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History, as nearly no one seems to know, is not merely something to be 
read. And it does not refer merely, or even principally, to the past.  

On the contrary, the great force of history comes from the fact that we 
carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and 

history is literally present in all we do. 
(James Baldwin) 
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Abstract 
 
Meriam Chatty (2015): A Citizenship for the Migrants: EU Citizenship 
Making from the Rome Treaty Negotiations to the Present. Örebro Studies in 
Political Science 40. 
 
Freedom of movement, the bedrock of EU citizenship, has been seriously 
challenged in the last decade. Although the citizenship directive was 
adopted in 2004, numerous contrary developments have also taken 
place, such as the transition rules for new EU citizens, mass expulsions 
of Roma EU citizens, as well as a growing debate in which EU citizens 
are depicted as “social tourists” and “EU migrants”. In order to under-
stand how the present development could unfold, this thesis focuses on 
the external dimension of citizenship and studies historically the making 
of EU citizens as a form of politics of mobility, as a regulation and cate-
gorization of human mobility.  

The separation between freedom of movement and migration, on one 
side, and the dynamic between free movement and security, on the other, 
are put forward as central in the process of EU citizenship making. Here, 
the thesis circumstantiates the importance of considering the impact of 
colonial migration and security regimes on the early development of free 
movement in the Rome Treaty. It shows how the inclusion of the coloni-
al history of the EU challenges current research on EU citizenship and 
migration. Most importantly, the thesis disputes the prevalent concep-
tion that the Schengen process in the 1980s constitutes the starting point 
of the EU’s securitization of the nexus of free movement and migration.  

By showing how the EU, since the Rome Treaty, has created a legal-
political regime based on citizenship stratification, on the one hand, and 
differentiation between citizens and other categories of subjects, on the 
other, the thesis problematizes how the EU citizen and its alterity (i.e. 
the migrant) constitute each other.  

 

Keywords: EU citizenship, colonialism, freedom of movement, migration, 
security, nationality 
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Förord 
Den sista sommaren med avhandlingen befinner jag mig vid det hav som 
mina glädjefyllda barndomsminnen är knutna till, men som fyller mig med 
obehag och sorg som vuxen. Hur förmedla kärleken till detta hav, som 
förenar de platser som är del av familjens historia, till barnen utan att de 
blir likgiltiga inför att de badar i en massgrav? Nu är det jul, och en del 
människor firar ett flyktingbarns födelse på den sidan av havet där ”mas-
sinvandring” blivit en del av det politiska språkbruket. På den andra sidan 
väljer en del människor att i år avstå från festligheter i solidaritet med 
flyktingarna.  

Varför skriva ännu en avhandling om EU-medborgarskapet? Jag har 
inget bra svar. Jag förstår skräcken mina studenter känner när EU-kursen 
sätter igång, för jag delar den. Det är ett studieobjekt som kräver mycket 
av oss. I deras ålder, bosatt i Normandie, hittade jag av en slump en bro-
schyr om Sciences Po-skolorna och bestämde mig för att söka till den i 
Aix-en-Provence utan vetskap om utbildningens innehåll, eller innebörden 
av s.k. grandes écoles. Jag var mest intresserad av att få komma till vär-
men och Medelhavet. Väl på skolan var EU-inriktningen enda möjligheten 
att slippa enbart kurser om fransk offentlig rätt och fransk politik. Kun-
skapsbasen från åren på Sciences Po har format mig mer än jag vill tillstå, 
men idag har jag bättre verktyg för frigörande från den förmedlade kun-
skapens utgångspunkter och innehåll. Det var i Aix som jag för första 
gången fick uppleva hur en kamrat blev förvisad från klassrummet p.g.a. 
ett stycke tyg. Det var även under denna tid som jag för första gången 
förstod att mitt nya EU-medborgarskap innebar en utgångspunkt jag var 
ovan vid.  

Att ”ha sina papper i ordning” var något jag som barn, utan rätten till 
svenskt medborgarskap vid födelsen, förstod var viktigt. Mina föräldrar 
uppfattade aldrig meningen med pappersexercis vilket föranledde oss barn 
både besök av svenska polisen och traditionen att fastna i passkontrollen 
på väg ut ur Tunisien. Senare som skolbarn i Frankrike krävdes nya pap-
per med tillstånd. Som student blev proceduren att söka tillfälligt uppe-
hållstillstånd i början av varje läsår en del av de självklara saker som 
hörde studielivet till. I slutskedet av mina år i Aix mötte jag svenska 
Erasmusstudenter som förklarade att vi var EU-medborgare och därför 
inte borde behöva sitta i ett väntrum och underkasta oss uppehållstill-
ståndsproceduren. Jag försökte påtala vikten av att ha sina papper i ord-
ning, och att proceduren i vårt fall var en ren formalitet till skillnad från 
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för många andra jag hade mött i dessa väntrum genom åren. Avhandling-
en handlar om politiken som möjliggjorde förändringen.  

Ett stort tack till min handledare Peo som följt och stöttat mig under 
många år. Att jag har haft någon som kan ämnet så väl som du, gjorde det 
möjligt för mig att välja min egen väg. Jag kan inte ha varit så lätt att 
handleda! Även Gun, min andra handledare, ska ha ett stort tack för all 
hjälp och värdefulla synpunkter på texten. Forskarskolan Demokratins 
villkor var en viktig miljö för mig som nybliven doktorand. Under åren 
tillsammans delade vi både stor glädje på arbetsplatsen och stor sorg över 
kollegor vars liv avslutades för tidigt. Tack till alla som var del av denna 
miljö. Ett särskilt tack till Rùna för din närvaro och generositet som vän 
och kollega. Katarzyna, jag är så tacksam över att vi startade livet som 
doktorander tillsammans och våra äventyr ihop i Örebro och Essex är 
minnen för livet. Fina Zelal, jag är så glad att ha haft din vänskap och 
kollegialitet under dessa år som pendlande, fysiskt och mentalt! Jag ser 
framemot alla våra gemensamma framtida äventyr hemma och i Turkiet. 
Tack till alla kollegor i statsvetenskap som kommenterat texter genom 
åren. Ett särskilt tack till Charlotte som var min mentor när jag började. 
Även Sara Kalm på statsvetenskapen i Lund ska ha ett stort tack för hen-
nes insats som opponent på mitt slutseminarium. Isabelle, att du förstod 
mina franska meningsbyggnader underlättade slutarbetet! Ett tack till de 
stipendiefonder som hjälpt mig under vägen; Siamon, Petra och Karl Erik 
Hedborgs stiftelse samt Helge Ax:son Johnsons stiftelse.  

