer för politiska konsultationer och praktiskt

samarbete på alla nivåer. Som exempel nämner han; gemensamma råd,

arbetsgrupper och kontakter mellan enskilda befattningshavare på olika

nivåer. Dessutom behöver praktiska och vederhäftiga arrangemang vidtagas

för att NATO:s resurser och förmågor för planering skall kunna komma EU

tillgodo när så bebövs.

Vershbow hävdar att inom de kommande veckorna och månaderna 125 måste

européerna tänka igenom varför ESDP är viktigt för dem. Är ESDP endast ett

abstrakt uttryck för ett politiskt experiment, det sista steget för att komplettera

den europeiska integrationen? Eller är ESDP att betrakta som ett konkret

verktyg för att komma till rätta med reella europeiska säkerhetsproblem:

”If ESDP is mostly about European construction, then it will focus more on

institution building than on building new capabilities, and there will be a

tendency to oppose the ”interference”of NATO and minimize the participiation

of non-EU Allies. The danger here is that, if autonomy becomes an end in

itself, ESDP will be an ineffective tool for manging crises, and transatlantic

tensions will increase. If on  the other hand, the EU’s primary goal is to solve

European security problems, with ESDP as a means to that end, then Europe

                                                
125 Notera att detta tal hölls inför det förestående Europeiska Rådet i Feira.
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will have a new dynamic and effective tool to deal with the changing security

needs of the continent. In this case, the EU will wellcome cooperation with

NATO and the contributions of the non-EU Allies, and NATO will have a

stronger European pillar in the process.”126

Vershbow avslutar med att säga att USA har ett genuint intresse av att ESDP

blir ett lyckat koncept och av ett ökat europeiskt ansvarstagande inom NATO:

”If NATO and the EU can find practical solutions to the unfinished business I

have described today, then this will be the start of a beautiful, 21st century

marriage.”127

Med anledning av det Europeiska Rådet i Feira gör president Clinton den 20

juni ett uttalande där han ger uttryck för sitt gillande över de beslut som

tagits:

”I welcome the progress the European Union made at the Feira Summit to

develop a common security and defense policy. It will strengthen Europe’s

ability - and responsibility - to act in times of crisis. It will improve

cooperation between the European Union and NATO. It will advance European

unity while maintaining the vitality of the transatlantic Alliance. I look forward

to early implementation of the agreed steps, including the establishment of

NATO-EU working groups and regular meetings with non-EU Allies.”128

Utrikesminister Madeleine K. Albright gör den 14 september ett press-

utalande efter en arbetslunch i New York med EU:s kommissionär för

utrikesfrågor Chris Patten och EU:s höge representant för den gemensamma

utrikes- och säkerhetspolitiken Javier Solana. Albright  säger att den

produktiva dialog som förs om ESDP fortsätter och att en gemensam

grundsyn utgör den bas ifrån vilken arbetet bedrivs. En grundsyn innebärande

en förstärkning av både de europeiska förmågorna och den transatlantiska

länken. Hon säger vidare att det gemensamma arbetet kommer att fortsätta för

att försäkra  att de former för samarbete mellan NATO och EU som nu

                                                

126 Tal av Alexander Vershbow: ”European Defense: European and American Perceptions”
http://www.usis.it/file2000_05/alia/a0051907.htm, 2001-03-27. s. 4-5.
127 Ibid. s. 5.
128 Uttalande av president Clinton, http://www.usis.it/file2000_06/alia/a0062004.htm,
2001-03-27. s. 1.
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etableras kommer att medföra synergieffekter för båda institutionerna och för

att stödja att NATO-länder vilka inte är EU-medlemmar får tillträde vid EU:s

säkerhetsöverväganden.

Albright ger även uttryck för att relationerna mellan USA och EU är goda:

”…the U.S. and EU partnership is strong and growing stronger. The range of

issues we invariably discuss underscores the depth and breadth of our

relationship.”129

I ett tal i Oslo den 25 september inför den Norska Atlantkommitten framför

USA:s permanente representant vid det Nordatlantiska Rådet, ambassadör

Alexander Vershbow, beträffande frågan om militär förmåga inom EU att det

är väsentligt att europeiska försvarsmakter anskaffar och implementerar en

del av de sofistikerade militära förmågor som endast USA och några få

allierade stater kunde uppvisa under flygkriget i Kosovo. Han exemplifierar

med; precisionsstyrda vapen, elektronisk krigföring och obemannade

spaningsplattformar. Han säger vidare att det vore oklokt av EU och politiskt

ohälsosamt för NATO att göra en framtida arbetsfördelning där européer

endast är rustade för lätta fredsbevarande operationer, medan USA har att

genomföra den högintensiva krigföringen.

Han säger att införandet av nya militära förmågor är kostsamt:

”…for many European nations, increased defense spending will be necessary.

With Europe prosperous and at peace, publics and parliaments may see little

reason to increase defense budgets. Political leaders, however, have a

responsibility to make the case if they are serious about creating an effective

European defense capability and a more balanced transatlantic partnership.”130

Rörande frågan om försvarsplanering lämnar Vershbow ett konkret förslag.

Han säger att den mest logiska och enkla lösningen är att låta NATO:s system

för försvarsplanering även omfatta EU:s Headline Goal.

                                                
129 Uttalande av Madeleine K. Albright, http://www.usis.it/file2000_09/alia/a0091404.htm,
2001-03-27. s. 2.
130 Tal av Alexander Vershbow: ”The United States, NATO and Europe: Building a More
Balanced Partnership” , http://www.usis.it/file2000_09/alia/a0092707.htm, 2001-03-27. s. 6.
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”Most of the 18 Allies who participate in that system are ready to do so. The

four EU members who are not in NATO already participate in some aspects of

NATO defense planning through the Partnership for Peace. The problem is that

France is less integrated than these four non-Allies. But I am hopeful that

pragmatic solution can be found.”131

Vershbow avslutar med att framföra att om EU menar allvar i frågan om att

förbättra den gemensamma förmågan att möta framtida utmaningar på det

säkerhetspolitiska området, och den eftersträvade autonoma militära för-

mågan inte bara visar sig vara ett självändamål, då säger han sig vara säker på

att det finns lösningar inom räckhåll:

”…I am confident that we will find solutions that produce a stronger Europe

and a stronger transatlantic link. That will provide the basis for a more

balanced transatlantic security partnership that should be our common goal for

the 21st century.”132

Försvarsminister William Cohen uttalar sig vid ett informellt möte mellan

NATO:s försvarsministrar den 10 oktober i Birmingham, England. Här

betonar han att EU:s strävan att utveckla sin egen säkerhets- och

förvarspolitik, med en miltär förmåga som bas, har USA:s helhjärtade stöd:

”Let me be clear on America’s position: We agree with this goal – not

grundingly, not with resignation, but with whole-hearted conviction … the

United States actively supports European efforts to increase and improve their

contribution to collective defense and crisis response operations within NATO

(through the ESDI), and to build a capability (through the ESDP) to act

militarily under the EU where NATO as a whole is not engaged .”133

Beträffande frågan om försvarsplanering ger Cohen ett konkret förslag. Han

lanserar ett koncept han benämner: ”European Security and Defense Planning

System”134 (ESDPS). Rent praktiskt skulle ESDPS, enligt Cohen, innebära en

gemensam och ömsesidig planeringsprocess mellan NATO och EU, möjlig-

görande för samtliga 23 NATO- och EU-medlemsstater att följa upp hur de

                                                
131 Ibid.
132 Ibid. s. 7.
133 Uttalande av William Cohen, http://www.usis.it/file2000_10/alia/a0101707.htm,
2001-03-27. s. 2-3.
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andra staterna förfar för att uppnå de respektive målsättningar de förbundit sig

att uppfylla inom de båda organisationerna. Cohen gör även gällande att det

inte skulle finnas någon motsättning i att ge de fyra ickeallierade EU-

medlemsstaterna en långtgående insyn i NATO:s försvarsplanering och de

åtta NATO-staterna vilka inte är EU-medlemmar motsvarande insyn i EU:s

Headline Goal process och dessa respektive staters status som ståendes

utanför NATO eller EU:

