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Abstract 

The thesis investigates how the European Union promotes stability and security in the 

Mediterranean region. The aim is to analyse the European Union’s security ambitions with 

Euro-Mediterranean Partnership, the Barcelona Process. An analytical framework with five 

sectors (military, political, economic, environmental and societal), based on the Copenhagen 

School’s theories about security sectors and securitization, is used for the analysis. Within the 

framework threats, objectives and methods are categorized into each security sector. Then it is 

possible to distinguish if any sector is more prioritised by the EU. Qualitative text analysis is 

used to examine relevant EU-documents. The result of the analysis shows that the European 

Union prioritizes the economical and societal sector in promoting peace and security within 

the Euro-Mediterranean Partnership. Through economical integration and cultural dialogue, 

the EU tries to enhance security and stability. The EU emphasises the importance of global 

governance and international law for a stable peace. The study concludes that the widened 

concept of security, within the Copenhagen School, can help to explain the European Union’s 

work inside the Euro-Mediterranean Partnership. 

 

Keywords: Barcelona Process, Copenhagen School, Euro-Mediterranean Partnership, 

European Neighbourhood Policy, securitization, security sectors 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

 

”Det ligger i Europas intresse att länderna runt våra gränser styrs på ett bra sätt. Grannar 

som är inblandade i våldsamma konflikter, svaga stater där den organiserade brottsligheten 

frodas, icke-fungerande samhällen eller exploderande befolkningstillväxt vid gränserna utgör 

ett problem för Europa”
1 

 

En av orsakerna till skapandet av den Europeiska Unionen var att skapa ett stabilt och fredligt 

Europa. Den alltmer globaliserade världen gjorde det snart tydligt att ett stabilt Europa krävde 

även stabilitet i dess grannländer. Därför skapades inte bara en gemensam utrikespolitik utan 

även en speciell strategi för att skapa stabilitet i EU:s angränsande regioner. Denna strategi 

kallas numer för EU:s grannskapspolitik och behandlar relationer till bland annat Ryssland, 

Ukraina och Medelhavsregionen.  

 

Europa har en lång historia kopplad till Medelhavsområdet och Mellanöstern. Regionens 

geografiska läge och de många europeiska intressen som under lång tid funnits i området har 

under historien lett till både blodiga konflikter och lyckade samarbeten. Även idag har Europa 

många olika intressen i Medelhavsområdet. Dock har Europas politiska situation förändrats de 

senaste decennierna. Där europeiska relationer i regionen tidigare förknippades med våld och 

krig har nu byts till fredliga diskussioner och samarbetsprojekt. 

 

1995 inleddes Medelhavssamarbetet, eller Barcelonaprocessen, som idag för samman 27 EU-

länder och tio icke-EU-medlemsländer, plus en observerande stat, Libyen., runt 

Medelhavsområdet, i ett samarbete. Barcelonaprocessen är ett unikt försök att genom 

gemensamma handlingar och institutioner föra samman länder på olika sidor av Medelhavet 

till diskussion och samarbete.2 

 

2004 ökade EU sitt engagemang inom samarbetet genom att inkludera Barcelonaprocessen i 

grannskapspolitiken. Sommaren 2008 presenterade Frankrike ett förslag att skapa en 

Medelhavsunion som bygger på Medelhavssamarbetet. Trots att Barcelonasamarbetet är av 

                                                
1 Europeiska rådet, (2003), s. 7 
2 Emerson & Noutcheva, (2005), s. 1-7 
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stort intresse för många av de Europeiska staterna, framförallt de sydliga, så har resultatet av 

samarbetet ifrågasatts hårt, både inom och utanför EU:s institutioner. Processen har främst 

kritiserats för att samarbetsområdena är alltför många och gjort processen för bred samt för 

bristen av synliga framsteg och lyckade projekt. Den sydliga Medelhavsregionen lider 

fortfarande av många politiska, ekonomiska och sociala problem.  

 

Europas tillvägagångssätt för att skapa stabilitet och fred i dess grannregioner är ett intressant 

och viktigt forskningsområde att studera. Europas historiskt sett nya politiska situation där 

mindre militära och tvångsmässiga medel står till buds har tvingat EU att hantera relationerna 

till grannländer på ett nytt sätt. Hur kan EU med sina relationer och samarbeten med 

grannländer skapa ett stabilare Europa och har Europa verkligen medlen för att skapa en 

stabilare värld? I Sverige och andra nordeuropeiska länder har intresset för EU:s samarbete 

inom Medelhavsområdet varit begränsat, troligtvis på grund av det geografiska avståndet 

mellan regionerna. Detta gör det särskilt angeläget att belysa just Medelhavssamarbetet, inte 

minst med tanke på Sveriges stundande EU-ordförandeskap hösten 2009. 

 

I denna uppsats kommer EU:s grannskapspolitik att analyseras med utgångspunkt från 

Köpenhamnsskolans teorier om säkerhetsbegreppet, specifikt inriktat på EU:s 

säkerhetspolitiska ambitioner med Medelhavssamarbetet. Kan det utvidgade 

säkerhetsbegreppet förklara hur EU förebygger och motverkar ”säkerhetisering” av potentiella 

hot inom Medelhavssamarbetet? 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Medelhavssamarbetet, eller Barcelonaprocessen som det även heter, är en komplex institution 

som innehåller unilaterala, bilaterala och multilaterala element inom tre olika pelare: politik, 

ekonomi och kultur. Detta gör det svårt att analysera Medelhavssamarbetet. Det är därför 

lämpligt att inrikta sig på ett specifikt område. Ett av de övergripande målen inom 

Barcelonasamarbetet är att stabilisera Medelhavsregionen och analysen har därför en 

säkerhetspolitisk inriktning. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera EU:s säkerhetspolitiska ambitioner med 

Medelhavssamarbetet. Den övergripande forskningsfrågan är därför: 

 

• Vilken betydelse har olika säkerhetspolitiska områden i Medelhavssamarbetet? 
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Målet med denna uppsats är inte att analysera EU:s generella ambitionsnivå med 

Barcelonaprocessen. Istället handlar analysen om att åskådliggöra skillnaderna mellan olika 

säkerhetspolitiska områden, såsom militär säkerhet och ekonomisk säkerhet. För att bestämma 

vikten inom varje säkerhetspolitiskt område krävs att hot som EU identifierar mot stabiliteten 

inom Medelhavsområdet urskiljs och vilka mål och medel samarbetet bygger på. För att 

besvara den övergripande problemformuleringen krävs det att följande fyra specifika 

frågeställningar besvaras: 

 

• Vilka potentiella hot ser EU inom Medelhavsregionen? 

• Vilka mål har EU för att skapa ett stabilare Medelhavsområde? 

• Vilka medel använder EU för att göra Medelhavsregionen stabilare och säkrare? 

• Skiljer sig de säkerhetspolitiska ambitionerna mellan olika säkerhetspolitiska 

områden? 

 

Genom att svara på de tre första frågeställningarna kan EU:s säkerhetspolitiska syfte med 

Medelhavssamarbetet analyseras. Ett betydelsefullt säkerhetspolitiskt område kräver dels att 

det går att identifiera potentiella hot, dels konkreta mål och medel som används för att 

motverka dessa hot. Att ett säkerhetsområde identifieras som mindre betydelsefullt kan bero 

på två orsaker: om endast få och små potentiella hot kan identifieras inom ett område är oftast 

målen och medlen inte särskilt stora, därmed kan området uppfattas som mindre 

betydelsefullt. Ett område med många och stora potentiella hot kan även betraktas som 

mindre betydelsefulla då få mål och medel finns för att motverka hoten. När identifikationen 

av potentiella hot, mål och medel är klar är det möjligt att urskilja om ambitionerna skiljer sig 

mellan olika sektorer. Därefter går det att analysera EU:s säkerhetspolitiska ambitioner med 

Barcelonaprocessen, det vill säga vilka säkerhetspolitiska områden som är mer eller mindre 

betydelsefulla för EU. 

 

1.3 Avgränsning 

Barcelonaprocessen är ett brett och omfattande område att analysera. Samarbetet omfattar 

många olika områden och innefattar många deltagande stater. Därför kräver en analys av 

Barcelonaprocessen avgränsningar av många orsaker. Att analysera hela 

Medelhavssamarbetet kräver stora mängder material och en lång tidsperiod för studien. Med 
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den begränsade tid som funnits till förfogande har studien avgränsats till det 

säkerhetspolitiska området. Studien kommer endast att analysera EU:s säkerhetspolitiska 

ambitioner med Barcelonaprocessen och inte inkludera de medlemsländer som inte har 

medlemskap i EU. Det kan vara svårt att få tillgång till relevant material från många av dessa 

icke-EU-länder eftersom offentlighetsprincipen och genomskinlighet inte är lika stark som 

inom EU, även om genomskinligheten inom EU kan ifrågasättas i hög grad. Språkliga hinder 

finns även, då författaren inte talar de många olika språk som dessa länder har som officiella 

språk.  

 

Barcelonadeklarationen för samman 27 EU-medlemsstater och tio icke-EU-stater. Turkiet, 

som är en av de icke-EU-medlemsstaterna, har i och med sina ambitioner att bli EU-medlem 

ett närmare samarbete med EU än de resterande medelhavsländerna. Därför har Turkiet 

uteslutits ur studien, eftersom andra EU-deklarationer och resolutioner påverkar samarbetet 

med Turkiet. Bland materialet som används under studien inkluderas rapporter och 

handlingsplaner som EU framställt angående de olika medelhavsländerna. Vissa av dessa 

handlingsplaner och rapporter saknas från två länder, Algeriet och Syrien. Därför har även 

dessa länder uteslutits ur studien. Studien innefattar därför sju av de tio icke-EU-

medlemsländer som ingår i Barcelonaprocessen. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i ytterligare sju kapitel. Kapitel 2 presenteras den tidigare forskning som 

gjorts om Medelhavssamarbetet. I kapitel 3 beskrivs den teoretiska ram som uppsatsens 

analys bygger på och den teorietiska och analytiska terminologin presenteras. Teorin kopplas 

slutligen samman med uppsatsens syfte och frågeställningar genom en analysmodell som 

ligger till grund för analysen. Kapitel 4 beskriver uppsatsens metod och vilka metodologiska 

problem som kan uppstå under arbetet. Kapitlet diskuterar även valet av material och dess 

problematik. Kapitel 5 ger en sammanfattning av Medelhavssamarbetets utveckling. I Kapitel 

6 redovisas resultatet av sektorsanalysen. Analyskapitlet är indelat fem avsnitt som är 

kopplade till den teori som uppsatsen bygger på. Kapitel 7 sammanfattar de slutsatser som kan 

göras med det analysresultat som har presenterats. 
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2. Tidigare forskning 

EU:s grannskapspolitik och Barcelonaprocessen är relativt nya fenomen inom EU, dock har 

det länge funnits en gemensam utrikespolitik och det har genomförts ett flertal studier och 

analyser inom ämnet. Analyser av EU:s grannskapspolitik har främst handlat om EU:s försök 

att genom ”soft power” influera och samarbeta med angränsande länder.  