Ni är många andra som följt mig under den här tiden, som inspirerat 
och stöttat mig. Ett stort tack till alla i tidskriften Sluts redaktion. Ett sär-
skilt tack till Lawen, Devrim, Ulli, Monica, Carro och Trifa för vänskap 
med middagar, intellektuell stimulans och gemensamma utgångspunkter 
för att analysera de respektive världar vi befunnit oss i, och för att hitta 
konstruktiva sätt att klara vardagen. Utan er hade jag blivit galen! 

Tu sais mon môme, Inèz, je suis morgane de toi. Tack för ditt tålamod. 
Jag vet att du är glad att den här perioden är över. Älskade Evren, ma 
petite chipie avec ce petit sourire qui me fait vibrer chaque matin. Devrim, 
min livskamrat, vi har levt den här avhandligen ihop och utan din insats, i 
synnerhet som livräddare, hade den inte slutförts. Tack för all upp-
muntran, piskan, skämten och inte minst för att du periodvis dragit ett 
stort lass i familjens vardag. Nu börjar ett nytt kapitel. Le vent nous por-
tera! 
Solna den 25 december 2014, 
Meriam Chatty  
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Kapitel 1 Inledning: EU-medborgarskapande som 
problem och paradox 
 
 

 

 

 

Citizenship in the modern world is a lot like feudal status in the medieval 
world. It is assigned at birth; for the most part it is not subject to change by 
the individual’s will and efforts; and it has a major impact upon that per-
son’s life chances.1  

 

The way we define citizenship is intimately linked to the kind of society and 
political community we want.2

 

 

 
 
 

1 Carens, Joseph, 1992, “Migration and Morality: A Liberal Egalitarian Perspec-
tive”, i Barry, Brian & Goodin, Robert E. (red.), Free Movement: Ethical Issues in 
the transnational migration of people and of money, Pennsylvania: The Pennsylva-
nia State University Press, s. 26. 
2 Mouffe, Chantal, 1992, “Democratic Citizenship and Radical Democracy”, i 
Mouffe, Chantal (red.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship 
and Community, London: Verso, s. 225. 
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I högtidliga ordalag stipulerar Maastrichtfördraget (1992):  
 

Ett unionsmedborgarskap införs härmed. Varje person som är medborgare 
i en medlemsstat skall vara unionsmedborgare. […] Varje unionsmedborgare 
skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, 
om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i detta 
fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget.3 

 

Nu, två decennier senare befinner sig EU i en paradoxal situation. Å ena 
sidan påtalar kommissionen att unionsmedborgarna ibland har för lite 
kunskaper om, eller inte använder sin centrala rättighet, rätten till fri rör-
lighet, i tillräckligt stor utsträckning. Det kan också handla om att de som 
använt rätten till fri rörlighet har mött svårigheter.4 Å andra sidan är EU-
medborgarskapets grundpelare, den fria rörligheten, på olika sätt kraftigt 
ifrågasatt. Samma år, 2004, som unionsmedborgarskapet i antagen lag-
stiftning förklaras ”vara en grundläggande status för medborgarna i med-

3 EG-fördraget, artikel 8 (se bilaga 1 för utdrag ur artikeln på engelska, översätt-
ningen till svenska har jag tagit från Amsterdamfördraget). Genom Maastrichtför-
draget eller fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) skapades EU. Samti-
digt bytte Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) namn till Europeiska ge-
menskapen (EG). EEG-fördraget blev således EG-fördraget. Med Maastrichtför-
draget förändrades även innehållet i det nya EG-fördraget. Dessutom skapades ett 
EU bestående av tre pelare; EG (den överstatliga pelaren); den gemensamma utri-
kes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt samarbetet i rättsliga och inrikes frågor 
(RIF) (de två mellanstatliga pelarna). Förhandlingarna avslutades i december 1991 
i Maastricht och fördraget undertecknades i februari 1992; dock trädde det inte i 
kraft förrän i november 1993 på grund av att Danmark röstade nej i en första 
folkomröstning.  
4 EU-kommissionen, 2000a, Dialog med medborgarna och företagen: kommission-
en ger ut en ny handbok ”Hur man hävdar sina rättigheter på den inre mark-
naden”, IP/00/53, Bryssel den 26 maj 2000; EU-kommissionen, 2001c, Rapport 
från kommissionen, Kommissionens tredje rapport om unionsmedborgarskap, 
KOM(2001) 506 slutlig, Bryssel den 07.09.2001; EU-kommissionen, 2004e, Rap-
port från kommissionen, Fjärde rapporten om unionsmedborgarskap, KOM(2004) 
695 slutlig, Bryssel den 26.10.2004; EU-kommissionen, 2013c; Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén, Rapport om EU-medborgarskapet 2013, EU-
medborgare: dina rättigheter, din framtid, KOM(2013) 269 slutlig, Bryssel den 
8.5.2013. 
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lemsstaterna när de utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig”5 
infördes övergångsregler. Dessa berövade under flera år vissa EU-
medborgares rätt till fri rörlighet på samma villkor som övriga EU-
medborgare. Vidare har vissa specifika grupper av EU-medborgares fria 
rörlighet (såsom romer) på senare år inskränkts på ett systematiskt sätt 
genom en rad massutvisningar.6  

Det har även handlat om ett ifrågasättande av Schengenregelverkets av-
skaffande av person- och gränskontroller. Schengenavtalet har sedan det 
förhandlades fram 1985 varit hårt kritiserat av både flyktingorganisation-
er och migrationsforskare. Dessa kritiker påpekar att avtalet genomsyras 
av en säkerhetisering (securitization) av migrationspolitiken genom dess 
införande av en rad olika kontrollmekanismer. Medlemsstaterna och EU-
institutionerna har hela tiden hävdat att dessa åtgärder kompenserar de 
borttagna inre gränskontrollerna. De utgör därför helt nödvändiga förut-
sättningar för den fria rörligheten som sådan. Med anledning av de nord-
afrikanska flyktingarna som kom till EU under den arabiska våren 2011 
krävde emellertid både Frankrike och Italien att Schengenreglerna skulle 
omförhandlas för att underlätta ett återinförande av inre gränskontroller.7 
Förklaringarna från ländernas regeringar löd: “we believe in free circula-
tion but we believe in a state of law and a certain number of rules”.8 Un-
derförstått anses den fria rörligheten utgöra ett potentiellt hot mot rätts-
staten, och migrationen från de närliggande forna kolonierna kunde, som 
man uttryckte saken, “swiftly become an out-and-out crisis capable of un-