”Simply put, the issue is creating a rational, cooperative, complementary

NATO-EU approach to building security across the Euro-Atlantic community;

it is not about bringing four of the 15 EU members into NATO through the

back door, or six of the non-EU NATO members into the EU.”135

Vid en presskonferens efter NATO:s informella försvarsministermöte den 10

oktober återkommer Cohen till frågan om försvarsplanering och han betonar

där ytterligare den amerikanska uppfattningen:

”What we don’t want to see is a separate planning bureaucracy established that

is independent and separate from that of NATO itself. So, this is a position that

is consistent with what I have advocated before; that the U.S. supports

ESDIODP [European Security Defence Identity or Defence Policy], provided it

is consistent with NATO requirements and responsibilities.”136

Den amerikanske ambassadören vid Europeiska Unionen, Richard

Morningstar, betraktar i sitt tal vid Harvards Center för Europeiska Studier

den 13 oktober, ESDP placerat i ett bredare sammanhang än enbart gällande

dess relationer till NATO och till USA genom NATO. Han hävdar att ESDP

kommer att medföra ett mer konsekvent, förutsägbart och effektivt europeiskt

agerande gentemot hot och kriser globalt. Han beskriver i målande termer en

vision där han i EU ser en framtida effektiv global aktör på den utrikes- och

säkerhetspolitiska arenan. Snarlik den position EU idag intar inom den

ekonomiska sektorn. Om fördelarna med detta fortsätter Morningstar:

                                                                                                                              
134 Ibid. s. 6.
135 Ibid. s. 6-7.
136 Uttalande av William Cohen, http://www.usis.it/file2000_10/alia/a0101211.htm,
2001-03-27. s. 2.
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”This offers the U.S. an opportunity for a global partner, one which shares our

bedrock values: peace, stability, democracy, market economies, human rights.

The benefits of such a partnership can be seen today in the Balkans…. If the

requisite military capabilities are fielded, …the EU could serve as an exellent

partner, not only for crises wihin Europe and its periphery, but also beyond. A

fully capable EU, with skills across all facets of crisis prevention and response,

would be a welcome addition to the globe’s crisis management toolbox. ”137

För att denna vision skall kunna realiseras förutsätts dock, menar

Morningstar, att EU agerar som en jämställd partner. Detta innebär inte bara

att man utvecklar den militära förmåga som krävs, EU måste därutöver

utveckla en samsyn och en politisk vilja om att axla ett globalt ansvar. EU

kan inte undvika de svåra utmaningarna utan måste ta sig an uppgifter

organisationen helst skulle vilja avstå ifrån.

Utrikesminister Madeleine K. Albright uttalar sig den 20 november i positiva

ordalag efter EU:s kapabilitetskonferens samma dag. Albright konstaterar att

dagens konferens innebär en utveckling i positiv riktning och att USA lämnar

sitt fulla stöd.

”We welcome today’s European Union Capabilities Committment Conference

as a first step towards making the Headline Goal of a European rapid reaction

force a reality and getting the European Security and Defense Identity right.

We along with the other Allies, are working closely with the European Union

to make this initiative a success and to create a true strategic partnership

between two key western institutions – NATO and the European Union.”138

Den 1 december ger försvarsdepartementet ut sin nya rapport över strategin

gentemot Europa; ”Strengthening Transatlantic Security: A U.S. strategy for

the 21st Century”. I ett uttalande i samband med utgivningen säger biträdande

försvarsministern för europeiska frågor, Franklin D. Kramer, att rapporten har

två huvudteman; det första är att Europa fortsatt utgör ett område av vitalt

intresse för USA. Av den anledningen, anför Kramer, är ett fortsatt

                                                

137 Tal av Richard Morningstar: ”European Defense: End of Alliance or New Partnership?”
http://www.usis.it/file2000_10/alia/a0102309.htm, 2001-03-27. s. 3-4.
138 Uttalande av Madeleine K. Albright, http://www.usis.it/file2000_11/alia/a0112001.htm,
2001-03-27. s. 1.
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engagemang i de europeiska säkerhetsfrågorna  av yttersta vikt. Det andra

huvudtemat utgörs, enligt Kramer, av det faktum att det krävs en mång-

fasetterad strategi, där NATO förväntas genomföra en nära samverkan med

ett flertal instutitioner och organisationer för bland annat EU, för att

möjliggöra ett aktivt framgångsrikt engagemang i den europeiska

säkerhetskontexten. 139

I förordet till försvarsdepartementets rapport över strategin gentemot Europa

skriver försvarsminister Cohen att den transatlantiska säkerheten är odelbar

och att det är av vitalt och permanent nationellt intresse för USA att verka för

en bevarad säkerhet för sina europeiska allierade och att de allierade staterna i

Europa, i sin tur, inser att deras säkerhet ofrånkomligen är kopplad till den

nordamerikanska. I paritet med detta utgör en, inom överskådlig framtid,

fortsatt närvaro av betydande och högkvaltativa amerikanska styrkor i Europa

ett  amerikanskt nationellt intresse av vikt, fastslår Cohen. USA välkomnar

europeiska ansträngningar gällande såväl att öka bidragen till den kollektiva

säkerheten och krishanteringsoperationer inom NATO som att bygga upp en

militär förmåga under ledning av EU, när NATO inte är engagerat till sin

helhet.140

ESDP behandlas i rapportens tredje kapitel; ”NATO – The Anchor for

Transatlantic Security.”141 Där anges att USA aktivt stöder en ESDP vilken

kommer att tjäna allierades syften på båda sidor Atlanten. Vidare ger

rapporten uttryck för en förståelse för att en utveckling av en utrikes- och

säkerhetspolitik inom EU är ett naturligt, till och med oundvikligt, steg i en

fortsatt europeisk integrationsprocess. USA förklarar sig vara enigt med EU

om att NATO fortsatt kommer att utgöra grunden för det kollektiva försvaret

av organisationens medlemsstater. Rapporten fastställer vidare att ökade

europeiska militära förmågor stärker alliansen, avlastar USA från några av de

                                                
139 Uttalande av Franklin Kramer, http://www.usis.it/file2000_12/alia/a0120106.htm,
2001-03-27. s. 2.
140 Cohen William S.: ”Strengthening Transatlantic Security; A U.S. Strategy for the 21st

Century” U.S. Department of Defence (December 2000).
http://www.defenselink.mil/pubs/eurostrategy2000.pdf, 2001-01-20.
141 Ibid. s. 13.
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åtaganden man nu tvingas axla vid kriser och gör förhållandet mellan USA

och Europa till ett mera balanserat partnerskap.142

Att den process som skall föra NATO och EU närmare varandra kommer att

vara tidskrävande uttrycker rapporten enligt följande:

”The path to a successful strengthening of the European pillar of transatlantic

security may appear, on occasion, excessively long or needlessly contentious.

Again, this should not be surprising, for NATO and the EU are very different

organizations that do not have a long history of dialogue and interaction. The

process of developing their new relationship has only just begun, and we

realize it will take time to complete.”143

Beträffande hur NATO och EU bör förhålla sig till varandra under den

process som skall leda fram till ett fruktbart och fungerande partnerskap,

säger rapporten:

”NATO can and should be flexible and generous in establishing such a

relationship. Equally, the EU – a strong, confident, and vibrant institution that

has accomplished so much in bringing Europeans toward an ”ever closer

union” in so many areas – can and should be flexible and generous in its

approach.”144

Rapporten avslutar beträffande ESDP med att konstatera att den förbättrade

europeiska militära förmåga som eftersträvas via DCI, NATO:s försvars-

planering, ESDI och ESDP kommer att förstärka alliansen och den trans-

atlantiska säkerheten i allmänhet och dess europeiska pelare i synnerhet.

