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1. INLEDNING

1.1 Introduktion

Sedan Berlinmuren föll 1989 har mycket hänt i Europa. De tidigare hårt sovjetkontrollerade
länderna i Öst- och Centraleuropa har återfått sin frihet att själva bestämma över sitt öde. I de
flesta fall har detta inneburit processer, där syftet är att återupprätta demokrati och
marknadsekonomi. Dessa processer har dock haft varierande framgång. Estland, som också är
den här uppsatsens undersökningsland, hör till ett av de länder som lyckats tämligen väl i sina
demokrati- och liberaliseringssträvanden. Det finns emellertid mycket kvar att göra.

Denna utveckling är mycket intressant ur ett EU-perspektiv.  Detta speciellt eftersom EU  från
början är ett politiskt projekt med syfte att skapa ett fredligt, demokratiskt och enat Europa.
Dessa aspekter i kombination med en stark tro på marknadsekonomins förtjänster utgör EU:s
grundläggande normer, vilka också ofta benämns europeiska värderingar. Under det kalla kriget
behövde EG1 emellertid inte nämnvärt bry sig om staterna på den östra sidan om järnridån. I alla
fall inte som potentiella medlemskapsaspiranter. När man inom EG talade om ”Europa” och
”europeiska värderingar” menade man i praktiken ”Västeuropa” och ”västeuropeiska
värderingar” . Europa var ofrånkomligt delat i två skilda ideologiska läger och Romfördragets
utsaga, att alla europeiska stater har rätt att ansöka om EG-medlemskap, var inte applicerbart på
östblocksländerna i det kalla krigets kontext.

Kommunismens kollaps har med andra ord skapat ett helt nytt Europa med helt nya
konsekvenser för EU. De flesta av de tidigare östblocksländerna har orienterat sig västerut. På
det reella planet innebär detta att 10 av dessa länder mellan 1994 och 1996 har ansökt om EU-
medlemskap. EU har från och med 1998 till idag inlett förhandlingar med flertalet av dessa,
däribland Estland. 2 När förhandlingarna är klara och när dessa länder kan upptas som
medlemmar vet ingen idag. Klart är dock att östutvidgningen är ett gigantiskt projekt som kräver
omfattande insatser från både EU:s och ansökarländernas sida.

Påpekas bör att inom EU har inget land officiellt motsatt sig utvidgningen totalt. Detta kanske
beroende på att man då indirekt skulle motsätta sig grundläggande drag i EU:s konstitution.
Entusiasmen varierar dock påtagligt mellan länderna. Östutvidgningen innebär inte automatiskt

                                                
1 Jag kommer i uppsatsen att använda mig av benämningen EG när det är historiskt korrekt, d.v.s. fram till
  till den första november 1993. Efter detta och när hänvisningar görs både framåt och bakåt i tiden används
  EU.
2 Croft, Stuart; Redmond, John; Rees, Wyn G.; Webber, Mark, The enlargement of Europe, Manchestser
  University Press, Manchester, 1999, s 56-57



ekonomiska fördelar för de nuvarande medlemsländerna. Samtidigt blir inflytandet för dessa
länder mindre för varje nytt land som ansluter sig. Inte heller i ansökarländerna råder en
konsensus beträffande EU-medlemskapet. Inom vissa nationalistiska kretsar ses EU som ett hot
mot den inhemska kulturen. Dessutom råder bland vissa grupper skepticism mot att gå in i en ny
union, när man precis frigjort sig från en union vars inflytande hade destruktiva påföljder.

På regeringsnivå i ansökarländerna är dock entusiasmen för ett EU- medlemskap i de flesta fall
stor. Estlands utrikesministerium ser ett EU-medlemskap som utrikespolitisk topprioritet och har
därför gjort omfattande ansträngningar, inte minst i form av lobbying-insatser, för att nå målet. De
argument för ett EU-medlemskap som uppstår till följd av detta utgör den här uppsatsens
empiriska bas. Argumenten för en östutvidgning innehåller flera drag som är intressanta för den
teoretiska debatten mellan rationalister, som menar att internationella relationer styrs av
egenintresse och instrumentalism, och konstruktivister, som menar att internationella relationer
styrs av institutionaliserade normer. Frank Schimmelfennigs teori om retoriskt handlande kan ses
som en syntes av dessa teorier och kommer att användas som centralt analysredskap i uppsatsen.
Kärnan i denna teori är att internationella aktörer förväntas agera rationellt i en normbaserad
omgivning.

Många östutvidgningsdiskurser är starkt normativa till sin karaktär och det betonas att EU är
moraliskt förpliktigat att göra allt för att ena och demokratisera Europa. Samtidigt kan
östutvidgningen bli kostbar för de nuvarande EU-medlemmarna, och det är inte säkert att enbart
normbaserade argument kan övertyga alla inblandade aktörer om östutvidgningens förtjänster.
Med detta som bakgrund kommer de rationalistiska utvidgningsargumenten in i bilden. Syftet med
dylika argument är att visa att östutvidgningen kan motiveras utifrån strikt rationella och egoistiska
nyttomaximeringsprinciper. Problemet här är att också östutvidgningsmotståndare har liknande
rationella argument mot en utvidgning.

Att klarlägga förhållandet mellan rationalistiska och normativa argument utgör själva kärnan i min
uppsats. Detta speglar också intressesfären som råder inom den ovannämnda debatten mellan
konstruktivism och rationalism. Inom detta teorispektrum är också EU-frågor högintressanta, och
östutvidgningen ses ofta som ett test för teoriernas hållbarhet. Intentionen är att min uppsats ska
kunna tillföra något i detta avseende.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka det estniska utrikesministeriets argumentation för ett
estniskt EU-medlemskap, för att kartlägga karaktäristiska drag i argumentationen och se i vilken
utsträckning den kan förklaras utifrån Frank Schimmelfennigs teori om retoriskt handlande, i en
kontext präglad av polemik med konsruktivistism och neorealism och neoliberalism.



1.3 Frågeställningar

- Vilka är de identitetsbaserade argumenten för ett estniskt EU-medlemskap?

- Vilka är de säkerhetspolitiska argumenten för ett estniskt EU-medlemskap?

- Vilka är de ekonomiska argumenten för ett estniskt EU-medlemskap?

- I vilken mån kan de ovannämnda argumenten förklaras utifrån Frank Schimmelfennigs teori
om retoriskt handlande i förhållande till konstruktivism, neorealism och neoliberalism?

1.4 Metod och material

Uppsatsen är en dokumentstudie med intention att lyfta fram karakteristiska drag i
argumentanvändande. Utifrån detta perspektiv blir metodologin att pröva i vilken mån teorin om
retoriskt agerande, i en kontext präglad av polemik med konstruktivistiska och rationalistiska
teorier, kan förklara argumentanvändandet. För att fullfölja denna uppgift använder jag mig av
kvalitativ innehållsanalys som metod.

Med kvalitativ innehållsanalys menar jag, i likhet med Dagmar Lagerborg, en analysmetod som
grundar sina klassificeringar på dikotomin förekommer/förekommer ej. ”I metodologisk kvalitativ
analys markeras och aggregeras aktualisering av resp. kategori endast en gång per analysenhet,
oavsett antalet förekomster inom en och samma analysenhet.”3 Det intressanta är utifrån detta
perspektiv inte att med exakthet ange resultaten i frekvens, utan snarare att på ett mer ingående
sätt analysera observationer utifrån ovannämnda dikotomi. Kvalitativ analys är som Conny
Svenning formulerar det ”...mer sensibel än den kvantitativa analysen. Den är mer känslig för
nyanser och subtila fluktuationer.”4 Denna känslighet är den vitkigaste orsaken till mitt val av
kvalitativ metod.

Med utgångspunkt ifrån mina frågeställningarna blir en kvalitativ metod det naturliga
tillvägagångssättet. Om jag hade använt mig av en kvantitativ innehållsanalys kunde jag t.ex. ha
mätt antalet argument av olika slag i dokumenten. Jag kunde också ha mätt utrymmet för olika
argument. Problemet med ett dylikt förfaringssätt är att argumentens innebörd i djupare och/eller
underliggande bemärkelse, d.v.s. själva undersökningsområdet i min uppsats, skulle ignoreras.
Att så skulle ske blir klart om man utgår ifrån Starrin och Svenssons distinktion mellan kvalitativ
och kvantitativ analys. Enligt deras grunddefinition står kvalitativ analys för att mäta hur något är

                                                
3 Lagerberg, Dagmar, Kontext och funktion - Bidrag till innehållsanalysens teori och metod, Uppsala
   Universitet, Uppsala, 1975, s 15
4 Svenning, Conny,  Metodboken - Samhällsvetenskaplig metod och metodutvecklig, Lorenz förlag,
   1999, s 150



beskaffat medan kvantitativ analys har att göra med mängd.5 Detta är givetvis en förenkling av
skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ analys, men ger samtidigt en indikation om
prioritetsordningen som i sin tur ligger som grund för mitt metodval. I min uppsats vill jag tränga
så djupt in i det estniska utrikesministeriets argumentation som möjligt. Dessutom kommer jag
flitigt att använda mig av citat, eftersom jag vill återge argumentens innehåll så exakt som möjligt.
Detta förfaringssätt förenklar också läsarnas möjligheter att göra sina egna tolkningar.

Min undersökning är strukturerad i den mening att uppsatsens frågeställningar ställs till texten i
dokumenten och bildar samtidigt kategorier som analyseras utifrån den teoretiska ramen.
Indelningen av argumenten i de tre kategorierna, identitetsbaserade, säkerhetspolitiska och
ekonomiska argument motiveras såväl av uppsatsens teori som empiri.

En illustration av uppsatsens anaysschema skulle se ut som följande:

Estlands relationer med EU

Argument

Säkerhetspolitiska  Ekonomiska

 Rationalism/    Rationalism/ 
Konstruktivism/ 
Retoriskt 
handlande 

Konstruktivism/ 
Retoriskt 
handlande

Rationalism/ 
Konstruktivism/ 
Retoriskt 
handlande 

Identitetsbaserade

Huvuddelen av det material som analyseras består av primärkällor i form av officiella tal hämtade
från det estniska utrikesministeriet. Urvalet av data för uppsatsen påverkas av valet av kvalitativ
metod, d.v.s. några kvantitativa urvalskriterier uppfylls inte. Jag har i stället tillämpat ett strategiskt
urval av dokument som verkar vara intressanta för besvarandet av uppsatsens syfte. Rent
praktiskt innebär detta t.ex. att jag gått igenom tal som finns tillgängliga i det estniska
utrikesministeriets internetarkiv och av dessa publikationer valt ut de som är relaterade till frågor
om EU:s östutvidgning. Denna procedur har resulterat i att jag som empiri använder mig av 27 tal,
där en gemensam nämnare är att ett estniskt EU-medlemskap diskuteras. Tidsmässigt sträcker
sig talen från 1994 till 2000.  Denna tidsram motiveras med att 1994 var året då Estland på allvar
började ställa in siktet på ett EU-medlemskap, i och med undertecknandet av frihandels- och
associationsavtalen. Estlands relationer med EU har efter detta successivt förstärkts, och min
tidsram innefattar alla de viktigaste milstolparna hittills. De tal som finns med i ovannämnde arkiv

                                                
5 Starrin, Bengt & Svensson, Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund,
   1994, s 21



utgör inte alla tal som någonsin hållits inom ramen för det estniska utrikesministeriets
verksamhetsområde. Jag finner det emellertid föga troligt att utrikesministeriet valt ut de befintliga
talen utifrån kriterier som baserar sig på att tal med vissa argument ska inkluderas/exkluderas.

I förhållande till östutvidgningen som helhet har jag alltså valt ett relativt smalt
undersökningsområde. Genom att avgränsa mig i detta avseende, får jag emellertid en möjlighet
att på ett ingående sätt belysa argumentationens innehåll och inneboende tendenser.

Bland teorierna som används i uppsatsen innehar Frank Schimmelfennigs teori om retoriskt
handlande en central ställning, och är att betrakta som en syntes av rationalism och
konstruktivism. Polemiken som förs med konstruktivism och de rationalistiska teorierna
neorealism och neoliberalism är något som är avgörande för förståelsen av retoriskt handlande.
P.g.a. detta blir också dessa teorier viktiga för uppsatsen. Uppsatsens teoretiska ram utgörs alltså
av ett spektrum, som sträcker sig från konstruktivism till neoliberalism, och neorealism och där
teorin om retoriskt handlande utgör centrum. Det empiriska materialet indelas och analyseras
utifrån tre kategorier: idenitetsbaserade, säkerhetspolitiska och ekonomiska argument. Denna
indelning speglar hela det teoretiska spektrat. Kategorin identitetsbaserade argument kan
härledas från retoriskt handlande och konstruktivism, eftersom identitets- och normfrågor står i
fokus i dessa teorier. På motsvarande sätt kan kategorin säkerhetspolitiska argument härledas
från neorealismen, där säkerhetsfrågor står i fokus. Kategorin ekonomiska argument kan i sin tur
härledas från neoliberalismen, där ekonomiska frågor står i fokus. Om vi ser till empirins
beskaffenhet speglar dessa kategorier i stor utsträckning de undersökta talens huvudsakliga
innehåll. Detta är också något som andra forskare kommit fram till. T.ex. Elzbieta Kawecka-
Wyrzyskowa (se kap. 2) delar in ansökarländernas viktigaste motiv till EU-medlemskap i
kategorierna ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska. Indelningen är således relevant såväl
utifrån teorin som empirin. Jag kunde naturligtvis också ha valt en annan typ av indelning, t.ex.
utifrån Frank Schimmelfennigs kategoriseringar av ansökarländernas användande av retoriskt
handlande (se 3.4.2), men eftersom jag vill testa Schimmelfennigs teori i förhållande till de teorier
han polemiserar med finner jag den ovannämnda indelningen lämpligare. Dessutom är den också
mer relevant i förhållande till empirins beskaffenhet.

För att läsaren ska kunna placera in uppsatsens problematik i en större kontext behövs
bakgrundsinformation av olika slag. Det material jag använder mig av här består främst av
sekundärkällor, som behandlar EU:s östutvidgning generellt och specifikt för Estland. Övriga
sekundära källor är relaterade till den teoretiska ansatsen. Bakgrunden till valet av teori ligger
som påpekats i debatten mellan rationalism och konstruktivism, som under de senaste åren fått en
framskjuten position i studiet av internationella relationer. Här använder jag mig företrädesvis av
Frank Schimmelfennigs publikationer om retoriskt handlande. Dessutom används litteratur om
konstruktivism, neorealism och neoliberalism. Bland teoretiker inom dessa områden som jag
använder mig av kan bl.a. nämnas Alexander Wendt (konstruktivism), Robert O. Keohane



(neoliberalism) och Kenneth N. Waltz (Neorealism). Syftet med presentationen av dessa teorier
är dock att förmedla en generell bild snarare än en fördjupning i enskilda teoretiska författarskap.

1.5 Disposition

Efter inledningskapitlet följer kapitel två, som behandlar bakgrunden och huvuddragen i EU:s
östutvidgning. I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska ram. Neorealistiska,
neoliberala och konstruktivistiska teorier presenteras och positioneras i förhållande till
östutvidgningen. Vidare görs en mer ingående beskrivning av Frank Schimmelfennings teori om
retoriskt handlande. Det fjärde kapitlet innefattar såväl uppsatsens empiriska som analytiska del.
Efter en beskrivning om hur teorin kommer att appliceras på empirin och presentation av
bakgrundsfakta om Estland i  östutvidgningsprocessen, redogörs för och analyseras  Estlands
utrikesministeriums argumentation utifrån kategorierna politiska, säkerhetspolitiska och
ekonomiska argument. Kapitel fem är det avslutande kapitlet där uppsatsens slutsatser
presenteras.



2. EU OCH ÖSTUTVIDGNINGSPROCESSEN

I detta kapitel vill jag redogöra för huvuddragen i EU:s östutvidgningsprocess, för att ge en
kontextuell bakgrund till problematiken som kommer att lyftas fram i teorikapitlet. En specifik
redogörelse för Estland i östutvidgningsprocessen följer i kapitel fyra.

Under det kalla kriget före Gorbatjovs tillträde var EG:s relationer med de s.k. östblocksländerna
bristfälliga. Det var kanske inte så märkligt med tanke på att Sovjetunionen under Brezhnevs tid
officiellt vägrade erkänna EG. Av de forna östblocksländerna var det bara Rumänien som slöt ett
handelsavtal med EG. Inte heller EG var särdeles angelägen att knyta kontakter med
Sovjetunionen, eftersom gemenskapen inte ville ge sitt  godkännande till landets agerande på
andra sidan järnridån. Efter Gorbatjovs makttillträde blev dock den sovjetiska inställningen till EG
mer liberal. Warzsawapakts-länderna tilläts fr.o.m. 1986 göra handelsavtal med EG. Som en
följd av detta slöts t.ex. 1988 ett handels- och samarbetsavtal med Ungern.6 Vid den här tiden
började emellertid mycket hända i de öst- och centraleuropeiska länderna. 1989 nådde
utvecklingen som bekant sin kulmen, och den sovjetstyrda kommunistiska hegemonin bröts i
flertalet länder i regionen.