5 Europaparlamentet & rådet, 2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemed-
lemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 
och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direkti-
ven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, Europeiska unionens officiella tidning, 
L 158, 30.04.2004, s. 77-123.  
6 Carrera, Sergio, 2014, ”The Framing of the Roma as Abnormal EU Citizens: 
Assessing European Politics on Roma Evictions and Expulsions in France”, i 
Guild, Elspeth, Gortázar Rotaeche, Cristina J. & Kostakopoulou, Dora (red.), The 
Reconceptualization of European Union Citizenship, Leiden: Brill Nijhoff. 
7 Carrera, Sergio, Guild, Elspeth, Merlino, Massimo & Parkin, Johanna, 2011, “A 
Race against Solidarity: The Schengen Regime and the Franco-Italian Affair”, 
CEPS Liberty and Security in Europe Series, Brussels: Centre for European Policy 
Studies.  
8 “France and Italy propose reform of EU border rules”, EUobserver, 27.04.11, 
http://euobserver.com (hämtad den 11.02.2012).  
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dermining the trust our fellow citizens place in the free circulation within 
the Schengen area.”9 Dessa krav fick snart uppbackning av Tyskland och 
Österrike som ville kunna återinföra personkontroller för resenärer från 
Grekland.10 Sedermera fick dessa medlemsstater medhåll av Storbritannien 
som aviserade att detta var ett alternativ, om euro-krisen förvärrades.11 
Även Danmark och Nederländerna har vid olika tillfällen sökt återinföra 
gränskontroller.12  

2013 antogs det nya lagstiftningspaketet om förvaltningen av 
Schengensamarbetet efter två års stundtals politiserade förhandlingar. Det 
omfattar en ny utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av 
tillämpningen av Schengenregelverket13 samt gemensamma regler för till-
fälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid except-
ionella omständigheter.14 Kommissionen och rådet var tämligen överens 
om innehållet men oense om vissa detaljer kring var beslutandemakten ska 
ligga i fråga om kontrollen av medlemsstaternas sätt att tillämpa regelver-
ket. Konflikten mellan Europarlamentet och rådet tog lite längre tid att 

9 ”France and Italy in call to close EU borders in wake of Arab protests”, The 
Guardian, 26 april 2011, http://www.theguardian.com (hämtad den 12.02.2012). 
10 ”Germany, Austria warns Greece to tighten border controls”, EurActiv, 
09.03.2012, http://www.euractiv.com (hämtad den 30.05.2012); “Griechenland: 
EU macht im Ernstfall Grenze dicht, Der Standard, 29 maj 2012, 
http://derstandard.at (hämtad den 30.05.2012). 
11 “UK’s borders ‘will be closed’ to refugees from Greece and other failing coun-
tries if the eurozone collapses”, The Daily Mail, 3 juli 2012, 
http://www.dailymail.co.uk (hämtad den 11.07.2013). 
12 Carrera, Sergio, 2011, “An Assessment of the Commission’s 2011 Schengen 
Governance Package: preventing abuse by EU member states of freedom of move-
ment?”, CEPS Liberty and Security Series, Paper No. 47, Brussels: Centre for Eu-
ropean Policy Studies, s. 5f. 
13 Europeiska unionens råd, 2013, Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 
7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för 
kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkstäl-
lande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga 
kommittén för genomförande av Schengenkonventionen, Europeiska unionens 
officiella tidning, L 295, 6.11.2013 s. 27-36. 
14 Europaparlamentet & rådet, 2013, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) 
nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av 
gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter, Europeiska 
unionens officiella tidning, L 295, 6.11.2013 s. 1-9. 
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lösa, efter att rådet fråntog parlamentet dess lagstiftningsbefogenheter i 
fråga om lagförslaget gällande utvärderingsmekanismen av Schengen. När 
den ansvariga kommissionären Cecilia Malmström uttryckte sin irritation 
över rådets beslut påpekade hon att ”we will defend security, but also 
freedom of movement”.15  

Då just relationen mellan fri rörlighet och säkerhet varit avgörande för 
EU-medborgarskapet kan uttalandet också sägas sammanfatta 50 år av 
medborgarskapande. Centralt för avhandlingen är alltså att studera hur 
EU-medborgarskapet kontinuerligt skapas och omskapas över tid.  

Det nya Schengenregelverket innebar tydligare överföring av behörighet 
till den europeiska gemenskapen, men utan att inkräkta på säkerhetskra-
ven; istället lades en ny gemensam europeisk säkerhetsnivå till de tidigare 
nationella.16 Kommissionens politiska dokument,17 som åtföljde förslagen 
till ny lagstiftning, uttryckte tydligt att insatserna vid de yttre gränserna 
skulle stärkas tillsammans med den fria rörligheten. Detta är det kompen-
sationsspel som Schengenregelverket vilar på och som kallats ”policing in 
the name of freedom”.18 Som Sergio Carrera tydligt uttrycker, var huvud-
frågan som stod på spel med det nya regelverket, 

 

no longer the extent to which the freedom of movement could be more ef-
fectively protected against nationalistic and intergovernmental plots, but 