I en presskonferens vid NATO:s högkvarter i Bryssel den 5 december uppger

försvarsminister William S. Cohen att USA starkt stöder EU:s ansträngningar

att skapa en förmåga till snabba militära insatser vilken snabbt och effektivt

kan brukas för att hantera lokala hot mot Europas säkerhet i de fall då NATO

inte är militärt engagerat. Han säger vidare om förhållandet mellan NATO

och EU:

                                                
142 Cohen William S.: 2000.
143 Ibid. s. 20-21.
144 Ibid. s. 21
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”If NATO and the EU with its ESDP are seen as autonomous and competing

institutions, rather than integrated, transparent and completary ones, then

NATO and collective security are likely to suffer, leaving North America and

Europe alike to rely on uncoordinated, unefficient and ad hoc responses to

destabilizing threats.”145

Cohen betonar att det för USA framstår som avgörande att de NATO-stater

vilka inte är EU-medlemmar inte diskrimineras och hålls utanför processerna

inom ESDP:

”So the danger would be if it should start to be exclusive. If it starts to

discriminate against non-EU members, then you run the risk of having a line, a

division, which can cause fregmentation and a loss of that cohesion which is so

critical to having a unified position for NATO members.”146

I ett anförande vid Nordatlantiska Rådets ministermöte den 14 december i

NATO:s högkvarter i Bryssel uppger utrikesminister Madeleine K. Albright

att USA ser positivt på de åtgärder EU vidtagit vid kapabilitetskonferensen i

riktning mot att uppfylla Headline Goal. Hon fortsätter:

”These efforts will only succeed, however, if the EU and NATO harness their

respective strengths to a common purpose. That is why we are working to forge

a true strategic partnership between these two institutions.”147

Albright säger att EU och NATO har kommit långt de senaste månderna men

hårt arbete återstår och då främst inom fyra områden; försvarsplanering, EU:s

tillgång till NATO:s resurser för operativ planering, former för reguljära

konsultationer mellan NATO och EU och möjligheten för NATO-stater vilka

inte är EU-medlemmar att deltaga i EU:s försvarsaktiviteter. Albright säger

vidare:

”…the strategic partnership we are all seeking to forge between NATO and the

EU cannot be part-time. It cannot be turned on and off like a faucet. Like

America’s commitment to Europe, it must be durable and unwavering, and

                                                
145 Uttalande av William S. Cohen, http://www.usis.it/file2000_12/alia/a0120614.htm
2001-03-27. s. 2.
146 Ibid. s. 4.
147 Anförande av Madeleine K. Albright, http://www.usis.it/file2000_12/alia/a0121405.htm,
2001-03-26. s. 6.
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based on a clear and shared understanding that our fundamental security

interests are indivisible.”148

I ett uttalande den 19 december av president Clinton med anledning av bland

annat  NATO:s utrikesministermöte uttrycker han sitt gillande över de resultat

som uppnåtts, inte minst beträffande formerna för samverkan mellan NATO

och EU:

”Working closely with the EU, NATO  also has advanced the goals we set at

Washington Summit for strengthening European defense capabilities. I

welcome the agreement at the EU’s Nice Summit to improve Europe’s ability

to act in times of crises and to put arrangements in place for close collaboration

with NATO. NATO Defence and Foreign Ministers also acted to establish a

strategic partnership with the EU. These efforts will strengthen NATO’s

European pillar, promote the EU’s ability to manage crises where NATO is not

engaged, and reinforce our trans-Atlantic ties.”149

3.2 Slutsatser

Den verbala politik vilken förmedlats av företrädare för Clinton-

administrationen angående EU:s militära krishanteringsförmåga och som har

varit föremål för analys, inom ramen för denna uppsats, kan till sin helhet

kategoriseras till att sortera under den traditionellt inriktade skolan. Det vill

säga den tankeskola vars målsättning är att EU utvecklar sin militära

krishanteringsförmåga enligt de mål som satts i Headline Goal och att

utvecklingsprocessen sker i samråd med NATO under ömsesidigt

transparenta former. EU-ledda operationer sker endast i de fall när NATO

som helhet väljer att inte engagera sig. Vidare företräder den traditionellt

inriktade skolan en syn där samarbetet mellan NATO och EU på sikt

resulterar i ett strategiskt partnerskap inom vilket de båda institutionerna kan

dra fördelar av påtagliga synergieffekter vilka även påverkar den

transatlantiska säkerheten i positiv riktning.

                                                
148 Ibid.
149 Uttalande av president Clinton, http://www.usis.it/file2000_12/alia/a0122010.htm,
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Clintonadministrationens målsättning med sin utrikes- och säkerhetspolitik

gentemot Europa framstår som tydlig och konsekvent. Man anser det vara av

amerikanskt permanent och vitalt nationellt intresse att verka för en bevarad

säkerhet för sina europeiska allierade. Man är av uppfattningen att försvaret

av Nordamerika ofrånkomligen är kopplat till försvaret av Europa. NATO

utgör i sammanhanget det viktigaste instrumentet för implementering och

genomförande av denna politik och intar helt följdriktigt en särställning i den

amerikanska synen på den transatlantiska säkerhetsgemenskapen. NATO:s

fortsatta ställning som den ledande institutionen i den europeiska säkerhets-

kontexten får inte försvagas. Ett ständigt återkommande tema i den politiska

retoriken är vikten av ett fortsatt starkt och handlingskraftigt NATO.

Clintonadministrationen intar därför en mycket negativ hållning till allt som

kan tänkas försvaga NATO:s förmåga eller undergräva dess ställning.

Detta hindrar dock inte Clintonadministrationen från att inta en övervägande

positiv attityd gentemot EU:s militära krishanteringsförmåga. Man stöder,

bitvis till och med helhjärtat, utvecklingen av ESDP. Detta stöd är dock inte

förbehållslöst. Clintonadministrationen är mycket tydlig när man påpekar att

ESDP måste utformas på rätt sätt, det vill säga att den pågående utvecklingen

måste resultera i ett fruktbart samverkansförhållande mellan EU och NATO.

ESDP får, ur Clintonadministrationens perspektiv, under inga omständigheter

anta sådana former att det konkurrerar med eller riskerar att försvaga NATO.

Den amerikanska målbilden är att etablera ett väl fungerande strategiskt

partnerskap mellan EU och NATO där påtagliga synergieffekter skall kunna

göra sig gällande såväl för de båda institutionerna som för den transatlantiska

säkerhetsgemenskapen i sin helhet.

För att kunna förverkliga denna målsättning har Clintonadministrationen för

att få gehör för sin politik engagerat sig hårt. Man har klart identifierat ett

antal problemområden där utvecklingen av ESDP, enligt administrationens

betraktelsesätt, måste styras åt rätt håll för att undvika ett oönskat resultat. De

problemområden man från amerikansk sida genomgående har fokuserat på

har väsentligen varit fyra till antalet och utgörs av; utvecklingen av militära
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förmågor och den därtill intimt kopplade frågan om finansiering av dessa

förmågor, formerna för försvarsplanering och den därtill hörande frågan om

att inte dubblera inom NATO redan befintliga funktioner, möjligheterna för

de sex europeiska NATO-staterna vilka inte är medlemmar i EU att få deltaga

i planering och genomförande av operationer och slutligen utvecklingen av

reguljära samverkansformer på olika nivåer mellan NATO och EU och då

inte minst gällande frågan om att göra NATO:s kapacitet för operativ

planering tillgänglig för EU.

Företrädare för Clintonadministrationen har på ett tydligt och konsekvent sätt

i olika sammanhang argumenterat för att dessa problemområden skall upp-

märksammas och lösas på ett sätt som inte innebär att NATO riskerar att

försvagas. Ett uttryck för det amerikanska engagemanget i dessa frågor är att

man kan ana att tonen i den amerikanska politiska retoriken har en tendens att

skärpas inför viktiga officiella möten. Ett tydligt exempel på detta är

Alexander Veshbows tal inför WEU:s Institut för Säkerhetspolitiska Studier

den 18 maj ungefär en månad innan det förestående Europeiska Rådet i Feira.