 

Anne Haglund-Morrissey menar att EU:s grannskapspolitik handlar om att sprida vissa 

grundläggande idéer och normer som EU redan själv institutionaliserat, exempelvis respekt 

för internationell lag, mänskliga rättigheter, samt en liberal och öppen ekonomi. Skillnaden 

mot EU:s övriga politik är att EU-medlemskapet inte kan användas som ”morot” för ökat 

samarbete inom grannskapspolitiken. Istället erbjuder EU deltagande och öppnande av vissa 

interna institutioner för de stater som genomför nödvändiga reformer. Om en stat genomför 

tillräckliga ekonomiska och politiska reformer så kan EU till exempel öppna upp för 

deltagande i delar av EU:s interna marknad. På detta sätt försöker stabilitet att skapas runt 

EU:s gränser.3 

 

Specifika studier av Barcelonaprocessen har främst handlat om kritiska analyser av 

processens brist på resultat. Michael Emerson och Gergana Noutcheva menar att en av de 

främsta orsakerna till Barcelonaprocessens svaga resultat är dess alltför breda inriktning, som 

inkluderar hela 39 olika politiska områden. Inom den första pelaren i Barcelonaprocessen, 

politisk dialog och säkerhetspolitik, identifierar Emmerson och Noutcheva nio stycken 

policyområden:  

• Mänskliga rättigheter  

• Relation mellan stat och civilsamhälle 

• Offentlig administration 

• Terrorism 

• Droger, brottslighet och korruption 

• Skydd av civilbefolkning 

• Icke-spridning av massförstörelsevapen 

• Försvar 

• Kris- och konfliktförebyggning4 

                                                
3 Haglund-Morrissey, (2007), s. 71-93 
4 Emerson & Noutcheva, (2005), s. 3-7 
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Värt att notera är att exempelvis immigrationspolicy och miljöpolicy, som vid ett vidgat 

säkerhetsbegrepp skulle kunna innefatta säkerhetspolitiska hot, inte inkluderas. 

 

Abdelwahab Biad menar att den säkerhetspolitiska delen av Medelhavssamarbetet står inför 

ett antal allvarliga hinder, svårigheter till kompromisser mellan stater, låg politisk vilja att 

samarbeta från vissa stater, misstänksamhet mellan stater samt konkurrensen från andra 

internationella och regionala aktörer såsom NATO. Han menar även, tillsammans med många 

andra forskare, att Medelhavssamarbetets resultat påverkas till stor del av 

Mellanösternkonflikten mellan Israel och arabstaterna.5  

 

 

                                                
5 Davidson mfl, (2002), s. 29-34 
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3. Teori 

3.1 Säkerhetsstudier 

Det finns många definitioner av säkerhetsstudier och vad detta forskningsområde skall 

fokusera på. Stephen M. Walt menar att säkerhetsstudier är en relativt ny inriktning inom 

internationella relationer. Fram till andra världskriget var det främst militära experter och 

officerare som var intresserade av säkerhetsstudier, som då främst handlade om militär och 

diplomatisk historia. I och med tillkomsten av atombomben och dess världspolitiska 

konsekvenser, startades dock en stor våg av studier kring säkerhetsfenomenet.6 

 

Säkerhetsstudier har numera en framträdande roll inom internationella relationer eftersom just 

säkerhet anses vara en av de viktigaste komponenterna i relationerna mellan olika 

internationella politiska enheter. Traditionella och historiskt dominerande perspektiv inom 

internationella relationer, såsom realismen och liberalismen, har haft stor betydelse för 

utvecklingen av säkerhetsstudier.7 De traditionella perspektiven inom internationella 

relationer och säkerhetsstudier har två huvudsakliga uppfattningar. Staten har, trots dess något 

diffusa definition, den mest centrala rollen8 och uppfattningen att huvudsakligen militära 

relationer och handlingar utgör det dominerande elementet inom säkerhet. 9 

 

Säkerhetsstudier har av tradition ofta inriktat sig på militär säkerhet. De tidigaste studierna 

inom säkerhetsstudier ignorerade helt icke-militära orsaker för internationella 

säkerhetsspänningar. Stephen M. Walt menar att det inte är enbart militärrelaterade faktorer 

som är källa till säkerhet, utan även vissa icke-militära element är relevanta för 

säkerhetsstudier, såsom diplomati och vapenkontroll. Han uttrycker dock stor skepticism att 

utvidga säkerhetsbegreppet alltför brett utanför den militära sektorn utan säkerhetsstudier 

skall fokusera på fenomenet krig.10 Walts definition av säkerhetsstudier är:  

 

”Security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force. 

It explores the conditions that make the use of force more likely, the ways that the use of force 

                                                
6 Walt, (1991), s. 211-214 
7 Collins, (2007), s. 15 
8 Buzan, (2007), s. 66 
9 Buzan m.fl, (1998), s. 49 
10 Walt, (1991), s. 212-215 
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affects individuals, states, and societies and the specific policies that states adopt in order to 

prepare for, prevent, or engage in war.”
11 

 

Efter Sovjetunionens fall och det kalla krigets slut blev de traditionella perspektiven inom 

säkerhetsstudier alltmer ifrågasatta. Som konsekvens växte nya perspektiv, såsom fredsstudier 

och feministiska perspektiv, fram. 1994 samlades en grupp akademiker inom säkerhetsstudier 

för att förena mycket av den kritik av de traditionella perspektiven som hade utvecklats. Detta 

perspektiv kallas numer för Critical Security Studies, CSS. CSS ifrågasatte de traditionella 

perspektivens alltför snäva och objektivistiska föreställning av säkerhetsbegreppet och 

menade att ett bredare synsätt var nödvändigt för att fullständigt förstå den komplexa 

verklighet som säkerhet verkar i. Forskare inom CSS menade bland annat att säkerhet 

nödvändigtvis inte bara berör staten, utan även andra aktörer kan vara aktuella inom 

säkerhetsstudier. Orsaker till osäkerhet behöver inte heller bara vara koncentrerade till den 

militära sektorn. Istället för att precisera sig som ett unikt perspektiv inom säkerhetsstudier, 

lade CSS stor vikt på den kritiska aspekten. Detta gjorde att perspektivet fick en mycket bred 

skara anhängare från olika teoretiska perspektiv, såsom social konstruktivism och 

poststrukturalism.12 Utifrån denna kritiserande utveckling inom säkerhetsstudier skulle en ny 

skola växa fram, Köpenhamnsskolan som presenteras i avsnitt 3.2. 

 

3.2 Köpenhamnsskolan 

I boken People, states & fear introducerade Barry Buzan ett nytt ramverk för breddandet av 

säkerhetsbegreppet. Även om Buzan fortfarande ansåg att staten var den centrala aktören 

inom säkerhetsstudier så presenterade han ett ramverk av sektorer som utvidgade 

säkerhetsbegreppet utanför den militära sektorn. Buzan presenterade fem säkerhetssektorer: 

militär, politisk, ekonomisk, miljö och samhällig. Inom dessa sektorer identifierade Buzan 

olika hot och referentobjekt
13, det vill säga objekt som anses vara så pass viktiga och 

värdefulla att det måste skyddas mot potentiella hot, som var relevanta för analys av 

säkerhet.14 Inom Köpenhamnsskolan förenades sedan Buzans breddning av 

säkerhetsbegreppet tillsammans med Ole Waevers teori om säkerhetisering
15. Denna förening 

                                                
11 Ibid, s. 212 
12 Collins, (2007), s. 54-59 
13 Författarens fria försvenskning av Buzans begrepp refernt object 
14 Collins, (2007), s. 60-62 
15 Författarens fria försvenskning av Waevers begrepp securitization 
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gjorde det nödvändigt att även utöka mängden referentobjekt och centrala aktörer inom 

säkerhetsstudier, och överge de traditionella perspektivens och Buzans tidiga statscentrering. 

 

Även om Köpenhamnsskolan, i likhet med CSS, ifrågasätter de traditionella perspektivens 

snäva synvinkel på säkerhet, så vill inte Buzan m.fl. identifiera sig som en del av Critical 

Security Studies. Istället beskriver de sig som en unik skola inom säkerhetsstudier.16 Buzan 

m.fl. menar att CSS är mycket mer influerad av konstruktivismen vilket öppnar för 

möjligheten av social förändring inom säkerhetsbegreppet. Köpenhamnsskolan medger att 

social förändring existerar, men att de sociala relationer som existerar inom internationell 

politik är tillräckligt stabila för att kunna behandlas objektivistiskt.17 

 

3.2.1 Säkerhet och säkerhetisering 

 

”Security is about survival. It is when an issue is presented as posing an existential threat to a 

designated referent object (traditionally, but not necessarily, the state, incorporating 

government, territory, and society). The special nature of security threats justifies the use of 

extraordinary measures to handle them.”
18 

 

Köpenhamnsskolans definition av säkerhet handlar om att lyfta en fråga över de ”normala” 

ramarna för politiskt agerande och istället handla med extraordinära medel, såsom tvång och 

våld. Denna rörelse från ren politisk fråga till säkerhetsfråga kallar Köpenhamnsskolan för 

säkerhetisering.19 

 

En allmän fråga kan klassificeras som icke-politisk, politisk och säkerhetiserad. En icke-

politisk fråga förekommer inte inom den offentliga debatten och staten bryr sig inte om den. 

En politisk fråga är en del av den offentliga politiken, kräver politiskt beslutsfattande och 

fördelning av resurser. En säkerhetiserad fråga föreställs som ett existentiellt hot, mot ett 

referentobjekt, som kräver extraordinärt agerande utanför normalt politiskt beteende. Därmed 

skapas ett säkerhetiseringsspektrum (se figur 1). Politisering handlar om att lyfta upp en icke-

politisk fråga till en nivå som kräver ställningstagande och ansvar, av exempelvis staten. 

Säkerhetisering är en ytterligare intensifierad politisering av en politisk fråga, då man 

                                                
16 Buzan m.fl, (1998) s. 203-205 
17 Collins, (2207) s. 61-62 
18 Buzan m.fl, (1998) s. 21 
19 Ibid, s. 24-25 
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definierar frågan som såpass viktig att den måste prioriteras framför andra politiska frågor och 

behandlas med särskilt agerande, utanför de normala politiska normerna.20 

 

 
Figur 1. Säkerhetiseringsspektrum 

 

Weaver beskriver även hur en politisk fråga blir säkerhetiserad, genom vad han kallar ”speech 

act”. Detta handlar om att en eller flera aktörer försöker övertyga relevanta aktörer, 

exempelvis politiska eliter, kulturella grupper eller en majoritet av en befolkning, att ett 

specifikt hot är så pass allvarligt att extraordinära handlingar, som bryter mot lagar eller regler 

som normalt kontrollerar politiskt agerande, krävs. En lyckad säkerhetisering kräver därför att 

de relevanta aktörerna accepterar och legitimerar ett extraordinärt agerande.21 

 

En fråga behöver naturligtvis inte förflytta sig från vänster till höger på 

säkerhetiseringsspektrumet, utan även från höger till vänster. Köpenhamnsskolan menar inte 

att säkerhetisering av en fråga är positivt, även om vissa frågor oundvikligen blir 

säkerhetsfrågor. Istället är det ett misslyckande om en fråga blir en säkerhetsfråga och 

normala politiska handlingar inte räcker till för att lösa problemet. Idealet är därför att 

säkerhetsfrågor transformeras tillbaka till politiska frågor, detta kallas avsäkerhetisering
22. 

Buzan m.fl. menar att internationella institutioner såsom EU, NATO och Partnerskap för Fred 

(Partnership for Peace, PfP) utgör ett första försvar mot att olika politiska frågor blir 

säkerhetiserade.23 Liknande egenskaper kan tänkas finnas inom Medelhavssamarbetet och 

Barcelonaprocessen, för att skapa en stabilare och säkrare Medelhavsregion, eftersom detta 

politiska samarbete strävar efter att undvika att olika hot och frågor blir så pass allvarliga att 

de säkerhetiseras.  