15 Europaparlamentet, 2012,”Schengen: MEPs angry at Councils attack on demo-
cratic powers”, 12.06.2012, http://www.europarl.europa.eu (hämtad den 
06.02.2013). 
16 Bland de villkor som den nya lagstiftningen räknar upp för att återinföra gräns-
kontroller vid exceptionella omständigheter står: ”i den mån dessa omständigheter 
utgör ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten inom 
området utan inre gränskontroll, eller inom delar av detta, får gränskontroll vid de 
inre gränserna återinföras” (förordning nr 1051/2013, artikel 26). Således är det 
inte längre bara ett hot mot den nationella allmänna ordningen som utlöser förfa-
randet, men hotet mot den allmänna ordningen i det gemensamma området med 
fri rörlighet för personer. 
17 EU-kommissionen, 2011c, Meddelande från kommissionen till Europaparlamen-
tet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, 
Förvaltning av Schengensamarbetet - att stärka området utan inre gränskontroller, 
KOM(2011) 561 slutlig, Bryssel den 16.9.2011. 
18 Bigo, Didier & Guild, Elspeth, 2005, “Introduction: Policing in the Name of 
Freedom”, i Bigo, Didier & Guild, Elspeth (red.), Controlling Frontiers: Free 
movement into and within Europe, Aldershot: Ashgate.  
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rather the extent to which there could be “more Europe” (in concreto more 
DG Home and EU security agencies like Frontex) in the management of the 
security apparatus of Schengen and the decisional power in applying excep-
tions to that freedom. This would be accompanied by broadened circum-
stances allowing for the suspension of free mobility in accordance with EU 
border law.19 

 

Historien om det nya Schengenregelverket och många andra liknande 
samtida processer på EU:s politikområde ”frihet, säkerhet och rättvisa” 
ska dock inte tolkas som särpräglade politiska händelser, som har sin upp-
rinnelse i en dagsfärsk problemformulering.  

Med denna avhandling vill jag belysa att dagens problemformuleringar, 
oron som den fria rörligheten skapar och dess motsägelsefulla utveckling, 
måste förstås historiskt för att vi på ett mer genomgripande sätt ska kunna 
förstå den samtida utvecklingen. Avhandlingen fokuserar på vissa av de, 
delvis outforskade, problem som omgärdat principen om den fria rörlig-
heten sedan förhandlingarna om Romfördragets fria rörlighet för arbets-
tagare på 50-talet och på hur dessa problem definierar det medborgarskap 
som skapades utifrån denna princip. Att jag inledde med den senaste för-
ändringen av Schengenregelverket, som hade sin upprinnelse i migrationen 
från de forna kolonierna i Nordafrika (till följd av den arabiska våren), är 
ingen slump. Nu, som på Romfördragets tid, handlar förändringen om 

19 Carrera, Sergio, 2011, s. 18. 
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den fria rörlighetens ”koloniala problem”, och nu som då genomsyras 
separationen mellan fri rörlighet och migration av ett kolonialt arv.20 

Syfte, frågeställningar och utgångspunkter 
Avhandlingen fokuserar på den inre och konfliktfyllda relationen mellan 
medborgarskap och den så kallade fria rörligheten över nationella gränser 
i EU. EU-medborgarskapet som formell status kan beskrivas som ett ”mi-
grant-medborgarskap” då de rättigheter som följer av EU-rätten kräver ett 
passerande av just gränser. Det handlar om rättigheter för EU:s internmi-
granter när de befinner sig i ett värdland, eller när de återkommer till det 
medlemsland de har medborgarskap i, efter att ha använt den fria rörlig-
heten. Så, för att omfattas av dess skydd förväntas och krävs av medbor-
garna att korsa gränser, samtidigt som detta också skapar oro för vad som 
kan hända när människor kan röra sig fritt över gränser. Detta utmanar 
inte minst medlemsstaternas syn på kontrollen av tillträdet till och bosätt-
ning inom deras territorium.  

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur EU gör medborgare av 
migranter som ska förstås som medborgare just för att de är migranter. 
Med andra ord studerar jag EU:s medborgarskapande som en form av 
rörlighetspolitik. Det blir därför centralt att undersöka EU:s uppdelning 

20 Kommissionens “SPRING programme”, EU-kommissionen, 2011d,”EU re-
sponse to the Arab spring: new package of support for North Africa and the Mid-
dle East”, Pressmeddelande, IP/11/1083, Bryssel 27 september 2011. Detta antogs 
under “European Neighbourhood Policy”. Se även EU-kommissionen, 2011a, 
Gemensamt meddelande till Europeiska rådet, Europaparlamentet, rådet, Europe-
iska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Ett partnerskap 
för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet, KOM(2011) 200 
slutlig, Bryssel den 8.3.2011; EU-kommissionen, 2011b, Gemensamt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Ny respons på ett grannskap i förändring, KOM(2011) 303 
slutlig, Bryssel den 25.5.2011. Här ska den nordafrikanska migrationen, som 
möjliggjordes tack vare att EU:s och Italiens tidigare överenskommelser för att 
stoppa migrationen med regimerna i Nordafrika föll när regimerna föll, omvandlas 
till så kallade Mobility Partnerships, alltså en ny form av reglering. Se vidare 
Garelli, Glenda, 2013, ”Schengen Intermittences: The On/Off Switch of Free Cir-
culation”, i Garelli, Glenda, Sossi, Frederica & Tazzioli, Martina (red.), Spaces in 
Migration: Postcards of a Revolution, London: Pavement books; Marfleet, Philip 
& Cetti, Fran, 2014, “’Identity Politics’: Europe, the EU and the Arab spring”, i 
Perry, Glenn E. & Ismael, Tareq Y. (red.), The International Relations of the Con-
temporary Middle East: Subordination and After, New York: Routledge.  
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mellan fri rörlighet och migration och hur denna uppdelning sett ut histo-
riskt. De frågor jag ställer är: 
 

• Vad möjliggjorde att den fria rörligheten började uppfattas som 
något annat än migration och hur har den här betydelseförskjut-
ningen sett ut historiskt? 

• Vilka konsekvenser har EU-institutionernas sätt att definiera den 
fria rörligheten fått, och hur har relationen mellan fri rörlighet och 
säkerhet modulerats? 

• Hur har processen sett ut, i vilken EU-institutionerna har förhållit 
sig till ett medborgarskap som bygger på hemmahörande vid en 
särskild plats (de nationella medborgarskapen) å ena sidan, och ett 
medborgarskap som bygger på fri rörlighet (EU-medborgarskapet) 
å den andra?  

