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När kan EU spela en roll som krishanterare? 

Politiska kriser där tredje part behövs 

 

Inhemska kriser som eskalerar bortom vad den enskilda 
staten klarar av att hantera 

 

Gränsöverskridande kriser 

 



EU civil protection:  

• Framför allt icke-politiska kriser: vissa 
naturkatastrofer, översvämningar, skogsbränder 

• Men även kriser orsakade av människor med 
politiskt syfte (terrorism). 



EU-institutioner viktiga för arbete med skydd, 
säkerhet & krishantering 

Rådet och 
rådssekretariatet:  

politiska kriser 

Kommissionen + 
Europapalamentet 
icke-politiska kriser 

© Council of the European Union  



Humanitärt katastrofbistånd 

ECHO (Directorate-General for 
Humanitarian Aid) 

ECHO: finansiering och samordning 

FN, Röda korset, NGOs verkställer 



  Utveckling av EU civil protection 

• 1970-tal: skyddsdirektiv (kemisk tillverkning), maritim 
skyddsmyndighet (oljespill), stark roll DG miljö 

• 1987: rådet bjöd in kom att inkomma med en ”guide to 
civil protection” 

• 1991: rådsresolution om innehåll civil prot mek 

• 1997: första legala grunden ”Action programme” 

• 2001: civilprotection mechanism; MIC, databaser, 
infosystem, större roll kom  

• 2004: moduler 

• 2007: översyn, snabbinsatsstyrkor byggda på moduler 



EU CP i praktiken 2007-2012 

ÅR Totalt antal 
aktiveringar av EU 

CP mekanismen 

Varav icke-
naturkatastrofer 

eller olyckor 

2007 26 - 

2008 29 Mumbay 
Georgien 

2009 32 Ukraina, Bulgarien 
 

2010 31 Haiti 
 

2011 24 X- Satelliter 
Tunisien 
Yemen 
Libyen 

 

2012 37 Turkiet, Jordanien 



EU:s roll för 
medlemsstaternas samarbete 
Planering 

Reglering – krav på 
medlemsländerna 

’Monitoring’ (även 
teknisk) 

Mjuk normgivning 

 

Möjliggörare 

Pådrivare 

Samordnare 

Ledare 

Skapa tillit 

 

 

 



Utmaningar för EU 

EU:s metoder och institutioner har ej utvecklats 
i takt med ny krishanteringspolitik. 

•Vilken metod lämpar sig bäst för 
politikutveckling? Samordning, lagstiftning, 
mjuk normgivning… 

•Praktiken är en sorts mellanstatlig frivillighet. 
Oklar ansvarsfördelning. ”I en anda av 
solidaritet”. 

•EU:s institutioner överlappar varandra – 
Lissabonfördraget är lösningen? 

•EU-institutionerna ej byggda för snabba 
krisbeslut. 

 

 

 



Gemensamma utmaningar 

•Förändrade hotbilder – vilken är nästa kris? 

•Enhetliga EU-lösningar svåra på områden med 
stora nationella variationer (resurser ofta 
lokala/regionala) 

•Hur kombinera ökat samarbete med nationell 
suveränitet och subsidiaritet 
(kompetensfördelning)? 

•Tryck för mer överstatligt, bindande samarbete 

•Medlemsstaterna splittras i grupper 

•Svårt att engagera ”icke-statliga” aktörer med 
traditionella EU-metoder 

 

 

 

 

 



Utmaningar för medlemsländerna 

 

•För att EU skall kunna vara en aktör inom 
krishantering (i vid bemärkelse) måste 
medlemsländerna tillhandhålla resurser. 

•Dessutom aktualiseras frågan om 
mottagarkapacitet. 

•Hur inlemma ”EU-krishantering” de nationella 
systemen? Skillnader i medlemsländernas 
kompetensfördelning: nationell, regional, lokal 
nivå. 

 

 

 

 



Hur ska vi teoretiskt förstå den 
praktiska problematik EU och 
medlemsländerna möter? 