 

 

 

                                                
20 Ibid, s. 23-25 
21 Ibid, s. 26-28 
22 Författarens fria försvenskning av Waevers begrepp desecuritization 
23 Buzan m.fl, (1998), s. 29, 65 

Säkerhetisering Politisering 

Icke-politisk fråga Politisk fråga Säkerhetsfråga 
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3.2.2 Säkerhetssektorer 

Genom boken People, states & fear var Barry Buzan en av de första att kritisera de 

traditionella perspektivens alltför snäva militärcentrerade syn på säkerhetsstudier. Han 

presenterade istället fem olika säkerhetssektorer som ett ramverk för analys av säkerhet. 

Dessa sektorer är militär, politisk, ekonomisk, miljö och samhällig, där respektive sektor är 

öppen för olika innebörd av säkerhet, hot och referentobjekt. I senare böcker, såsom i 

Security: a framework for analysis
24, utvecklade Köpenhamnsskolans anhängare 

säkerhetssektorerna ytterligare. 

 

Militär sektor 

Den militära sektorn är kärnan av de traditionella perspektivens inriktning för 

säkerhetsstudier, som lägger störst vikt på främst statligt organiserat våld. Köpenhamnsskolan 

menar dock att även om staten fortfarande är den dominerande aktören och referentobjektet 

inom den militära sektorn så kan man identifiera andra aktörer.25 Militärt våld kan relativt 

snabbt orsaka oönskade förändringar och rasera århundraden av arbete inom alla sektorer. Hot 

eller utföranden av militära våldshandlingar tolkas som den allvarligaste kränkningen mot 

normala politiska förhandlingar. Därför har just den militära sektorn alltid haft staters högsta 

säkerhetsprioritet.26 Detta förklarar de traditionella perspektivens fokusering på just militär 

säkerhet.  

 

Militära hot mot en stat kan komma från två riktningar, internt och externt. Interna hot kan 

vara separatister, revolutionära grupper, terrorister, drogkarteller och organiserad brottslighet 

som tar till vapen för att motarbeta staten. Vid interna hot handlar den militära säkerheten 

främst om förmågan att upprätthålla lag, ordning och territoriell suveränitet. Externa hot 

består av faror utanför statens egna gränser, oftast andra stater men kan även bestå av 

organiserad brottslighet och drogkarteller från utlandet. Under externa hot handlar den 

militära säkerheten om dels uppfattningen av rivalernas kapacitet och avsikter och dels om 

rivalernas faktiska offensiva och defensiva kapaciteter. Externa militära hot kan sträcka sig 

från rädsla för total förintelse av samhället till våldshotelser för att influera politiska frågor.27 

 

                                                
24 Buzan m.fl, (1998) 
25 Buzan m.fl, (1998), s. 49 
26 Buzan, (2007), s. 108 
27 Buzan m.fl, (1998), s. 49-61 
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Referentobjekten inom den militära sektorn är oftast staten, men andra typer kan identifieras. 

Religion kan potentiellt användas som referentobjekt för militär säkerhetisering, försvaret av 

islam används av många muslimska terroristgrupper som rättfärdigandet av sin militära kamp. 

Exempelvis kan även den internationella maktbalansen, ickespridning av nukleära, biologiska 

och kemiska vapen och internationell lag användas som referentobjekt för militär 

säkerhetisering.28 

 

Politisk sektor 

Buzan menar att politiska hot främst riktas mot staters institutionella stabilitet. Motiv till 

politiska hot kan exempelvis vara att pressa en regering till ett visst beslut eller olovligen 

lägga sig i en viss politisk fråga och därmed utmana en stats suveränitet. Den politiska sektorn 

innehåller därför hot, mot den statliga suveräniteten, som är icke-militär.29 Politiska hot 

uppstår också av andra staters stödjanden av fientliga grupper och vägran att erkänna en stats 

suveränitet eller legitimitet. Starka ideologier och internationella värderingar kan skapa 

politiska hot. Idéer som demokrati och mänskliga rättigheter kan tolkas som politiska hot då 

de inte ses som förenliga med en existerande politisk ordning.30  Köpenhamnsskolan 

poängterar att möjligheten att skydda sig mot politiska hot skiljer sig mellan stater. Svaga 

stater har ofta svårt att skydda sig både från interna som externa politiska hot, enligt Buzan på 

grund av misslyckande att skapa en inre politisk och social konsensus.31 Inom svaga stater 

brukar ofta den styrande regimen vara referentobjektet för säkerhetiserade politiska frågor, 

framförallt från interna politiska hot. 

 

Även inom den politiska sektorn är det främst staten som utgör referentobjekt för 

säkerhetisering, även om det är vanligt med den styrande eliten som referentobjekt för svaga 

stater. Det finns dock internationella referentobjekt såsom internationell lag och 

internationella bestämmelser som kan hotas då de inte accepteras, kränks eller utmanas av 

aktörer. Exempel kan vara kränkningar eller vägran att skriva under ickespridningsavtal av 

nukleära och biologiska vapen.32 

 

 

                                                
28 Ibid, s. 52-55 
29 Buzan, (2007), s. 109 
30 Buzan m.fl, (1998), s. 141-153 
31 Buzan, (2007), s. 94 
32 Buzan m.fl, (1998), s. 154 
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Ekonomisk sektor 

Idén om ekonomisk säkerhet är mycket kontroversiell. I det kapitalistiska systemet är aktörer 

förväntade att känna osäkerhet, annars är inte marknaden så pass effektiv som den kan vara. 

Om stater försvarar sig för ofta mot ekonomiska hot, och ingriper i ekonomin, skulle tillslut 

marknaden sluta att fungera. För att delta i den globala marknaden måste aktörer därför öka 

sin sårbarhet gentemot ekonomiskt agerande av andra aktörer.33 

 

Köpenhamnsskolan menar att idén om ekonomisk säkerhet påträffas inom debatten om 

internationell politisk ekonomi. Generellt kan man säga att det finns tre olika positioner: 

Merkantilister som menar att det är statens uppgift att skapa den säkerhet som krävs för att 

företag och marknader skall kunna fungera, liberala anhängare som menar att marknaden skall 

verka så fri som möjligt utan statlig inblandning, samt socialister som menar staten skall 

fokusera på ekonomisk säkerhet till de svaga gentemot de starka.34  

 

Inom den ekonomiska sektorn finns ett stort antal referentobjekt som sträcker sig från 

enskilda samhällsklasser och stater till den komplexa globala marknaden och den 

liberalekonomiska internationella ordningen. Köpenhamnsskolan betonar att dagens 

internationella ekonomiska säkerhet är formad av den dominerande liberala agendan. 

Ekonomisk säkerhet handlar därför ofta om att upprätthålla ekonomisk och politisk stabilitet 

och hur man skall agera gentemot den växande klyftan mellan rika och fattiga. För en liberal 

skulle ett hot mot den ekonomiska säkerheten kunna handla om fullföljandet av nödvändiga 

reformer inom olika länder. Utan reformer riskerar stater att komma på efterkälken gentemot 

resten av den internationella ekonomin och på så sätt utsättas för ekonomiska kriser. Rörelser 

mot monopolism och protektionism skulle också kunna identifieras som ett hot mot dagens 

internationella ekonomi.35 

 

Miljösektor 

Miljö- och klimatförändringar har under de senaste åren blivit alltmer definierade som 

säkerhetsrisker. Köpenhamnsskolan menar att två grundläggande tankar finns inom 

miljösäkerhet, att mänskligheten lever över sina globala tillgångar, men att människan har 

möjligheten att ändra detta. Många miljöhot är specifika, såsom försurning av vattendrag, 

                                                
33 Buzan, (2007), s. 112-114 
34 Buzan m.fl, (1998), s. 95-96 
35 Ibid, s. 97-107 
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föroreningar av luft och landskap och oljeutsläpp, som ofta skapar lokala risker och hot. Det 

är dock svårt att säkerhetisera miljöhot, då det är svårt att identifiera hur allvarliga de 

egentligen är, och därför blir de oftast bara politiserade.36 Globala hot har dock blivit 

vanligare, exempelvis hoten från klimatförändringar och koldioxidutsläpp och vi börjar 

kanske nå ett stadium där extraordinära medel krävs för att rädda den mänskliga 

civilisationen. 

 

Buzan m.fl. identifierar tre kategorier av hot inom miljösektorn. Hot mot människan från 

naturen som inte är orsakade av människan, exempelvis jordbävningar och vulkanutbrott. Hot 

mot hela, eller delar av, ekosystem som skapats av människans överutnyttjande av naturen 

och som i sin tur hotar hela civilisationen. Exempel är koldioxidutsläppen som orsakar 

klimatförändringar. Den tredje kategorin är hot mot miljön som är skapat av människan, men 

som inte utgör något existentiellt hot mot mänskligheten. Detta kan handla om 

överförbrukning av mineraler som visserligen kan bli besvärligt men likväl kan lösas genom 

avancerad teknik. Det är den andra kategorin av hot som gör det möjligt att tala om 

miljösäkerhet. Den uppvisar det cirkulära sambandet mellan mänskligheten och naturen som 

skapar ett existentiellt hot då människan överutnyttjat och manipulerat naturen.37  

 

Samhällssektor 

Samhällssäkerhet handlar främst om hot mot identiteter, något som Buzan m.fl. även kallar 

identitetssäkerhet. Samhällssäkerhet skall inte blandas ihop med social säkerhet som handlar 

om individer och är till stora delar ekonomisk. Samhällssäkerhet handlar istället om hot 

gentemot kollektiv och deras identitet.38 Det huvudsakliga referentobjektet inom 

samhällssektorn är därför etniska, nationella och religiösa samhällen som har betydande 

politisk innebörd. Religiösa identiteter innefattar ofta mycket stora kollektiv, exempelvis 

muslimer och kristna, medan nationella och etniska identiteter kan sträcka sig från relativt 

små grupper, såsom Romer, till stora nationella och internationella identiteter, som fransmän 

och européer. Dessa samhällen är tillräckligt strukturellt starka och breda för att självständigt 

reproducera sig själv och därmed kunna konkurrera med stater som den huvudsakliga 

politiska enheten.39 

 

                                                
36 Ibid, s. 80-81, 85 
37 Ibid, s. 79-80 
38 Buzan m.fl, (1998), s. 119-120 
39 Waever m.fl, (1993), s. 22-23 
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Hot mot ett kollektivs identitet sker huvudsakligen på tre sätt, genom migration, horisontell 

konkurrens och vertikal konkurrens. Migration kan hota en identitet då förändringar inom 

befolkningen även förändrar identiteten genom influenser av immigranter. Horisontell 

konkurrens sker när en identitet hotas genom kulturella och språkliga influenser av 

angränsande kulturer. Vertikal konkurrens är när människors identitet hotas av 

integrationsprojekt eller regionaliseringsprojekt.40 Identiteters såbarhet mot dessa hot varierar 

på deras toleransnivå för nya identiteter, eller förmåga att absorbera nya kulturella influenser. 