Detta skeende påverkade naturligtvis de västeuropeiska staternas och EG:s agerande. I en
konferens i Paris 1989 beslöt G7 ländernas statsöverhuvuden om att utbetala ekonomiskt stöd
för återuppbyggnaden av de central- och östeuropeiska länderna. Detta resulterade i det s.k.
Phare-programmet som skulle koordineras av EG-kommissionen och från början främst var
avsett att stödja Polen och Ungern ekonomiskt. Idag riktar sig Phare-programmet till tio stater,
däribland Estland. Phare har från början varit ett av de viktigaste hjälpmedlen i relationen mellan
de central- och östeuropeiska länderna och EU. Phare-programmet utarbetades till en början för
att stärka den maknadsekonomiska utvecklingen i de Central- och Östeuropeiska länderna.7 I
takt med att östutvidgningen fortskridit har också biståndet via Phare ändrat karaktär.
Phareprogrammet är idag inriktat på två huvudområden, där ungefär 30% av medlen går till
befrämjande av kandidatländernas politiska strukturer och offentliga förvaltning. De resterande
70% går till näringsliv och infrastruktur. Från år 2000 har Phare dessutom kompletterats med två
nya program: Ispa och Sapard som riktas mot miljö och transport respektive jordbruk och
landsbygdsutveckling.8

                                                
6 Preston, Christopher, Enlargement and Integration of the European Union, Chatham, Kent, 1997, s 195-
197
7 Avery, Graham; Cameron, Fraser, The Enlargement of the European Union, Sheffield Academic Press,
   Sheffield, 1999, s 15-16
8 Sveriges ordförandeskap - EU:s utvidgning
   www.eu2001.se



Det behövdes emellertid också andra organ för att tillmötesgå den starka viljan i de central- och
östeuropeiska länderna att närma sig Europa. Mellan 1991 och 1996 skrevs de s.k. e
uropaavtalen mellan EU och dessa länder. Det var i samband med dessa avtal som de
central- och östeuropeiska ländernas EU-medlemskap för första gången nämndes som mål. Det
primära målet med europaavtalen är att möjliggöra de central- och östeuropeiska ländernas
deltagande i EU:s inre marknad. Europaavtalen strävar bl.a. till att successivt eliminera tullar och
handelskvoter. Till europaavtalen hör också en dialog om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.9

De allmänna medlemskapskriterierna för ansökarländerna fastställdes 1993 på toppkonferensen i
Köpenhamn. Enligt dessa kriterier fastställs att ansökarländerna ska ha stabila institutioner som
garanterar demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter samt ett värnande om minoriteters
rättigheter. Dessa är de politiska kriterierna. De ekonomiska kriterierna förutsätter att det i
ansökarländerna råder en fungerande marknadsekonomi, och att de klarar konkurrens och
trycket från marknadskrafterna i unionen. Till dessa politiska och ekonomiska kriterier tillfogas att
ansökarländerna ska kunna uppfylla de förpliktelser som EU-medlemskapet innebär, och då
framför allt att acceptera acquis communautaire, d.v.s. EU:s grundavtal och lagstiftning. Här krävs
en välfungerande administration. EU har också senare fastslagit ett fjärde medlemskriterium, där
styrelseorganen förutsätts förverkliga ett kontrollsystem, för att effektivt kunna följa acquis
communautaire.10

Konferensen i Köpenhamn 1993 innebar ett genombrott för EU:s östeuropapolitik.
Östutvidgningen blev nu officiellt en del av EU:s agenda. Viktiga frågor som, vilka länder som ska
anslutas först, när den ska ske och hur detta ska förverkligas blev dock olösta. EU:s strategi för
anslutningarna (pre accession strategy) stadfästes först officiellt på konferensen i Essen 1994.
Strategins huvudelement är Europaavtalen, Phare-programmet, den inre marknadens vitbok, samt
de s.k. structured relationship som innebar regelbundna möten mellan EU och ansökarländerna
på olika nivåer. Strategin har blivit kritiserad för sin långsamhet och den stora tyngd som lagts vid
medlemskapskriterierna för de central- och östeuropeiska länderna, medan EU:s inre
förnyelseprocess kommit i skymundan. Strategin har också kritiserats för att en klar tidtabell
saknas. På konferensen i Essen beslöts också att utvidga Europaavtalen till de baltiska länderna
och Slovenien.11

Efter det att EU framställde sin utvidgningsstrategi har uppmärksamheten kretsat kring de olösta
frågorna i sammanhanget. Framför allt utvidgningens tidtabell och turordning. På
Madridkonferensen 1995 accelererade ytterligare utvidgningsprocessen, då kommissionen fick i
uppgift att sammanställa rapporter om ansökarländernas förutsättningar för EU-medlemskap.

                                                
9 Europe Agreements
   http://europa.euinf/comm/enlargement/pas/europe-agr.htm.
10 Grabbe, Heather; Hughes, Kirsty, Eastward Enlargement of the European Union, London, 1997, s 4-5
11 Ibid, s 4-5



Dessutom beslöts här att eventuella medlemskapsförhandlingar skulle inledas med Cypern och
Malta. I Juli 1997 presenterade kommissionen  sin egen Agenda 2000 rapport, samtidigt som
den offentliggjorde sin åsikt om samtliga ansökningar. I ljuset av dessa rapporter föreslog
kommissionen att medlemskapsförhandlingar skulle inledas med den s.k. 5+1 gruppen: Polen,
Ungern ,Tjeckien, Slovenien, Estland och Cypern. Valet av de tre förstnämnda länderna var
väntat eftersom dessa länder hade nått längst i  politiska och ekonomiska reformer. Att Estland
och Slovenien fanns med var mer överraskande och kan delvis förklaras med geopolitiska
aspekter.12 På Luxemburgkonferensen fattade ministerrådet historiska beslut beträffande
östutvidgningen. Det viktigaste av dessa var beslutet att inleda anslutningsprocessen i mars 1998.
Planerna förverkligades och den 31 mars inleddes förhandlingarna med de ovannämnda sex
länderna.13 På ministerrådets toppmöte i Helsingfors 1999 beslöt man att inleda förhandlingar
med sex nya länder: Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Malta. Historiskt här
var också att Turkiet godkändes som medlemskapskandidat. Förhandlingar med Turkiet har
dock inte ännu varit aktuella. I februari 2000 inledde Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta,
Rumänien och Slovakien EU-medlemskapsförhandlingar.14

Östutvidgningen har också tagit ett steg framåt i och med Nice-fördraget, där de olösta frågorna
från Amsterdamfördraget fått en tillfredställande lösning. I Nice-fördraget finns en modell för
röstvikter i ministerrådet, beslutregler, mandat i EU-parlamentet och platser i kommissionen, som
är planerad för 12 nya medlemmar. Huvudlinjerna är klara trots att det finns en del problem, som
t.ex. att vissa länder får en avsevärt mycket mindre röstvikt i förhållande till befolkningen än andra
länder.15 Under Sveriges EU-ordförandeskap lyfts också östutvidgningsfrågan fram som
topprioritet. Målsättningen är att försöka lösa så många svåra förhandlingspunkter som möjligt.16

De f.d. östblocksländerna och EU har utan tvekan närmat sig varandra avsevärt under de senaste
åren. Trots detta har EU kritiserats för sitt långsamma agerande åren efter 1989. EU har också
kritiserats för att inte ha en klar vision för östeuropapolitiken eller för hur en kraftigt utvidgad
union skulle se ut. Det finns ingen gemensam tanke inom unionen som skulle visa vägen. En klar
orsak till denna visionsbrist är de olika åsikter om östutvidgningen som råder mellan
medlemsstaterna. Samtliga EU-medlemstater stödjer i princip östutvidgningen. Vad gäller motiv
och tidtabell går dock åsikterna isär. T.ex. Storbritannien har i många sammanhang starkt ivrat för
en snabb anslutning av ansökarländerna, men har samtidigt beskyllts för det underförstådda
motivet att östutvidgningen kommer att försvaga EU:s institutioner och därmed en djupare
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integration. Också Tyskland har förespråkat en snabb östutvidgning, kanske med motivet att få
en stärkt ställning i unionen p.g.a. dess starka kulturella och ekonomiska band till aspirantstaterna.
Å andra sidan har de sydeuropeiska länderna, Spanien, Grekland och Portugal varit skeptiska till
östutvidgningen, eftersom de befarar att aspirantländerna ska utnyttja olika bidrag och
strukturfonder på deras bekostnad.17 Östutvidgningens kostnader är utan tvekan något som
skrämmer många medlemsländer. Åsikten om östutvidgningens eventuella vinster eller förluster
går isär. Vissa, t.ex. Alan Mayhew i ”Recreating Europe”, menar att nettovinsterna till följd av
östutvidgningen kommer att överskrida kostnaderna.18 Andra, t.ex. Schimmelfennig, pekar på
motsatsen.19 EU:s fullspäckade politiska agenda med många interna projekt har också verkat
som en fördröjningsfaktor. Klart är också att de central- och östeuropeiska ländernas sinsemellan
heterogena politiska och ekonomiska situation försvårar en snabb utvidgning. Inte heller får man
glömma att det också hos ansökarländerna finns EU-skeptiska strömningar.

Åsikten om när första vågens ansökarländer kommer att upptas som medlemmar går isär. Få
anser emellertid att medlemskap för dessa länder kan bli aktuellt före 2002-2004.20 Å andra
sidan skulle många länder bli besvikna om anslutningen inte sker före 2005. T.ex. Estland har
deklarerat att landet är klart för anslutning i början av 2003.21 Vad beträffar de fem
ansökarländerna har dock konstaterats att de inte nödvändigtvis behöver bli medlemmar
samtidigt. Det är t.ex. möjligt att vissa av de mindre ansökarländerna, t.ex. Estland, kan anslutas
tidigare än t.ex. Polen vars storlek och jordbruksproblem kan leda till utdragna förhandlingar. Det
är också sedan toppmötet i Helsingfors möjligt att länder som inte är med i den första
förhandlingsfasen kan bli de första nya EU-medlemmarna p.g.a. sina meriter.22

För de central- och östeuropeiska länderna handlar EU-medlemskapet kanske inte minst om ett
val att höra till en stabil värld med stabila kulturella modeller. Sedan 1989 har alla central- och
östeuropeiska länder varit intresserade av att bli medlemmar i internationella organisationer. Detta
bl.a. för att integreras i världsekonomin och slutgiltigt göra upp med sitt förflutna som lydstater
under Sovjetunionen. När kommunismen bröt ihop blev slagord som ”demokrati” ”frihet” och
”återvändande till Europa” populära i de central- och östeuropeiska ländernas politiska
vokabulär. Man betonade att de central- och östeuropeiska länderna till syvende och sist aldrig
upphört att tillhöra Europa trots att kommunisterna gjorde sitt bästa för att isolera dessa länder
från Västeuropa. När kommunismen övergivits sågs västerländsk kapitalism och demokrati,
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nästan utan undantag, som det enda alternativet. Så småningom fick uttrycket ”återvända till
Europa” innebörden  ”bli medlem i EU”. Man utgick ifrån att EU också var angeläget att öppna
sin dörr för de central- och östeuropeiska länderna och ta ansvar för deras
demokratiseringsprocess.23 Dessa normativa drag i östutvidgningen är centrala för Frank
Schimmelfennigs teori om retoriskt handlande, och kommer att behandlas mer ingående i nästa
kapitel.

De central och östeuropeiska ländernas motiv för EU-medlemskap kan enligt Elzbieta Kawecka-
Wyrzykowska indelas i kategorierna: ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska. Vad gäller de
ekonomiska motiven har många nationalekonomer betonat den ekonomiska nytta som kommer
de central- och östeuropeiska länderna till godo, när de vid ett EU-medlemskap utan hinder får
tillgång till en stor marknad.  Till dessa fördelar hör bl.a. bättre resursallokering och ökad BNP.
De Central- och Östeuropeiska länderna skulle också  gynnas av EU:s strukturfonder, eftersom
deras ekonomier befinner sig på en betydligt lägre nivå än EU-genomsnittet. 24

Vid sidan av de ekonomiska motiven intar de säkerhetspolitiska motiven en viktig roll. Ryssland
upplevs fortfarande som ett hot, och ett EU-medlemskap upplevs förminska detta hot. Som
tredje motiv anges att EU-medlemskapet kommer att inverka positivt på de Central- och
Östeuropeiska ländernas politiska situation och befrämja stabilitet. Paralleller görs ofta med
situationen i de sydeuropeiska EU-länderna, där EU-medlemskapet anses ha inverkat positivt på
den politiska utvecklingen. Utifrån detta perspektiv antas EU-medlemskapet stabilisera den
politiska utvecklingen i länderna och accelerera den ekonomiska förnyelseprocessen. EU-
medlemskapet innebär också att de nationella autonomin minskar beträffande olika
politikområden. Trots att de ovannämnda motiven kan anses vara generella för samtliga
ansökarländer kan nationella olikheter skönjas.25 I min uppsats kommer de politiska motiven att
behandlas under kategorin identitetsbaserade argument, eftersom de är intimt sammankopplade
med diskurser om europeiska värderingar.
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3. TEORI

Som framgår ur syftet vill jag undersöka hur det estniska utrikesministeriets argumentation för ett
estniskt EU-medlemskap positioneras i förhållande till olika teorier om internationella relationer.
Huvudintresset här ligger i debatten mellan rationalism och konstruktivism. Jag ska nedan
redogöra för vad olika teoribildningar i ovannämnda spektrum står för. Frank Schimmelfennigs
teori om retoriskt handlande, som kan beskrivas som en syntes av konstruktivism och rationalism,
kommer att användas som centralt analysredskap. Schimmelfennig menar att  retoriskt handlande
kan förklara olika aktörers agerande i östutvidgningsprocessen, och därför finner jag det
intressant att undersöka i vilken mån hans teori kan förklara karaktärsdragen i uppsatsens empiri.
Jag kommer emellertid att inleda detta kapitel med att presentera de två rationalistiska teorierna
neorealism och neoliberalism samt konstruktivistisk teori. Dessa teorier utgör själva grunden för
förståelsen av Schimmelfennigs teori, eftersom den utvecklats som ett resultat av polemik med
dessa tre teorier.

3.1 Neorealism

Realismens ursprung kan härledas ända till antiken och Thucydides analys av det Peloponnesika
kriget. Kort sammanfattat kan konstateras att Thucydides lyfter fram sviktande maktbalans i
kombination med rationellt handlande som orsak till kriget. Dessa är också nyckelord i 1900-
talets realism.26 Enligt realismen grundar sig all politisk aktivitet på egoism och maktsträvan.
Aspekter som moral, rättigheter och skyldigheter tillmäts inte något större värde.
Maktfördelningen bestämmer utformningen av internationella relationer. Olika beteendemönster
kan härledas från den globala distributionen av makt. Hur stater definierar sina intressen beror på
deras maktposition i det internationella systemet. Mindre stater är tvungna att acceptera
förändringar som större stater tagit initiativ till. Detta kan t.ex. appliceras på hur olika stater
förhåller sig till EU.27

Hans J. Morgenthaus kan ses som den moderna realismens fader och sammanfattar den politiska
realismen när han menar att politiker: ”think and act in terms of interest defined as power”.28 Den
mänskliga naturen är enligt Morgenthaus den huvudsakliga grundorsaken till realismens strikt
rationalistiska antaganden. K.N. Waltz däremot, som är förgrundsgestalt inom neorealismen,
menar att det internationella systemets anarkiska struktur utgör grunden för de rationalistiska
antagandena. Enligt neorealismen styrs beteende av rational choice och är mer materialistiskt
inriktat än i klassisk realism.29 En gemensam nämnare för såväl realister som neorealister är ett

                                                
26 Keohane, Robert, O. (red), Neorealism and Its Critics, Columbia University Press, New York, 1986, s 7
27 Ingebritsen, Christine; Larson, Susan” Interest and Identity - Finland, Norway and European Union”
    Nordic Journal of International Studies, 2/1997, s 209
28 Morgenthau, Hans, J., Politics among Nations, New York 1985, (6 uppl.)
29 Waltz, Kenneth, N., Anarchic Orders and Balances of Power, i Keohane (red), 1986, s 98ff



positivistiskt synsätt, där den politiska verkligheten härleds utifrån materialistiska perspektiv.
Neorealisternas materialistiska och positivistiska antaganden får som konsekvens att normer och
idéer inte anses konstruera och strukturera social verklighet. I stället menar man att normer och
idéer reflekterar den materiella verkligheten.30

Neorealister hävdar alltså att det råder anarki i det internationella systemet, och att stater primärt
måste prioritera överlevnad och säkerhet för att befrämja sin autonoma ställning. Utifrån detta blir
maktdistributionen mycket central. Stater som ignorerar det internationella systemets signaler i
detta avseende kommer att drabbas negativt, och kanske förlora sin självständighet. För en
enskild stat handlar det om att försvara sin maktposition i det internationella systemet. I mån av
möjlighet vill stater undvika medlemskap i internationella organisationer, eftersom de begränsar
staters frihet och autonomi. Den enda orsaken för enskilda stater att gå med i internationella
organisationer är om detta ses som en nödvändighet för att försvara sin autonomi. Klarar stater
detta ensamma ansluter de sig inte till internationella organisationer. Ibland kan det dock bedömas
vara fördelaktigt att gå med i allianser för att balansera maktfördelningen i förhållande till andra
allianser eller stater.31 I det internationella samarbetet är stater intresserade av relativa fördelar
snarare än absoluta fördelar.32

Samarbete kan alltså uppstå i neorealistiska teorier, men det bygger uteslutande på egoism.
Avtalen under det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen kan t.ex. jämföras med hur två
stora företag konkurrerar med varandra i en ofullständig marknad. Ingen är intresserad av den
andras överlevnad. Ändå kan det löna sig att komma överens om prisnivåer istället för att föra ett
priskrig som kan skada bägge parterna. Detta är alltså en maktbalansversion av rational choice.33

Den här principen för agerande i det internationella systemet kan också appliceras på
medlemskap i mer ekonomiskt orienterade organisationer som EU.  Ekonomiska förutsättningar
är en viktig aspekt av den nationella maktbalansen. Ett medlemskap i t.ex. EU, blir här aktuellt
om ett medlemskap förväntas bidra till att upprätthålla nationella intressen genom att förbättra den
relativa konkurrenskraften. Östutvidgningen blir utifrån neorealistiska synsätt aktuell om den
bidrar till att säkerställa maktbalansen och motverka yttre hot.34

Betonas bör dock att neorealister i många fall varit skeptiska till EU:s framtidsutsikter. Bl.a. Waltz
har här menat att EU är en produkt av att maktbalanssituationen efter andra världskriget, som har
övergått från multipolaritet till bipolaritet.35 Utifrån detta kan slutsatsen dras att EU-integrationen
efter det kalla kriget successivt kommer att avta, i brist på den bipolära förutsättningen . John
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Maersheimer menar på motsvarande sätt att maktbalansen i Europa skadats efter Berlinmurens
fall, vilket kan få följder som intensifierad politisk rivalitet och i värsta fall en väpnad konflikt
mellan Europas mäktigaste stater.36 Orsaken till att neorealister tenderar vara kritiskt inställda till
EU:s framtidsutsikter beror inte minst på deras syn på konflikt och samarbete. Utan uppenbara
säkerhetsrisker som hotbild är det svårt att utifrån ett neorealistiskt perspektiv förklara EU-
integration eller östutvidgning. Nu är det dock ett faktum att europeisk integration fortskridit efter
kalla krigets slut. Som en konsekvens av  detta försöker bl.a. neorealister, som Joseph M.
Grieco, hitta förklaringsvariabler i Europas inre och yttre maktdistribution, som stöder EU:s
fortsatta integration och expansion.37

3.2 Neoliberal institutionalism

Neoliberaler delar neorealisternas grundantagande att det råder anarki i det internationella
systemet, även om det inte lyfts fram så mycket som i neorealismen. Vad gäller konsekvenserna
av detta har dock neoliberaler en annan syn. Överlevnads- och
säkerhetsaspekter betonas inte som huvudkomponenter. Tyngdpunkten är istället lagd på
interdependens och materiell nyttomaximering i en anarkistisk miljö. Neorealister förnekar
visserligen inte samarbete som fenomen men menar att det är svårt att uppnå. I neoliberal teori är
utsikterna för samarbete ljusa vilket delvis kan förklaras med att vinsterna som uppnås på grund
av samarbetet oftast är absoluta till karaktären. Stater är inte heller här lika rädda att genom
samarbete förlora sin autonomi som neorealistiska teorier påbjuder.38 På grund av
interdependensen mellan stater och andra internationella aktörer har  enligt neoliberaler militär
makt minskat i betydelse för att uppnå nationella mål. I den neoliberala modellen är inte nationell
överlevnad det primära målet i internationella relationer. Säkerhetsaspekten är med andra ord inte
den viktigaste aspekten till att stater går med i internationella organisationer. Ekonomisk
nyttomaximering utpekas istället som huvudmotiv. Internationella organisationer bildas om de
genom interdependens ökar medlemmarnas nationella nettovinst.39

Neoliberaler framhåller också att nationalstater har minskat i betydelse till förmån för andra
aktörer. Man betonar här en ”mixed actor-model” där en rad icke- och överstatliga
organisationer och aktörer är viktiga.40 Neoliberalismen laborerar alltså med ett bredare
spektrum av aktörer än vad neorealister gör. De grundläggande drivkrafterna bakom agerande i

                                                
36 Keohane, Robert, O., International Theory and the Realist Challenge After the Cold War, i Baldwin
    (red) 1993, s 287
37  Grieco, Joseph, M., Understanding the Problem of International Cooperation, i Baldwin (red), 1993, s
    332-333
38 Baldwin (red), 1993, s 3-6
39 Schimmelfennig, 1999, s 8-9
40 Evans, Graham; Newnham, Jeffrey, The Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books,
    1998,  ”neoliberalism” s 361-362



det internationella systemet i neoliberalismen är emellertid de samma som neorealisternas. Stater
styrs av rationalism och egoism och altruistiskt beteende lyser med sin frånvaro.41

Vad gäller utsikterna för ökad europeisk integration är många neoliberaler positiva. T.ex.
Keohane menar att EU-medlemmarnas gemensamma intresse av EU verkar bestå, eftersom EU-
samarbetet hjälper europeiska regeringar i deras strävan att uppfylla ekonomiska och politiska
intressen. Utifrån detta ger Keohane en prognos att EU kommer att vara större och ha större
inflytande år 2000 än 1989 när Berlinmuren föll.42 Om vi ser till facit gjorde han onekligen en
korrekt bedömning.