• Begreppet europeisering (Gross) 

• Europeisering av civil protection i de nordiska 
länderna(Britz 2006):att översätta och att 
skräddarsy 

• Institutionella logiker i nationell och EU civil 
protection(Bremberg & Britz) 

 



Vad är europeisering? 

• Skapande av europeiska institutioner och 
politik(= integration!) -> national adaptation 
eller 

• Skapande av europeiska institutioner och 
politik(= integration!) genom projektion av 
nationell politik, eller 

• relationen mellan den europeiska och den 
inhemska nivån (mutually constitutive process 
of change) -> förändrade intressen och 
identiteter? 



Gross 
• Tar fasta på den tredje dimensionen och 
undersöker närvaro av EU i Tysk politik. Hur 
uppfattas olika valsituationer, finns EU med där? 

• Gemensamt för europeiseringslitteraturen är att 
den bryter upp staten som en enhetlig aktör.  



Begrepp för att packa upp dubbelpilen: 

• Översättning – vad innebär civil protection? 

Förändringar i lagar, budget, organisering, 
språkets betydelse 

• Skräddarsydd civil protection 

Vilken sorts civil protection vill de nordiska 
länderna se? 

Britz (2006) europeisering av civil 

protection i de nordiska länderna 



Begreppet civil protection 

• På EU-nivå är det inte heller självklart vad civil 
protection innebär. Har begreppet utvidgats? 

• Idéerna om totalförsvar och civilförsvar har 
betydelse för hur man ser på begreppet civil 
protection och dess översättning. 
Totalförsvarsidén är inte identisk i de nordiska 
länderna, här kan man jämföra Sverige (krig) 
och Danmark (skydd och beredskap). 



• Översättningen av begreppet får också 
betydelse för hur man organiserar sitt arbete i 
frågan och vilka departement och myndigheter 
som aktiveras i EU-arbetet. 

 

• Förändringar verkar ske på flera nivåer, en 
diskursiv, en organisatorisk och en mer konkret 
(pengar, konkreta resurser som kapaciteter).  



Skräddarsydd nordisk civil 
protection? 

• Det danska modulkonceptet 

• Översättnings”problem” här också! Vad borde 
modulerna vara? 

• Vems borde modulerna vara? 



Andra aspekter 

• Erfarenhetens betydelse: International 
Humanitarian Partnership 

• Relationen till andra organisationer: FN & Nato 

• Framtida organisering av civil protection i EU 

• Metoder och kapaciteter för att skapa EU ’added 
value’ 



Bremberg & Britz 
• Institutionella logiker (Bremberg & Britz) 

• Finns i organisatoriska fält och består av belief 
systems och praktiker kopplade till dessa 

• Kamp mellan olika logiker när olika nationella 
praktiker möts 



En jämförelse av institutionella logiker 
förklarar både svag institutionalisering 
inom EU och de olika ländernas 
inställning till EU civil protection  



Spanien Sverige EU 

Belief system 
Vad är civil 
protection? 

Fysiskt skydd av 
människor och 
material i både 
krig och fred. 

Fredstid: skydd 
o beredskap 
Krigstid: 
civilförsvar. 

Bred definition 
(avspeglar 
politisk kamp) 

Associerade 
praktiker 

Inrikesdep., 
huvudsakligen 
decentraliserad, 
möjlighet att 
flytta ansvar 
uppåt, staten 
yttersta ansvaret. 
Även militära 
kapaciteter kan 
användas. 

Decentraliserat 
system, inget 
ansvar för 
staten som 
central aktör 
att agera i 
händelse av 
katastrof. 
Utveckling av 
hantering och 
beredskap fram 
till 2009-olika 
myndigheter.  

Svårt att enas 
om praktiker, 
hur stor roll ska 
kommissionen 
ha? Hur ska 
resurser 
säkerställas? 



Olika institutionella logiker 

Spanien Sverige EU 

Institutionell 
logik 

Civil protection 
del av en 
allomfattande 
(comprehensive
) 
säkerhetspolitik 

Civil protection 
”finns inte” 
passar inte 
ihop med 
svenska 
totalförsvars-
tanken 

Olika 
nationella 
logiker 
samexisterar, 
ingen 
dominant ”EU 
logik”. 