Konkreta hot inom samhällssektorn kan vara kulturell intolerans, förbud mot särskilda språk, 

namn, kläder och religiösa byggnader, som hindrar en samhällsidentitet att reproducera sig 

själv.41 

 

Säkerhetssektorernas gemensamma struktur 

Buzan m.fl. varnar för att hantera säkerhetssektorerna som stängda system. Istället finns 

många hot och referentobjekt som är gemensamma för många sektorer. Därför är alla 

säkerhetssektorer sammankopplade med varandra. Ett exempel på sektorernas nära relation är 

migration. Migration kan ses som ett hot inom många sektorer: samhällshot då det hotar ett 

kollektivs identitet, politiskt hot då migrationen stöds av en fientlig stat för att utmana 

statsapparatens suveränitet, ett ekonomiskt hot då migration ses som orsak till ekonomisk 

försvagning, eller som ett miljöhot då stora migrationsvågor ger upphov till naturförändringar. 

Detta betyder även att stater och andra aktörer kan speciellt identifiera hot inom vissa 

sektorer. En aktör kan till exempel känna sig hotad av främst militära hot, medan en annan 

aktör oroar sig mer om ekonomiska eller miljömässiga hot.42 

 

Tabell 1. Översikt av Köpenhamnsskolans säkerhetssektorer och teorin om säkerhetisering. 

             Sektor 

Fråga 

Militär Politisk Ekonomisk Miljö Samhälls 

Säkerhetiserad           

Politisk           

Icke-politisk           

 

                                                
40 Buzan m.fl, (1998), s. 121-122 
41 Waever m.fl, (1993), s. 43-46 
42 Buzan m.fl, (1998), s. 167-168 
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Tabell 1 visar en översikt av de teorier, inom Köpenhamnsskolan, som har presenterats i 

denna uppsats. Analysen av Medelhavssamarbete kommer att ske inom de färgade fälten. I 

och med att Medelhavssamarbetet kan ses som ett första försvar mot säkerhetisering av 

politiska frågor och hot, så är det just inom det fält som Köpenhamnsskolan klassar som 

politiska frågor som analysen kommer äga rum i. Dessa frågor är ännu inte, av EU, 

identifierade som säkerhetshot i Köpenhamnsskolans mening. Dock är de så pass politiserade 

att de hotas att bli säkerhetiserade, Medelhavssamarbetet kan därmed ses som ett första 

försvar mot att frågorna blir säkerhetshot. Delar av säkerhetiseringsteorin kommer alltså 

användas för att identifiera hot, sedan kommer hoten tillsammans med målen och medlen att 

kategoriseras via Buzans vidgade säkerhetsbegrepp. 

 

3.3 Analysmodell 

Analysmodellen (Tabell 2) som kommer att ligga till grund för uppsatsen bygger på de 

teoretiska ramar som har presenterats. Genom att dels klargöra de hot som EU uppfattar inom 

olika sektorer, dels identifiera vilka mål de har för att skapa stabilare säkerhet inom de olika 

sektorerna samt att beskriva med vilka medel EU försöker nå sina mål, så skall en analys av 

EU:s ambitioner för ett stabilare Medelhavsområde vara möjlig. Skiljer sig hot, mål och 

medel i mängd eller prioritet mellan olika sektorer kan det fastställas om vissa sektorer kan 

har större betydelse för EU. 

 

Tabell 2. Analysmodell av hot, mål och medel sektorsvis 

 Militär 

sektor 

Politisk 

sektor 

Ekonomisk 

sektor 

Miljö-

sektor 

Samhälls-

sektor  

Hot      

Mål      

Medel      
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4. Metod & Material 

4.1 Metod 

Vid all sorts forskning och undersökning är valet av metod en av de viktigaste faktorerna för 

att få ett relevant resultat med hög validitet. Det är därför viktigt att valet av metod fattas 

beroende på det syfte, de frågeställningar och teorier som uppsatsen bygger på. Den metod 

som används för denna uppsats är kvalitativ textanalys.  

 

Kvalitativ textanalys handlar att läsa relevant material och finna svar på de frågor som ställs 

till texten. Metodpraktikan skiljer mellan två huvudsakliga typer av kvalitativa textanalyser: 

systematiserande och kritiskt granskande textanalyser. Kritiskt granskande textanalyser 

handlar bland annat om att pröva och ta ställning till olika texters innehåll. Systematiserande 

textanalys handlar istället om att klassificera, ordna logiskt eller klargöra innehållet i olika 

texter.43 För att uppnå uppsatsens syfte kommer en klassificerande kvalitativ textanalysmetod 

att användas. Det handlar då om att placera resonemang av det material som analyseras i 

relevanta kategorier.  

 

Valet av metod är oftast långt ifrån självklart, utan forskaren kan stå inför ett svårt val när det 

kommer till metod. En analys av EU:s ambitioner med Barcelonaprocessen skulle kunna 

göras genom en kvantitativ innehållsanalys. Genom att kvantitativt räkna hur mycket plats, 

utrymme, och hur många gånger, frekvens, vissa säkerhetspolitiska hot och målsättningar 

dyker upp i materialet, skulle EU:s ambitioner kunna analyseras. En mycket större mängd 

material skulle även ha kunnat undersökas under denna begränsade tid då arbetet görs. En 

kvantitativ analys är dock inte optimal med tanke på det material som skall analyseras. En 

kvantitativ analys förutsätter nämligen att alla analysenheter är av samma vikt och därför kan 

behandlas likvärdigt.44 Det blir svårt att analysera materialet på detta vis och dra slutsatser 

med hög validitet. Materialet som analyseras kräver en djupare textanalys för att se hur 

betydelsefulla och prioriterade vissa avsnitt är. Ett exempel är handlingsplanerna där olika 

åtgärder och mål rankas genom dess prioritet. Ett högprioriterat mål måste analyseras som 

viktigare än ett lågt prioriterat.  

 

                                                
43 Esaiasson m.fl, (2007), s. 238 
44 Ibid, s.223-224 
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Säkerhetssektorernas nära relation till varandra, exempelvis att ett hot kan tolkas som både 

ekonomiskt som miljömässigt, gör det viktigt att författaren noga analyserar inom vilken 

kontext eller samanhang hot och mål framgår, för att sedan kunna kategorisera dessa i lämplig 

sektor. Denna kontextuella förståelse menar Alan Bryman är en mycket viktigt del av den 

kvalitativa forskningen. Bryman menar att detaljerad beskrivning ibland är nödvändigt för att 

förstå kontexten runt människors handlande.45 

 

Vid en klassificerande textanalys är det viktigt att först definiera de olika kategorierna. 

Kategorierna för denna uppsats bygger på Barry Buzans och Köpenhamnsskolans teori om 

säkerhetssektorer. Genom att klassificera olika relevanta delar av materialet under de olika 

säkerhetssektorerna (militär, politisk, ekonomisk, miljö och samhällig) kan författaren senare 

dra slutsatser. Kategorierna har ett öppet förhållningssätt, till skillnad från 

förhandsdefinierade och ömsesidigt uteslutande kategorier. Farorna med ett öppet 

förhållningssätt är dock att författaren under arbetets gång kan riskera att inrikta sig på 

riktningar som är irrelevanta för uppsatsens huvudspår. Ytterligare en fara kan vara att 

slutsatsdragningen blir alltför beroende av vad som råkar dyka upp i materialet. Det är därför 

viktigt att noggrant fundera över sina slutsatser och ifrågasätta om de möjligtvis kan vara 

tveksamma.46 

 

I och med att materialet till denna undersökning handlar om olika stater kan det uppkomma 

problem med generalisering av resultatet. EU:s ambitioner kan skilja mellan de olika 

medelhavsländer som inte har EU-medlemskap, vilket kan ge problem. Den sociala 

säkerheten kan framhävas som viktigt i ett land medan den ekonomiska säkerheten är viktig i 

ett annat. Därmed är det viktigt att noggrant analysera även det material som berör samtliga 

samarbetsparter.  

 

Kvalitativ forskning har kritiserats av många forskare, framförallt från kvantitativa forskare, 

som menar att kvalitativa studier ofta är alldeles för subjektiva, då de menar att 

analysresultatet bygger för mycket på forskarens egna uppfattningar. Detta gör att studien blir 

svår att göra om, eller att replikera och få ett likartat resultat, vilket är ett krav för hög 

validitet. Kritiker menar även att kvalitativa studier ofta får problem med generalisering då 

studien ofta innefattar relativt små mängder material. Den ringa mängden material gör det 

                                                
45 Bryman, (2002), s. 265-266 
46 Esaiasson m.fl, (2007), s. 245-246 
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svårt, omöjligt enligt vissa forskare, att generalisera ett resultat till andra miljöer. Kvalitativa 

studier har även fått kritik för bristande genomskinlighet, det vill säga bristande information 

om hur studien planerades och genomfördes.47 

 

4.2 Material 

Materialet som kommer användas för att uppnå uppsatsens syfte är både primära och 

sekundära källor. I och med att uppsatsen syftar till att analysera endast EU:s ambitioner med 

samarbetet, så består de primära källorna av officiella resolutioner, deklarationer, rapporter, 

handlingsplaner och andra officiella beslut som EU publicerat. Det ska poängteras att dessa 

har hämtats från EU:s officiella webbplats. De primära källorna kan delas i tre olika grupper. 

Den första gruppen är publikationer som fastställts eller godkänts av samtliga 

samarbetsparter, t.ex. Barcelonadeklarationen. Den andra gruppen av publikationer är beslut 

endast tagna av EU som berör EU:s egen roll i samarbetet. Tredje gruppen av publikationer 

består av publikationer som handlar om EU:s relation med specifika partnerländer, t.ex. 

handlingsplaner och utvecklingsrapporter. De sekundära källorna är i form av litteratur 

skrivna av forskare med mångårig erfarenhet inom studier av EU:s utrikes- och 

grannskapspolitik.  

 

4.3 Källkritik 

I uppsatsen analyseras främst deklarationer, resolutioner, handlingsplaner och andra beslut 

som publicerats av EU. Dessa texter är primära källor. Som huvudregel är primära källor mer 

trovärdiga än andrahandskällor. Med primära källor undviks riskerna med tradering, en 

beskrivning från en förstahandskälla beskrivs annorlunda av en andrahandskälla. Det är dock 

viktigt att reflektera över alla källors, både primära som sekundära, äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens.48 I denna studie är det särskilt viktigt att tänka de primära texternas 

tendens och vinklingar, då byråkratiska texter från EU främst analyseras.  

 

                                                
47 Bryman, (2002), s. 269-271 
48 Esaiasson m.fl, (2007), s. 317-323 



 26

5. Medelhavssamarbetets utveckling 

EU skapade sin första gemensamma Medelhavspolicy 1972, genom ett antal handelsavtal 

inom regionen. Året senare försökte EU institutionalisera en politisk dialog med arabländerna 

genom ”Euro-Arab dialogue”. Målsättningarna med dessa försök att skapa bättre relationer 

inom Medelhavsområdet var små och det skulle ta decennier innan ett ambitionsfyllt förslag 

formulerades. 1992 föddes tanken om ett Medelhavssamarbete, men det skulle dröja till 1995 

innan idén förverkligades genom Barcelonadeklarationen.49 Barcelonaprocessen höjde EU:s 

politiska ambitioner i Medelhavsområdet avsevärt genom att sammanföra de dåvarande 15 

EU-medlemsstaterna och 12 andra stater runt Medelhavet i ett samarbete.50 Efter EU:s 

utvidgning, bl.a. till Medelhavsstaterna Cypern och Malta, så innefattar nu 

Medelhavssamarbetet 27 EU-medlemsstater, tio stater utan EU-medlemskap51 samt Libyen 

som endast observerande deltagare. 2004 inkluderades Barcelonasamarbetet i EU:s nya 

grannskapspolitik och 2008 introducerades idén om en Medelhavsunion, för att ytterligare 

stärka EU:s verksamhet i regionen. 