Beträffande neorealismen konstaterades att en östutvidgning kan komma på tal om den befrämjar
maktbalans och motverkar yttre hot. Det neoliberala argumentet för östutvidgning är lika rationellt
och instrumentellt men här lyfts i stället ekonomiska fördelar fram. Östutvidgningen genomförs om
de nuvarande medlemmarna kan förvänta sig absoluta nettovinster på grund av detta. I detta
sammanhang styrs alltså aktörerna, såväl inom EU som bland ansökarländerna, av egoistiska
preferenser, som avspeglar det internationella systemets materiella förhållanden. Här kan man tala
om en s.k. ”club theory”. En klubb är här en frivillig sammanslutning där medlemmarna får ta del
av ömsesidiga fördelar. Allt för många nya medlemmar kan leda till en konkurrenssituation, där
varje medlems del av kakan blir mindre. Internationella organisationer expanderar endast om
kostnaderna för nya medlemmar kompenseras av de nya medlemmarnas bidrag.43

3.3 Konstruktivistiska teorier

Det råder emellertid ingen konsensus om att internationella aktörer styrs av egoism och
rationalism. 1990-talet har inneburit en framgång för konstruktivistiska förhållningssätt vad gäller
teori inom internationella relationer. Price och Reus-Smit härleder 1990-talets konstruktivism från
1980-talets ”critical international theory”. Trots att 80-talets kritiska teori inte är helt homogen
finns en gemensam nämnare i kritiken mot de dominerande rationalistiska teorierna, neorealism
och neoliberalism. Price och Reus-Smit framhåller vidare att den kritiska internationella teorin i
stor utsträckning var upptagen med att kritisera de rationalistiska teorierna utifrån deras
epistemologiska, metodologiska och normativa antaganden. Följden av detta blev att mycket litet
gjordes för att applicera kritisk teori på empirisk analys av världspolitik. Konstruktivisterna har
däremot intresserat sig för empirisk analys44. Påpekas kan dock att konstruktivism i sig inte är en
politisk teori, som neorealism och neoliberalism. Konstruktivismen är en social teori som kan
appliceras på internationella förhållanden.45
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Utmärkande för konstruktivisterna i detta sammanhang är att de förkastar rationalistiska
perspektiv som neorealism och neoliberalism, eftersom dessa har egoistiska intressen som
oproblematisk utgångspunkt för studiet av internationella relationer. Konstruktivister förnekar att
internationella relationer skulle baseras på rationalistiska drag som egoism och instrumentalism. I
stället för dessa synsätt framhåller konstruktivisterna sociologiska perspektiv i världspolitiken, och
betonar betydelsen av strukturer (kultur, institutioner), såväl normativa som materialistiska
sådana. Konstruktivismen menar att den internationella systemet är konstruerad av strukturer som
ger mening åt den materiella världen genom kognitiv identitet och normer. Strukturerna ses som
”systems of meaning”, och avgör hur aktörer tolkar och agerar i den materiella omgivningen.
Dessa strukturer konstituerar också aktörernas identitet, vilket i sin tur konstituerar intressen och
handlande. Konstruktivister menar att konstituerande av intressen utgör fundamentet för
förståelsen av internationella fenomen.46

Utifrån detta perspektiv förespråkar, t.ex. Alexander Wendt, att internationell politik först och
främst ska studeras med utgångspunkt i idéer och kultur i det internationella systemet. Först med
detta som bas kan enligt Wendt materialistiska aspekter inkluderas. Detta på grund av att makt
och intresse är konstituerade av idéer och inte tvärtom.47

Konstruktivister menar emellertid inte att strukturer är opåverkbara utan framhåller att aktörer
och strukturer är ömsesidigt strukturerade. Normativa eller ideationella strukturer definierar
identitet och ramar för lämplig ekonomisk, politisk och kulturell aktivitet. Strukturerna existerar
dock inte oberoende av aktörerna:

               ...social structures are nothing more than routinized discursive and physical
               practicies that persist over an extended temporal and spatial domain ... It is
               through reciprocal interaction that we create and instantiate the reality enduring
               social structures in terms of which we define our identities and interest.48

Konstruktivismen menar att alla institutioner grundar sig på kollektiv förståelse. Utifrån detta
tillmäts mänsklig inlärnings- och reflexionsförmåga en stor betydelse för hur individer tillfogar
mening till den materiella världen. Den kollektiva förståelsen bestämmer hur individer använder sin
makt och materiella kapacitet. Konstruktivister tillmäter därför språket en stor betydelse och
menar att den materiella verklighet, som förvisso inte förnekas, inte kan förnimmas utan ett språk
som hjälpmedel. Språket är också ett viktigt hjälpmedel i konstruktionen av den sociala
verkligheten som i sin tur formar identiteter.49
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 Om vi applicerar konstruktivismen på östutvidgningen skulle EU antagligen inlemma alla
medlemskapsaspiranter som delar dess kollektiva identitet och normer. Detta eftersom
internationella organisationers beteende här styrs mer av den internationella gemenskapens
normer för legitimitet än av effektiv problemlösning enligt utilitära principer.

3.4 Frank Schimmelfennig och retoriskt handlande

3.4.1 Bakgrund

Frank Schimmelfennig är en tysk statsvetare som i sin forskning intresserat sig för politik i
Europa, och där speciellt för värde- och maktkonflikter. Sedan 1998 är Frank Schimmelfennig
knuten till den statsvetenskapliga institutionen vid Darmstadt tekniska Universitet. På senare tid
har hans forskning i hög grad kretsat kring de central- och östeuropeiska ländernas internationella
orientering efter det kalla kriget.50 Schimmelfennig visar, bl.a. i ”The Dubble Puzzle of EU-
enlargement” och i artikeln ”International Socialization in the New Europe” , på ett teoretiskt
ramverk som enligt honom kan förklara bl.a. EU:s östutvidgningsprocess. Schimmelfennigs teori
ska ses i en kontext av meningskiljaktligheter mellan rationalistiska och konstruktivistiska
förhållningssätt beträffande studier av internationella institutioner och relationer.51

Schimmelfennig menar att en rationalistisk cost-benefit analys visar att östutvidgningen inte är ett
själviskt och instrumentellt val av EU:s medlemstater. Östutvidgningen är inte, som neorealismen
påbjuder, nödvändig eller användbar för maktbalansen. Han menar vidare att ett neoliberalt
förhållningsätt inte kan förklara östutvidgningen, eftersom de förväntade utgifterna för EU antas
överskrida intäkterna.52 Schimmelfennig granskar också ett konstruktivistiskt sociologiskt
perspektiv, där EU ses som ett liberalt internationellt samfund. Östutvidgningen ses som ett
inlemmande av länder som har utvecklats eller håller på att utvecklats till en position där de delar,
och rent av internaliserat EU:s liberala värderingar och normer. Schimmelfennig håller med om att
detta är ett viktigt drag i östutvidgningsprocessen, som till stor del kan förklara varför EU valt att
inleda förhandlingar med ansökarländerna, men kritiserar överbetoningen av internaliserade
värderingar på bekostnad av rationalistiskt handlande. Schimmelfennig menar också i detta
sammanhang att meningsskiljaktigheterna bland EU-länderna beträffande viktiga delar av
östutvidgningsprocessen, visar att EU-normer och värderingar inte skapat den uniforma situation
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som konstruktivismen pekar på. Påpekas bör dock att inget medlemsland har opponerat sig mot
östutvidgningen som sådan. Inte heller har något medlemsland föreslagit förhandlingar med ett
ansökarland som kraftigt bryter mot EU:s normer och värderingar.53

Schimmelfennig förnekar inte att de viktigaste politiska aktörerna i EU styrs av rationalistiska
antaganden. Rationalistiska teorier kan bl.a. förklara att EU-länder med hög interdependens med
ansökarländerna stödjer östutvidgningsprocessen i högre grad. Stödet blir störst beträffande de
ansökarländer som är viktigast för dessa EU-länder. Nord-Syd-uppdelningen i frågan visar att
graden av interdependens har betydelse. Detta mönster är dock inte vattentätt, t.ex. Italien hör till
de mer östutvidgningskritiska EU-länderna trots nära kopplingar till Syd-östra Europa. Samtidigt
är Storbritanniens pro-östutvidgningspolitik inte kopplad till stark interdependens med
ansökarländerna. Här betonas ofta att Storbritannien är för utvidgning p.g.a. uppfattningen att
östutvidgningen skulle förhindra djupare integration inom EU.54

Problemet enligt Schimmelfennig är att förklara hur en process till stor del karaktäriserad av
rationellt handlande får ett normativt bestämt resultat. Här förespråkar Schimmelfennig ”rhetorical
action”, som jag väljer att benämna retoriskt handlande, som en förenande länk mellan egoistiska
preferenser och normativa resultat. Retoriskt handlande är strategiskt användande av argument.
Detta förutsätter både rationella aktörer och en institutionell miljö. För att erhålla legitimitet måste
politiska aktörer beakta kollektiva normer och värden.55

Ett liknande beteendemönster gäller också för de central- och östeuropeiska ländernas del.
Deras vilja att gå med i EU stämmer väl överens med sociologiska makro förväntningar. Det
frekvent använda ”Att återvända till Europa” är ett resultat av stark identifikation med
västerländska värderingar och normer. Ett medlemskap i EU skulle innebära en bekräftelse på att
de framgångsrikt utvecklats till moderna europeiska stater, och att de slutgiltigt gjort upp med sitt
kommunistiska förflutna. Detta är dock inte den enda orsaken till att de central- och
östeuropeiska länderna är intresserade av EU-medlemskap. De ekonomiska och därmed
egoistiska och instrumentella orsakerna väger tungt. Alla central- och östeuropeiska länder skulle
bli nettomottagare av EU-bidrag och dra nytta av den ekonomiska integrationen. Dessutom skulle
de få inflytande i EU:s organ.56

Schimmelfennig betonar att rationalism endast delvis förklarar beslutsfattandet i
östutvidgningsprocessen. Rationalismen kan inte förklara hur egoistiska preferenser och
instrumentellt förhandlande kunde producera ett kollektivt resultat som inte speglar staternas
relativa makt, utan unionens normer. Enligt Schimmelfennig behövs tre kännetecknande drag från
såväl rationalistisk som konstruktivistisk teori för att förklara östutvidgningsprocessen:57
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1. EU-medlemsländer har olika åsikter om östutvidgningsprocessen. Trots detta har ingen av
medlemsländernas regeringar offentligt opponerat sig mot östutvidgningen, eller
medlemskapskriterierna som sådana.

2. EU:s förhandlingar med ansökarländerna har karaktäriserats av hårda förhandlingar där
egoistiska intressen sätts i förgrunden. Samtidigt har EU:s och ansökarländernas offentliga
uttalanden av präglats referenser till det europeiska internationella samfundet och dess liberala
normer och värderingar.

3. Det var de central- och östeuropeiska länderna som lyfte fram frågan om EU-medlemskap på
agendan. EU var till en början ovillig att ge medlemskapslöften men bytte med normativ
utgångspunkt emellertid snabbt åsikt i frågan, och förespråkade på normbasis östutvidgningen.
Detta skedde utan betydande debatt, och insikten om östutvidgningen som ett faktum har vuxit
sig allt starkare, samtidigt som många frågor är olösta och oenighet råder om östutvidgningens
förtjänster.

3.4.2 Retoriskt handlande

Schimmelfennig menar att för att vi ska förstå östutvidgningsprocessen och konflikten mellan
normer och egoistiska intressen, måste vi överge uppfattningen att normer är så djupt
internaliserade att de utövar inflytande på aktörerna inifrån, genom socialt konstruerad kognition,
institutionellt bestämda preferenser och habitualiserat beteende. I stället måste vi bejaka ett teori
där stor frihet råder att välja ett strategiskt användande av normer och identiteter.58

Schimmelfennig hänvisar här till retoriskt handlande, som är ett strategiskt användande av
argument. Här förutsätts såväl rationella aktörer som en institutionell omgivning. I en
intersubjektivt strukturerad omgivning behöver rationella politiska aktörer legitimitet, och måste
referera till gemensamma värden och normer för att uppnå sina mål. Rationella politiska aktörer
manipulerar också intersubjektiva normer och värderingar för att reducera
legitimitetsbegränsningar. Genom att strategiskt använda sig av identitetbaserade och normativa
argument kan aktörer modifiera det kollektiva resultatet, som annars enbart hade varit ett resultat
av intresse och maktkamp.59  Politiker handlar alltså utifrån legitima ramar, inte bara därför att de
rätta normativa värderingarna finns internaliserade hos dessa aktörer genom kognitiva
mekanismer, utan mer som institutionella begränsningar de måste ta med i beräkningen i sin cost-
benefit analyser. De gemensamma normerna används alltså för att öka vinsterna i handlandet.
Detta innebär alltså att en aktör som inte tror på de gemensamma normerna ändå kan referera till
dem eftersom det är rationellt gynnsamt. För aktörer som har mål som är i linje med

                                                
58 Ibid, s 34
59 Ibid, s 35



gemensamma normer är det fördelaktigt att referera till dem eftersom det är rationellt gynnsamt. I
vilket fall som helst kan egenintressen presenteras som moraliska normativa förpliktelser.60

Schimmelfennig gör vidare en åtskillnad mellan ”arguing” och ”bargaining”. ”Arguing” är det
karaktäristiska argumentationsättet i en institutionaliserad miljö medan ”bargaining” karaktäriserar
tekniska miljöer. I en miljö präglad av ”arguing” används gemensamma normer som bas. En till
synes betydelselös aktör kan vinna inflytande om han ”trycker på de rätta knapparna”. Där
”bargaining” råder avgör maktpositioner och aktörernas preferenser. Dessa två argumentsätt
utgör idealtyper  och Schimmelfennig påpekar att i den verkliga världen används kombinationer
av modellerna instrumentellt .61

Det finns emellertid enligt Schimmelfennig risker med att manipulera legitimitetsramarna. Det är
svårt att i längden hänvisa till normer som man inte tror på. Risken att man motsäger sig själv blir
stor med legitimitetskris som följd. Retoriska aktörer kan inte godtyckligt ändra ståndpunkt. När
de en gång baserat sina politiska uttalanden på vissa normativa idéer är de bara trovärdiga så
länge de håller sig till dem. Det är svårt att övertyga om att man ändrar ståndpunkt utifrån en
uppriktig övertygelse. Retoriska aktörer får också akta sig för att uppfattas som om de använder
värderingar och normer på ett cyniskt sätt. Inkonsekvens leder till förtroendeförlust.62

3.5 Retoriskt handlande och östutvidgningsprocessen

Schimmelfennig menar att teorin om retoriskt handlande är användbart för analys av
östutvidgningen. I detta sammanhang tillägger han två metodologiska noter:63

1. Schimmelfennig menar inte att rationalistiskt agerande till fullo förklarar politikers beteende.
Däremot är de användbara för teorikonstruktion. De fungerar som ”värsta falls-antaganden”.