Att vända på perspektivet (från en blick till en annan) 
Hur har den gängse historiska redogörelsen om vägen mot, och innebör-
den av EU-medborgarskapet sett ut? Den beskrivning som jag själv som 
student fick, och som fortfarande är rådande i både litteraturen och 
undervisningen om EU, är att fri rörlighet alltid har varit en hörnsten, ett 
kärnvärde och det absoluta målet för den europeiska integrationen. Det 
gäller fri rörlighet för varor, tjänster och kapital men, inte minst, även för 
människor. I ett skolboksexempel på hur den här beskrivningen låter, 
förklarar Willem Maas, som är känd för sina historiska redogörelser av 
EU-medborgarskapet, att:  
 

Indeed, much in common with earlier examples of nation-state formation, 
free movement can be viewed as the bedrock upon which the entire con-
struction of European rights has been built. Free movement of persons 
achieves economic objectives but also nurtures a supranational community. 
Thus, European integration is not simply an economic project but also a 
political one aimed at creating a common status and common rights – a 
community of people rather than simply a free market.21 

 

21 Maas, Willem, 2008, “Migrants, states, and EU citizenship’s unfulfilled prom-
ise”, Citizenship studies, Vol. 12, No. 6, s. 583. 
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Det är helt klart att den fria rörligheten är fundamentet för EU-
medborgarskapet, men det har även en annan innebörd som inte tillräck-
ligt uppmärksammats. Denna innebörd handlar om själva medborgar-
skapandet som ett problem, och det är vad denna avhandling fokuserar 
på. 

Traditionellt görs inom forskningen en uppdelning mellan å ena sidan 
EU:s migrationspolitik (dvs. politik som rör migration och yttre gränser) 
och EU:s medborgarskapspolitik (dvs. politik som rör fri rörlighet, med-
borgerliga rättigheter och gemensam identitet). Då jag intresserar mig för 
just EU:s medborgarskap skulle denna avhandling kunna placeras som ett 
bidrag till det senare området. Min utgångspunkt var till en början att 
undersöka hur den fria rörligheten utmanar den nationella ordningen. 
Med andra ord hur den fria rörligheten, så som den beskrivs ovan, utma-
nar medlemsstaternas suveränitet i frågor som rör kontroll av rörlighet, 
tillträde och bosättning inom deras gränser. Men jag ville även utforska 
hur detta påverkar definitioner av tillhörighet, medlemskap och gräns-
dragningar. Mitt intresse låg vid att undersöka huruvida EU:s medborgar-
skapspolitik verkligen underminerar en nationell medborgarskapsföre-
ställning (där nationalitet och medborgarskap sammanfaller) eller om EU 
snarare underbygger nationalitetstanken, samtidigt som en egenhändig 
inkluderings- och exkluderingslogik växer fram. Det är både teoretiskt och 
empiriskt relevanta frågor för en avhandling om EU:s medborgarskap, och 
jag berör dessa.  

Men vad dessa frågor, så som de formuleras ovan, gör tillsammans med 
den traditionella synen på uppdelningen mellan EU:s medborgarskapspoli-
tik och EU:s migrationspolitik, är att de speglar och befäster att fri rörlig-
het och migration är väsensskilda. Forskningen upprepar helt enkelt den 
bild EU-institutionerna vill förmedla, även när den utmanar och ställer sig 
kritisk till tredjelandsmedborgares (TLM) exkludering ur EU-
medborgarskapet. Om jag inte hade intresserat mig för den historiska 
utvecklingen före Schengenprocessen, gått till EU:s historiska arkiv och på 
så sätt tagit hjälp av arkivmetoden för att besvara mina frågor, hade jag 
antagligen aldrig omvärderat min egen utgångspunkt. 

Avhandlingens sätt att istället fokusera på EU:s medborgarskapande i 
termer av en separation mellan fri rörlighet och migration ger således ett 
viktigare bidrag både till den EU-relaterade medborgarskapsforskningen 
och migrationsforskningen.  

För det första belyser avhandlingen en i stort sett outforskad paradox. 
Med det menar jag att den separation mellan fri rörlighet och migration 
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på vilken EU-kommissionen grundat sin strävan mot, och för, ett EU-
medborgarskap utgör både detta medborgarskaps möjliggörande och 
omöjliggörande villkor.22 Med formuleringarna ”de är gemenskapsarbe-
tare och inte migranter”, och senare, ”de är EU-medborgare och inte mi-
granter”, har kommissionen framhärdat i en bestämd ståndpunkt. Den 
handlar om att möjliggöra och rättfärdiga att vissa migranter ska uppfatt-
tas, behandlas och uppfatta sig själva som något annat än just migranter. 
Alltså X för att icke-X, eller med andra ord migranten är för EU-
medborgaren, det Henry Staten och Ernesto Laclau beskriver som en 
”konstitutiv utsida”.23  

För det andra är ett viktigt bidrag med denna avhandling att jag belyser 
hur EU-medborgarskapet avviker från det jämlikhetsideal som förknippas 
med medborgarskap som politiskt begrepp. Det är det flerskiktade, eller 
stratifierade, system av rättigheter som EU-medborgarskapet medför samt 
det ständiga utformandet av olika status, som utgör huvudproblemet. EU 
har skapat ett juridiskt-politiskt system som bygger på en ”medborgar-
skapsskiktning”24, ett system som vissa forskare benämner som postkol-
onialt.25  

22 För ett klargörande om skillnaden mellan ett dilemma och en paradox, se Kess-
ler, Oliver, Daase & Christopher, 2008,”From Insecurity to Uncertainty: Risk and 
the Paradox of Security Politics”, Alternatives, Vol. 33, No. 2, s. 212.  
23 Staten, Henry, 1984, Wittgenstein and Derrida, Lincoln, NE: Nebraska Univer-
sity Press, s. 16-18; Laclau, Ernesto, 1990, New Reflections on the Revolution of 
Our Time, London: Verso, s. 18. Jacob Torfing beskriver det som “the constitutive 
outside is an outside (radical alterity) which blocks the identity of the inside, but it 
is nonetheless a prerequisite for the construction of the identity of the inside.”, i 
Torfing, Jacob, 1999, New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek, 
Oxford: Blackwell, s. 124f, s. 299. 
24 Morris, Lydia, 2003, “Managing Contradiction: Civic Stratification and Mi-
grants’ Rights”, International Migration Review, Vol. 37, No. 1, s. 74-100. 
25 Balibar, Étienne, 2004, We the people of Europe? Reflections on transnational 
citizenship, Princeton: Princeton University Press; Rigo, Enrica, 2005, “Citizenship 
at Europe’s Borders: Some Reflections on the Post-colonial Condition of Europe in 
the Context of EU Enlargement”, Citizenship Studies, Vol. 9, No. 1, s. 3-22; Mez-
zadra, Sandro, 2006, “Citizen and Subject. A postcolonial constitution for the 
European Union”, Situations: Project of Radical Imagination, Vol. 1, No 2, s. 31-
42; Barbero, Iker, 2012, “Orientalising citizenship: the legitimation of immigration 
regimes in the European Union”, Citizenship studies, Vol. 16, Nos. 5-6, s. 762.  
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Medborgare och migrant 
Den här avhandlingen kretsar kring begreppen eller mer precist relationen 
mellan EU-medborgaren och migranten samt fri rörlighet och migration. I 
efterföljande kapitel diskuterar jag de teoretiska dimensionerna av den här 
relationen, bland annat sett ur ett postkolonialt perspektiv. Här vill jag 
dock göra vissa konkretiseringar och preciseringar för att underlätta för 
läsaren att förstå avhandlingens syfte och problemfokus.  