 

Det övergripande målet med Barcelonaprocessen är att skapa ”en region av fred, stabilitet och 

delad ekonomisk välstånd”. För att nå detta mål innefattar Barcelonaprocessen hela 39 olika 

policyområden. Barcelonadeklarationen delades in i tre olika kapitel. Det första kapitlet 

omfattar politisk dialog och säkerhetspolitik, det andra gäller ekonomiskt och finansiellt 

samarbete och det tredje kapitlet innehåller kulturellt och socialt utbyte och dialog.52 

Medelhavssamarbetet har tre olika dimensioner, multilateral, bilateral och unilateral. Den 

multilaterala dimensionen innefattar institutioner som alla samarbetspartner deltar i, såsom 

gemensamma ministermöten som sker regelbundet. Den bilaterala dimensionen består främst 

av de associeringsavtal som EU har ingått med alla partnerländer. Den unilaterala 

dimensionen omfattar EU:s biståndsprogram i regionen, MEDA.53  

 

Barcelonadeklarationen och associeringsavtalen utgör det rättsliga ramverk som 

Medelhavssamarbetet bygger på.54 Associeringsavtalen är likvärdiga avtal som binder EU och 
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53 Emerson & Noutcheva, (2005), s. 2-3 
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vardera icke-EU-medlemsstat till Medelhavssamarbetet och sätter upp riktlinjerna för hur 

ageranden mellan parterna skall ske inom samarbetet. Associeringsavtalen identifierar även 

samarbetets övergripande mål inom Barcelonadeklarationens tre kapitel. Två viktiga delar av 

avtalet är artikel 2 och 101. Artikel 2 fastslår att relationerna mellan parterna, och parternas 

agerande både nationellt och internationellt skall baseras på respekt av demokratiska principer 

och de mänskliga rättigheterna. Artikel 101 fastslår att alla parter är förpliktade att verka för 

att uppfylla de åtaganden som avtalet sätter. Om någon part misslyckas med denna 

förpliktelse får den andra parten agera på lämpligt sätt.55 Artikel 2 och 101 ställer krav på 

agerandet inom samarbetet men konsekvenserna, ”lämpligt agerande”, för kränkning av 

kraven är dock inte definierade.  

 

EU:s utvidgning 2004 och 2007 förändrade förutsättningarna för EU:s relationer med 

angränsade länder. EU:s geografiska storlek ökade och med det även dess gränser och nya 

grannländer tillkom, såsom Ukraina och Moldavien. Redan 2003, ett år innan den största 

utvidgningen av EU, lanserades idén om en ny grannskapspolitik, ENP. Målet var att öka 

EU:s politiska ambitioner i angränsande länder genom att skapa ”en ring av vänner” runt EU:s 

gränser.56 I den nya europeiska grannskapspolitiken inkluderades länderna inom 

Medelhavssamarbetet, tillsammans med grannländer i öst. Genom att inkludera 

Medelhavssamarbetet inom grannskapspolitiken ville EU förstärka insatserna för att nå de 

säkerhetspolitiska målen inom Medelhavsregionen och Mellanöstern.57 

Barcelonadeklarationen och associationsavtalen fortsatte att vara grunden för 

Medelhavssamarbetet, men tillsammans med grannskapspolitiken presenterades nya redskap 

för att fördjupa samarbetet.  

 

Inom den nya europeiska grannskapspolitiken skapades bl.a. handlingsplaner för vardera 

samarbetsland. Handlingsplanerna preciserar dels olika mål och inriktningar som samarbetet 

bör prioritera för varje specifikt land, dels olika medel för att nå dessa mål. Inriktningarna och 

målen utformas som en måttstock där det skall vara möjligt att tyda vilka framsteg ett land har 

gjort under den tid som handlingsplanen gäller, mellan tre och fem år.58 EU poängterar att 

man inte vill tvinga på partnerländerna dessa mål och prioriteringar, utan därför utformas 

handlingsplanerna gemensamt mellan EU och det specifika partnerlandet ifråga. Därmed 
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skapas konsensus och ett gemensamt ansvar (joint ownership) mellan EU och varje 

partnerland om hur samarbetet skall fortskrida de närmaste åren. Detta leder till att 

handlingsplanerna kommer att se olika ut mellan partnerländerna beroende på dess 

samarbetsvilja, geografiska, ekonomiska, politiska läge m.m.59  

 

Handlingsplanerna skall även utvärderas kontinuerligt för att se vilka framsteg som har gjorts 

och om handlingsplanerna behöver förnyas. Detta sker genom ett antal framstegsrapporter.60 

Inom grannskapspolitiken introducerades nya institutioner och verktyg för att assistera inom 

samarbetet. Ett antal underkommittéer skapades dels för att öka den politiska dialogen mellan 

EU och partnerländerna, dels för att utvärdera framstegen inom handlingsplanerna. 

Subkommittéerna är inriktade mot specifika områden av samarbetet, exempelvis mot framsteg 

inom demokratisering och mänskliga rättigheter.61 2006 introducerades European 

Neighbourhood Policy Instrument, ENPI. ENPI har det ekonomiska ansvaret över de 

samarbetsprogram som finns inom Medelhavssamarbetet. ENPI fick även i uppgift att 

utforma de strategier och mål de olika samarbetsprogrammen skall ha, vilka finns 

presenterade i ENPI:s Strategy Papers och National Indicative Programmes.62   

 

Grannskapspolitiken inkluderar även två faktorer som blivit viktiga för EU:s arbete med att 

skapa ett stabilt Medelhavsområde. För det första introducerades möjligheten för icke-EU-

medlemsländer att delta eller observera inom vissa EU organ. För det andra öppnade man 

möjligheter för icke-EU-medlemsstater att få delta i delar av EU:s interna marknad. 
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6. Sektorsanalys av hot, mål och medel i Medelhavssamarbetet 

6.1 Militär sektor 

Inom den militära sektorn identifierar EU ett antal hot både mot säkerheten inom 

Medelhavsområdet som inom EU. I EU:s säkerhetsstrategi preciseras de främsta hoten, såsom 

terrorism, spridning av massförstörelsevapen och regionala konflikter. Terrorism utgör inte 

bara ett hot mot Mellanösterns stabilitet, utan inriktar sig mot hela västvärlden och är ett 

växande strategiskt hot mot hela Europa.63 Terroristattackerna i Madrid 2004 och London 

2005 visar Europas sårbarhet mot terrorism.  

 

En av EU:s största utmaningar med Medelhavssamarbetet är det gemensamma samarbetet i 

kampen mot terrorism. EU:s främsta medel är att få partnerländer till att skriva under och 

realisera FN:s 13 konventioner mot terrorism.64 Ett av EU:s främsta verktyg för att frambringa 

ett gemensamt ramverk för samarbete mot terrorismbekämpning är det avtal som skrevs i 

Barcelona 2005, Euro-Mediterranean Code of Conduct on Countering Terrorism. Detta avtal 

binder alla parter inom Medelhavsregionen till ett antal gemensamma principer. Alla parter 

styrker bland annat att man ska implementera alla 13 av FN:s konventioner mot terrorism, 

följa de stadgar som FATF65 skapat i kampen mot terrorism och respektera de mänskliga 

rättigheterna i bekämpningen av terrorism.66 

 

Spridning av massförstörelsevapen anses vara ett av de största hoten mot Europas säkerhet. 

Även om internationella avtal har hejdat spridningen av massförstörelsevapen, ser EU en 

farlig framtid av kapprustning av massförstörelsevapen i Mellanöstern.67 EU har ett väldigt 

övergripande och ambitiöst mål för sitt arbete mot spridning av massförstörelsevapen. Målet 

är att skapa en zon fri från massförstörelsevapen och avskjutningssystem inom 

Mellanöstern.68 Israel har ännu inte skrivit under internationella ickespridningsavtal och 

landet varken bekräftar eller nekar till att ha kärnvapen. Detta ser EU som ett problem för 

stabiliteten i regionen och för förtroendebyggande mot övriga partnerländer i 
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Medelhavssamarbetet.69 Genom gemensam politisk dialog och samarbete försöker EU stödja 

partnerländer att arbeta emot spridandet av massförstörelsevapen. En viktig del av detta arbete 

är att få partnerländer att skriva under och ratificera de multilaterala ickespridningsavtal av 

massförstörelsevapen som finns. EU refererar främst till UNSC Resolution 1540/04 som 

speciellt viktig. EU vill även fungera som ett centralt stöd för partnerländer under 

implementeringen av dessa internationella avtal till nationell politik.70  

 

Väpnade och frusna konflikter inom Medelhavsområdet är ett mycket stort hot då konflikter 

kan spilla över och involvera Europeiska stater. Exempel är Egyptens konflikt med Sudan 

över ett område runt den 22 breddgraden och även dess konflikt med vissa östafrikanska 

länder angående förvaltandet av Nilen.71 Olösta konflikter orsakar ytterligare säkerhetshot, 

såsom terrorism, stater i upplösning och ökar efterfrågan på massförstörelsevapen. EU ser 

grannskapspolitiken och Medelhavssamarbetet som ett nyckelredskap till att lösa dessa 

konflikter. Dock har mycket lite gjorts av EU för att lösa de konflikter som finns i regionen, 

därför har den Europeiska Kommissionen fastställt att EU måste ha en aktivare roll inom 

direkt konflikthantering, exempelvis genom fredsbevarande militärinsatser.72 Det är tydligt att 

EU inte direkt är inriktade mot kortsiktig konflikthantering, även om det efterlyses mer 

samarbete och dialog inom detta område. Istället är arbetet inriktat mot att lösa de problem 

som underbygger konflikterna och skapa förtroende och tillit mellan olika parter. Europeiska 

Kommissionen menar att regionala militära konflikter alltid borde finnas på dagordningen 

inom den politiska dialogen med partnerländerna i Medelhavssamarbetet.73 EU:s mål är att 

skapa en Medelhavsregion av fred, stabilitet och solidaritet. EU har länge försökt att skapa en 

gemensam förordning inom Medelhavssamarbetet, Euro-Mediterranean Peace and Stability 

Charter, för hanteringen av konflikter. Detta har dock gått långsamt då det politiska klimatet 

inte varit tillräckligt stabilt för att kunna ena alla parter.74 

 

Israel-Palestinakonflikten, eller Mellanösternkonflikten som den även kallas, har naturligtvis 

en central roll i arbetet för att skapa en säker och stabil Medelhavsregion. EU anser att 

lösningen av denna konflikt ligger i en permanent tvåstatslösning i linje med ”Kvartettens”75 
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gemensamma målsättning. Tvåstatslösningen skall ske genom att en oberoende Palestinsk stat 

skall formas och leva i fred med Israel. EU:s arbete att lösa Israel-Palestina konflikten sker 

främst inom ”kvartetten”, som format en trefasig plan för lösning av konflikten.76 

 

Grannskapspolitiken skapade möjligheter för partnerländer att delta i några av EU:s program 

och organ. Inom den militära sektorn har partnerländerna möjlighet att delta i organet 

European Defence Agency, EDA.77 Partnerländer är även tillåtna att delta i programmet 

“Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security 

Related Risks”. Detta program är specifikt inriktat mot bekämpning av terrorism.78  

 

6.2 Politisk sektor 

Inom den politiska sektorn anser EU att det främsta säkerhetshotet är stater i upplösning. 