2. Vad gäller EU-utvidgningen finns inte ännu tillförlitliga historiska källor. Tillgängliga data som
tal, deklarationer, pressmeddelanden o.s.v. är av karaktären att de ofta kan anklagas för att dölja
underliggande motiv. För en retorisk analys spelar detta ingen roll eftersom aktörerna här,
oberoende om de menar vad de säger eller inte, kommer att strategiskt välja sina argument. Både
opportunistiska och sanna argument medför reella konsekvenser, för de som framför dem, och
debatten.
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3.5.1 Den paneuropeiska myten

Schimmelfennig menar att EU precis som liknande system bygger på en gemensam ideologi. EU:s
”founding myth” grundar sig på händelser som fascismens utveckling och andra världskriget. Det
kan knappast förnekas att dessa händelser skadade Europa på ett allvarligt sätt. EU:s grundtanke
är att en utveckling som den ovannämnda inte får upprepas. För att förhindra detta var och är
lösningen europeisk integration av liberaldemokratiska välfärdsstater. Detta förfaringssätt ska
eliminera risken för krig, samt ge Europa en central position i det internationella systemet.
Grundtanken var att man skulle skapa en fri och fredlig pan-europeisk gemenskap. Utvecklingen i
Östeuropa stoppade emellertid dessa planer och det ”pan-europeiska” begränsades till ett antal
stater i Västeuropa. Den pan-europeiska visionen dog emellertid inte, men den förflyttades från
en praktisk nivå till en teoretisk. T.ex. användes enligt Schimmelfennig retoriska poänger som ”Vi
vill se ett fritt och helt Europa”. Kostnaderna för dylika påståenden var obefintliga eftersom en
dylik utveckling framstod som föga trolig. På en praktisk nivå försvann den pan-europeiska
tanken från agendan. ”Europa” blev synonymt med ”Västeuropa”. De pan-europeiska idéerna
som finns i EU-fördragen och i villkoren för medlemskap blev rent ceremoniella.64

Det otänkbara inträffande emellertid och efter 1989 befann sig Europa i en helt ny situation. De
central- och östeuropeiska länderna hade efter kommunismens kollaps fått möjlighet att fritt
bestämma över sitt eget öde. Denna utveckling välkomnades naturligtvis med entusiasm i Väst.
Nu kom också tanken på en pan-europisk gemenskap i en helt ny dager, där dess intention var
praktisk genomförbar. De central- och östeuropeiska länderna började närma sig västerländska
organisationer, men möttes där till en början av avvaktan. Vad gäller EU blev uppgiften för de
central- och östeuropeiska länderna och västeuropeiska östutvidningsförespråkare att återinföra
de paneuropeiska tankarna på EU:s praktiska agenda. Här blev enligt Schimmelfennig retoriskt
handlande arbetsmetoden.65

3.5.2 Ansökarländernas användande av retoriskt handlande

I sitt propagerande för EU-medlemskap har följaktligen ansökarländerna använt sig av motiv som
hänvisar till aspekter som europeisk identitet och enhet, liberaldemokrati och multilaterism. Man
vill visa på att dessa värden och normer förpliktigar EU att bevilja medlemskap. I annat fall skulle
EU bryta mot sin egen grundideologi med trovärdighetskris som följd. Enskilda ansökarländer vill
inte bara visa att de står för EU:s normer, utan också att de gör det i högre grad än andra
ansökarländer.66

Schimmelfennig ger några exempel på ansökarländernas användande av retoriskt handlande:

                                                
64 Schimmelfennig, 1999, s 40-42
65 Ibid, s 42
66 Schimmelfennig, 1999s 43



1. Manipulerande av Europeisk identitet

Ansökarländerna hävdar att de inte bara geografiskt hör till Europa, utan att de kollektivt hör till
den informella europeiska gemenskapen. Dessa länder påpekar att de av tradition delat
västerländska och europeiska normer och värderingar och kultur. Också under
kommunistepoken ville de innerst inne höra till väst. Slagordet ”return to Europe” har använts
flitigt av ansökarländernas regeringar.67 Ansökarländerna hänvisar också ofta till EU:s förpliktelse
att upphäva uppdelningen av Europa och uppnå ett historiskt mål. T.ex. argumenterar
ansökarländer för att de igen skulle bli offer för ett historiskt misstag om de förvägrades EU-
medlemskap. Om EU-länder motsatte sig deras medlemskap skulle det innebära att de satte sina
egoistiska preferenser framför europeiska intressen. I detta finns en viktig poäng, eftersom få EU-
länder vill framstå som egoistiska och ignoranta inför ett ideologiskt-historiskt viktigt skeende.68

2. Manipulerande av medlemskapskriterierna

När kriteriet för ekonomisk utveckling talar emot östutvidgningen menar regeringar i de central-
och östeuropeiska länderna att i enlighet med EU:s normer skulle kollektiva intressen som fred,
stabilitet och välfärd gynnas, om man såg mer till de politiska kriterierna. Ansökarländerna har
också påpekat att frånvaron av en konkret tidtabell kan leda till att länderna glider ifrån idéerna
om liberaldemokrati.69

3. Lyfter fram inkonsekvens

Ansökarländerna pekar på att det finns en inkonsekvens i EU:s beteende. EU framhåller i många
sammanhang starkt viljan att skapa europeisk enhet och nära samarbete med de central- och
östeuropeiska länderna. Samtidigt speglar det faktiska beteendet protektionism och
fördröjningstaktik i förhållande till östutvidgningen. Ansökarländerna hänvisar också till tidigare
utvidgningar. Här framhålls främst Spaniens, Portugals och Greklands medlemskapsförhandlingar
där de politiska aspekterna dominerade över de ekonomiska.70

Retorisk återvändsgränd

Genom att använda sig av EU:s grundläggande normer och värderingar fick
östutvidgningsförespråkarna, enligt Schimmelfennig, ett argumentativt försprång i debatten. Om
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ett EU-land hade opponerat sig mot att demokratiska länder i Central- och Östeuropa skulle få
ansluta sig till EU hade det kommit  i konflikt med EU:s ideologi och grundläggande normer. Det
skulle ha skadat trovärdigheten och legitimiteten för landet i fråga. Kommissionen har också
hjälpt till att forma ramarna för debatten. Genom att basera sina förslag på medlemskapsreglerna,
praxis vid tidigare utvidgningar och unionens  ideologi skapade den ramar för debatten på
regeringsnivå.71

Schimmelfennig menar att utvidgningsskeptiker kan använda sig av tre olika strategier för att ta sig
ur återvändsgränden. De kan ifrågasätta det moraliska berättigande som argumentet grundar sig
på. De kan ifrågasätta förespråkarnas trovärdighet.  De kan ifrågasätta sambandet mellan
förespråkandet och det moraliska berättigandet. I östutvidgningsfrågan är inte det första
argumentet aktuellt, eftersom det skulle leda till ett underkännande av de normer som deras
medlemskap i EU vilar på. De andra argumentet är inte heller särskilt användbart, eftersom det
leder till problem, om man ifrågasätter t.ex. Havel eller den danska regeringen. Det tredje
argumentet blir också knepigt eftersom man då måste förneka utvecklingen till liberala
demokratier som är ett faktum för de flesta ansökarländerna.72

Detta är enligt Schimmelfennig orsaken till att inget EU-land offentligt opponerat sig emot
östutvidgningen. Detta förklarar också varför kommissionens förslag om att inleda
medlemskapsförhandlingar utan problem gick igenom.
Östutvidgningskritiker måste alltså på ett indirekt sätt kritisera utvidgningen. T.ex. genom olika
fördröjningstekniker och genom att försöka försvåra medlemskapsvillkoren. Ur ett längre
perspektiv är detta dock inte särdeles fruktbart.73

Jag har i detta kapitel presenterat teorierna som kommer att användas vid analysen av mitt
empiriska material. Som påpekats innehar Frank Schimmelfennigs teori om retoriskt handlande
en central position i detta avseende. När jag använder mig av denna teori på uppsatsens empiri
kommer Estlands utrikesministeriums användande av retoriskt handlande att stå i fokus. Detta
innebär t.ex. att problematiken i den ”retoriska återvändsgränden” inte kommer att behandlas,
eftersom argument mot östutvidgningen befinner sig utanför uppsatsens ram. På motsvarande sätt
kommer konstruktivistiska, neorealistiska och neoliberala argument för ett estniskt EU-
medlemskap att behandlas.
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4. ESTNISKA UTRIKESMINISTERIETS ARGUMENT

I detta kapitel ska jag applicera teorierna jag presenterade i det förra kapitlet på uppsatsens
empiriska material. Som jag påpekade i metodavsnittet har jag valt ut 27 tal, som företrädesvis
hållits av olika estniska utrikesministrar mellan åren 1994 och 2000. En gemensam nämnare för
dessa tal, som också utgör urvalskriterium, är att de alla tar upp frågor som är relaterade till EU:s
östutvidgning ur ett estniskt perspektiv. I talen framhålls alltså olika typer av argument för ett
estniskt EU-medlemskap.

Det är vid analysen av dessa argument som Schimmelfennigs teori om retoriskt handlande och
konstruktivism, neorealism och neoliberalism, blir användbara i min studie. Min intention är att
undersöka om retoriskt handlande kan förklara argumentationen, eller om de konkurrerande
teorierna är bättre som förklaringsmodeller.

Lite förenklat kan argumenten förklaras utifrån Frank Schimmelfennigs teori om retoriskt
handlande, men också utifrån konstruktivism, om kärnan i argumentationen hänvisar till
upprätthållandet och befrämjandet av normer och värderingar som incitament till ett estniskt EU-
medlemskap. Båda dessa synsätt betonar vikten av normbaserade institutionaliserade miljöer men
medan konstruktivister tar avstånd ifrån egoism och instrumentalism som beteendemönster i det
internationella systemet, menar Schimmelfennig att dessa egenskaper är själva drivkraften bakom
agerande i den normbaserade miljön.

Neorealismen är däremot bättre lämpad som förklaringsmodell, om argumentationen på ett
rationellt sätt vill lyfta fram att ett estniskt EU-medlemskap kommer att fungera som en
säkerhetspolitisk garant för Estlands autonoma ställning. Till denna teoretiska kategori hör också
argument som betonar att ett estniskt EU-medlemskap bidrar till att säkerställa maktbalansen och
motverka yttre hot i EU-området som helhet.

Neoliberalism kan i sin tur förklara argumentationen om argumenten framhåller att absoluta
nettovinster beträffande välfärd kommer att bli en följd av ett estniskt EU-medlemskap. Detta
såväl för Estland som för EU som helhet. Dylika argument bygger, precis som i fallet med
neorealismen helt, på rationalistiska antaganden. För att Estland ska kunna bli medlem i EU måste
fördelarna väga tyngre än nackdelarna.

Som jag påpekade i metoddelen, indelas det empiriska materialet i tre kategorier:
Identitetsbaserade argument, säkerhetspolitiska argument och ekonomiska argument. Med
identitetsbaserade argument menar jag argument som hänvisar till gemensamma europeiska
värderingar och normer när östutvidgningen kommer på tal, och som motiv till ett estniskt EU-
medlemskap. På motsvarande sätt menar jag att säkerhetspolitiska argument lyfter fram



säkerhetsaspekter i östutvidgningen och säkerhetspolitiska fördelar med ett estniskt EU-
medlemskap. Detta såväl för Estland som för EU som helhet. De ekonomiska argumenten pekar
på östutvidgningens ekonomiska synvinklar, och motiverar ett estniskt EU-medlemskap med att
detta innebär ekonomiska fördelar både för Estland och förde nuvarande medlemsländerna.

Uppdelningen i de tre kategorierna kan motiveras utifrån uppsatsens teoretiska spektrum.
Kategorin identitetsbaserade argument kan härledas från retoriskt handlande och konstruktivism
eftersom identitets- och normfrågor står i fokus i dessa teorier. Följaktligen kan också de
identitetsbaserade argumenten förvänts kunna förklaras utifrån retoriskt handlande och
konstruktivism. På motsvarande sätt kan kategorin säkerhetspolitiska argument härledas från
neorealismen där säkerhetsfrågor står i fokus. De säkerhetspolitiska argumenten kan också
förväntas kunna förklaras utifrån neorealismen. Kategorin ekonomiska argument kan i sin tur
härledas från neoliberalismen, där ekonomiska frågor står i fokus. Neoliberalismen kan också
förväntas kunna förklara de ekonomiska argumenten.  Indelningen kan alltså ses som antaganden
utifrån teorierna och blir relevant eftersom jag vill testa Schimmelfennigs teori i förhållande till de
teorier han polemiserar med. I analysen kommer också frågan om dessa antagandens riktighet att
behandlas.  Den tredelade uppdelningen av argumentationen motsvarar också i hög grad
innehållet i talen. Identitetsfrågor, säkerhetspolitik och ekonomi hör till de mest frekvent
återkommande ämneskategorierna i talen. Indelningen i identitetsbaserade, säkerhetspolitiska och
ekonomiska argument motiveras alltså såväl teoretiskt som utifrån empirins beskaffenhet.

4.1 Estland och EU:s östutvidgning

För att läsaren lättare ska kunna ta till sig det estniska utrikesministeriets argumentation vill jag här
redogöra för huvuddragen beträffande Estlands relationer med EU.

Efter att Estland hade återfått sin självständighet 1991 fanns flera tänkbara framtidsstrategier för
landets agerande på den internationella arenan. Estland kunde ha satsat på alliansfrihet och
neutralitet. Landet kunde också i samarbete med sina grannar skapa någon form av ny
unionsbildning eller aktivt orientera sig mot USA och Nato. Om vi ser tillbaka på Estlands
utrikespolitik efter självständigheten står det emellertid klart att orienterandet mot EU bäst
kategoriserar Estlands internationella agerande.74

 Denna process där, ett medlemskap i EU ses som ett mål, är dock inte problemfri. 50 år av
sovjetstyre har naturligtvis lämnat sina spår. 1991 befann sig landet i en situation där så gott som
alla samhällssektorer var nedgågna och måste byggas upp på nytt.  Ryssland hade inte heller helt
släppt taget om Estland. De sista ryska trupperna lämnade landet 1994. Denna på många sätt
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osäkra situation påverkade också EU:s förhållande till Estland. I början av 1990- talet präglades
EU:s inställning till Estland av ett retoriskt poängterande av moralisk skyldighet gentemot landet,
samtidigt som EU inte ännu visste hur långt östutvidgningen skulle sträcka sig, eller om ett
eventuellt estniskt EU-medlemskap skulle hota EU:s relationer med Ryssland. I vilket fall som
helst etablerades den 27 augusti 1991 diplomatiska förbindelser mellan Estland och EU. Den 11
maj 1992 kompletterades detta med ett handels- och samarbetsavtal mellan parterna.
Köpenhamnmötet i juni 1993 fattade ett positivt beslut om möjligheten till EU-medlemskap för
länderna i Central-och Östeuropa däribland Baltikum och Estland. I maj 1994 blev Estland
associativ partner i WEU (Western European Union).  Den18 juli 1994 slöts ett frihandelsavtal
mellan Estland och EU. Den 12 juni undertecknade Estland Associationsavtalet med EU, och den
24 november 1995 lämnade Estland in sin ansökan om EU-medlemskap.75 Det var emellertid
först i och med undertecknandet av europaavtalet 1995 som det skedde ett genombrott för
relationerna mellan Estland och EU. Här fanns möjligheten för EU-medlemskap för första gången
inkluderad. Detta skedde efter att de ryska trupperna lämnat Estland 1994. Vid den här tiden
hade också förespråkarna för Baltikum i EU, Tyskland, Danmark och Storbritannien, fått
förstärkning av de nya EU-medlemmarna Finland och Sverige. De baltiska europaavtalen betonar
starkt utvecklandet av demokratiska institutioner och skyddandet av mänskliga rättigheter.
Genom avtalet ville EU också förhindra en baltisk policy som skulle provocera Ryssland och
därmed föra in instabilitet i unionen efter utvidgningen.76

1997 var ett viktigt år för Estland såväl som för de andra central- och östeuropeiska länderna. På
Amsterdamkonferensen detta år kom ledarna i EU-länderna överens om att lösa de institutionella
frågor som utgör förutsättningen för östutvidgningen. En månad senare den 16 juli 1997
presenterade EU-kommissionen agenda 2000 med bedömningar av de 11 ansökarländerna. I
ljuset av dessa föreslog kommissionen att förhandlingar skulle inledas med fem länder: Polen,
Tjeckien, Ungern, Slovenien och Estland. Förslaget godtogs och starskottet för förhandlingarna
skedde i mars 1998. De övriga baltiska länderna fick alltså finna sig i att tillhöra östutvidgningens
andra våg. Detta faktum ledde till viss irritation i Lettland och Litauen. Å andra sidan medför
Estlands position som förstavågsland positiva implikationer också för Lettland och Litauen. Att
Estland finns med bland de fem primära ansökarländerna innebär bl.a. klara signaler till Ryssland
att Baltikum hör till EU:s integrationsområde.77 Detta förtydligades ytterligare då EU 1999 beslöt
att inleda medlemskapsförhandlingar med Lettland och Litauen.78

Estlands orientering mot EU är dock inte helt problemfri, samtidigt som många framsteg har
gjorts. Vi kan här göra en tillbakablick på Köpenhamnkriterierna. Det politiska kriteriet kräver
stabilitet hos de institutioner som säkerställer demokrati, rättsstat mänskliga rättigheter och skydd
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av minoriteter. Vad beträffar Estlands politiska institutioner anser EU-kommissionen att de är
stabila. Däremot har det förekommit kritik mot Estlands hantering av den ryska minoritetsfrågan.
Centralt här är att en stor del av den ryska minoriteten inte är estniska medborgare, kanske delvis
på grund av kraven i  proceduren för erhållande av medborgarskap, som innefattar såväl
språkprov som förhör av grundlagen. Utifrån detta har EU-kommissionen pekat på att
medborgarskapsfrågan och frågan om integration av den ryska minoriteten måste lösas inför EU-
medlemskapet.79 År 2000 ändrades emellertid den estniska medborgarskapslagen i linje med
EU:s rekommendationer, samtidigt som integrationsprogram för den ryska minoriteten
upprättades. Detta välkomnades naturligtvis av EU och minoritetskommissionären Max Van Der
Stoel, som menade att medborgarskapslagen nu överensstämmer med internationell standard.80

Vad gäller det ekonomiska kriteriet konstaterar kommissionen att Estland har en fungerande
marknadsekonomi och att goda förutsättningar finns för att möta konkurrenskravet. De
ekonomiska förutsättningarna har alltså utvecklats i en positiv riktning även om det finns en rad
problem t.ex. beträffande landreformer och pensionssystem.81

Relaterat till kriteriet att genomföra acquis communitaire finns också för Estlands del både brister
och förtjänster. Beträffande implementering av regelverk som specifikt rör den inre marknaden
pekar kommissionen på att Estland gjort betydande framsteg. Detta t.ex. gällande
företagslagstiftning och kapitalliberalisering. Det finns dock problem i sammanhanget som t.ex.
bristande uppovsrättslagstiftning och skattelagstiftning.82 Ett av de största problemen som EU-
kommissionen pekar på är den bristande administrativa kapaciteten, som försvårar
implementeringen av EU-lagstiftning. I denna kontext har bristen på juridisk kompetens varit
speciellt påtaglig.83 Ett annat stort problem är miljöområdet där omfattande insatser krävs för att
EU-standard ska uppnås.84 Sammantaget kan alltså konstateras att problemen inför ett estniskt
EU-medlemskap inte lyser med sin frånvaro, även om många framsteg har gjorts.

4.2 Identitetsbaserade argument

Jag ska här inleda min redogörelse av det estniska utrikesministeriets argumentation och börjar
med de identitetsbaserade argumenten. Ett ständigt återkommande drag i de identitetsbaserade
argumenten för ett estniskt EU-medlemskap är hänvisandet till europeisk identitet, som baserar
sig på ett antal gemensamma värderingar och normer, där demokrati, marknadsekonomi och
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gemensam europeisk historia och kultur innehar  centrala positioner. Värderingarna uppfattas
dock inte som ohotade, tvärtom måste de ständigt försvaras. Här pekas i talen på EU:s stora
ansvar som upprätthållare av värderingarna som måste bevaras och spridas genom aktiv politik.
Exempel på det ovannämnda förekommer frekvent och jag ska här ge några.