EU:s medborgarskapspolitik är migrationspolitik, vilket forskningen 
med några undantag26 inte förmått tydliggöra. Det har medfört att den 
därför inte heller i någon större utsträckning intresserat sig för processen 
vari fri rörlighet kom att separeras från migration, och vad detta innebar 
för kategoriseringen av människors rörlighet. Den grund på vilken EU-
projektet vilar sedan Romfördraget 1957 är de fyra friheterna; fri rörlighet 
för varor, kapital, tjänster och människor.  

Få skulle invända mot påståendet att fri rörlighet för människor över 
nationella gränser inom EU utgör migration. Långt in på 70-talet använ-
des termen migrant i EU-institutionernas dokument för att beskriva de 
arbetare som använt den fria rörlighet som EU-lagstiftningen gett dem. 
Detta till trots återfinns i EU-forskningen en idé om att EU först fick kom-
petens på det migrationspolitiska området i och med Maastrichtfördra-
get.27 I själva verket var inte den fria rörligheten något som omfattade alla 
som bodde i EU. Först och främst var det en rättighet enbart för arbetare, 
dessutom enbart de arbetare som var medborgare i någon av medlemssta-
terna. De utgjorde så att säga en priviligierad grupp migranter som skyd-
dades av EU:s regelverk. Samma sak gäller dagens EU-medborgare; de 
rättigheter som följer av den nya statusen gäller främst när EU-
medborgaren befinner sig i en annan medlemsstat än den där vederbö-

26 Geddes, Andrew, 2003, The Politics of Migration and Immigration in Europe, 
London: Sage; Guild, Elspeth, 2004, The Legal Elements of European Identity: EU 
citizenship and Migration Law, The Hague: Kluwer Law International; Hansen, 
Peo, 2008, EU:s migrationspolitik under 50 år: Ett integrerat perspektiv på en 
motsägelsefull utveckling, Lund: Studentlitteratur; Hansen, Peo & Hager, Sandy 
Brian, 2010, The Politics of European Citizenship: Deepening Contradictions in 
Social Rights and Migration Policy, New York: Berghahn Books. 
27 Se till exempel Dinan, Desmond (red.), 2000, Encyclopedia of the European 
Union, Updated ed., Basingstoke: Macmillan; Baldwin-Edwards, Martin, 1997, 
“The Emerging European Immigration Regime: Some Reflections on Implications 
for Southern Europe”, Journal of Common Market Studies, Vol. 35, No. 4, s. 497-
519; Sassen, Saskia, 1999, Guests and Aliens, New York: New Press. 

MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  25 
  

                                                      



rande är medborgare. Rätten att rösta till Europaparlamentet existerade 
för medlemsstaternas medborgare långt före EU-medborgarskapets for-
mella införande i Maastrichtfördraget. Däremot erhåller EU-medborgare 
som bosatt sig i en annan medlemsstat, det vill säga migrerade medbor-
gare, rösträtt och valbarhet i bosättningsstaten i och med EU-
medborgarskapet i Maastricht.28  

Vad vi använder för termer för att beskriva människor som rör sig över 
gränser är, precis som alla andra beskrivningar som rör sociala frågor, 
aldrig neutrala. Att skildra någon som EU-medborgare istället för migrant 
eller arbetskraftsinvandrare signalerar att vederbörande har rättigheter 
som staten är bunden att respektera medan migranter har de rättigheter 
som staten väljer att tilldela dem. När jag påbörjade denna avhandling 
föreföll uppdelningen mellan EU-medborgare och migrant tämligen av-
gjord men idag är situationen annorlunda. Termen EU-migrant som var 
otänkbar för några år sen används idag för att benämna vissa EU-
medborgare. Förvånansvärt snabbt uppfattades beteckningen som opro-
blematisk även för de organisationer och aktivister som engagerat sig för 
dessa individers rättigheter. Kanske var övergångsreglerna för EU-
medborgare från de nya medlemsstaterna 2004 en avgörande faktor i pro-
cessen mot att vissa EU-medborgares rörlighet åter definieras som migrat-
ion. Precis som Elspeth Guild poängterat bär de ord som används inom 
migrationsstudier för att beskriva individer och grupper på normativa 
laster som kan ändras. Så tilldelningen av termen ”migrant” är inte neu-
tral utan ”den är, särskilt i Europa, redan normativt laddad med ett sä-
kerhetsrelaterat innehåll.”29 Att beskriva någon som EU-migrant istället 
för EU-medborgare har säkerhetsrelaterade implikationer. Medan med-

28 Artikel 8b (se bilaga 1). Rösträtten och valbarheten gäller både till Europapar-
lamentet samt vid lokala val. Se även Europeiska unionens råd, 1993, Rådets di-
rektiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestäm-
melser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedbor-
gare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, Europeiska ge-
menskapernas officiella tidning, L 329, svensk specialutgåva, Område 1, Vol. 3, 
30.12.1993, s. 76-80; Europeiska unionens råd, 1994, Rådets direktiv 94/80/EG 
av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid 
kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte 
är medborgare, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 368, svensk speci-
alutgåva, Område 1, Vol. 4, 31.12.1994, s. 80-87.  
29 Guild, Elspeth, 2009, Security and Migration in the 21st Century, Cambridge: 
Polity, s. 13f (om inget annat anges är alla översättningarna från franska och eng-
elska mina egna).  

26  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



borgaren är den som ska skyddas, är migranten den som utgör ett potenti-
ellt hot.  

