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meriam chatty (f. 1976) har bedrivit sin forskarutbildning 
i statskunskap vid Forskarskolan Demokratins villkor och 
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhälls-
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vetenskap vid Institut d’Études Politiques i Aix-en-Provence 
och på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på 
Integrationsverket.

Fri rörlighet, EU-medborgarskapets grundpelare, har kom-
mit att ifrågasättas och frångås under det senaste decenniet. Samtidigt som 
medborgarskapsdirektivet antogs 2004, har vi också bevittnat övergångs-
regler för nya EU-medborgare, beslut om återinförande av gränskontroller vid 
inre gränser, massavvisningar av romska EU-medborgare samt en växande 
debatt i vilken EU-medborgare som använder den fria rörligheten pekas ut 
som ”sociala turister”, ”bördor” och ”EU-migranter”.

För att förstå och beskriva de möjliggörande villkoren för denna utveckling, 
fokuserar denna avhandling på medborgarskapets externa dimension och 
studerar historiskt EU:s medborgarskapande som en form av reglering och 
kategorisering av människors rörlighet. Det som står i centrum för studien är 
därför dels EU:s uppdelning mellan fri rörlighet och migration, dels dynamiken 
i EU mellan fri rörlighet och säkerhet. Här påvisas bland annat den nödvändiga 
betydelsen av att beakta den koloniala medborgarskapsproblematiken för att 
ingående kunna förstå och analysera EU:s medborgarskapande. Eftersom 
koloniala frågor om säkerhet och migration hade stort inflytande på den 
fria rörlighetens utformning i Romfördraget ifrågasätter avhandlingen den 
tidigare forskningens bild av att det var åttiotalets inre marknadssträvanden 
och Schengenprocessen som först förvandlade fri rörlighet till ett säkerhets-
problem. Snarare är säkerhetsproblematiken som något som genomsyrat EU:s 
fria rörlighet och medborgarskapande från första början. 

Avhandlingen belyser hur EU skapat ett juridiskt-politiskt system som, 
å ena sidan, bygger på en medborgarskapssiktning och, å den andra, på en 
differentiering mellan EU-medborgare och olika andra kategorier av subjekt. 
Det är i relation till ”migrantens” och ”tredjelandsmedborgarens” ofria 
rörlighet som EU-medborgaren får mening och substans. Men samtidigt har 
EU-medborgarens rörlighet aldrig befunnit sig på säkert avstånd från migra-
tionspolitikens inskränkningar och säkerhetsfokus. Avhandlingen säger därför 
något om utvecklingen från en syn på medborgare som rättighetsbärare till 
ett skapande av medborgare som riskfria individer.
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