I ett tal i samband med undertecknandet av frihandelsavtalet med EU den 18 juli 1994
konstaterar utrikesminister Jüri Luik att den europeiska kontinenten genomgår stora förändringar,
och att Estlands primära mål är att återupprätta positionen som ett europeiskt land. Det är genom
ett närmande till EU som detta mål kan uppfyllas enligt Luik. Utrikesministern pekar vidare på att
det viktigaste i EU-integrationen för Estlands del är att dela de värden som skattas högt  av andra
europeiska stater.85 I ett tal i Frankrike 1995 konstaterar Luik följande: ”We strongly believe in
the standards which stem from our common cultural and historical heritage. These are standards
that lend Europe its unique identity.” Luik menar emellertid att den europeiska identiteten kan
misstolkas, och hänvisar till Gorbatjov som samtidigt som han varmt talade om gemensamma
europeiska värden bekämpade Estlands självständighetssträvanden.86

1996 blev Siim Kallas ny utrikesminister i Estland. I ett tal i Tyskland 1996 beskriver han sin
vision för Europa. Kallas Europa fröjdar sig över möjligheten att lansera demokrati och fria
marknader där dessa principer en gång förnekades. Detta Europa vill expandera de
gemensamma värderingarna genom en EU-utvidgning. Om denna vision inte blir verklighet
kommer följderna, enligt Kallas, att bli destruktiva. Som en summering av det ovannämnda
konstaterar Kallas följande: ”The next five years are the key to either the success or failure of
consolidating Europe or restoring the Soviet Union.”87 Kallas tar också tillfället i akt att redogöra
för den historiska utvecklingen av en europeisk identitet och hänvisar till Otto von Bismark som
1876 sade: ”Who ever speaks of Europe is wrong: it is a geographical concept”. Kallas menar att
Bismark i den tidskontexten hade rätt. Dagens situation är dock en annan enligt Kallas. Kalla
krigets ideologiska uppdelning av Europa med demokrati och fri marknadsekonomi på den ena
sidan och kommunism och imperialism på den andra sidan har upphävts. Bl.a. EU spelar, enligt
Kallas, en stor roll här som en institution som befrämjar demokrati, stabilitet och välstånd. Det
nya Europa består av en familj av nationer vars identitet är baserad på demokrati och
rättssäkerhet. Kallas poängterar emellertid att familjeporträttet inte är komplett och syftar här
främst på Ryssland. Utrikesministern hänvisar här till Estlands förhållande med Ryssland och
menar bl.a. att en av orsakerna till Rysslands negativa inställning till Estland beror på att Estland
står för europeiska värderingar. Kallas avslutar sitt tal med en kvasibiblisk metafor:
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               Europe has emerged as a family of nations which seeks to secure peace and
               prosperity under one roof. Estonia, along with other post-Soviet countries, is
               now making its way back into this family not as a distant relative seeking
               financial benefits, but as a lost son returning home from a war that for us lasted
               fifty years longer. As a family, we are willing to take on the responsibilities,
               commitments and rules of the household.88

I ett annat tal 1996 i Köpenhamn konstaterar Kallas att Estland historiskt, kulturellt och spirituellt
alltid tillhört Europa, och att Estland efter självständigheten gjort sitt yttersta för att återvända till
europeiska normer. Kallas pekar vidare på att Europa nu har lysande möjligheter att ta vara på,
när en grupp av stater med miljontals invånare efterlyser stöd för att cementera demokratiska
normer. Kallas uppmanar Västeuropa att ta vara på tillfället att skapa ett bättre Europa och
tillfogar en implicit varning: ”We cannot avoid moving backwords by standing still but only by
moving forward”.89

Också utrikesministeriets generalsekreterare, Indrek Tarand, lyfter fram Estlands europeiska
identitet i förhållande till EU:s östutvidgning och konstaterar bl.a. följande, där ett EU-
medlemskap betonas som ytterst viktigt för Estland:

              We are a European people and we have been able to maintain our identity as such
               over the years by belonging irrevocably to Europe together with other nations
               striving for the same goal. To belong irrevocably to Europe and to take an active
               part in developing its future is something Estonia can do only as a full-fledged
               member of the European union.90

Den 2 december 1996 tillträdde Toomas Hendrik Ilves som utrikesminister i Estland. Även i hans
uttalanden återfinns frekventa hänvisningar till EU:s värderingar och till frågan om europeisk
identitet. I sitt första tal inför det estniska parlamentet hänvisar Ilves till att han av europeiska
ledare ofta får frågan hur estländare definierar sig. Ilves svar på denna fråga är att estländare
definierar sig som européer och som ett av de nordiska folken. Orsaken till att europeiska ledare
ställer dylika frågor bevisar enligt Ilves att EU handlar om mycket mer än ekonomi. EU vill
garantera fred, välstånd och frihet bland fria och demokratiska nationer.91 I ett tal i mars 1997 i
Rom framhåller Ilves i samma anda att Estland har starka historiska band med de nordiska
länderna, och att Estlands europeiska identitet aldrig har ifrågasatts. Ilves betonar vidare att
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Estland efter självständigheten aktivt orienterat sig mot demokrati och europeiska normer och att
stora framgångar uppnåtts på detta område och uppmanar utifrån detta EU att se till dylika
aspekter hos ansökarländerna. Om geopolitiska motiv får styra östutvidgningsprocessen kan det
leda till att demokratiserings- och liberaliseringssträvanden upphör i ignorerade länder.92

I ett tal i Tyskland den 10 juni 1997 , d.v.s. en månad före kommissionen offentliggjorde sina
åsikter om ansökarländerna , pekar Ilves på hur viktigt det är med stabila demokratiska
strukturer. EU fungerar, enligt Ilves, som en demokratisk vakthund som garanterar rättstrygghet
och individuell frihet. EU erbjuder också demokratiska byggstenar i form av välbeprövad
lagstiftning och metoder för att på ett fredligt sätt förena olika intressen.  Dessa egenskaper hos
EU gör, enligt Ilves, att svaghetstendenser upptäcks i ett tidigt stadium. I sådana lägen har EU
lösningar för att befrämja demokrati. Ilves syftar på Albanien när han konstaterar följande: ”It’s
impossible to imagine any current EU-member subsiding into civil war over a few fraudulent
investment schemes”. Ilves betonar också i detta sammanhang att det kan få  farliga
konsekvenser om östutvidgningsprocessen baseras på geopolitik. Detta kommer i så fall, enligt
Ilves, att leda till att EU:s trovärdighet skadas eftersom det skulle visa att de värderingar som
konstituerar EU inte respekteras. Kontentan av resonemanget blir att EU har ett stort ansvar för
Europas demokratiska utveckling.93

Ilves gör också en historisk tillbakablick och framhåller att Estland hört till det europeiska
kulturområdet sedan 1100- och 1200-talen. Bland annat framhålls kristendomens intåg och Ilves
konstaterar följande: ”We now recognise the arrival of Christianity for what it was - a baptism of
our national identity”. Detta kategoriserar Ilves som det första stora
moderniseringsprojektet i Estlands historia. Nästa betydelsefulla steg var uppbyggnaden av
nationalstaten. Efter självständigheten 1991 har ett nytt stort moderniseringsprojekt påbörjats
enligt Ilves. Här spelar Estlands integration i EU en viktig roll. Ilves betraktar EU tillsammans med
Nato som ”midwives of the new civilisation” där bl.a. värden som demokrati, värnande om
mänskliga rättigheter och frihandel skattas högt. Ett medlemskap i dessa organisationer skulle
betyda oerhört mycket för Estland enligt Ilves.94

               If we can meet these challenges then we will have met the much greater challenge
               faced by our peoples since the 13th century: to become and remain an economic,
               political and mental part of a united Europe.95
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I slutet av 1997 stod det klart att Estland hörde till den grupp av ansökarländerna som först
skulle få inleda medlemskapsförhandlingar med EU. Förhandlingarna inleddes i mars 1998. Den
16 september 1998 höll Ilves ett tal där han gav uttryck för optimism vad gäller Estlands EU-
integration. Ilves menar att inkluderandet av Estland i 5+1 gruppen kan ses som en bekräftelse,
inte bara på Estlands framgångar i EU-samanhang, utan också beträffande Estlands status som ett
stabilt, fritt och demokratiskt land. Ilves pekar vidare på att anslutningsförhandlingarna har stärkt
känslan av samhörighet med Europa. Ilves betonar vidare att Estlands internationella status har
höjts från ansökarland till framtida medlemsland. Dessutom menar Ilves att Estlands nära
samarbete med EU har :”shed the absurd moniker of a former Sovjet republic”96

1998 tillträdde Raul Mälk som utrikesminister i Estland. Som sina föregångare hänvisar han till de
europeiska värderingarna när östutvidgningen kommer på tal och konstaterar bl.a. följande:

               For decades the European Union has functioned as a vehicle for peace, stability
               and prosperity in Europe. But if EU is to continue to play this part into the 21 st
               century it must change and adopt to new circumstances.97

Mälk hänvisar här till att östutvidgningsivern inte är så stor överallt. Vissa menar att EU:s inre
reformer måste lösas först. Mälk anser emellertid att en uppskjutning av östutvidgningen inte löser
de inre problemen. Utvidgning och fördjupning kan och bör ske parallellt. Vad gäller Estlands del
i östutvidgningsprocessen, menar Mälk att Estlands väg mot EU baseras på europeiska
värderingar, marknadsekonomi, demokrati och att skapa ett stabilt och välmående samhälle.
Mälk tillägger att: ”We will be presented with an increasing number of opportunities to pursue our
national interests on the basis of common principles and values.”98 Med detta menar Mälk att EU
har stärkt och kommer ytterligare att stärka Estlands röst i europeiska frågor.
De argument som jag hittills berört handlar huvudsakligen om principiella värdefrågor. Utifrån
detta normativa perspektiv lyfts också frågor fram som är mer specifika till karaktären. En sådan
fråga är t.ex. värnandet om de mänskliga rättigheterna i Estland. Estlands medborgarskapslag har,
som redan konstaterats i 4.1, väckt en hel del intern och extern debatt eftersom den kan
uppfattas kränkande för den ryska minoriteten i landet. Främst Ryssland har i detta sammanhang
betonat att Estland bryter mot de mänskliga rättigheterna. EU-kommissionen påpekar också i
Agenda 2000 att Estland måste accelerera naturaliseringsprocessen. I vilket fall som helst
betonas Estlands exemplariska värnande om de mänskliga rättigheterna ofta i talen. T.ex. avvisar
Kallas ovannämnda anklagelser som ryskt förtal och hänvisar till internationella organisationer och
aktörer som inte finner några oegentligheter på området. Här nämns bl.a.  OSCE och USA:s vice
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president Al Gore som uttalat sig positivt om Estlands medborgarskapsförhållanden. I
sammanhanget framhåller Ilves att Estland var ett av de få länder som redan på 1920-talet
betonade minoriteters rättigheter, och att denna mentalitet lever kvar idag. Problem som rör den
ryska minoriteten belyses inte.99

I nära anslutning till minoritetsfrågan står Estlands relation med Ryssland. Denna relation är långt
ifrån problemfri, och bl.a. en gränstvist med Ryssland måste lösas innan Estland kan bli medlem i
EU. I detta sammanhang påpekas i talen att Estlands vilja är att ha goda relationer med Ryssland.
Däremot betonas att Ryssland inte alltid är en god samarbetspartner eller som Kallas uttrycker
det: ”It takes two to tango”.100

Det estniska utrikesministeriet är självfallet medvetet om att det inte räcker att dela en rad
värderingar och uppföra sig politiskt korrekt för att bli medlem i EU. I talen påpekas också att
praktiskt reformarbete behövs på många områden. Kallas illustrerar Estlands ansträngningar för
att bli EU-medlem enligt följande: ”Not only is the ship at full sail, but even the captains
handkerchief is tied to the mast.”101 All kraft mobiliseras alltså, enligt Kallas, för att styra Estland
tillbaka till europeiska strukturer och på skeppet råder full konsensus från botten till topp. Ilves
konstaterar i sin tur att EU är ett rörligt mål som ständigt förändras och utvecklas. Estland måste
anpassa sig till detta. Han pekar också på att Estland inte kan bli medlem om inte alla 15 EU-
länder röstar ja till Estlands medlemskap. De måste enligt honom vara övertygade om att de
kommer att gynnas av Estlands medlemskap utifrån nationella intressen. Ilves jämför också vägen
till EU-medlemskapet med ett  maratonlopp och konstaterar att Estland är bra på att göra sina
läxor.102 Med dessa läxor syftar Ilves på EU:s konvergenskriterier. Ilves betonar vidare att
Estland vill bli EU-medlem när landet är kapabelt att fylla de krav och det ansvar som ett EU-
medlemskap innebär. Konvergenskriterierna accepteras alltså utan förbehåll. Det är också, enligt
det estniska utrikesministeriet, konvergenskriterierna som ska avgöra när ett land ska bli EU-
medlem och inte geopolitiska aspekter.103 Ilves anser också att varje ansökarland  ska få klara
besked om vad som bör göras inför EU-anslutningen. Oklarhet kommer att leda till förseningar
med dessillussionering som följd; ”This would lead to a self-imposed deepening and widening not
of Europe but of eurosclerosis.”104
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De estniska utrikesministrarna är utan tvekan överens om att konvergenskriterierna, som kan ses
som konkretiserade värderingar, i sig är konstruktiva och att ett framtida EU-medlemskap
kommer att gynna Estlands utveckling. Ilves hänvisar i detta sammanhang till att Estland och
Finland 1939 var på samma utvecklingsnivå. De dramatiska skillnaderna mellan Estland och
Finland idag är enligt Ilves ett bevis på vad europeiska värderingar som demokrati och
marknadsekonomi kan åstadkomma.105 Mälk spinner vidare på detta och menar att EU-
medlemskap är viktigt för små stater som Estland. Ett medlemskap innebär att möjligheter finns
att påverka EU:s inre processer, som också påverkar ett land som inte är medlem i EU. Mälk
pekar också på att EU-förhandlingar inte liknar traditionella förhandlingar, där bägge parterna gör
tillfredsställande kompromisser. I stället handlar det om att hitta modeller och medel för att så
effektivt som möjligt implementera EU acquis.106  Ilves framhåller emellertid när
medlemskapsförhandlingarna kommer på tal att Estland inte är en försvarslös bricka i förhållande
till EU, utan menar att landet i vilket fall som helst skulle genomgå de politiska och ekonomiska
reformer som EU-medlemskapet kräver:

               Estonia’s integration into the European Union  is a natural part of our
               development, not a process that has been forced upon us from the outside. Since
               1991, our plans have not only focused on what we must do to ”get into Europe”
               or ”be European”. Rather they have centred upon the building of a society that is
               prosperous, democratic and stable.107

 Här kan alltså en relativt pragmatisk inställning till den europeiska identiteten    skönjas. Ilves ger

också prov på en förhållandevis pragmatisk inställning till östutvidgningsprocessen, när han i april

1999 påpekar att innehållet och strategin i Estlands europapolitik har förändrats sedan landet

upptogs i 5+1 gruppen:

               While before we concentrated our efforts on the foreign policy aspect of this
               process, our focus now is no longer on the global political issue of how far
               Estonia has advanced whether or not it should be invited to the first round of
               negotiations. Today, Estonian diplomats are not concerned with political
               lobbying in EU-capitals.108

Ilves menar att politiken nu är praktisk till karaktären och att den stora uppgiften är att
implementera 80000 sidor EU-lagstiftning.109 De aktiva lobbying-insatserna har ersatts av två
huvudprioriteter. Den första prioriteten är att framgångsrikt ro iland medlemskapsförhandlingarna
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med ett fullvärdigt medlemskap som mål. Den andra prioriteten är att så omsorgsfullt som möjligt
förbereda Estland för EU-inträdet, vad beträffar praktiska åtgärder och implementering av
acquis: ”We learned long ago that the key to our progress does not lie in the negotiations of
screening, but in domestic work”. Ilves uppmanar i detta sammanhang också EU-
medlemsstaterna att arbeta hårt för att skapa förutsättningar för en snabb östutvidgning. EU:s inre
reformarbete är ingen ursäkt för att skjuta upp östutvidgningen.110 Ilves framhåller alltså här att
förverkligandet av ett medlemskap i EU delvis är beroende av faktorer som står utanför Estlands
kontroll, t.ex. utfallet av EU:s regeringskonferenser. I vilket fall som helst betonas de egna
ansträngningarna starkt:

               Yet much lies in our own hands. Fulfilling our pre-accession tasks and doing our
               homework properly, constitutes a most powerful lever that creates preconditions
               for the completion of our accession talks and has the strongest positive impact on
               the European Union’s attitude to enlargement.111

4.3 Analys av de identitetsbaserade argumenten

Identitetsbaserade argument med diskurser om värderingar, normer, identitet och historisk
tillhörighet är frekvent förekommande i talen. Demokratiseringssträvandena är i det närmaste
oskiljaktiga från den identitetsbaserade idén om att återupprätta positionen som ett europeiskt
land. Det är inom den europeiska kultursfären, och framför allt inom EU, de mest
eftersträvansvärda politiska målen till fullo kan uppnås. Argumentationen är tydlig på den här
punkten där EU ses som en garant för politisk stabilitet och demokrati. Detta blir tydligt t.ex. när
Kallas beskriver Estland som den förlorade sonen som söker sig tillbaka till den europeiska
familjen, och att de kommande fem åren är avgörande för ett enat Europa, eller återupprättandet
av Sovjetunionen. Samma poäng åskådliggörs t.ex. när Ilves kategoriserar EU som en
demokratisk vakthund. Ett stort ansvar för Europas framtid läggs här utan tvekan på EU.

Om vi gör en teoretisk tillbakablick är det här lätt att dra paralleller till Schimmelfennigs tankar
om retoriskt handlande och manipulerande av europeisk identitet. Med retoriskt handlande
menas alltså strategiskt användande av argument i en institutionell omgivning, där politiska aktörer
refererar till gemensamma normer och värderingar, för att uppnå sina mål. På detta sätt kan de
modifiera kollektiva resultat som annars enbart hade varit ett resultat av intresse- och maktkamp.
Med manipulerande av europeisk identitet menar Schimmelfennig bl.a. konkret att
ansökarländerna hänvisar till EU:s förpliktelse att upphäva uppdelningen av Europa. Utifrån detta
går det alltså att konstatera att Estland som motiv till östutvidgningen  hänvisar till EU:s normer
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och värderingar, kanske i brist på de maktresurser som betonas i neorealistisk teori. Detta bl.a.
genom att hänvisa till EU:s ”founding myth” som påbjuder EU normativa förpliktelser att stärka
demokrati och stabilitet genom östutvidgningen.

Argumenten framhåller inte att de politiska kriterierna borde värderas högre än de ekonomiska
och visar således inte i detta avseende prov på ”manipulerande av medlemskapskriterierna”.
Däremot betonas vikten av att östutvidgningen inte fördröjs eller styrs av geopolitik. Vad gäller
Schimmelfennigs distinktion mellan ”arguing” och ”bargaining” står det helt klart att
utrikesministeriet använder sig av ”arguing”, d.v.s. att gemensamma normer används som bas för
argumentationen. Genom att använda sig av ”arguing” kan alltså, enligt Schimmelfennig, en till
synes betydelselös aktör vinna inflytande genom skicklig normativ argumentanvändning.