I detta tal uppmanar Vershbow, relativt skarpt formulerat, européerna att

inom de kommande veckorna och månaderna tänka igenom av vilka skäl

ESDP är viktigt för dem.150

En omständighet vilken jag finner märklig och svår att förklara är

kongressens sätt att förhålla sig till frågan om EU:s militära krishanterings-

förmåga. Under den tidsperiod analysen omfattar har utrikesminister Albright

kallats att vittna inför kongressutskott vid två tillfällen. 151 Hon har enligt de

utskrifter jag granskat inte vid något av dessa tillfällen från någon kongress-

ledamot fått en enda fråga rörande ESDP. Detta kan, som jag ser det, endera

vara ett uttryck för att  kongressen ansåg denna fråga vara av mindre vikt, en

annan förklaring kan vara att 2000 var ett valår där det för flera kongress-

ledamöter gällde att profilera sig i mediala sammanhang. Möjligheterna att

profilera sig inom detta politikområde på ett sådant sätt att det tilltalade

                                                
150 Se sidan 43.
151 Den 11 februari,  representanthusets utskott för internationella relationer och den 26
september, senatens utrikesutskott.
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väljarna får nog anses ha varit begränsade varför man kanske i stället valde att

fokusera på andra ämnen.

3.3  Verbal politik förd under Bushadministrationen

Nedan återges i kronologisk ordning, i form av referat och citat, ett urval av

uttalanden från presskonferenser, kommunikéer och tal vilka jag  anser vara

representativa för den verbala politik företrädare för Bushadministrationen

fört, med anledning av EU:s militära krishanteringsförmåga, strax innan och

under första kvartalet 2001.

Den 16 december 2000 håller den ännu ej tillträdde men till president valde

George W. Bush en presskonferens för att tillkännage att han nominerat Colin

Powel till posten som utrikesminister. Bush uttalar vid detta tillfälle att den

nya administrationen måste föra utrikespolitiken i en anda av nationell

enighet och politiskt samförstånd. Han säger vidare att den blivande

utrikesministern och han själv är eniga om att USA även under tider av

stabilitet och lugn behöver ha ett nära samarbete med sina allierade och

vänner. Detta för att möjliggöra samarbete i kristider. Bush fortsätter med att

fastställa att  Powell och han dessutom är överens om att USA är som bäst när

nationen utvecklar sin styrka och verkar för att uppnå sina syften med

ödmjukhet. Bush fortsätter om den nya administrationens tilltänkta sätt att

arbeta:

”As president, I will set our priorities and we will stand by them. If we do not

set our own agenda, it will be set by others – potential adversaries or the crisis

of the moment. Our administration will work with our allies in Europe and in

the Far East and around the world to extend the peace.”152

Den 12 januari gör den blivande försvarsministern Donald H. Rumsfeld ett

uttalande där han varnar för att ESDP kan utgöra en risk för att NATO:s

resurser kan komma att spridas och försvagas. Därigenom, menar Rumsfeld,

undermineras alliansens förmåga att genomföra ett effektivt kollektivt

försvar.

                                                
152 Uttalande av George W. Bush, http://www.usis.it/file2000_12/alia/a0121502.htm,
2001-03-26. s. 1-2.
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”...the U.S. and our NATO allies need to ensure that any ESDP would not

diminish the effectiveness of the NATO alliance.”153

Den 17 januari uttalar sig den blivande utrikesministern, Colin Powell, inför

senatens utrikesutskott. Powell redogör för de frågor vilka den nya president-

administrationen anser vara av särskild vikt för de internationella

relationerna. Powell fastslår att i vad som av Bush har kallats en tydlig

amerikanskt internationalism finns inga som helst incitament  för att USA

skall dra sig undan världen och ägna sig åt protektionism och isolationism.

Powell påminner om vad Bush sagt beträffande amerikanskt engagemang:

”America must be involved in the world.”154

Vårt engagemang, fortsätter Powell, måste grunda sig på våra nationella

intresssen, en genomtänkt och konsekvent förd utrikespolitik som inte på

något chansartat sätt är dikterat av de kriser som dyker upp.

”No ally, friend, or enemy will ever be unclear about where we stand on a

matter that touches our heart and soul and our basic interests.”155

Powell fastställer att den nya administrationen har en stark tro på NATO, att

NATO utgör en fast grund för det amerikanska förhållandet till Europa, det är

sakrosankt tillägger Powell;

”Weaken NATO and you weaken Europe, which weakens America.”156

De förändringar som pågår i Europa är av historiska dimensioner, fortsätter

Powell. Européerna eftersträvar att skapa en fulländad union och i denna

strävan ingår även att tillgodose behov inom områdena utrikespolitik och

försvar. USA välkomnar, hävdar Powell, ett mer integrerat, robust och

starkare Europa – en allt mer duglig partner för att möta framtida utmaningar.

                                                
153 Uttalande av Donald H. Rumsfeld, http://www.usis.it/file2000_01/alia/a1011212.htm,
2001-03-26. s. 4.
154 Uttalande av Colin Powell,  http://www.usis.it/file2001_01/alia/a1011710.htm,
2001-03-26. s. 5.
155 Ibid. s. 6.
156 Ibid.
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”Our European allies are in the midst of important efforts to improve their

defense capabilities. We will support any such effort as long as it strengthens

NATO, not weakens it.”157

I ett tal den 25 januari i Berlin delger NATO:s generalsekreterare, Lord

George Robertson, NATO:s syn på varför Europa utvecklar en starkare

militär förmåga. Han uppger bland annat att Europa idag står inför olika

former av säkerhetsutmaningar, exempelvis i form av mindre regionala

konflikter och inbördeskrig i små stater. Dessa kommer nödvändigtvis inte

alltid att  ligga inom ramen för de nordamerikanska säkerhetsintressena,

hävdar Robertson. Europa måste därför utveckla en förmåga att hantera kriser

på egen hand när Nordamerika väljer att inte aktivt deltaga.

”Nothing could be worse for the transatlantic linkage for there to be only two

options for any crisis in Europe; NATO or nothing….both the EU and North

America have agreed that now is the time for Europe to take on a stronger role

in defense”158

USA:s ambassadör vid EU, Richard Morningstar, säger i ett anförande inför

den amerikanska handelskammarens EU kommitté, i Bryssel den 23 januari,

att EU håller på att utvecklas till att bli en global politisk aktör. Han

framhåller vidare att det säkerhetspolitiska samarbetet mellan USA och EU är

omfattande och att man från amerikansk sida hoppas kunna ytterligare stärka

detta samarbete inför framtiden. Morningstar framför att Bush-

administrationen i likhet med Clintonadministrationen stödjer de europeiska

ansträngningarna att utveckla de militära förmågor som krävs för att kunna

åta sig begränsade fredsbevarande och krishanteringsuppgifter. Detta dock

under förutsättning att denna utveckling innebär att NATO stärks.

                                                
157 Ibid.
158 Tal av Lord George Robertson: ”European security in the 21st century”
http://www.usis.it/file2001_01/alia/a1012602.htm, 2001-03-26. s. 5.
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”As former Secretary of Defense Cohen said, if ESDP is not done right, it

threatens to make NATO a relic of the past. I don’t think anybody in the Bush

administration wants that to happen.”159

Den kritiska frågan beträffande ESDP, menar Morningstar, är i vilken

omfattning EU klarar att leva upp till sitt åtagande att förbättra sin militära

förmåga.

”The fear that the Clinton administration had, and the fear that the new

National Security Adviser to the Bush administration shares, is not that Europe

will do too much, but that it will do to little.”160

Morningstar avslutar med att konstatera att USA har en genuin önskan att EU

skall bli en strategisk och global partner. Men att vara en global aktör innebär

att åta sig globalt ansvar och i EU:s fall kräver detta både finansiella resurser

och politisk vilja. USA hoppas, enligt Morningstar, att EU kan frambringa

båda delarna.

USA:s försvarsminister Donald H. Rumsfeld håller ett anförande vid den 37:e

säkerhetspolitiska konferensen i München den 3 februari. Rumsfeld

framhåller beträffande den europeiska säkerhetsutvecklingen att, först och

främst, måste NATO fortsatt utgöra kärnan i de europeiska säkerhets-

strukturerna. Han säger sig vara positiv till åtgärder som stärker NATO och

negativ till sådant som riskerar att reducera alliansens styrka, spänst och

effektivitet.