Stater med korruption, maktmissbruk, svaga politiska institutioner och otillräcklig 

ansvarsskyldighet för de styrande skapar svaga stater där statliga institutioner hotas att 

kollapsa. I svaga stater frodas hot som organiserad brottslighet, terrorism och orsakar stora 

vågor av illegal immigration som skapar instabilitet i hela Medelhavsregionen.79 För att 

förhindra utvecklingen av svaga stater identifierar EU vissa grundläggande orsaker till de 

politiska problem som uppstår inom stater i upplösning. 

 

Orsakerna till staters politiska upplösning ligger främst i befolkningens misstroende mot den 

statliga makten. Det politiska missförtroendet vilar på många underliggande källor. EU:s 

arbete för att skapa större politisk stabilitet i partnerländerna är därför en omfattande uppgift. 

Arbetet handlar om att stimulera utvecklingen av demokrati och rättssäkerhet, stärka 

respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja större politisk genomskinlighet och 

ansvarsskyldighet, motverka korruption, organiserad brottslighet och tortyr.80 Inom 

främjandet av politiska reformer inriktar sig EU på att stödja decentralisering, politisk 

genomskinlighet och effektivisering av offentliga tjänster. EU understryker även vikten av 

samarbete för att motverka organiserad brottslighet som sträcker sig över nationella gränser, 
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illegal immigration och smuggling av droger och människor. Detta kräver samverkan och 

dialog inom hanteringen av gränsfrågor och gränsövervakning.81 

 

Ett av de mest konkreta försöken att utveckla större respekt för demokratiska principer och 

mänskliga rättigheter i partnerländerna är genom associationsavtalen som varje partnerland 

har skrivit under. Under artikel 2 fastställer parterna att deras agerande skall ske med respekt 

för demokratiska principer och FN:s universala konvention för mänskliga rättigheter.82 

Europeiska kommissionen identifierar 14 internationella nyckelkonventioner för de mänskliga 

rättigheterna som man eftersträvar att partnerländerna signerar och ratificerar. Ingen av icke-

EU-medlemsländerna har signerat samtliga av dessa nyckelkonventioner.83 Inom ENPI 

rubriceras främjandet av politisk reform och demokratisering i partnerländerna som ett 

område med hög prioritet. De budgetar som presenteras för varje partnerland visar dock att 

mycket lite av EU:s ekonomiska resurser inriktar sig mot främjande av politisk reform. I 

Egypten exempelvis, satsas endast sju procent av den totala budgeten till att gynna politisk 

reform. Detta kan jämföras med andelen resurser som satsas på främjande av ekonomiska 

reformer, som ligger på hela 40 procent av den totala budgeten.84 

 

Det finns inga bilaterala eller regionala program som inriktat sig direkt mot inhemska 

politiska reformer inom partnerländerna.85 Dock försöker EU genom politisk dialog influera 

partnerländer att genomföra reformer. Den politiska dialogen sker på många sätt. Artikel 5 i 

associationsavtalen utgör grunder för den politiska dialogen. Associationsråd, med 

representanter från partnerlandets parlament samt representanter från Europeiska 

Kommissionen och Europarådets ordförandeland, skapar dialog på ministeriell nivå mellan 

parterna. Dialog kan även ske via direkta utbyten mellan EU-parlamentet och partnerlandets 

nationella parlament.86 

 

Även inom kampen mot organiserad brottslighet, illegal immigration och korruption lägger 

EU stor vikt på godkännande och implementering av olika relevanta internationella 

konventioner. Bekämpningen av organiserad brottslighet kräver samarbete mellan parterna. 
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För att skapa ett juridiskt samarbete i kampen mot organiserad brottslighet och skapa bättre 

kapacitet och effektivitet inom partnerländernas rättssystem har ett nätverk för jurister, 

domare och åklagare upprättats i ”Euro-Mediterranean Justice Programme”. Implementering 

av FATF:s rekommendationer är ett viktigt steg för EU att gemensamt motarbeta penningtvätt 

och på så sätt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism.87 

 

Som en morot för politisk reform och hjälpmedel för bekämpning av organiserad brottslighet 

erbjuder EU möjligheter att delta i några få interna organ och program. ”Prevention of and 

Fight against Crime” är ett program som arbetar för att motverka organiserad brottslighet, 

människo- och drogsmuggling m.m. Deltagandet är främst övervakande för ge 

partnerländerna tillgång till EU:s verksamheter och erfarenheter.88 Det finns även möjlighet 

för deltagande i European Police Office, EUROPOL. EUROPOL verkar bland annat för att 

bekämpa organiserad brottslighet och människosmuggling.89 

 

6.3 Ekonomisk sektor 

Medelhavssamarbetet och grannskapspolitiken lägger störst vikt på ekonomiska reformer och 

samarbeten. Inom den ekonomiska sektorn kan två övergripande hot identifieras. EU ser 

ekonomisk stagnation som en betydande källa till dels mellanstatliga konflikter, dels till stater 

i upplösning. Regionen står inför en stor ekonomisk utmaning då stark befolkningsökning och 

relativt låg ekonomisk tillväxt skapar lite utrymme för att motverka fattigdom, som är utbrett i 

många av partnerländerna.90  Det är därför viktigt att skapa ett Medelhavsområde som 

gestaltas av ekonomiskt välstånd. Det andra hotet är ett eventuellt hinder för EU att få tillgång 

till partnerländernas marknader, detta gäller huvudsakligen energimarknaden. 

 

EU:s arbete att hindra ekonomisk stagnation inom enskilda länder handlar om 

makroekonomisk stabilisering. Detta handlar exempelvis om att skapa nationella strategier för 

bättre kontroll av budgetunderskott, för friare kapitalrörlighet och bättre konkurrens på den 

nationella marknaden m.m.91 
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Det främsta målet inom den ekonomiska sektorn är att skapa en frihandelsregion till år 2010, 

en tidshorisont som blir svår att hålla. EU använder sig av ett antal frihandelsavtal, Free Trade 

Agreements (FTA’s), som skrivits under av partnerländerna för att utveckla ekonomisk 

integration inom Medelhavsområdet. Frihandelsavtalen binder samman handeln mellan EU 

som en part och det specifika partnerlandet som den andra parten. Med finansieringshjälp från 

ENPI, har även frihandelsavtal skrivits mellan vissa av partnerländerna, exempelvis 

Agridavtalet mellan Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien.92 

 

För att skapa förutsättningar för en integrerad frihandelsregion runt Medelhavet måste EU 

inrikta sig på ett stort antal ekonomiska frågor. Huvudsakligen handlar EU:s arbete om att 

liberalisera, modernisera och harmonisera partnerländernas ekonomier, samt öka 

privatiseringen av och konkurrensen på de nationella marknaderna. Jordaniens handlingsplan 

visar hur omfattande arbetet mot en frihandelsregion är. 27 frågor och områden kan 

identifieras inom kapitlet för ekonomiskt samarbete, som sträcker sig från skattefrågor till 

bolagsrätt.93 Majoriteten av de resurser som EU tillhandahåller inom grannskapspolitiken 

inriktar sig mot ekonomisk reform och integration inom partnerländernas ekonomier. EU 

lägger stor vikt på den ekonomiska sektorn, vilket syns tydligt i de handlingsplaner som finns 

för varje partnerland. Här identifieras en mängd övergripande handlingsförslag med 

långsiktiga mål, men även flera specificerade handlingsförslag och kortsiktiga mål.   

 

EU är världens näst största importör av energi, främst olja och naturgas. EU:s importberoende 

av energi förmodas bara att öka i framtiden. Ett starkt behov att säkerställa energitillförseln 

finns inom EU och därför är energisäkerhet en av de viktigaste frågorna på EU:s agenda. 

Länderna inom Medelhavsregionen har en central roll för EU:s energisäkerhet.94 EU:s 

energisäkerhet har två aspekter. En ekonomisk aspekt som syftar till att garantera EU tillgång 

till Medelhavsregionens och Mellanösterns energimarknad. En miljö aspekt som syftar till att 

långsiktigt upprätthålla Medelhavsområdets energitillverkning genom förnybara 

energiresurser, detta kommer att tas upp i avsnittet om miljösektorn.  

 

Den ekonomiska delen syftar till att integrera den europeiska energimarknaden med den inom 

Medelhavsregionen och till att regionalt integrera energimarknaden mellan partnerländerna 

                                                
92 Euromed, (odaterad), s. 33-34 
93 European Commission, (b), s. 6-15 
94 European Commission, (2004b), s. 17 



 35

inom Medelhavssamarbetet. Den regionala energiintegrationen sker inom tre områden; 

Maghreb-området, Meshreq-området och mellan Israel och Palestina.95 Integrationsprocessen 

ställer krav på allt mer liberaliserade energimarknader inom partnerländerna, därför arbetar 

EU för privatisering av energisektorn i partnerländer och harmonisering av energimarknaden 

gentemot den Europeiska. Arbete sker även för att utöka energinätverket, d.v.s. utbyggnad av 

pipelines och annan infrastruktur, mellan partnerländerna och till Europa. Europeiska 

kommissionen har skapat gemensamma energideklarationer mellan vissa partnerländer, 

exempelvis Marocko och Jordanien.96  

 

Majoriteten av de organ som partnerländerna har möjlighet att delta i finns inom EU:s första 

pelare och många av dessa fungerar som stöd för ekonomisk integrering och liberalisering.97 

Exempel på interna EU program som det finns möjlighet för partnerländer att delta i är 

”Costums 2013” och ”Competitiveness and Innovation Framework Programme”. ”Costums 

2013” arbetar med tullfrågor och ett ökat samarbete mellan olika nationella tullverk. 

”Competitiveness and Innovation Framework Programme” är ett viktigt program för att 

främja nationella reformer mot förbättrad konkurrens och företagsklimat inom 

partnerländerna. Inom detta program finns ett underprogram specifikt inriktad mot 

energisektorn, som bland annat arbetar för större konkurrens inom energimarknaden.98  EU:s 

mest betydelsefulla morot för ekonomisk liberalisering och integrering inom partnerländerna 

är dock möjligheten för deltagande i delar av EU:s interna marknad. EU kräver dock stor 

politisk och ekonomisk reformvilja från partnerländerna för att detta skall vara aktuellt. 

Öppnandet av den interna marknaden kräver harmonisering av partnerländernas marknader 

gentemot EU:s. Det är viktigt att poängtera att EU fortfarande har kvar sina höga tullar inom 

jordbruksmarknaden och länge varit motvilliga att öppna upp för partnerländerna runt 

Medelhavsregionen. Detta är ett allvarligt hinder för de partnerländer som är mycket beroende 

av ekonomins jordbrukssektor. Under den nya grannskapspolitiken har Kommissionen dock 

börjat efterfråga en lättare öppning för partnerländer in i EU:s jordbruksmarknad. 