Enligt konstruktivistiska teorier skulle antagligen hänvisandet till de gemensamma värderingarna
förklaras med att de blivit internaliserade i estniska politikers medvetanden, genom kognitiva
processer. EU:s positiva gensvar att inkludera Estland i 5+1 gruppen kan utifrån denna synvinkel
ses som en naturlig konsekvens av att Estland ingått i EU:s normativa och värdebaserade
institutionella omgivning. Problemet med detta synsätt är att aspekter som kan härledas utifrån
egoism och instrumentalism utelämnas. Att utrikesministeriet mycket frekvent använder sig av
värdebaserade och normativa argument är ett faktum. Däremot är det svårt att påvisa om dessa
argument bottnar i ideologisk övertygelse eller i egoism, eller om det är identitetsaspekter eller
rationalitetsaspekter som styr argumentanvändningen. Å ena sidan speglar den estniska
argumentationen diskurser i EU av icke-materiell natur, där den europeiska identiteten framhålls
som ett viktigt värde i sig, innefattande aspekter som demokrati och mänskliga rättigheter.
Estlands normativa argumentation kan här ses som en rationell, kanske rentav cynisk respons på
värderingar som hyllas inom EU. Å andra sidan kan argumentationen ses som en konsekvens av
50 års ockupation, där den speglar en uppriktig vilja att göra upp med det förgångna och
orientera sig mot västliga idéer. Antagligen bottnar argumentationen i en kombination av dessa
båda förhållningssätt. Det finns emellertid aspekter som pekar på att argumentationsanvändningen
verkligen är strategisk. Detta kanske framför allt när Ilves explicit framhåller att Estland efter
inkluderandet i 5+1 gruppen bytt strategi beträffande europapolitiken, från aktiv lobbyism till
acquis-implementering.

I vilket fall som helst är de strikt värderingsbaserade argumenten svåra att förklara utifrån
rationalistiska modeller. Om vi t.ex. ser till ”klubb teorin” och neoliberalismen, där internationella
organisationer endast expanderar om kostnaderna för nya medlemmar kompenseras av de nya
medlemmarnas bidrag, är det svårt att tillmäta identitetsfrågor någon större betydelse. Utifrån ett
neorealistiskt perspektiv är också de flesta identitetsbaserade argumenten svåra att förklara
eftersom identitetsfrågor och gemensamma värderingar här inte har något värde i sig.
Neorealismen kan emellertid bli mer aktuell som förklaringsvariabel beträffande argument där



europeiska värderingar sammankopplas med hotbilder, t.ex. när Kallas menar att EU har ett stort
ansvar för hur Europas framtid utformas: ”consolidating Europe or restoring the Soviet Union”.
Utifrån detta kan naturligtvis neorealistiska begrepp som maktbalans och militära hot diskuteras.
Som helhet betraktat tillmäter dock argumentationen de europeiska värderingarna ett stort
egenvärde.

De identitetsbaserade argumenten är, som konstaterats, ofta sammankopplade med politiska
frågor, som utvecklandet av välfungerande demokratier. Estland utvecklade relativt snabbt efter
självständigheten fungerande demokratiska institutioner. Att detta faktum framhålls i talen är inte
märkligt eftersom detta krävs av ansökarländerna i Agenda 2000. Mer djupgående och konkreta
politiska argument lyser nästan totalt med sin frånvaro. De för Estland mer problematiska
politiska frågorna som tas upp i Agenda 2000, förbises också i stor utsträckning. Hit hör t.ex. de
relativt ineffektiva domstolarna och bristande administrativ kapacitet. Minoritetsfrågan i Estland,
där EU-kommissionen pekat på kritiska punkter, behandlas men det problematiska ignoreras
helt. I flera av talen framhålls att det krävs hårt nationellt arbete för att uppnå ett EU-
medlemskap, men någon djupdykning i problemen görs inte i uttalandena. Konvergenskriterierna
betonas både som värdefulla reformredskap och som motsats till geopolitiskt inflytande över
östutvidgningen. I detta sammanhang kan konvergenskriterierna ses som konkretiserade
europeiska värderingar som lojalt åberopas av de estniska utrikesministrarna.

Generellt sett går det alltså utifrån de identitetsbaserade argumenten att dra slutsatsen att retoriskt
handlande är den dominerande arbetsmetoden. Utifrån mitt antagande att retoriskt handlande,
men också konstruktivism, kan förväntas förklara de identitetsbaserade argumenten, kan
konstateras att så är fallet beträffande retoriskt handlande. Däremot är konstruktivismen mindre
användbar i sammanhanget.  Strategiska värde- och identitetsbaserade argument används inom
ramen för in institutionell omgivning. Detta speglar en genomgående tendens i talen att strategiskt
lyfta fram det positiva och tona ned det negativa.

4.4 Säkerhetspolitiska argument

Säkerhetspolitiken har en framskjuten position i utrikesministeriets uttalanden. Efter år av
ockupation är det givetvis naturligt att Estland vill trygga sin säkerhet på bästa tänkbara sätt. I
syfte att göra detta har Estland orienterat sig mot Nato, som emellertid inte antagit landet i sin
första utvidgningsfas. Vid sidan av Nato har EU lyfts fram som en garant för estnisk säkerhet. I
det följande ska jag undersöka de säkerhetspolitiska argumenten som anknyter till EU:s
östutvidgningsprocess.

I ett tal i Bryssel 1994 framhåller utrikesminister Jüri Luik att Estlands integration i Europa också
är en viktig komponent i Estlands säkerhetspolitik. Utrikesministern hänvisar här till EU:s
agerande i fråga om den ryska truppreträtten från Estland. Luik poängterar att EU starkt uttalat



sig mot de ryska trupperna i Estland, ett faktum som naturligtvis tilltalar utrikesministern.112  Luik
betonar vidare att EU i sin östutvidgning måste ta hänsyn till säkerhetsaspekter, lika väl som
ekonomiska aspekter. Här betonar Luik att han önskar att relationen mellan WEU (Western
European Union) och EU ska förstärkas ytterligare. Utrikesministern hoppas att EU:s GUSP
(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik ) ska utvecklas och integreras med WEU.113 Luik ser
alltså fredsbevarandet som en viktig uppgift för EU, och som motiv till detta hänvisar han till EU:s
moraliska förpliktelser:

               It would posit that where the principles underlying peacekeeping(sic) have been
               compromised for the sake of efficiency, peacekeeping has been used to
               justify aggression. Furthermore when such abuses become commonplace we
               must begin to guard the precious idea of an undivided Europe.114

Den 17 januari 1995 beskriver Luik  Estlands möjligheter i Europa efter kalla kriget som följande
ekvation: ”Security equals Integration plus Normalization. Integration refers of course to tying
ourselves as closely as possible in as great a variety of ways as possible with the rest of
Europe.”115 Med normalisering menar Luik att etablera liknande relationer till Ryssland som t.ex.
Sverige har. Beträffande frågan om hur denna ekvation löser sig i praktiken pekar Luik på att:
”We have made considerable progress on the integration part of our security equation during the
last years. For us the centerpiece of this effort is the European Union”. Luik hävdar att EU:s
östutvidgningsprocess är ett bevis på att Västeuropa förstår den osäkra situationen efter kalla
kriget. Om de central- och östeuropeiska länderna tror att de befinner sig i en osäker situation
kan inte heller Västeuropa känna sig säkert. Luik varnar också för att en situation, där vissa
ansökarländer accepteras av EU medan andra lämnas utanför, skapar en potentiellt osäker
gråzon mellan Västeuropa och Ryssland.116

               It would not enhance security if some of the Associate Partners were to be left out
               on waiting list in a gray zone, in a kind of security vacuum if you so will. Such an
               attempt to increase security for some could inadvertently decrease security for all
               and could hew new fault lines onto the continent. This scenario is but a
               conceptual argument that remains hypothetical at the moment, but we must keep
               in mind that integrating the Baltic states is a way to solve the major security.
               problem of post-world war II Europe 117
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Trots att ett EU-medlemskap ses som viktigt för Estlands säkerhet, pekar i synnerhet Ilves på det
tvivelaktiga med att blanda ihop EU med Nato. Resonemanget går ut på att EU är viktigt ur
säkerhetssynpunkt, men på ett annat sätt än Nato. Ilves menar att fast EU inte är en
säkerhetsorganisation har EU emellertid skapat en icke-militär grund för säkerhet och stabilitet i
Europa. Han påpekar t.o.m. att EU varit den organisation som gjort mest för stabilitet och
säkerhet i Östeuropa det senaste decenniet.118 Ilves menar att säkerheten kommer att gynnas i
Estland tack vare EU. Han pekar emellertid också på att Estland vill gå med i EU på grund av
vad EU är, och att ett EU-medlemskap inte ska ses som ett substitut för ett Nato-medlemskap.
EU-medlemskapet betraktas inte som ett säkerhetspolitiskt tröstpris.119 Den 12 juni 1997 går
Ilves ett steg längre och menar att Estland inte ser på ett eventuellt medlemskap i EU som en
säkerhetsgaranti. Han poängterar vidare att ett EU-medlemskap varken är eller kan bli ett
substitut för ett Nato-medlemskap. Ilves konstaterar sedan följande:

               Our security issues must be solved in a different context
               as to avoid bringing problems into the European Union which it was not created
               to solve. The incorrect treatment of European Union membership would be the
               first reason to keep Estonia from functioning properly within the European Union
               and hinder the Union itself from being a fair decision making organization.120

I ett tal den 10 juni 1997 diskuterar Ilves också temat och klargör ytterligare Estlands säkerhet i
förhållande till organisationerna EU och Nato:

               As we all know the European Union does not at present include any ”hard-
               security” element, that is to say there is no formal military alliance within the
               second pillar of the EU, the Common Foreign and Security Policy. NATO, in
               direct contrast, is obviously a ”hard-security” organisation in that article 5 of the
               North Atlantic Treaty guarantees that all members will view an attack on any
               member as an attack on themselves.121

Ilves menar här att trots att EU inte har någon Artikel 5 dimension är organisationen inte
betydelselös för säkerheten i Europa. För att illustrera EU:s betydelse för säkerheten i Europa
citerar Ilves Tjeckiens president Vaclav Havel: ”The danger is not coming from the present
government in Moscow. The real threats today are those such as local conflicts fuelled by
aggressive nationalism, terrorism and the potential misuse of nuclear arms and other weapons of
mass destruction.”122 På grund av att de moderna säkerhetshoten befinner sig utanför traditionella
”hard security-områden”, framhåller Ilves att Estland prioriterar säkerhet som baseras på en
politiskt stabil grund. Därmed prioriteras också ett EU-medlemskap, eftersom EU fokuserar på
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denna typ av säkerhet.123 Ilves utvecklar sina tankar vidare med att konstatera att det centrala
säkerhetshotet i dagens Europa är stater som kollapsar eller ligger i farozonen för detta. Med
stater som kollapsar, menar Ilves stater som inte kan garantera rättssäkerhet eller demokratiska
institutioner:

               A state that is unable to weather domestic storms without a breakdown in
               fundamental freedoms and structures is by definition a fragile state. It is
               the collapse of such fragile states that can threaten European security.124

Som exempel på ovannämnda fenomen hänvisar Ilves till Albanien, och pyramidspelens
konsekvenser där som resulterade i inbördeskrig. Detta ser Ilves som ett bevis på att de
demokratiska strukturerna inte var fast förankrade i samhället. Ilves betonar att dylika företeelser
är det största säkerhetshotet i Europa och att de måste förebyggas. Här kommer han in på EU:s
roll i sammanhanget:

               The very process of analysing existing legislation with that of the EU and
               gradually taking  on the requirements of the acquis communitaire ... reinforces
               the rule of law and supports the development of robust democratic structures.125

Trots betoningen att EU:s säkerhetspolitiska fördelar inte bygger på ”hard security”, är Ilves inte

främmande för att dylika aspekter skulle inkluderas i EU:s GUSP. I ett tal den 5 november 1999

betonar Ilves betydelsen av EU:s gemensamma utrikespolitik. Ilves hänvisar till att EU håller på

att stärka betydelsen för GUSP och gör följande uttalande:

               A stronger CFSP will enable the EU to act quickly and decisively in difficult
               situations, in tackling post-Cold War international threats such as terrorism,
               corruption, economic collapse, mass migration and ethnic strife. A stronger
               CFSP will help the EU play a more active role in Europe, in spreading  stability
               and security throughout the continent. A stronger CFSP will enhance the EU’s
               - and consequently also our own - status in the international arena. All of this is
               in Europe’s and Estonia’s interest.126

Ilves menar vidare att: ”a new and improved CFSP backed up by a military capacity locks set to
emerge in the near future.” och är således inte helt entydig i sin syn på EU:s säkerhetspolitiska
funktioner.127
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Jag har hittills visat exempel på att östutvidgningen i talen antas öka säkerheten i Europa.
Visserligen med andra medel än vad Nato använder sig av, men dock. Ilves betonar emellertid att
dessa positiva effekter är beroende av hur EU hanterar östutvidgningen. Det är viktigt för
säkerheten att östutvidgningen sker enligt objektiva kriterier och inte geopolitiska. Ilves menar att
Nato-utvidgningen i allt för hög grad har styrts av geopolitik, vilket lett till tredje partsinvolvering.
Så skulle också ske om EU-utvidgningen baserades på geopolitik. Det råder inga tvivel om att
Ilves, med tredje partsinvolvering i en estnisk kontext, menar ryskt inflytande. Han implicerar
alltså att Rysslands åsikter om östutvidgningen inte får påverka opinionen i EU.128

Utrikesministeriets generalsekreterare, Indrek Tarand, betonar i samma anda i ett tal 1996 den
stora betydelsen av att alla ansökarländer samtidigt får börja förhandla med EU. Han menar att
denna uppfattning främst är motiverad av säkerhetspolitiska skäl, och konstaterar att:  ”Were
negotiations to begin with only a few countries, it might send the wrong signal to certain other
states in the region.”129 Poängteras bör dock att betoningen på att östutvidgningen inte får styras
av geopolitik enbart förekommer i tal som hållits före Estland fick besked om att
medlemskapsförhandlingarna med EU skulle inledas. Logiken bakom detta blir tydlig när Ilves i
maj 1999 gör en tillbakablick, och konstaterar att Estland under de första åren efter
självständigheten, av omvärlden, betraktades som andra klassens f.d. kommuniststat. Det var
därför enligt Ilves som Estland, när EU:s östutvidgning kom på tal, så ivrigt pläderade för att
objektiva kriterier måste råda, och inte geopolitiska.130

Som en säkerhetspolitisk konsekvens av ett EU-medlemskap betonas också den ekonomiska
utveckling detta skulle leda till. Ekonomisk framgång betraktas i sig som en säkerhetsgaranti.
Utrikesminister Riivo Sinijärv betonar utifrån detta ekonomins betydelse för säkerheten, och
menar att detta är själva drivkraften för Estlands ekonomiska integration med EU:

              In Estonia we believe that every dollar invested in our country is the same as a
              dollar spent in defence, or, to borrow a phrase from William Shakespeare, a rose
              by any other name smells as sweet ...  For this reason, we have pursued economic
              integration with Europe with a hunger that bespeaks both of an historic conviction
              of belonging to this continent, which we do, as well as a desire to help shape those
              developments that determine our future. This is one of the factors in our
              successful and, by all assessments, rapid movement toward the European
              Union.131

Luik använder sig av samma argument när han betonar EU:s ekonomiska betydelse för Estlands
säkerhet. En integrering i västerländska strukturer och då främst i EU leder enligt Luik i
förlängningen också till säkerhetspolitisk stabilitet: ”The best security, as far as we are concerned,
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is one based on economic success.”132 Denna stabilitet, som EU:s östutvidgning medför, är enligt
Luik inte bara viktig för Estland, utan även för Europa som helhet. Också Siim Kallas hänvisar till
ekonomins betydelse för säkerheten och konstaterar: ”I am a strong proponent of the mantra:
”make business not war”.133 Ilves påpekar i sin tur att ingen skulle attackera Singapore, eftersom
detta skulle innebära en ekonomisk katastrof för attackeraren också. Utifrån detta menar Ilves att
Estlands mål, inte minst genom ett EU-medlemskap, är att upprätta en lika stark ekonomisk och
därmed också säkerhetspolitisk ställning134

4.5 Analys av de säkerhetspolitiska argumenten

Det finns en klar koppling mellan de identitetsbaserade och de säkerhetspolitiska argumenten. De
identitetsbaserade argumenten hänvisade till EU som upprätthållare av europeiska värden, som
bl.a. demokrati och rättssäkerhet. De säkerhetspolitiska argumenten tar upp konsekvenserna av
de europeiska värdena som är stabilitet och fred. Utifrån detta görs en distinktion mellan EU och
Nato. Medan Nato står för en ”hard security” som baseras på militär kapacitet, står EU för en
säkerhet som bygger på att EU befrämjar utvecklingen av stabila och välmående demokratiska
stater. Ilves hänvisar här till Albanien och pyramidspelsskandalen som ledde till inbördeskrig. Han
menar att detta aldrig skulle ha hänt om landet hade stabila demokratiska strukturer. I detta
sammanhang betonas att EU har verktygen att skapa robusta demokratiska strukturer, och
därmed fred och stabilitet. Luik menar att det är destruktivt att kompromissa med
fredsbevarande åtgärder av effektivitetsskäl. Om så sker måste vi enligt Luik börja värna om ”the
precious idea of an undivided Europe”.

Liksom i fallet med de identitetsbaserade argumenten är det här lätt att hänvisa till EU:s ”founding
myth”, som går ut på tanken att skapa ett stabilt, fredligt och enat Europa. Utrikesministrarna
hänvisar här till dessa normer, och således kan konstateras att de använder sig av retoriskt
handlande, med beståndsdelar som arguing och manipulerande av den europeiska identiteten.

Alla argument i talen bygger dock inte primärt på hänvisanden till de kollektiva värderingarna.
Speciellt i de tidigare talen finns en tendens att utifrån ovannämnda resonemang gå ett steg längre
och framhålla sambandet mellan säkerhet i Östeuropa och säkerhet i EU-länderna. Luik påpekar
att om de central- och östeuropeiska länderna befinner sig i en osäker situation, kan inte heller
Västeuropa känna sig säkert. Den här typen av argumentation grundar sig på rationalistiska
antaganden. Här lyfts ett egoistiskt och instrumentellt skäl fram för EU att genomföra
östutvidgningen. Detta argument kunde förklaras med hjälp av neorealistiska teorier. Enligt
neorealismen definierar stater sina intressen beroende på deras maktposition. Estland har ett
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ytterst begränsat maktkapital och måste därför för att bli EU-medlem peka på konkreta fördelar
för de nuvarande EU-medlemsstaterna.