”Weaken NATO and we weaken Europe, which weakens all of us. We and the

other nations of the alliance are bound together in pursuit and preservation of

something great and good. Indeed, something without parallel in history.”161

Vid en presskonferens efter ett möte mellan utrikesminister Colin Powell och

den brittiske utrikesministern Robin Cook den 6 februari säger Powell att

USA är berett att lämna sina europeiska vänner allt det stöd som behövs för

                                                
159 Anförande av Richard Morningstar: http://www.usis.it/file2001_01/alia/a1012905.htm,
2001-03-26. s. 2.
160 Ibid.
161 Anförande av Donald H. Rumsfeld, http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1020201.htm,
2001-03-23. s. 4.
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att utveckla den europeiska militära förmågan för snabba insatser. Fast

förankrad i NATO utan att duplicera alliansens redan befintliga förmågor kan,

menar Powell, denna förmåga utvecklas i syfte att kunna agera när det inte är

helt lämpligt för NATO att agera eller när USA, av en eller annan anledning,

är förhindrad eller anser det vara olämpligt att deltaga. Powell om hur att gå

vidare:

”So I think all of this is complementary and we can work through the

modalities of this in the months ahead without any great difficulty.”162

I ett uttalande vid marinflygbasen i Norfolk, Virginia den 13 februari för-

medlar president Bush ett budskap till USA:s allierade. Han säger att USA är

angeläget om att, inom kort och i en anda av öppenhet, föra överläggningar

med de allierade staterna inom NATO och att man förväntar sig ett

motsvarande förhållningssätt från dessa stater.

”In diplomacy, in technology, in missile defense, in fighting wars and, above

all, in preventing wars, we must work as one. Transatlantic security and

stability is a vital American interest, and our unity is essential for peace in the

world. Nothing must ever divide us.”163

Presidenten uppger att han gett försvarsminister Rumsfeld i uppdrag att

genomföra en omfattande utredning av det amerikanska militära

etablissemanget, den rådande strategin, förbandsstukturen och

prioriteringarna i försvarsbudgeten.

”The first budget I will send to Congress makes only a start. Before we make

full investment, we must know our exact priorities, and we will not know our

priorities until the defense review is finished. That report will mark the

beginning of a new defense agenda, and a new strategic vision, and will be the

basis for allocating our defense resources.”164

                                                

162 Yttrande av Colin Powell, http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1020606.htm,
2001-03-23. s. 5.
163 Uttalande av president Bush,  http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1021308.htm,
2001-03-23. s. 3.
164 Ibid s. 4.
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Vid den tyske utrikesministern Joschka Fischers besök i Washington hölls en

presskonferens den 20 februari. Vid detta tillfälle anför Colin Powell att USA

och Tyskland har en stark övertygelse om att ESDP skall utvecklas så att den

europeiska förmågan att hantera kriser får en stärkande inverkan på alliansen.

Som svar på en fråga om i vilken omfattning Powell oroar sig för att ESDP

kan komma att försvaga NATO säger han att han inte ser någon anledning till

att så skall ske utan att ESDP snarare kommer att komplettera NATO, detta

dock under förutsättning att:

”We have to add to overall capability and we have yo make sure we don't start

creating new, parallel and perhaps conflicting planning and executional

structures.”165

I ett gemensamt uttalande av president Bush och Storbritanniens

premiärminister Blair den 23 februari, vid den senares besök i USA, sägs

beträffande NATO:s fortsatta ställning:

”We affirm that NATO will remain the essential foundation of Transatlantic

security. In this new century,  NATO will continue to adapt itself to meet new

missions and challenges by strengthening its capabilities…” 166

De båda regeringscheferna fastslår att de stöder de ansträngningar NATO:s

europeiska medlemsstater och andra europeiska stater vidtager i syfte att åta

sig ett större ansvar för krishantering i Europa. En utveckling innebärande en

förstärkning av NATO:s förmågor och en möjlighet att bedriva krishantering

när NATO som helhet väljer att inte vara engagerat. USA välkomnar

Europeiska Unionens säkerhets- och försvarspolitik som ett led i att göra

Europa till en starkare och mera kapabel partner i hanteringen av kriser som

påverkar den transatlantiska gemenskapens säkerhet.

I uttalandet utfäster sig Storbritannien att föra arbetet med ESDP framåt i

enlighet med de beslut som tagits av EU vid toppmötet i Nice. Detta innebär;

                                                
165 Uttalande av ColinPowell, http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1022001.htm,
2001-03-23. s. 6.
166 Gemensamt uttalande av president Bush och premiärminister Blair,
http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1022309.htm, 2001-03-23. s.1-2.
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att tillföra resurser vilka möjliggör för EU att agera när NATO i sin helhet

inte är engagerat; att i samverkan med NATO utveckla förmågor inom EU

vilka är fullt ut koordinerade och kompatibla med NATO:s förmågor och att

tillgodose största möjliga deltagande av europeiska NATO-stater vilka inte är

EU-medlemmar i planeringen av EU-ledda operationer, återspeglande deras

gemensamma intressen och säkerhetsåtaganden som NATO-medlemmar.

”The United States supports these efforts and welcomes progress made toward

our shared goals.”167

En gemensam presskonferens hölls den 27 februari vid Europakommissionen

i Bryssel mellan utrikesminister Colin Powell och EU:s kommissionär Chris

Patten. Powell uppger att relationerna mellan USA och Europa är goda:

”I have discovered in my one month as Secretary of State the depth of the

relationship that now exists between the European Community, and the Union,

and the United States and I look forward to playing a very, very active role and

fostering and furthering that relationship.”168

I sina kommentarer om ESDP säger Powell att USA lämnar sitt stöd men att

man noga kommer att följa upp att ESDP resulterar i ökade förmågor för

såväl NATO som EU. Powell betonar att medlemsstaterna måste göra mer i

syfte att förverkliga dessa förmågor. USA är, enligt Powell, dessutom

angeläget om att ESDP under inga omständigheter konkurrerar eller

interfererar med NATO. Powell avslutar med att konstatera att han ser

positivt på utvecklingen:

”The discussions I had today with my colleagues suggested that they are all

very mindful of those issues and they will push this program in a way that will

be fully integrated within the planning activities of NATO. So I leave

comforted by that thought.”169

Den 27 februari håller utrikesminister Colin Powell och NATO:s

Generalsekreterare Lord George Robertson en gemensam presskonferens i

                                                
167 Ibid. s. 2.
168 Uttalande av Colin Powell, http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1022702.htm,
2001-03-23. s.1-2.
169 Ibid. s 2.
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Bryssel. Om NATO:s ESDI och EU:s ESDP säger Powell att under hela den

tid NATO existerat har frågor uppkommit vilka har varit upphov till debatt

men att alliansen alltid har hittat lösningar och kunnat gå vidare.

”By having the planning activities all together, it seems to me we’re not in any

way suggesting that there is a divergence between NATO and this new set of

capabilities under the EU. So rather than thinking this weakens the Alliance in

any way, I think it has every potential to strengthen the Alliance if we just keep

focusing on those capabilities and these joint planning activities.”170

Generalsekreterare Robertson tillade att:

”…there can be, and will be, no substitute for NATO, which remains the

cornerstone of European defense. But it’s right that Europe should act together

where NATO as a whole is not engaged, and there is no difference between the

United States and Europe on this.”171

Vid en presskonferens Washington tillsammans med Sveriges utrikesminister

Anna Lindh den 6 mars förmedlar utrikesminister Powell sin uppfattning om

hur frågan om behov av samverkan och transparens mellan NATO och EU

kan tillgodoses. Powell hävdar att i det skede som föregår en kris överväger

och beslutar NATO, i kraft av sin position som Europas ledande militära

allians, huruvida alliansen i sin helhet skall engagera sig. Om NATO beslutar

sig för att inte deltaga övergår initiativet till EU att besluta om unionen, med

de resurser vilka sorterar under ESDI, skall engagera sig i aktuell kris. Om så

blir fallet kan planeringen av den förestående operationen göras gemensamt

mellan NATO och EU och NATO kan därefter stå beredd att avdela resurser

till EU som genomför operationen.