Att Maastricht- och senare Amsterdamfördraget beskrivs som avgö-
rande för den gemensamma migrationspolitiken är inte fel. Däremot är det 
fel att förlägga migrationspolitikens ursprung till dessa fördrag. Att den 
externa migrationspolitiken, det vill säga migration till EU från tredje 
land, gör entré som ett politikområde i EU först som ett mellanstatligt 
kompetensområde och sedan som ett (delvis) överstatligt sådant med ovan 
nämnda fördrag stämmer. Även om detta också är en sanning med viss 
modifikation.30  

Men den fria rörligheten för arbetskraft inom EU som låg till grund för 
EU-medborgarskapet är också migrationspolitik. Precis som avhandlingen 
belyser är den fria rörligheten omgärdad av hinder, som idag karaktärise-
rar det gemensamma medborgarskapet. Det har aldrig handlat om någon 
helt ”fri” rörlighet, så som vi traditionellt uppfattar att medborgare ska 
kunna röra sig och bosätta sig inom det territoriella område som medbor-
garskapet är knutet till. Dessutom var de inre gränserna högst reella grän-
ser i migrationspolitisk bemärkelse för de arbetare från tredjeländer som 
var bosatta i EU:s medlemsstater. För denna kategori arbetare var flytten 
från en medlemsstat till en annan att uppfattas som extern migration.  

Med denna utgångspunkt blir det således relevant att problematisera 
hur medborgarskap (eller nationalitet) fungerar som ett redskap för att 
reglera rörlighet.31 När jag talar om EU:s medborgarskapande är det detta 
problem, just denna reglering, jag studerar. Här har avhandlingen tagit 
teoretiskt avstamp i Barry Hindess diskussion om medborgarskapets in-
terna och externa dimension.32 Jag utvecklar detta mer i nästa kapitel, 
men för att förtydliga mina utgångspunkter kan Hindess argument i korta 

30 Associeringsavtalet mellan Turkiet och EEG (Ankaraavtalet) från 1963 innehöll 
bestämmelser om fri rörlighet för arbetare mellan Turkiet och EEG som kan ka-
raktäriseras som gemensamma bestämmelser om laglig ekonomisk migration från 
tredjeland. Turkiska arbetare har samma skydd mot utvisning från medlemsstater-
na som EU-medborgare. 
31 Bauböck, Rainer, 2006, “Citizenship and migration - concepts and controver-
sies”, i Bauböck, Rainer (red.), Migration and Citizenship: legal status, rights and 
participation, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 17.  
32 Hindess använder inte termen extern alltid explicit utan talar oftare om medbor-
garskapets ”internationella” karaktär (sedd som ”the international management of 
populations), eller ”citizenship as conspiracy”. Även andra använder termen ”ex-
tern” när de refererar till Hindess diskussion. 
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ordalag uttryckas som en kritik mot att medborgarskapets interna dimens-
ion har blivit, och är, den syn på medborgarskap som dominerat inom 
forskningen. Denna interna syn på medborgarskap är den som nästan 
uteslutande ser medborgarskap som något som rör medborgarnas gemen-
samma rättigheter, deltagande och identitet. Den externa dimensionen, å 
sin sida, rör medborgarskapets roll i det han kallar för ”den internation-
ella förvaltningen av befolkningar” (international management of populat-
ions). Här blir medborgarskap ett viktigt instrument för att avgöra vem 
som ”hör hemma vid en viss plats” i förhållande till dem som ”hör 
hemma någon annanstans”. Härigenom rättfärdigas också ojämlika förut-
sättningar och möjligheter och, inte minst, rättfärdigas och möjliggörs 
regleringen av rörlighet mellan olika nationella territorier.33  

Den interna synen på medborgarskap utmärker även forskningen om 
EU:s medborgarskap. Här ställs främst frågor kring behovet och skapan-
det av ett ”europeiskt demos”, EU:s ”demokratiska underskott”, separat-
ionen mellan nationalitet och medborgarskap, behovet av ett konstitution-
ellt etos, om de nationella identiteterna hotas och/eller kompletteras av en 
gemensam europeisk identitet och de bristande sociala rättigheterna. Dessa 
frågor ”överför” på olika sätt den interna synen på medborgarskap till en 
kontext där nationalstaten uppfattas som överskriden, eller diskuterar vad 
detta överskridande har för effekter på just medborgarskapets interna 
dimension.34  

Jag har istället valt att ta avstamp i Hindess analys av medborgarskap-
ets externa dimension. Jag gör detta för att studera EU:s medborgarskap-
ande som ett ”rörlighetsproblem”. Även om den interna dimensionen 
också berörs, läggs inte huvudfokus där. Avhandlingen säger däremot 

33 Hindess, Barry, 2000. “Citizenship in the International Management of Popula-
tions”, American Behavioural Scientist, Vol. 43, No. 9, s. 1486ff. 
34 Weiler, Joseph H.H., 1998, “To be a European Citizen – Eros and Civilization”, 
CES Working Paper, Vol. 1, No. 2; Habermas, Jürgen, 2001, “'Why Europe Needs 
Constitution?”, New Left Review 11, s. 5-26; Nicolaïdis, Kalypso, 2003, “Our 
European Demoï-cracy: Is this Constitution a Third Way for Europe?”, i Niko-
laides, Kalypso & Weatherill, Stephen (red.), Whose Europe? National Models and 
the Constitution of the European Union, Oxford: Oxford University Press; Wal-
lace, William & Smith, Julie, 1995, ”Democracy or Technocracy? European Inte-
gration and the Problem of Popular Consent”, West European Politics, Vol. 18, 
No. 3, s. 137-157, Linklater, Andrew, 1998a, “Citizenship and sovereignty in the 
post-Westphalian European state”, i Archibuigi, Daniele, Held, David & Köhler, 
Martin (red.), Re-imagining Political Community, Cambridge: Polity. 
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något om hur förändringen av den externa dimensionen kan påverka den 
interna. Här har vi ett medborgarskap – EU-medborgarskapet – som byg-
ger på och förutsätter rörlighet över nationella gränser, och som därmed 
även kan hamna i konflikt med de nationella staternas rätt att reglera 
rörligheten över, och bosättningen inom, deras gränser. EU-
medborgarskapets innovation, som samtidigt är dess stötesten, är ett stän-
digt pågående omförhandlande av den strikta uppdelningen mellan med-
borgaren och migranten.  