Det är i och för sig inget märkligt med att neorealismen blir speciellt aktuell när säkerhetsaspekter
kommer på tal, eftersom de tangerar själva kärnan i neorealismen. Utifrån den neorealistiska
modellen drogs i teorikapitlet slutsatsen att östutvidgningen kan bli aktuell om den befrämjar
maktbalansen och tryggar de nuvarande medlemmarnas säkerhet. Luik använder sig av argument
som är relaterade till dessa aspekter. Han målar upp en bild som präglas av maktblock och
gråzoner. Han menar att det kan få ödesdigra följder för hela Europas säkerhet om EU lämnar
ansökarländer i en säkerhetspolitisk gråzon. Den här typen av argument står onekligen nära de
aspekter som neorealismen menar att motiverar till internationellt samarbete. Detta stämmer
också överens med mitt antagande att säkerhetspolitiska argument kan förväntas förklaras med
hjälp av neorealism.

Som jag visat  finns det i talen en tydlig tendens att betrakta EU som en säkerhetsstärkande
organisation. Luik anser t.ex. att EU är den viktigaste faktorn i Estlands säkerhetssträvande. För
att lyfta fram detta används såväl värdebaserade som rationalitetsbaserade argument. Parallellt
med detta finns emellertid en tendens att tona ned EU:s roll som säkerhetsorganisation. Detta
kommer tydligast fram i Ilves tal. Ilves anser t.ex. att Estland vill bli medlem i EU på grund av vad
EU är och inte för att ett EU-medlemskap skulle vara ett substitut för ett Nato-medlemskap. Han
framhåller vidare att EU inte ska ses som ett säkerhetspolitiskt tröstpris, och betonar att ett
medlemskap i EU inte är en säkerhetsgaranti. Om Estland betraktar EU som en
säkerhetsorganisation kommer det att ”...keep Estonia from functioning properly within the
European Union and hinder the Union from being a fair decision making organisation”. Detta
innebär inte att Ilves förkastar EU:s säkerhetspolitiska betydelse men han vill uppenbarligen klart
visa på att ett EU-medlemskaps primära syfte inte är säkerhetspolitiskt.

Det ovannämnda kunde tolkas som en markering att Estland inte är en egoistisk aktör, som
enbart vill tillskansa sig en säkerhetsgaranti. Estland vill vara med i den kollektiva europeiska
gemenskapen, och tillsammans med andra aktivt arbeta med europafrågor. Å andra sidan kunde
dessa argument också tolkas som att Estland inte vill försjunka i en normativ retorik där ”the
founding myth” står i fokus, utan i stället vara pragmatisk och intressera sig för de konkreta
europeiska sakfrågorna på dagordningen. Om man ser till detta i en kontext där debatten antytt
att Estland ser EU som ett substitut för till Nato-medlemskap, blir det dock ganska klart att Ilves
här vill markera att Estland verkligen är intresserat av EU som helhet, med alla dess institutioner
och arbetsområden. Utifrån ett teoretiskt perspektiv skulle detta kunna innebära att man vill
framhålla att Estland vill ingå i EU:s kollektiva gemenskap, eftersom detta har ett värde i sig.
Nationella och egoistiska intressen ska inte ses som ett huvudmotiv. Agerandet ligger med andra
ord nära retoriskt handlande



En annan säkerhetspolitisk aspekt som påpekas är att östutvidgningen ska baseras på objektivitet
och inte på geopolitik. Här är Estlands motiv tydligt. EU:s relationer med Ryssland får inte
påverka Estlands EU-medlemskapssträvanden. Detta kan också ses som ett exempel på
retoriskt handlande. För att uppnå ett nationellt mål åberopar man EU:s institutionaliserade
normer formulerade i Köpenhamnkriterierna. Att dessa ska gälla som enda medlemskapskriterier
är utifrån ett ideologiskt perspektiv svårt att motsäga. Ilves erkänner öppet att Estland
attackerade geopolitiska tendenser strategiskt. Detta försvårar en konstruktivistisk förklaring.
Man kan också säga att utrikesministrarna i enlighet med Schimmelfennigs terminologi ”lyfter fram
inkonsekvens” när de ställer geopolitiska tendenser mot EU:s normativa värderingar.

Ett EU-medlemskap är inte bara bra för säkerheten på grund av positiva politiska aspekter. I
talen betonas ett flertal gånger att EU-medlemskap befrämjar ekonomisk utveckling, vilket i sin
tur skapar stabilitet. Här frångås EU:s politiska normer som referens. Detta innebär emellertid inte
att argumentationen är värderingsbefriad. Bland EU:s institutionaliserade normer erhåller en liberal
marknadsekonomi en framskjuten plats. Den kollektiva tillhörighetsivern blir tydlig t.ex. när Riivo
Sinijärv konstaterar: ”We have pursued economic integration with Europe with a hunger that
bespeaks of an historic conviction of belonging to this continent...”. Genom att hänvisa till dylika
aspekter visar utrikesministrarna att de till fullo delar EU:s normer på det ekonomiska området.
Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv skulle detta visa att de estniska aktörerna internaliserat
EU:s värderingar. Utifrån teorin om retoriskt handlande skulle detta vara ytterligare ett exempel
på hur aktörer, på ett strategiskt sätt, använder sig av normativa argument. Om vi ser till de
neoliberala teorierna, genomförs östutvidgningen om de nuvarande medlemmarna kan förvänta sig
absoluta nettovinster på grund av detta. Säkerhetspolitik är inte lika viktigt för neoliberaler som
för neorealister. De ekonomiska aspekterna tas här främst upp som ett medel att stabilisera
ansökarländerna, och därmed stärka säkerheten. Om detta ger absoluta nettovinster för de
nuvarande medlemsländerna eller inte diskuteras inte inom ramen för de säkerhetspolitiska
argumenten. Av de rationalistiska teorierna är neorealismen alltså mer relevant vad gäller att
förklara de säkerhetspolitiska argumenten. Som helhet betraktat kan de säkerhetspolitiska
argumenten bäst förklaras utifrån en kombination av retoriskt handlande och neorealism

4.6 Ekonomiska argument

Det  står klart att ekonomiska aspekter är viktiga motiv till ett estniskt EU-medlemskap. Jag har
redan redogjort för ekonomin i förhållande till den nationella säkerheten. En god ekonomi har
emellertid ett stort värde i sig. EU innebär nya ekonomiska möjligheter för Estland. Som aktör i
den inre marknaden skulle Estland också bli nettomottagare av bidrag och strukturfonder.

Undertecknandet av ett frihandelsavtal med EU 1994 var ett av de första viktiga stegen i Estlands
orientering mot EU. När utrikesminister Jüri Luik undertecknade frihandelsavtalet med EU, höll
han ett tal där han naturligt nog ventilerade ekonomiska aspekter. Luik betonar att avtalet är



viktigt för Estlands ekonomiska utveckling, men uttrycker samtidigt ett visst missnöje med de
klausuler som rör jordbruket. Hur som helst konstaterar Luik: ”All in all I would stay that in
human terms the agreement we are about to sign is a source of great hope and pride among my
people.”135 Luik betonar vidare att avtalet inte bara stärker de ekonomiska banden till EU utan
också de politiska. Avtalet hyllar också enligt Luik högt värderade principer: ”In graphic terms,
the agreement will enhance implementation of a principle we hold dear, that regarding the free
movement of people, capital, goods and services.”136 Framför allt ses frihandelsavtalet som ett
viktigt steg mot det övergripande målet, EU-medlemskapet. Vad gäller uppfyllandet av detta mål
är Luik positiv:

               We are confident that Association opens new dimensions for accelerating my
                country’s path to full membership. Looking at our present situation and success
               we have had in transition to a free market economy, we hope to be able to fulfil
               all European Union requirements for membership by the year 2000.137

Här framhålls tydligt kopplingen mellan en välfungerande marknadsekonomi och ett estniskt EU-
medlemskap. Denna koppling kan också ses som ett övergripande tema för de ekonomiska
argumenten. En stor del av de ekonomiska argumenten inför EU-medlemskapet består av ett
framhållande av Estlands ekonomiska framsteg fr.o.m. självständigheten.

Luik pekar i detta avseende på att Estland har kommit långt sedan självständigheten och menar
att en promenad genom Tallinn visar detta. Luik hänvisar också till att Estlands ekonomiska
reformprogram har hyllats av IMF och Världsbanken som en av de mest framgångsrika i
Centraleuropa. Luik konstaterar vidare att estländare är ett blygsamt folk, och låter därför
”Newsweek” sammanfatta de estniska ekonomiska framgångarna med citatet: ”The Little
Country that could”. Luik hänvisar bl.a. också till att Estland har den mest stabila valutan i
Skandinavien, en balanserad statsbudget, stadig BNP ökning och en proportionell inkomstskatt
på 26%. Frihandelsavtalet med EU lyfts också fram som en faktor som kommer att göra Estland
mer framgångsrikt bland utländska affärsmän. Till detta adderar Luik att den politiska stabiliteten
befrämjar utländska investeringar. Utifrån det ovannämnda resonemanget skulle, enligt Luik, ett
EU-medlemskap stärka både den ekonomiska och politiska stabiliteten och utvecklingen.138 Den
8 april 1995 talade Luik på ”The first Annual Central European Economic Reform Summit” i
London. Utrikesministern framhåller här att sedan de första post-kommunistiska valen 1992, har
Estland framgångsrikt löst de sovjetiska banden och orienterat sig mot Europa. För att belysa
detta skeende hänvisar han till att handeln med östländer till stor del bytts ut till handel med
västländer. Luik poängterar också att Estland orienterat sig mot EU och hänvisar till
frihandelsavtalet som undertecknats, samt associationsavtalet och Europaavtalet som vid denna
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tidpunkt var under arbete. Det enda problemet som Luik i detta sammanhang lyfter fram, vad
beträffar Estlands relationer med EU, är Estlands liberalism:

               In fact because of our extremely liberal foreign economic policy, including the
               absence of any subsidies for agricultural exports, we have had some problems in
               our negotiations with the EU, since the EU was not quite ready to deal with such
               liberalism.139

Luik hänvisar här till vissa som menar att Estlands ekonomiska politik skulle få Milton Friedman
att rodna. Ekonomisk framgång är, enligt Luik, dock inte enbart ett självändamål utan också ett
medel för att integreras i västerländska strukturer, och här främst EU. En dylik integration leder
också i förlängningen till politisk och säkerhetspolitisk stabilitet, vilket gynnar såväl Estland som
EU.140

I ett tal inför ”Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik” den 15 april 1996 tar också Kallas
upp den estniska ekonomin i relation till ett EU-medlemskap. Kallas lyfter fram att Estlands
liberala handelspolitik med ett gynnsamt investeringsklimat och praktiskt taget tullfrihet förenar
Estlands ekonomi med EU-ländernas. Som exempel på detta hänvisar Kallas till att större delen
av Estlands handel sker med EU-medlemsstater. Finland, Sverige och Tyskland nämns här både
som viktigaste handelsparter och investerare i landet. Kallas påpekar också att Estland ligger på
en tredje plats bland de Central- och Östeuropeiska länderna vad gäller FDI, utländska
direktinvesteringar per capita. Utifrån detta menar Kallas att Estland är EU-realistiskt, och ser
landets framtid som bunden till EU. Kallas konstaterar också följande: ”Estonia’s unwavering
economic reforms and financial discipline also places Estonia before other states in our ability to
meet membership criteria.”141 Här hänvisar Kallas till att tillväxten i BNP för 1996 förväntas bli
6% och att Estlands valuta, kroon, varit stabil sedan introduktionen 1992, vilket föranleder
Utrikesministern att konstatera att de monetära medlemskapskriterierna redan är uppfyllda i
Estland. Kallas hänvisar vidare till att lantbrukssubventioner i det närmaste är obefintliga och att
jordbrukarna, som endast utgör 4% av Estlands arbetskraft, redan konkurrerar på en fri
marknad. Utrikesministern påpekar också att arbetslöshetsnivån bara är 2% och att
utlandsskulden endast utgör 8% av BNP, vilket gör Estland till den minst skuldsatta staten
i Centraleuropa.142 I sammanhanget gör Kallas en summering av Estlands ekonomiska situation i
förhållande till ett EU-medlemskap:

               Our small size, liberal economy and lack of subsidies makes Estonia easier for
               the EU to welcome than larger less prepared and potentially expensive applicant
               countries.143
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Utifrån detta fortsätter Kallas med en uppräkning av ekonomiska framgångar, som till stor del är
identisk med de jag redan redogjort för. Poängen är dock att Estlands marknadsekonomiska
reformer hör till de mest framgångsrika bland de öst- och centraleuropeiska länderna.
Självförtroendet är gott och framtidstron optimistisk: ”Global investors have taken notice of our
successful reforms and have bet on Estonia’s free-market future in record numbers.”144

Den 5 december 1996, inför det estniska parlamentet, lyfter också utrikesminister Toomas
Hendrik Ilves fram ekonomiska argument i samband med Estlands EU-medlemskapssträvanden.
Här framhålls att ekonomisk framgång är viktigare än allt annat för ett estniskt EU-medlemskap:

               Estonia’s complete foreign service is convinced of one thing: Estonia’s most
               important and most powerful argument to open the European Union’s door can
               only be our thriving and quickly developing economy. Without this all other
               arguments lose their impact. Without this all other doors will also be closed for
               us - I mean those which we wish to enter.145

Den 20 mars 1997 talade Ilves inför ”Societa Italiana per le Organizzazione Internazionale”. Här
tar Ilves upp de ekonomiska framgångar som jag redogjort för i Kallas och Luiks tal, och tillägger
vissa aspekter som den framgångsrika estniska börsen och att Estland relativt sett har mer handel
med EU än vad Italien har. EU ses som ett medel genom vilket Estlands ekonomiska
förutsättningar kan utvecklas ytterligare:

               Free trade has highlighted the value of larger and freer markets for Estonia and
               through our formal application to the European Union we want to take the next
               step and liberalize the movement  of capital and labour as well, thus fully joining
               the Common Market. As a nation of 1.5 million we realize the limits of our
               domestic market and seek the opportunity to compete in the European Union, a
               market that with enlargement will potentially encompass a half-billion
               customers.146

Den 12 juni 1997 betonar Ilves i ett tal inför parlamentet att Estland uppfyller EU:s krav

beträffande en fungerande marknadsekonomi. Ilves hänvisar till att Estlands handel redan till 2/3

är riktad mot EU.147 Den 14 januari 1998 i Cypern Ilves hänvisar igen till Estlands ekonomiska

reformer, och pekar på orsakerna till Estlands framgångar och jämför med andra länders

misslyckanden:

                Looking at the experience of some Eastern European countries we know that
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                Initial reforms -- which inevitably resulted in temporary economic decline –
                could bring to power political forces that could slow the continued pace of
                reform. In Estonia this did not happen. The speed at which necessary reforms
                were enacted is the reason why so many economists speak of Estonia as a
                success story of reform and development.148

Utifrån de ovanstående argumenten kan utan tvekan konstateras att betoningen av  ekonomiska
framsteg utgör ett centralt drag i talen. I uttalandena vid tiden då Estland antogs i 5+1 gruppen
och när medlemskapsförhandlingarna inleddes, beskrivs också ofta dessa händelser som ett
resultat av de ekonomiska framstegen. Ilves menar här att inkluderandet av Estland i första fasens
medlemskapsförhandlingar är en konsekvens av Estlands radikala ekonomiska reformer som
genomförts efter självständigheten.149 Det faktum att Estland inlett medlemskapsförhandlingar
med EU har inte heller hejdat reformivern. Vid öppningen av Estlands medlemskapsförhandlingar
med EU konstaterar Ilves följande:

               Membership of the European Union will clearly bolster Estonia’s economic
               development bringing new opportunities for growth and increasing the general
               well-being of the population. At the same time, I am confident that Estonia’s
               rapidly developing economy and dynamic society will contribute positively
               towards increasing the Union’s global competitiveness. Our strong commitment
               to free market principles and full competition has not gone unnoticed.150

Ilves framhåller vidare att Estland är mycket väl medveten om de rättigheter och förpliktelser som
EU-medlemskapet innebär. Estland gör allt för att uppfylla kriterierna och förpliktelserna inför
EU-anslutningen:

               At the same time, accession, and indeed the period leading up to accession,
               should in no way slow down Estonia’s rapid economic development as this is
               directly linked to Estonia’s ability to come to terms with competitive preassures
               of the Union’s internal market.151

Här syftar Ilves på Estlands liberala lagstiftning som i många fall är liberalare än EU:s.
Ilves pekar vidare på att utländska investerare har visat ökat intresse av Estland sedan
medlemskapsförhandlingarna inleddes och tillägger: ”I believe that the attention we are recieving
is well deserved”152 Ilves diskuterar också vad Estland har att erbjuda EU och kommer fram till
följande slutsatser. Estland kommer att tillföra EU öppenhet, liberalism, dynamik och
innovationsförmåga. Av de nuvarande medlemstaterna menar Ilves att Estland mest påminner om
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Irland vad beträffar ökad handel och investeringar. Estland ligger också långt framme på IT-
området. Följaktligen menar Ilves att Estland inte kommer att bli en börda för EU:

               Moreover the cost of our accession will be small, not only because of the small
               Size of our population, but also because our economic climate supports growth.
               By creating a solid foundation for market economy early on, we have managed to
               Limit the cost of transition. Our continued development will not rely on EU
               subsidies or transfers. Just as Ireland, we want to direct EU support toward
               investments in areas where there are good prospects for high returns, for instance
               technology and infrastructure.153

I talen efter medlemskapsförhandlingarnas start kan också en förskjutning mot mer detaljerad
ekonomisk policy skönjas. I detta sammanhang lyfts inte minst Östersjösamarbetet och den
nordiska dimensionen ofta fram. Ilves framhåller att norra Europa och östersjöområdet håller på
att bli viktigare för EU. När Estland, Lettland, Litauen och Polen blir EU-medlemmar förstärks
detta faktum ytterligare.154 I ett tal den 22 september 1998 lyfter Ilves fram de regionala
konsekvenserna av europeisk integration, eller närmare bestämt östersjösamarbetet. Ilves pekar
på traditionen i sammanhanget:

               We are returning to an old tradition: For centuries, trade has consistently been an
               important part of the Baltic identity shaping the political and economic life
                around the Baltic Sea. As a peaceful, stable and economically booming region,
               the Baltic Sea region is rapidly becoming an integral part of the new Europe.155

Hittills har jag har jag gett exempel på ekonomiska argument för ett estniskt EU-medlemskap
som starkt betonat de ekonomiska reformerna och konkreta ekonomiska visioner för framtiden. I
talen görs emellertid också en del kopplingar till europeiska värderingar och normer ur
ekonomisk synvinkel och jag ska här ge några exempel.

Luik framhåller vid undertecknandet av frihandelsavtalet en normativ syn på varför Estland vill gå
med i EU:

               For Estonia the essence of integration into Europe means sharing the values held
               dear by other European states ... On behalf of the Government of Estonia I would
               like to reiterate the significance we place on the Agreement on Free Trade in
               terms of helping Estonia integrate quickly into the European Union. Estonia is
               eager to join forces with other European states  toward building the new Europe
               through dialogue and in an atmosphere of mutual understanding an strengthened
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               cooperation156

Inför ”Danish Institute for International Affairs” den 30 oktober 1996 kopplar  också Kallas ihop
den ekonomiska reformprocessen med europeiska normer.