”And I think the way in which this is all being developed, there will be full

transparency because, in effect, it will be the same group of planners who are

working on this all the time.”172

                                                
170 Uttalande av Colin Powell, http://www.usis.it/file2001_03/alia/a1030105.htm,
2001-03-23. s. 2.
171 Uttalande av Lord George Robertson, http://www.usis.it/file2001_03/alia/a1030105.htm,
2001-03-23. s. 2.
172 Uttalande av Colin Powell, http://www.usis.it/file2001_03/alia/a1030603.htm,
2001-03-23. s. 7.
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I en kommuniké utfärdad av Vita Husets pressekreterare den 6 mars står att

läsa att president Bush ämnar resa till Göteborg i juni 2001 för att deltaga i

toppmötet mellan USA och EU:

”The president looks forward to his first official visit to Europe. This visit will

highlight the importance we attach to transatlantic cooperation.”173

I ett tal den 23 mars inför det Nederländska Utrikespolitiska Institutet hållet

av USA:s permanente representant till det Nordatlantiska Rådet, ambassadör

Alexander Vershbow, framför han att Bushadministrationens stöd för ESDI

och ESDP är förbundet med villkoret att de utformas på rätt sätt.

” Done right, ESDP could expand our pool of forces and rectify some of

Europe’s capability gaps. It could help rationalize and redirect resources, result

in more balanced burden-sharing, and lead to a genuine strategic partnership

between two premier organizations. Done right, ESDP can do all these things.

But done poorly, this new venture could divide the transatlantic Alliance,

diminish European capacity to manage crises, and possibly weaken the U.S.

commitment to European security.”174

ESDP kan inte primärt betraktas som en politisk övning i europeiskt

institutionsbyggande, menar Vershbow. Snarare bör det ses som en möjlighet

att sammanlänka NATO:s och EU:s relativa fördelar beträffande lösandet av

säkerhetsproblem.

”Otherwise, ESDP will fail in its essential purpose. And if that happens, we

will all suffer the consequenses.”175

Hur ska vi då få ESDP rätt utformat? Svaret på denna fråga ligger enligt

Vershbow i européernas vilja att spendera mer på sina försvar i syfte att

utveckla nya sofistikerade förmågor att användas i strid. Vershbow

exemplifierar med precisionsstyrd ammunition, elektronisk krigföring och

obemannade spaningsplattformar. En mellan NATO och EU koordinerad

                                                
173 Kommuniké från Vita Huset, http://www.usis.it/file2001_03/alia/a1030608.htm,
 2001-03-23. s. 2.
174 Tal av Alexander Vershbow: ”The Transatlantic Relationship at the Crossroads? Meeting
NATO’s five Challenges” http://www.usis.it/file2001_03/alia/a1032802.htm,
2001-04-09. s. 5.
175Ibid.
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försvarsplanering inom vilken alla 23 NATO- och EU-stater deltager skulle

enligt Vershbow försäkra att NATO:s och EU:s målsättningar blir

kompatibla. Formerna för samverkan mellan NATO och EU behöver

stadfästas. Riktlinjer för hur NATO skall gå till väga när alliansen beslutat att

tillhandahålla EU resurser behöver enligt Versbow utarbetas.

”In short, we need to show that the EU can rely on NATO. But the EU also has

to show that NATO – all 19 Allies – can rely on it.”176

Slutligen anför Vershbow att för att försäkra sig om ömsesidighet och för att

förmå ESDP-processen att överhuvudtaget göra framsteg måste frågan om

deltagande lösas. De europeiska NATO-stater vilka inte är medlemmar i EU

måste garanteras ett deltagande på reguljär basis beträffande utformningen av

strategin och den militära planeringen av EU-ledda operationer och övningar

vilka har inverkan på deras säkerhet, menar Vershbow. Han fortsätter:

”The EU’s Nice conclusions were a generous start, but they have not settled the

issue.” 177

President Bush och Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder möttes i

Washington den 29 mars. Efter mötet utfärdade de ett gemensamt uttalande

om en transatlantisk vision för det 21:a århundradet. I uttalandet framför de

att de är övertygade om att ett allt mer integrerat Europa kommer att berika de

transatlantiska relationerna. Att USA från första början har erbjudit sitt stöd

till den europeiska föreningsprocessen. Att ett Europa som är starkt och

kapabelt är av amerikanskt intresse likväl som Europa behöver en stark

amerikansk partner. Uttalandet fortsätter:

”Therefore we view the development of a European Security and Defense

Policy as an important contribution to sharing the burden of securing peace

which will strengthen the Atlantic Alliance.”178

                                                
176 Ibid. s 6.
177 Ibid.
178 Gemensamt uttalande av president Bush och förbundskansler Schröder,
http://www.usis.it/file2001_03/alia/a103905.htm, 2001-04-09. s. 2.
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Även i detta uttalande fastslår man från amerikansk sida att man stöder

utvecklingen av ESDP men man betonar att den måste styras åt rätt håll:

”…the United States welcomes the European Union’s European Security and

Defense Policy, aiming at making Europe a stronger, more capable partner in

detering and managing crisis affecting the security of the Transatlantic

community. This involves: Developing EU capabilities in a manner that is fully

coordinated, compatible, and transparent with NATO; The fullest possible

participation by non-EU European NATO members in the operational planning

and execution of EU-led exercises and operations, reflecting their shared

interests and security commitments as NATO members; working with other

EU members to improve Europe’s capabilities and enables the EU to act where

NATO as a whole is not engaged.”179

3.4   Slutsatser

Även Bushadministrationens verbala politik kopplad till EU:s militära

krishanteringsförmåga, vilken har analyserats i uppsatsen, kan utan undantag

kategoriseras att tillhöra den traditionellt inriktade skolan. Det vill säga den

tankeskola vars målsättning är att EU utvecklar sin militära krishanterings-

förmåga enligt de mål som satts i Headline Goal och att utvecklingsprocessen

sker i samråd med NATO under ömsesidigt transparenta former. EU-ledda

operationer sker endast i de fall när NATO som helhet väljer att inte engagera

sig. Vidare företäder den traditionellt inriktade skolan en syn där samarbetet

mellan NATO och EU på sikt resulterar i ett strategiskt partnerskap inom

vilket de båda institutionerna kan dra fördelar av påtagliga synergieffekter

vilka även påverkar den transatlantiska säkerheten i positiv riktning.

George Bush deklarerade tidigt, redan innan han tillträdde sitt ämbete som

USA:s 43:e president, att den nya administrationen ämnar föra sin utrikes-

och säkerhetspolitik i en anda av nationell enighet och politiskt samförstånd.

Man avser dessutom bedriva ett nära samarbete med sina allierade och

vänner, vilka inte skall behöva känna någon som helst tveksamhet inför

amerikanska ställningstaganden.

                                                
179 Ibid.
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Bushadministrationen betonar mycket starkt att man fortsatt vill se ett väl

fungerande och potent NATO som det främsta instrumentet i den europeiska

säkerhetspolitiska kontexten. Man har en stark tro, vilken enligt retoriken

antar i det närmaste religiösa dimensioner, på att NATO utgör garanten för en

fortsatt positiv utveckling inom den transatlantiska säkerhetsgemenskapen.

Denna position får, enligt Bushadministrationen, under inga omständigheter

undergrävas. Sambandet klargörs i tydliga ordalag, om NATO försvagas så

försvagas Europa och då försvagas även USA vilket inte får hända.

Bushadministrationen välkomnar ett mer integrerat, robust och starkare

Europa. Det är av amerikanskt intresse att EU utvecklas till en kapabel

partner att möta framtida säkerhetsutmaningar. Man ger dessutom uttryck för

en genuin vilja att den europeiska integrationsprocessen skall leda  till att EU

axlar en roll som en strategisk partner på den globala arenan – att unionen

åtar sig ett globalt ansvar.

Beträffande inställningen till EU:s miltära krishanteringsförmåga så inleder

Bushadministrationen något vacklande. I tidiga uttalanden förmedlade av

framför allt Rumsfeld kan antydan till ambivalens spåras då han främst väljer

att belysa de negativa inverkningar ESDP kan komma att ha på NATO.