 

6.4 Miljösektor 

Inom miljösektorn finns många hot som kan leda till framtida oroligheter inom 

Medelhavsregionen. Den globala uppvärmningen är inte bara ett hot mot Medelhavsområdet 
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utan mot alla länder i världen. Medelhavet är ett betydelsefullt område för många djurarter 

och människor. EU identifierar några nyckelproblem inom Medelhavsregionen. Det främsta 

hotet för alla medelhavsländer är kvalitén och kvantiteten av vatten. Bristen på vatten inom 

området är stor och beräknas bara öka. Ökad folkmängd, industriella föroreningar och 

okontrollerade utflöden av avfallsvatten försämrar situationen alltmer. Snabb urbanisering, 

överturism och brist på strategier för övervakning av dumpning av farligt avfall försämrar 

situationen ännu mer. Förorening av luft och landområden samt utbredning av ökenmark 

skapar ytterligare problem.99 EU prioriterar främst arbete inom vattenkvalité och hållbar 

energitillverkning. Arbete sker också inom områden som avfallsskötsel, luftförorening, 

motverka utbredningen av ökenmark och fortsatt utveckling av varningssystem för 

naturkatastrofer. Europeiska Kommissionen poängterar att miljöproblemen inte respekterar 

landsgränser och måste därför hanteras genom en blandning av internationella, regionala och 

nationella ageranden och avtal.100 

 

Vatten är en begränsad resurs inom hela Mellanöstern och kvantiteten och kvalitén försämras 

alltmer. Denna utveckling ser EU som oroväckande då det kan skapa allvarliga konflikter i 

framtiden. Inom EU-organet European Union Water Initiative, EUWI, har ett speciellt 

ramverk för Medelhavsregionen, EUWI-MED, skapats. EUWI-MED arbetar bland annat för 

att öka partnerländernas samverkan inom frågor om vattenresurser och producera åtgärder och 

program för att förbättra vattenkvalitén inom Medelhavsregionen.101  

 

Det främsta medlet EU producerat inom miljösamarbetet är Kairodeklarationen som skapades 

vid den tredje Medelhavskonferensen om miljöfrågor i november 2006. I deklarationen 

medger alla parter att inget land eller organisation enskilt kan lösa miljöproblemen inom 

Medelhavsregionen utan det krävs samarbete. Deklarationen fastlade målet att göra 

Medelhavet rent och fritt från föroreningar till år 2020 och en tidsplan lades genom Horizon 

2020.102 I ”Horizon 2020” presenteras de övergripande medel som skall användas, men 

framförallt presenteras en tidtabell för de första fem åren. Det fastställs att underkommittéer 

inom energi, transport och miljö regelbundet skall träffas och diskutera Medelhavets renhet. 

Ett antal konkreta metoder att utvärdera tidsplanens framsteg redovisas också. Deklarationen 

                                                
99 Euromed, (odaterad), s. 9-10 
100 European Commission, (2004b), s. 18-19 
101 European Commission, (f), s. 6 
102 European Commission, (2006a), s. 1-4 
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ställer även krav på implementering av vissa direktiv, men detta gäller endast EU-

medlemsländer.103 

 

Det andra prioriterade området inom miljösektorn är energisäkerhet. Energitillförseln från 

Medelhavsområdet och Mellanöstern till Europa är av stor betydelse för EU. Inom 

miljösektorn handlar arbetet om att inspirera partnerländerna till att utnyttja ändliga 

energikällor, såsom olja och naturgas, mer effektivt, samt att främja utvecklingen av förnybar 

energi. Detta garanterar inte bara en framtida tillförsel av energi från Medelhavsregionen utan 

det bidrar även till att motverka den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.104 EU 

arbetar för att utveckla större energitillverkning genom förnyelsebara resurser. Detta sker 

genom utbyten av expertis, seminarier och samverkan inom energiforskning. Partnerländer 

har möjlighet att medverka i EU:s ”Intelligent Energy-Europé specific programme” som 

arbetar med samverkan inom utveckling av förnyelsebar energi.105 

 

ENPI riktar en relativt stor del av sin budget till miljöarbete, totalt 33 miljoner euro under 

2007-2010 vilket är ungefär tio procent av dess totala budget. Främjande av internationella 

miljökonventioner, såsom Kyoto avtalet, är också en viktig del av arbetet att påverka 

partnerländernas miljöpolitik.106 Partnerländerna har möjlighet att medverka inom vissa 

miljöinriktade EU-organ, exempelvis European Environment Agency, EEA, och European 

Maritime Safety Agency, EMSA. 

 

6.5 Samhällssektor 

Medelhavsregionen är ursprungsplatsen för flertalet betydande civilisationer och till de tre 

monoteistiska religionerna. Regionen har stort historiskt och kulturellt värde för både 

religioner och stater. Regionens stora kulturella mångfald har dock skapat stora problem 

under historien, och även idag, då kulturella fördomar och skiljaktigheter skapat konflikter 

och oroligheter. EU identifierar kulturell intolerans, fördomsfullhet, främlingsfientlighet och 

religiös extremism som avgörande källor till konflikter och instabilitet inom 

Medelhavsregionen. 107 Vid 10-års jubileet av Barcelonaprocessen 2008, intygade parterna att 

                                                
103 European Commission, (2006b), s. 1-5 
104 European Commission, (2007a), s. 7-8 
105 European Commission, (2007e), s. 4 
106 Euromed, (odaterad), s. 30, 53 
107 Euromed, (2008a), s. 1 
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de skulle öka sitt samarbete när det gäller att bekämpa diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet och att främja kulturell respekt och tolerans.108 

 

Medelhavssamarbetets kulturkonferens 2008, med samtliga deltagarländers kulturministrar, 

var en startpunkt för ”en fulländad gemensam strategi för kulturfrågor inom 

Medelhavsregionen”. Parterna bekräftade att fördomar och kulturella barriärer står ivägen för 

Medelhavssamarbetets målsättning att skapa en region av fred, stabilitet och delad välstånd. 

Den gemensamma strategin delades in i två olika dimensioner: en dimension som kallas 

”dialog mellan kulturer” och en som behandlar kulturpolitik. En dialog mellan kulturer är ett 

nyckelredskap för att skapa gemensam förståelse och tolerans mellan olika kulturer och för att 

bekämpa rasism, främlingsfientlighet och extremism, vilket gör det till ett värdefullt 

konfliktförebyggande element. Inom EU:s arbete att skapa bättre förståelse mellan kulturer 

inom Medelhavsregionen har det skapats ett stort antal gemensamma samarbetsprogram.109 

 

EU ser dialog mellan kulturer som ett viktigt redskap för att ge Medelhavssamarbetet ett 

mänskligt ansikte och visa att Barcelonaprocessen är en angelägenhet för alla människor och 

inte bara för diplomater och politiker. Människor på båda sidor av Medelhavet skall kunna 

medverka i samarbetet och direkt kunna se vilka möjligheter och effekter samarbetet mellan 

EU och dess partnerländer skapar.110 EU betonar två program som speciellt betydelsefulla 

inom dimensionen för dialog mellan kulturer, Anna Lindh Foundation och EuroMed Heritage. 

Anna Lindh Foundation fungerar som ett nätverk mellan organisationer inom civilsamhället 

för att föra samman människor från båda sidorna av Medelhavet, öka dialog och utbyten 

mellan kulturer. Programmet är gräsrotsfokuserat och inriktar sig främst mot kulturellt utbyte 

av ungdomar och studenter, samt att öka storleken och betydelsen av det civila samhället i 

partnerländerna. EuroMed Heritage fungerar som ett nätverk mellan museum och andra 

kulturella institutioner för att öka Medelhavsländernas kapacitet att förvalta och 

tillgängliggöra sitt kulturella arv för allmänheten.111 

 

Den andra dimensionen för Medelhavssamarbetets gemensamma strategi för kultur inriktar 

sig mot samarbetsländernas kulturpolitik. Principerna inom denna dimension bygger på FN-

organet UNESCO:s konvention ”Protection and Promotion of Diversity of Cultural 

                                                
108 Euromed, (2008b), s. 6 
109 Euromed, (2008a), s. 1-4 
110 European Commission, (2006c), s. 7 
111 European Commission, (2008), s. 13 
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Expression”. Speciell vikt läggs vid att öka tillgången av kultur inom partnerländerna genom 

att stödja kulturella reformer och på att skapa ett mer balanserat kulturutbyte genom att 

speciellt främja kulturella utbyten mellan enskilda partnerländer. Samarbetsländerna 

framhäver även vikten av minoriteters möjlighet att utrycka sig kulturellt och språkligt för att 

skapa en stabil Medelhavsregion.112 

 

Inom samhällssektorn har partnerländer möjlighet att medverka inom flera av EU:s interna 

kultur program. Några exempel på kulturprogram som är tillgängliga för partnerländerna är: 

”Lifelong Learning Programme” som arbetar med studentutbyten mellan olika 

utbildningssystem, ”Culture”, som arbetar för samarbete mellan artister och kulturella aktörer 

i olika länder, och ”Youth in Action”, som arbetar för att öka kulturell tolerans mellan 

ungdomar från olika länder.113 

 

EU ser kulturellt utbyte som en nyckelmetod för att lösa den konflikt som påverkar 

relationerna inom Medelhavsländerna mest, Israel-Palestina-konflikten. Aktiviteter och 

kulturella utbyten inom civilsamhället mellan Israel och Palestina anses vara ett viktigt 

verktyg för att skapa kulturell förståelse och öka stödet för fredsprocessen i Mellanöstern. 

1997 skapades ett program för förtroendeskapande medel under namnet ”People to People 

Programme”, som 2002 byte namn till ”Partnership for Peace”. Programmet har som 

målsättning att öka samarbetet mellan parternas olika civilsamhällen genom att inrikta sig på 

praktiska områden som är viktiga för människors alldagliga liv och som belyser fördelarna 

med att samarbeta.114 Handlingsplanerna för Israel och den Palestinska myndigheten läger 

stor vikt på bekämpningen av antisemitism och islamfobi. Samarbete inom EU-organet 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, EUMC, och att stärka det rättsliga 

ramverket mot hatbrott är två av huvudpunkterna i kampen mot rasism, antisemitism och 

islamfobi.115 

 

6.6 Resultatsammanfattning av analysen 

I Tabell 3 presenteras en sammanfattning av de viktigaste punkterna av sektorsanalysen som 

ligger till grund för de slutsatser som presenteras i kapitel 7.  

 

                                                
112 Euromed, (2008a), s. 5-7 
113 European Commission, (2007f), s. 9-12 
114 Ibid, s. 19-20 
115 European Commission, (a), s. 5 
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Tabell 3. Analysresultat av hot, mål och medel, sektorsvis 

 Militär sektor Politisk sektor 
Hot • Regionala konflikter 

• Terrorism 
• Spridning av 

massförstörelsevapen 

• Stater i upplösning 
• Organiserad brottslighet 
• Illegal immigration 

Mål • En Medelhavsregion av fred, 
stabilitet och solidaritet 

• En zon fri från 
massförstörelsevapen och 
avskjutningssystem 

• Skapa politisk stabilitet inom 
partnerländerna genom att: 

- Utveckla demokrati, politisk 
ansvarsskyldighet och rättssäkerhet 
- Stärka respekten för de mänskliga 
rättigheterna 
- Motverka korruption, organiserad 
brottslighet och tortyr 
• Öka samarbete inom 

immigrationsfrågor och 
gränsövervakning 

Medel • Främja internationella 
konventioner  

• Politisk dialog 
• Code of Conduct on 

Countering Terrorism 

• Politisk dialog 
• Stödja politiska reformer och 

internationella konventioner 
• Euro-Mediterranean Justice 

Programme 
 
 Ekonomisk sektor Miljösektor Samhällssektor 
Hot • Ekonomisk stagnation 

och fattigdom 
• Otillräcklig 

energitillförsel eller 
utestängande från 
Mellanösterns 
energimarknad 

 

• Global uppvärmning 
• Förorening av 

Medelhavet och andra 
vatten 

• Kulturella 
konflikter och 
oroligheter 

• Religiös 
extremism 

• Anti-semitism och 
islamfobi 

Mål • En region av delad 
ekonomisk välstånd 

• Frihandelsregion 
• Integrerad 

energimarknad 

• Medelhavet fri från 
föroreningar till 2020 

• Skapa större 
kulturell tolerans 

Medel • Erbjuda partnerländer 
deltagande inom EU:s 
interna marknad 

• Kairodeklarationen 
• Horizon 2020 
• Främja internationella 

miljökonventioner 

• Kulturella utbyten 
• Anna Lindh 

Foundation, 
EuroMed Heritage 

• Partnership for 
Peace 
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7. Slutsatser 

I uppsatsens inledning formulerades syftet som att analysera EU:s säkerhetspolitiska 

ambitioner med Medelhavssamarbetet. För att uppfylla detta syfte sammanfattas 

analysresultatet från föregående kapitel genom att först presentera och diskutera svaren på 

uppsatsens preciserade frågeställningar: Vilka potentiella hot ser EU inom 

Medelhavsregionen? Vilka mål har EU för att skapa ett stabilare Medelhavsområde? Vilka 

medel använder EU för att göra Medelhavsregionen stabilare och säkrare? Skiljer sig de 

säkerhetspolitiska ambitionerna mellan olika säkerhetspolitiska områden? Därefter kommer 

svaret på den övergripande frågeställningen diskuteras: Vilken betydelse har olika 

säkerhetspolitiska områden i Barcelonaprocessen? Till sist kommer uppsatsens slutsatser att 

lyftas till en mer allmän forskningsnivå där den inledande problemdiskussionen om det 

vidgade säkerhetsbegreppet kan förklara hur EU förebygger och motverkar säkerhetisering av 

potentiella hot inom Medelhavssamarbetet diskuteras. 