               In the economic and political sphere, from the restoration of independence in
               1991 until the present, Estonia has made great strides to move itself back towards
               European norms, to make up for lost time.157

På motsvarande sätt beskriver Ilves hur Estland ser på EU i samband med utläggningar om
ekonomisk integration:

               For us the European Union is primarily a body which forms the common
               political, social, legislative and economic values within Europe. We share these
               values and give contributions to their implementation. Also we wish in unity, in
               the name of creating a unified healthy economy.158

Utifrån Riivo Sinijärvs resonomang kan man dra slutsatsen att Estland med sin ekonomiska
orientering mot EU, både på ett mer normativt sätt vill återgå till sin historiska europeiska
identitet, och få möjlighet att konkret påverka de strukturer som styr landet.159

               ”...(we) have pursued economic integration with Europe with a hunger that
               bespeaks both of an historic conviction of belonging to this continent, which we
                do, as well as a desire to help shape those developments that determine our
                future.”160

I dessa ovannämnde normativa argument påminns vi åter om att det viktigaste i Estlands EU-
integration är att dela europeiska värderingar, och historisk tillhörighet placeras i fokus. Om vi ser
till de ekonomiska argumenten som helhet, står det dock rätt klart att de tycks klara sig tämligen
väl utan dylika kopplingar. Ett annat kännetecknande drag för min redogörelse  av de
ekonomiska argumenten så här långt, är att svårigheterna förknippade med ett estniskt EU-
medlemskap inte har ventilerats särdeles mycket. Det faktum att utrikesministrarna mycket ofta
hänvisar till Estlands ekonomiska framgångar när östutvidgningen kommer på tal, betyder
emellertid inte att de blundar för problemen i sammanhanget, som trots allt är avsevärda. Viljan
att lösa dessa problem är hur som helst stor. Kallas konstaterar här att Estland arbetat hårt för att
uppnå EU-standard inom olika områden. Detta har också lett till positiv respons från EU.
Poängteras bör dock att Kallas trots detta är fullt medveten om att det finns mycket kvar att
göra.161
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               We realize, however, that Estonia has a great deal of work to do and have
                formulated an activity plan to overcome the bottlenecks in euro harmonization
               that have become apparent this far.162

I ett tal den 26 november 1998 menar Raul Mälk att många av de ekonomiska problemen i
Estland utgör exempel på hur sårbara små länder är i dagens globala marknad. Han pekar
emellertid på att situationen skulle förbättras anmärkningsvärt om Estland blev medlem i EU och
EMU.163 Mälk framhåller också  regeringens strategi inför EU-medlemskapet:

               At the same time, in implementing the EU trade policy, we are following the
               government’s activity plan, whereby operating mechanisms similar to those in
               the EU will be developed and rooted in the coming years. Additionally, we must
               guarantee a period of a few years when Estonia confirms its ability to effectively
               implement EU mechanisms.164

Utrikesministrarna inser alltså väl de ekonomiska problem som finns inför en EU-anslutning. Man
betonar emellertid starkt att dessa problem inte är övermäktiga och tenderar att istället lyfta fram
ekonomiska framsteg. I detta sammanhang vill jag också hänvisa till Estlands president Lennart
Meri som också i likhet med utrikesministrarna tonar ned problemen med östutvidgningen.
President Meri menar att de finns en fara i att överbetona problemen kring östutvidgningen. Meri
tar upp problematiken kring östutvidgningen och menar att många skeptiker resonerar enligt
principen: Om 20 istället för 15 vill äta ur samma gryta finns inte lika mycket kvar att dela på.
Meri menar att denna syn är felaktig. Östutvidgningen behöver inte alls kosta mycket för de
nuvarande medlemsländerna, utan kan leda till en situation där alla parter erhåller nettofördelar.
Det gäller att istället för att fokusera på nuvarande BNP-tal se på Estlands och andra
ansökarländers tillväxttakt och potential. EU kommer att expandera med 100 miljoner nya
konsumenter, och de centraleuropeiska ländernas tillväxt förväntas bli mellan 4 och 7% per år.
Detta leder enligt Meri till en ökad handel, som kommer att stimulera Europas ekonomi och
skapa nya jobb i hela Europa. Förutom dessa ekonomiska fördelar kommer bl.a. Europas miljö,
säkerhet och stabilitet att förbättras. De centraleuropeiska länderna kan också öka EU:s
konkurrenskraft, genom att diversifiera lönestrukturen, och genom att föra gin
entreprenörsanda.165 Med detta vill inte Meri säga att östutvidgningen är problemfri men att
fördelarna väger tyngre än kostnaderna och kostnaderna, menar Meri, betalas till största delen av
ansökarländerna. Utifrån detta tillägger Meri en varning:

               I do however urge all of you to highlight the positive aspects of enlargement. It is
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               not only untrue, it is potently dangerous to blame necessary economic and
               structural adjustsments on enlargement or to claim that enlargement incures
               massive costs, which it does not do.166

4.7 Analys av de ekonomiska argumenten

Efter en genomgång av de ekonomiska argumenten står det klart att de är präglade av rationalism
i mycket högre grad än de identitetsbaserade och säkerhetspolitiska argumenten. Visserligen
hänvisas här också till de kollektiva europeiska normerna, men inte så mycket. Schimmelfennig
menar att manipulerande av medlemskapskriterierna är ett vanligt sätt för ansökarländerna att
använda sig av retoriskt handlande i östutvidgningsprocessen. Med detta menas t.ex. att
ansökarländer vill lyfta fram de politiska kriterierna på bekostnad av de ekonomiska, med
motiveringen att de europeiska värderingarna är viktigare än ekonomiskt nyttomaximerande.
Utrikesministrarna i Estland kunde mycket väl ha använt sig av liknande retorik när ekonomiska
frågor kommer på tal men det gör de inte. I stället betonas Estlands ekonomiska framsteg med en
intensitet som närmar sig skryt. Aspekter som tillväxtökning, stabil valuta och utländska
investeringar framhålls frekvent. Luik menar att Estlands ekonomiska politik skulle få Milton
Friedman att rodna. Utifrån detta betonas att Estland borde ligga mycket bra till i östutvidgningen.
Kallas konstaterar att: ”Estonia’s unwavering economic reforms and financial discipline also
places Estonia before other states in our ability meet membership criteria”. Kallas menar också
att Estlands storlek , liberala ekonomi och avsaknad av subventioner gör det enklare för EU att
välkomna Estland än andra ansökarländer som skulle bli dyra för EU.

Vad de ekonomiska framstegen betyder för ett EU-medlemskap blir kanske tydligast när Ilves
konstaterar följande: ”Estonia’s most important and most powerful argument to open the
European Union’s door can only be our thriving and quickly developing economy. Without this all
other arguments lose their impact”. Ilves menar också att Estland kan tillföra EU en hel del och
nämner öppenhet, liberalism, dynamik och innovationsförmåga.

Vad vi ser här är en argumentation som väl kan förklaras av de neoliberala teorierna. De estniska
utrikesministrarna försöker genom sin argumentation visa att Estland genomför framgångsrika
reformer, och att Estland har en potential att bli ett ekonomiskt blomstrande land, som i stället för
att tära på EU:s budget kan tillföra något. Argumentationen visar att de nuvarande
medlemsländerna genom rationalistiska nyttomaximerings- och cost-benefit-kalkyler, kan komma
fram till att Estland bör bli EU-medlem. Detta stämmer väl överens med mitt antagande att
neoliberala teorier kan förväntas förklara ekonomisk argumentation.
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Det görs visserligen också i de ekonomiska argumenten kopplingar till de gemensamma
europeiska värderingarna, men de står inte i konflikt till de neoliberala argumenten, utan kan
snarast ses som ett komplement. Luik menar här att ekonomisk framgång inte enbart är ett
självändamål utan ett medel att integreras in i västerländska strukturer som EU. Kallas hänvisar
här till att Estland vad gäller ekonomin strävar att orientera sig tillbaka till europeiska normer, och
att Estland delar de ekonomiska europeiska värderingarna och vill bidra till deras implementering.
Sinijärv menar att den ekonomiska integrationen med Europa bottnar i den historiska
övertygelsen om att höra till den europeiska kontinenten. De här argumenten kan ses som
retoriskt handlande, d.v.s. strategiskt användande av argument i en institutionaliserad miljö, men
kan alltså närmast betraktas som en pikant krydda i de neoliberala argumenten. Någon större
skillnad i detta mönster finns inte heller om man jämför argument före och efter
medlemskapsförhandlingarnas start.

Utifrån argumentationen som berör ekonomiska framsteg kunde man dra slutsatsen att problemen
sopas under mattan. Så är dock inte fallet. I talen nämns också att det finns mycket kvar att göra
inför EU-medlemskapet. Dessa uttalanden överskuggas dock av aspekter som rör framstegen. I
vilket fall som helst finns inga tecken på tendenser att manipulera medlemskapskriterierna. Estland
har jobbat hårt med reformer och implementering av EU-acquis och ämnar också fortsättningsvis
göra det. Här kan man också göra en tillbakablick på reaktionen mot geopolitik i de
säkerhetspolitiska argumenten. Estland är alltså en stark förespråkare för att
medlemskapskriterierna ska följas till punkt och pricka, vilket visar att de europeiska
värderingarna uttryckta i Agenda 2000 respekteras högt. Detta kan förklaras såväl utifrån
konstruktivism som retoriskt handlande. Om man ser till den ekonomiska argumentationen som
helhet, finns det emellertid så många egoistiska och instrumentella drag att retoriskt handlande
som förklaringsram ter sig naturligare.



5. SLUTSATSER

Efter att ha undersökt det estniska utrikesministeriets argumentation för ett EU-medlemskap,
framträder en bild som utifrån den teoretiska ramen inte är entydig, men som ändå lyfter fram
väsentliga tendenser.

De identitetsbaserade argumenten är välanvända av de estniska utrikesministrarna, och djupt
förankrade i en diskurs om de gemensamma europeiska värderingarna. Här används ett målande
språkbruk som uppmanar till ett normativt engagemang för att förverkliga EU:s grundtanke.
Konstruktivistisk teori ter sig här mycket lämpad som förklaringsmodell. Samtidigt finns i talen
explicita uttalanden om strategiskt användande av argument. Retoriskt handlande framstår alltså
som den mest relevanta teorin i sammanhanget. Påpekas bör dock att det är mycket svårt att, i
enlighet med konstruktivismens förutsättningar, avgöra hur djupt internaliserade värderingar är
hos politiska aktörer. Det är emellertid också svårt att, i enlighet med retoriskt handlande, visa att
aktörer drivs av egoism och instrumentalism. Det kan ses som en svaghet hos dessa teorier att
deras mest centrala antaganden sällan går att bevisa.

Vad gäller de rationalistiska teorierna, står det dock rätt klart att de inte utgör de bästa verktygen
för att förklara den identitetsbaserade argumentationen. I talen tillmäts de normativa
värderingarna i de flesta fall ett stort egenvärde. Den här typen av argumentation utlovar varken
relativa eller absoluta fördelar för nuvarande medlemsstater, utan hänvisar istället till gemensamma
moraliska förpliktelser.

De säkerhetspolitiska argumenten hänvisar också frekvent till europeiska värderingar.
Tyngdpunkten här läggs emellertid inte på värderingarnas egenvärde, utan på dess konsekvenser.
De europeiska värderingarna framställs som en garant för fred och stabilitet. Hänvisningarna till
värderingarna i sig kan, som jag visat beträffande de identitetsbaserade argumenten, förklaras
utifrån konstruktivism eller retoriskt handlande. Vad gäller betoningen av konsekvenserna
framstår emellertid neorealismen som den bästa förklaringsmodellen. Detta motiverar jag med
hänvisning till argumentation där budskapet är att värderingarna skapar stabilitet i
ansökarländerna, som i sin tur tryggar säkerheten i de nuvarande EU-medlemsländerna.
Kopplingen till neorealismen är: Om de nuvarande medlemsländerna skulle bedöma
säkerhetsfördelarna med östutvidgningen som tillräckligt stora, uppstår ett neorealistiskt argument
för östutvidgning.

Logiken som sammankopplar EU-medlemskapet med säkerhetsvinster är dock inte
allenarådande. Det finns också en tendens att tydligt framhålla att Estland inte betraktar EU som
en säkerhetsorganisation, utan som något mycket mer. Jag tolkar detta som en markering att
Estland vill gå med i EU, på grund av orsaker som har ett större värde än nationell



nyttomaximering. Detta kunde tolkas som retoriskt handlande i syfte att framhålla att normerna
värderas högre än nationella intressen.

De ekonomiska argumenten grundar sig primärt på rationalitet och instrumentalism. De kollektiva
normerna förskjuts här i bakgrunden, även om de förekommer, till förmån för en diskussion om
ekonomiska fördelar. De ekonomiska problemen förskjuts också i bakgrunden även om de inte
helt ignoreras.

Tyngdpunkten i de ekonomiska argumenten är lagd på ett redovisande av Estlands framgångsrika
marknadsekonomiska reformer. Estland framstår som ett liberalt mönsterland som skulle få
Milton Friedman att rodna. Vidare framhålls att Estland har en potential att bli ett ekonomiskt
blomstrande land, och att ett estniskt EU-medlemskap också skulle gynna de nuvarande EU-
länderna ekonomiskt. Som teoretisk förklaringsmodell ter sig neoliberalismen här naturligast. En
stor del av argumentationen, direkt eller indirekt, går ut på att visa att de nuvarande EU-
medlemsländerna kan vänta sig absoluta nettovinster till följd av ett estniskt EU-medlemskap.
Direkta neorealistiska argument förekommer inte här. Däremot kan retoriskt handlande och
konstruktivsm diskuteras i sammanhanget. Även om retoriken är mer rationell än normativ till
karaktären är liberal marknadsekonomi ett av fundamenten i EU:s fördrag, och i
Köpenhamnskriterierna och Agenda 2000. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv skulle Estland
vara att betrakta som en fullt socialiserad marknadsekonomisympatisör. På motsvarande sätt
skulle Estlands agerande utifrån retoriskt handlande, utgöra ett exempel på en aktör som
anpassar sin retorik efter den institutionaliserade miljöns normer. EU:s normer på detta område är
ju välfungerande marknadsekonomier. Att använda retoriskt handlande som förklaringsmodell ter
sig här rimligt p.g.a. de egoistiska och instrumentella drag som finns i argumenten. Eventuellt
spelar dock Estland här över i framhävandet av sin nyliberala politik. Inte minst med tanke på att
de flesta regeringar i dagsläget i EU är socialdemokratiska.

Om vi ser till argumentationen som helhet, står det klart att såväl normativa som rationella
argument används. Utifrån den teoretiska ramen är det omöjligt att peka på en teori som kan
förklara all argumentation. Retoriskt handlande innehar alltså inte någon särställning som
förklaringsmodell. Argumentationen kan snarast ses som ett pussel där olika teoriers förväntade
beteendemönster används i olika situationer, eller blandas. Det finns problem och förtjänster med
samtliga teorier i sammanhanget. Retoriskt handlande lyfter fram strategins betydelse bakom
argumentanvändandet. Strategiskt användande av argument är också något som präglar det
estniska utrikesministeriets argumentation. Det är dock inte enbart institutionaliserade normer som
används strategiskt. Totalt rationalistiskt betingad argumentation som rör säkerhetspolitisk och
ekonomisk nyttomaximering används också strategiskt. Den strategi som det estniska
utrikesministeriet har valt resulterar i att de identitetsbaserade argumenten företrädesvis kan
förklaras med hjälp av retoriskt handlande. De säkerhetspolitiska argumenten kan förklaras
utifrån en kombination av  retoriskt handlande och neorealism. Vad beträffar de ekonomiska



argumenten utgör neoliberalismen den företrädesvis bästa förklaringsmodellen, även om retoriskt
handlande också förekommer. Mina antaganden att neorealism kan förväntas kunna förklara de
säkerhetspolitiska argumenten, och att neoliberalism kan förväntas kunna förklara de ekonomiska
argumenten, stämmer, även om retoriskt handlande också visar sig vara en  användbar modell i
detta avseende. Jag antog också att retoriskt handlande och konstruktivism kan förväntas kunna
förklara de identitetsbaserade argumenten. Retoriskt handlande har dock här bedömts vara mer
användbar än konstruktivism i renodlad form. Den viktigaste slutsatsen i detta sammanhang är
dock att argumentationen är heterogen till sin karaktär och att ingen av teorierna kan förklara den
i sin helhet.

Uppsatsens huvuduppgift har emellertid varit att undersöka hur teorin om retoriskt handlande kan
förklara argument för ett estniskt EU medlemskap, eftersom teorin gör anspråk på att vara
relevant  förklaringsmodell till östutvidgningen. Efter att ha analyserat det empiriska materialet kan
konstateras att retoriskt handlande kan förklara en hel del av det estniska utrikesministeriets
argumentation. Strategiskt användande av normbaserade argument förekommer inom samtliga tre
undersökta kategorier. Beträffande de identitetsbaserade argumenten är retoriskt handlande den i
särklass bästa förklaringsmodellen. Detta är emellertid inte så märkligt med tanke på att det här
området på ett direkt sätt tangerar de viktigaste beståndsdelarna i nämnda teori. Poängteras bör
dock att denna typ av argument utgör en stor del av argumentationen som helhet, vilket
naturligtvis påverkar värdet av retoriskt handlande som förklaringsmodell positivt. Vad gäller de
säkerhetspolitiska argumenten är också retoriskt handlande intressant som förklaringsmodell.
Men säkerhetspolitiska argument som är inriktade på att framhålla konkreta säkerhetsfördelar för
de nuvarande EU-medlemmarna, faller utanför ramen för retoriskt handlande. Den största
diskrepansen mellan retoriskt handlande som teori och empiriska fakta återfinns emellertid bland
de ekonomiska argumenten. Schimmelfennig menar att ansökarländerna tenderar att betona de
politiska medlemskapskriterierna framför de ekonomiska. Detta stämmer inte alls applicerat på
fallet Estland, vilket antagligen beror på att det gått relativt  bra för Estland ekonomiskt. De
vanligaste typerna av ekonomiska argument framhåller de ekonomiska framsteg som gör Estland
till ett billigt land för EU att ansluta till sig, och att de nuvarande EU-medlemmarna kommer att
gynnas ekonomiskt till följd av ett estniskt EU-medlemskap. Dessa argument har inte sin
utgångspunkt i gemensamma värderingar, utan i ett framlyftande av fördelar för de nuvarande
EU-medlemmarna till följd av ett estniskt EU-medlemskap. Här kommer följaktligen retoriskt
handlande tillkorta som teoretiska förklaringsmodell, vilket blir problematiskt eftersom denna typ
av argumentation utgör en stor del av de samlade argumenten.
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