Denna tendens upphör dock relativt snart och Bushadministrationen

förmedlar därefter endast ett budskap; att man stöder utvecklingen av ESDP.

Detta stöd lämnas dock inte förbehållslöst, det är mycket intimt kopplat till att

den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken utformas på det sätt vilket

Bushadministrationen förordar.

Att ESDP inte får innebära att NATO riskerar att försvagas utgör för

Bushadministrationen ett oavvisligt grundkrav. ESDP måste med nödvändig-

het innebära en förstärkning av NATO:s förmåga. Man är, från amerikansk

sida, mycket angelägen om att de europeiska staterna visar politisk vilja och

allokerar de resurser, inte minst i form av ekonomiska medel, som krävs för

att kunna utveckla de militära förmågor vilka behövs för att uppnå

målsättningen i Headline Goal. Bushadministrationen fokuserar därutöver på

frågan om hur att involvera de europeiska NATO-stater vilka inte är
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medlemmar i EU i planeringen och genomförandet av EU-ledda övningar och

operationer och på frågan om en för de 23 staterna gemensam, transparent

och koordinerad försvarsplanering.

Bushadministrationens engagemang i frågan om EU:s militära krishanterings-

förmåga har efter en något trevande inledning utvecklats till att bli, vad jag

uppfattar vara, mycket aktivt. Utrikesminister Powell gjorde efter ungefär en

månad efter sitt tillträde ett uttalande där han förklarade att han såg fram emot

att personligen engagera sig i mycket stor omfattning i utvecklingen av

relationerna mellan USA och Europa. Denna uttalade vilja till engagemang

återspeglas till fullo i den omfattning konsultationer mellan Powell och hans

europeiska kollegor, företrädare för EU och NATO genomförts under den

relativt korta period han innehaft sitt ämbete.

4   Diskussion

4.1   Den förda verbala politiken

Såväl Clinton- som Bushadministrationen deklarerar att de har för avsikt att

bibehålla ett omfattande amerikanskt militärt åtagande till förmån för den

europeiska säkerheten. Man redogör för en likartad syn beträffande NATO:s

roll i den transatlantiska säkerhetsgemenskapen. Båda administrationerna

anser alliansen utgöra grunden för det amerikanska engagemanget i Europa.

Bushadministrationen betonar med emfas att den inte har för avsikt att tillåta

något som riskerar att underminera NATO:s ställning. Clintonadministra-

tionen uttrycker i princip samma sak men med en inte fullt så uppskruvad

nivå på retoriken.

Båda administrationerna förklarar sig stödja en fortsatt europeisk integration

och utvecklingen av ESDP. Jag uppfattar dock Clintonadministrationen som

något mer entusiastik då den stundtals går något längre och förklarar sig

helhjärtat stödja den europeiska säkerhetsutvecklingen. Bushadministrationen

gav i tidigt skede under en kort period ett intryck av att inta en något
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ambivalent hållning, förorsakat av försvarsminister Rumsfeld då han valde att

främst belysa riskerna med ESDP i fall det utvecklas i en rikning vilken

administrationen inte förordade. Ingen av de båda administrationerna lämnar

dock sitt stöd förbehållslöst, de ger båda tydligt uttryck för att deras stöd är

förknippat med villkor. Även här är Clinton- och Bushadministrationerna

rörande överens, huvudvillkoret utgörs av att EU utvecklar sin militära

krishanteringsförmåga på ett sådant sätt att unionen och alliansen inte riskerar

att hamna i situationer där de konkurrerar om resurser. Detta skulle kunna

leda till att NATO:s position försvagas vilket båda administrationerna tydligt

markerar att de inte kommer att tillåta.

Det finns i de båda administrationernas uppfattning, om hur den europeiska

säkerhets- och försvarspolitiken skall utformas för att möta de amerikanska

kraven, betydande likheter. Såväl Clinton- som Bushadministrationen

fokuserar på frågorna om; militära förmågor – tillräckligt kvalificerade och i

tillräckligt antal, formerna för europeiska NATO-staters vilka inte är EU-

medlemmar delaktighet i planering och utförande av operationer, en

gemensam och koordinerad försvarsplanering präglad av ömsesidig

transparens och om formerna för samverkan mellan EU och NATO.

Beträffande respektive administrations engagemang i frågan så framstår

Clintonadministrationen, med Albright och Cohen i spetsen, i detta avseende

som något mera engagerade än Bushadministrationen. Powells engagemang

är omfattande men jag uppfattar att han inte riktigt har erhållit stöd av

Rumsfeld, i att föra frågan framåt, i en omfattning som motsvarar det stöd

Albright erhöll av Cohen. I denna jämförelse måste dock den korta tid

Bushadministrationens förträdare har innehaft sina ämbeten vägas in varför

inga säkra slutsatser kan dras.

En förklaring till att det finns så många och påtagliga likheter i de båda

administrationernas verbala politik kopplad till EU:s militära krishanterings-

förmåga kan vara att denna fråga sedan den på allvar hamnade på den

transatlantiska säkerhetsagendan, i december 1998, väsentligen har utformats

och hanterats av  Clintonadministrationen. Bushadministrationen har ärvt
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frågan i ett sådant skede att utrymmet för dramatiska ombrytningar och

förändringar, inom ett politikområde som i så hög grad engagerar landets

närmast allierade, har varit minimalt.

Man har inte bara ärvt frågan från Clintonadministrationen, man har dessutom

ärvt personal i framträdande positioner som handlägger densamma.

Representativa exempel på detta är ambassadörerna Morningstar och

Vershbow. Inga substantiella förändringar beträffande budskapen i deras

respektive uttalanden kan beläggas efter Bushadministrationens tillträde.

Efter en jämförelse av huvuddragen i den verbala politik kopplad till EU:s

militära krishanteringsförmåga de båda presidentadministrationerna framfört

kan konstateras att det i sak inte finns några belägg för att påstå att det

existerar några substantiella skillnader. De avvikelser administrationerna

emellan som kan verifieras är mera att karaktärisera som nyansskillnader i

den förda politiska retoriken. Båda administrationernas uttalanden kan

följaktligen och utan undantag kategoriseras att tillhöra den traditionellt

inriktade tankeskolan.

4.2   Bushadministrationens framtida politik
”A primary task for the next President of the United States is to build public

support for a strategy that will shape the world so as to protect and promote

American interests and values for the next 50 years.”180

Robert Zoellick hävdar att en modern republikansk utrikes- och säkerhets-

politik kännetecknas av fem principer. Den första är att den baseras på

respekten för styrka. Den tvekar inte att tillgodose amerikanska nationella

intressen och den är heller inte för snar att demonstrera den makt landet

förfogar över. Den andra principen, menar Zoellick, är att en modern

republikansk utrikes- och säkerhetspolitik strävar efter att etablera och

vidmakthålla koalitioner och allianser. För det tredje betraktar republikaner

                                                
180 Zoellick Robert B.: ”A Republican Foreign Policy” Foreign Affairs, januari/februari 2000,
s. 63.
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internationella fördrag och institutioner som medel att nyttja i syfte att nå

målsättningar, inte som former av politisk terapi. Den fjärde principen

Zoellick tar upp är att en modern republikansk utrikes- och säkerhetspolitik

måste innefatta de revolutionära förändringar vilka äger rum inom

informations- och kommunikationsteknologin, handeln och den finansiella

sektorn vilka formar den globala miljön för politik och säkerhet. Zoellick

avslutar med att konstatera att en modern republikansk utrikes- och säkerhets-

politik måste bygga på en insikt om att ondskan fortfarande existerar på

jorden – det finns människor som hatar Amerika och allt vad det står för.181

Condoleezza Rice, president Bushs nationella säkerhetsrådgivare, hävdar i en

artikel att amerikank utrikes- och säkerhetspolitik under en republikansk

presidentadministration åter måste fokusera på det nationella intresset och

ägna sig åt prioriterade nyckelområden. Att förnya starka och nära

förhållanden med allierade vilka delar de amerikanska grundvärderingarna

och som kan ta del i arbetet med att främja fred, framgång och frihet utgör

enligt Rice ett sådant nyckelområde.182 Om USA:s framtida deltagande i kris-

hantering säger Rice:

”…U.S. intervention in these ”humanitarian” crises should be, at best,

exceedingly rare. This does not mean that the United States must ignore

humanitarian and civil conflicts around the world. But the military cannot be

involved everywhere. Often, these tasks might be better carried out by regional

actors…The U.S. might be able to lend financial, logistical, and intelligence

support.”183

Den republikanske senatorn och ordföranden i senatens utrikesutskott, Jesse

Helms, framför i en artikel att Bushadministrationen befinner sig i en unik

situation. Man har ett enastående tillfälle att utforma den utrikespolitiska

agendan. Detta möjliggörs, enligt Helms, av att för första gången på fem

                                                
181 Zoellick Robert B.: 2000.
182 Rice Condoleezza: ”Promoting the National Interest”, Foreign Affairs, januari/februari
2000.
183 Ibid. s. 53.
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decennier kontrollerar republikanerna såväl Vita Huset som senaten och

representanthuset.184

President Bush anför den 27 februari, i sitt första tal till kongressens båda

kammare, att Amerika nu har möjlighet att förlänga det tillstånd av fred som

råder. Detta kan enligt Bush åstadkommas genom att främja en betydande

amerikansk internationalism. Bush hävdar att USA tillsammans med sina

allierade och vänner ska arbeta för det goda och för att försvara friheten.

”We must act now because it is the right thing to do. We must also act now

because we have other things to do. We must show courage to confront and

resolve tough challenges…”185

Hur kommer då sannolikt huvudspåren i Bushadministrationens framtida

utrikes- och säkerhetspolitik kopplad till EU:s militära krishanteringsförmåga

att gestalta sig under den fortsatta mandatperioden?

Min bedömning är att administrationens uppfattning att NATO utgör den

naturliga säkerhetspolitiska länken mellan USA och Europa fortsatt kommer

att utgöra kärnan i den amerikanska europastrategin. Bushadministrationen

kommer till varje pris försöka förhindra att alliansens ställning undergrävs.

Det stöd man idag ger uttryck för beträffande utvecklingen av ESDP kommer

med tiden att anta allt fastare former. Detta är nära förbundet med att

administrationen övertygas om att ESDP inte utgör en konkurrent till NATO.

Ett enat, starkt och kapabelt EU kan i ett framtida strategiskt partnerskap med

NATO och i rollen som regional och varför inte rent av global aktör inom

internationell krishantering erbjuda USA en större handlingsfrihet inom såväl

det transatlantiska som globala säkerhetsområdet. Detta motiverar Bush-

administrationen till ett allt större engagemang i frågan om att styra

utvecklingen av ESDP åt, vad administrationen anser vara, rätt håll.

                                                
184 Helms Jesse: ”Setting the U.S. Foreign Policy Agenda”, U.S. Foreign Policy Agenda,
Vol. 6 No. 1, mars 2001. s. 19.
http://www.usinfo.state.gov/journals/itps/0301/ijpe/ijpe0301.htm,2001-04-11.
185 Tal av president Bush, http://www.usis.it/file2001_02/alia/a1022708.htm,
2001-03-23. s. 7.
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President Bush har gett försvarminister Rumsfeld i uppdrag att utreda de

amerikanska militära strukturerna vilket sammantaget med uttalanden av

säkerhetspolitiska bedömare indikerar att förändringar beträffande

amerikanska styrkeförhållanden är att vänta. Min bedömning är att när EU

uppfyllt målsättningarna i Headline Goal så kommer det att utgöra ett

incitament för USA att reducera sina miltära styrkor i Europa. Amerikanskt

engagemang i kriser i det europeiska närområdet, motsvarande de i Bosnien

och Kosovo, kommer i framtiden sannolikt att begränsa sig till att USA intar

en stödjande roll.

Beträffande Bushadministrationens möjligheter att vinna gehör i kongressen

och hos den allmänna opinionen för denna politik så är min uppfattning att

detta väsentligt underlättas såväl av de båda kamrarnas majoritets-

förhållanden som av det faktum att politiken inte i någon större omfattning

skiljer sig från den redan etablerade och accepterade och därmed inte framstår

som särskilt kontroversiell.

Enligt Goldmann är förutsättningarna för att förändra inriktningen av en förd

utrikespolitik gynnsamma i samband med ett regeringsskifte. Inom ramen för

denna uppsats har emellertid någon sådan förändring inte kunnat påvisats

efter Bushadministrationens tillträde. Den nuvarande presidentadministra-

tionens förda verbala utrikes- och säkerhetspolitik kopplad till EU:s militära

krishanteringsförmåga överensstämmer i allt väsentligt med den politik

Clintonadministrationen förde under år 2000. I analogi med Georges

uppfattning, att när en utrikespolitik väl etablerats och vunnit politisk

legitimitet så är svårigheterna att förändra inriktningen av densamma

betydande, så förefaller en framtida amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik

innebärande ett fortsatt stöd för ESDP som trolig.
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Abstract

The essay analyses American foreign and security policy conducted verbally
by predecessors of the Clinton and Bush administrations due to the
development of the military crises response capabilities of the European
Union. The analysed period stretches from year 2000 until the first quarter of
year 2001.

The analysis aims at determining if there are any substantial divergences
regarding the policies of the two administrations. The analysis also aims at
conducting a brief prediction in what principal features the Bush
administration will continue to conduct their policy on European Security and
Defence Policy (ESDP) until the end of their term of office.

In order to accomplish the analysis it is based on a model of Kjell Goldmann
suggesting that international-political action is affected by ideological and
domestic-strategic considerations. Above that, in order to increase perspicuity
the empirical matters, statements and arguments, are categorized in schools of
thought.

The author can establish that nothing indicates substantial divergences in the
policies conducted by the two administrations on the matter of development
of the military crises response capabilities of the European Union. Slight
discrepancies in the political rhetoric’s is all that is indicated.

The future policy of the Bush administration on the issue of ESDP will most
likely be a continuation of the already established policy implying an
American support as long as it won’t counteract with American national
interests.

Keywords: Bush administration, Clinton administration, ESDP, European
Union, foreign policy.
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Riktlinjer för klassificering av uttalanden, ståndpunkter och
argument

Kriterier för att uttalanden, ståndpunkter och argument skall kunna
klassificeras att tillhöra någon av de tankeskolor de sorterar under:

Den traditionellt inriktade skolan;
• Stöder utvecklingen av ESDP.
• Målsättningen sammanfaller med Headline Goal.
• Utvecklingsprocessen sker i samråd med och under full ömsesidig insyn

av NATO.
• EU-ledda operationer sker endast i de fall NATO som helhet väljer att

inte engagera sig.
• Ett fortsatt och betydande amerikanskt säkerhetspolitiskt engagemang i

Europa.
• Ett fortsatt starkt NATO i samverkan med EU, ett strategiskt partnerskap

på sikt.

Den inrikespolitiskt inriktade skolan;
• Stöder uttalat utvecklingen av ESDP.
• Målsättningen sträcker sig längre än Headline Goal, autonom förmåga.
• Utvecklingsprocessen ej beroende av samråd med NATO.
• EU-beslutar själv om sina operationer.
• Ett minskat amerikanskt säkerhetspolitiskt engagemang i Europa,

européerna hanterar väsentligen sin egen säkerhet.
• Amerikanska ekonomiska resurser kan omfördelas till den inrikespolitiska

agendan.

Skolan för amerikanska säkerhetsintressen;
• Motarbetar utvecklingen av ESDP.
• Målsättningen är att Headline Goal inte nås.
• Utvecklingsprocessen och resurserna överförs till NATO.
• NATO dominant säkerhetspolitisk aktör i Europa.
• Ett fortsatt och betydande amerikanskt  engagemang i och inflytande över

europeisk säkerhet.
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A - för den traditionellt inriktade skolan,
B - för den inrikespolitiskt inriktade skolan,
C - för skolan för amerikanska säkerhetsintressen och
D - för de dokument som inte innehåller några uttalanden, ståndpunkter eller
argument som låter sig klassificeras att tillhöra någon av dessa tankeskolor.
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