 

Inom Medelhavsregionen identifierar EU många nuvarande och framtida hotbilder mot 

Medelhavsregionens stabilitet och säkerhet. Genom samarbete med partnerländer runt 

Medelhavet försöker EU bygga ett ramverk för att gemensamt hantera dessa frågor så att de 

inte blossar upp till allvarliga hot. Genom Medelhavssamarbetet förebygger därför EU 

säkerhetisering av politiska problemområden så att varken EU eller partnerländerna i 

framtiden skall ta till extraordinära åtgärder för att försvara sig mot hot. EU:s övergripande 

mål med Medelhavssamarbetet är därför att skapa en region av fred, stabilitet och delad 

ekonomiskt välstånd. 

 

Inom den militära sektorn identifierar EU tre stora hotbilder: regionala konflikter, terrorism 

och spridning av massförstörelsevapen. Målsättningen inom dessa områden är övergripande; 

att skapa ett Medelhavsområde av fred, stabilitet och solidaritet och utan 

massförstörelsevapen. Få mål är inriktade mot specifika konflikter eller problemområden. 

Medlen för att förebygga dessa hot är därför långsiktiga. Genom politisk dialog och främjande 

av EU:s egna och andra internationella konventioner om konflikthantering, terrorism och 

massförstörelsevapen försöker EU sprida sina gemensamma värderingar till partnerländerna 

för att skapa en gemensam grund för hur stabilitet skall uppnås. Ett av få konkreta verktyg 

som EU själv betonar är skapandet av den gemensamma Euro-Mediterranean Code of 

Conduct on Countering Terrorism. Avtalet är dock i praktiken ett gemensamt konstaterande 
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att gemensamma åtgärder behövs inom terrorismbekämpning och att parterna skall öka sitt 

samarbete inom detta område, istället för konkreta åtgärder för hanteringen av terrorism.  

 

I den politiska sektorn identifierar EU stater i upplösning som det främsta hotet. Stater i 

upplösning skapas oftast av politisk misstroende från allmänheten, vilket försvagar statliga 

institutioner och underbygger ytterligare hot såsom organiserad brottslighet och illegal 

immigration. EU menar att bättre politiskt förtroende från allmänheten skapas av bättre 

respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. EU:s arbete inriktar sig därför 

främst mot att utveckla rättsäkerhet, politisk ansvarsskyldighet och att öka individuella 

rättigheter. Inom den politiska sektorn har få konkreta gemensamma medel formats för att 

förbättra demokratiska principer, respekten för mänskliga rättigheter och motarbetandet av 

organiserad brottslighet. Därför handlar EU:s arbete inom den politiska sektorn främst om att 

genom politisk dialog och främjande av internationella konventioner stödja partnerländerna i 

politiska reformer. Även om EU poängterar att främjandet av politiska reformer och 

förbättrande av mänskliga rättigheter måste vara ett prioriterat område för att skapa en stabil 

Medelhavsregion, så visar exempelvis ENPI:s budget att mycket få ekonomiska resurser 

inriktas mot dessa frågor. 

 

Det är tydligt att det största arbetet inom Medelhavsregionen sker inom den ekonomiska 

sektorn. Det mest betydande hotet inom Medelhavsregionen anser EU vara ekonomisk 

stagnation, eftersom det leder till ekonomiskt missförtroende och underblåser politisk 

misstroende mot statliga institutioner. Målet för EU är därför att skapa ekonomiskt välstånd 

genom att göra Medelhavsområdet till ett frihandelsområde. Politiska och ekonomiska 

resurser satsas kraftigt till stöd för nationella ekonomiska reformer och ekonomisk 

integration, dels mellan EU och partnerländerna, dels mellan partnerländerna själva. Även om 

många interna EU-organ och program är tillgängliga för partnerländers deltagande, så är EU:s 

främsta medel för stöd till ekonomiska reformer och integration moroten om deltagande inom 

EU:s interna marknad. Inom den ekonomiska sektorn är även energiområdet prioriterat. EU:s 

beroende av energi från området har lett till att resurser har inriktats specifikt mot utveckling 

och integration av partnerländernas energisektorer, för att säkerställa framtida tillgång av 

energiproduktion från Medelhavsområdet. 

 

Inom miljösektorn identifieras både globala och regionala hot. De främsta hoten anses vara 

den globala uppvärmningen som hotar alla världens länder, men också regionala hot som 



 43

föroreningen av Medelhavet och partnerländers beroende och överutnyttjande av ändliga 

resurser. Ett område av EU:s arbete är att främja undertecknande och implementering av 

internationella miljökonventioner, såsom Kyotoavtalet. Ett viktigt medel inom miljösektorn är 

det regionala miljösamarbetet inom Kairodeklarationen och dess tidsplan Horizon 2020. 

Horizon 2020 presenterar ett antal gemensamma målsättningar och medel för att identifiera 

vilka framgångar som gjorts inom arbetet att rena Medelhavet från föroreningar till år 2020. 

De krav som ställs inom deklarationer är dock mest inriktade mot EU-medlemsstater. 

 

Problem inom samhällssektorn identifieras av EU som huvudsakliga orsaker till instabilitet 

och konflikter inom Medelhavsregionen. Därför är kulturellt samarbete ett prioriterat område i 

Medelhavssamarbetet, för att kunna skapa långsiktig stabilitet inom regionen. Det främsta 

hotet som identifieras inom samhällssektorn är kulturella konflikter som underbyggs av 

kulturell intolerans, religiös extremism, rasism, antisemitism och islamfobi. EU:s mål inom 

samhällssektorn är relativt nyanserad och handlar främst om att öka kulturell förståelse och 

tolerans. Medlen för detta arbete är jämförelsevis många och handlar särskilt om kulturella 

utbyten på gräsrotsnivå inom ett flertal program. Inom Anna Lindh Foundation och EuroMed 

heritage har flertalet regionala kulturella projekt och utbytesprogram skapats för att främja 

kulturell förståelse. Speciell betydelse har Partnership for Peace-programmet för att skapa 

större stöd för fredsförhandlingar inom Israel-Palestina konflikten. EU:s fokusering på 

ungdomar demonstrerar arbetets långsiktiga målsättning inom regionen.  

 

Den ekonomiska sektorn och samhällssektorn är de områden där EU visar speciellt intresse. 

Hot som ekonomisk stagnation, fattigdom och kulturell intolerans ses som mycket 

betydelsefulla hot som underbygger alla konfliktområden inom Medelhavsregionen. Även om 

målen är ambitiösa och långsiktiga så kan många framstående medel för arbetet inom dessa 

sektorer identifieras. Det är inte bara EU:s stora ekonomiska stöd för dessa områden som 

tyder på EU prioritering av arbetet inom den ekonomiska sektorn och samhällssektorn, utan 

många praktiska verktyg har skapats för att främja utveckling och arbete inom dessa sektorer. 

EU:s stora intresse av att få tillgång till partnerländernas marknader, speciellt 

energimarknaden, är en orsak till EU:s stora intresse inom den ekonomiska sektorn. Detta 

visar att även egoistiska motiv underbygger EU:s prioritering av den ekonomiska sektorn. I 

och med att EU:s huvudsakliga internationella makt baseras på ekonomisk makt så är det inte 

konstigt att just ekonomiska frågor prioriteras av EU.  Inom militär och politisk sektor bygger 

arbetet främst på politisk dialog och främjande av internationella konventioner och nationella 
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reformer, som fått begränsat ekonomiskt stöd från EU:s finansieringsorgan. Få specifika 

målsättningar har kunnat skapas och ramar för kortsiktig konflikthantering och 

konfliktlösning är frånvarande i de dokument som Medelhavssamarbetet bygger på. Inom 

miljösektorn har vissa verktyg och gemensamma mål kunnat skapas men få gemensamma 

åtgärder mot specifika problem finns, utan istället handlar arbetet om att stödja utformade av 

nationella miljöstrategier. Kairodeklarationen ställer vissa konkreta krav, men dessa riktas 

mot EU:s egna medlemstater och inte mot partnerländer.  

 

EU:s höga ambitionsnivåer inom den ekonomiska sektorn och samhällssektorn påvisar att EU 

har en långsiktig målsättning att skapa fred och stabilitet inom Medelhavsregionen. Istället för 

att inrikta sig på att lösa specifika konfliktområden, genom exempelvis kortsiktiga ramar för 

hantering av konflikter och fredsbevarande insatser, inriktar man sig istället på att försöka 

lösa de problem som långsiktigt underbygger konflikter, såsom kulturell intolerans och 

fattigdom. EU:s arbete inom Medelhavssamarbetet visar att EU lägger stor vikt på betydelsen 

av globalt styre och internationell lag för att skapa långsiktig fred. Arbete för främjande och 

respekterande av internationella konventioner och lagar finns inom samtliga sektorer.  

 

Men är då, utifrån resultaten i denna studie, Köpehamnsskolans utvidgade säkerhetsbegrepp 

en lämplig utgångspunkt för analys av Medelhavssamarbetet? Köpenhamnsskolans vidgade 

säkerhetsbegrepp gör det möjligt att analysera EU:s arbete inom Medelhavssamarbetet för att 

skapa en region av fred, stabilitet och ekonomisk välstånd. Det utvidgade säkerhetsbegreppet 

visar att EU försöker bygga stabilitet och säkerhet genom att främst inrikta sig mot arbete 

inom ekonomisk sektor och samhällssektor, genom ekonomisk integration och kulturellt 

samarbete. Inom de traditionella säkerhetssektorerna, militära sektorn och till viss del den 

politiska sektorn, är EU:s arbete mycket begränsat. De traditionella säkerhetsperspektiven kan 

inte fullständigt förklara EU:s säkerhetspolitik inom Medelhavssamarbetet, bland annat 

eftersom EU inte använder sig av några militära medel överhuvudtaget för att skapa stabilitet. 

Således är ett viktigt resultat att analysen av Medelhavssamarbetet visar att 

säkerhetsbegreppet inte endast handlar om militära och politiska frågor, utan även 

ekonomiska, kulturella och miljömässiga.  
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