En central dimension i EU:s medborgarskapande, som avhandlingen be-
rör, är relationen mellan fri rörlighet och säkerhet. I de empiriska kapitlen 
återkommer jag ofta till denna problematik. Inom den migrationspolitiska 
forskningen används termen säkerhetisering av migration.35 Säkerhet för-
stås här som något som görs men även som ett sätt att styra. I nästa kapi-
tel utvecklar jag hur säkerhet förstås inom kritiska säkerhetsstudier och 
jag diskuterar relationen mellan medborgarskap och säkerhet.  
 
Metod och avgränsningar 
EU:s medborgarskapspolitik och EU:s migrationspolitik har varit högprio-
riterade ämnen för EU-forskningen. Den tidigare forskningen har varit 
avgörande för hur jag har formulerat avhandlingens problem men också, 
och kopplat till det, hur jag har gått tillväga. Detta är vad som brukas 
beskrivas som en problemdriven avhandling.36 Med det menar jag att 
man, utifrån något som framstår som angeläget i nuet, skapar teoretiska 
eller empiriska studieobjekt. I detta ligger att olikartade empiriska feno-
men sätts samman som ett problem.37  

Det finns skilda sätt att beskriva vägen till EU-medborgarskap inom 
forskningen. De som har fokuserat på medborgarskap i termer av en for-
mell institution påpekar att dess rättighetsdimension föga revolution-
erande, trots att debatten före och efter Maastricht betonat unionsmed-

35 På engelska ”securitization of migration” som inte har någon bra svensk mots-
varig term som understryker att det handlar om en process. Forskningen fokuserar 
på hur migration kommit att bli definierad som en säkerhetsfråga. 
36 Shapiro, Ian, 2002, “Problems, Methods, and Theories in the Study of Politics, 
or What’s Wrong with Political Science and What to Do About it ”, Political The-
ory, Vol. 30, No. 4, s. 596-619. 
37 Glynos, Jason & Howarth, David, 2007, Logics of Critical Explanations in 
Social and Political Theory, Abingdon, Oxon: Routledge, s. 11, s. 167. 
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borgarskapet som en av de viktigaste pelarna i integrationsprojektet. Här 
används ofta beskrivningar om hur detta medborgarskap är en ”tunn” 
(thin) institution med lite reell betydelse.38 EU-medborgarskapet är därför 
inte utformat för att ersätta de nationella medborgarskapen eftersom un-
ionsmedborgarskapets införande i Maastrichtfördraget enbart innebar en 
kodifiering av redan existerande rättigheter.  

Andra har fokuserat på hur tidigare rättigheter, det vill säga de rättig-
heter som följde av att vara en ekonomisk produktionsfaktor (”mark-
nadsmedborgare”), har satt de avgörande ramarna för utvecklingen. Det 
sätt på vilket unionsmedborgarskapet uppstod i Maastricht var således 
beroende av tidigare bestämmelser och rättsliga avgöranden.39 Kopplat till 
det har en del av forskningen intresserat sig för ”citizenship practice”. Det 
handlar om hur den politik och politiska processer som möjliggjorde de 
institutionella villkoren för medborgarskap i en viss kontext hade påverkat 
och format delar av de rättigheter, tillgången till dessa rättigheter och 
tillhörighet, som senare var avgörande för utformningen av unionsmed-
borgarskapet.40  

Snarlikt, men på andra premisser, har andra som fokuserat EU:s med-
borgarskapsdiskurs lyft fram hur detta medborgarskap artikuleras i kultu-
rella och/eller ekonomistiska termer och dess betydelse för att rättfärdiga 

38 Se till exempel Manicini, Frederico & Closa, Carlos, 1998, “Some Foundations 
for the Normative Discussion on Supranational Citizenship and Democracy”, i 
Preuβ, Ulrich & Requejo, Ferran (red.), European Citizenship, Multiculturalism, 
and the State, Baden-Baden: Nomos. 
39 Kostakopoulou, Theodora, 2001, Citizenship, identity and immigration in the 
European Union. Between Past and Future, Manchester: Manchester University 
Press; O’Leary, Siofra, 1996, The Evolving Concept of Community Citizenship: 
From the Free Movement of Persons to Union citizenship, London: Kluwer Law 
International. 
40 Meehan, Elisabeth, 1993, Citizenship and the Community, London: Sage; Wie-
ner, Antje, 1998, European Citizenship Practice. Building institutions of a non-
state, Boulder: Westview Press. Båda utgår från Marshalls syn på medborgarskap, 
men Wieners utgångspunkt är uttryckligen sociohistoriskt institutionalistisk.  
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den ekonomiska integrationen, eller som en form av nationalstatsbyg-
gande.41  

Att medborgarskapsforskningen spretar har säkert en viss förklaring i 
de olika teoretiska utgångspunkter dessa forskare har. Olika teoretiska 
utgångspunkter har ofta varit avgörande i studiet av EU. Varje student 
som påbörjar en kurs om EU får lära sig om de så kallade integrations-
teorierna. Vissa vill förklara integrationen (neofunktionalism, liberal in-
tergovernmentalism och till viss del federalism) andra vill analysera ”go-
vernance” (flernivåstyrning, policyanalys och nyinstitutionalism) och 
några intresserar sig för själva konstruktionen av EU (socialkonstruktivism 
och diskursanalys).42  

Forskningen om EU:s migrationspolitik å sin sida visar större gemen-
samma drag. Här ligger intresset vid begrepp som gränser och säkerhet, 
vid de aktörer och processer som kopplar ihop säkerhet och migration 
samt på hur säkerhetspolitik ”är en specifik politik som förmedlar tillhö-
righet.”43 En betydande del av denna forskning finner sin inspiration hos 
Michel Foucault, medan andra, och då oftast jurister, analyserar fördrags-

41 Hansen, Peo, 2000a, Europeans Only? Essays on identity politics and the Euro-
pean Union, Umeå: Umeå University; Hansen, Peo, 2000b, “European citizenship, 
or where neoliberalism meets ethnoculturalism: Analysing the European Union’s 
citizenship discourse”, European Societies, Vol. 2, No. 2, s. 139-165; Shore, Cris, 
2000, Building Europe: The Cultural Politics of European Integration, London: 
Routledge; Shore, Cris, 2004, ”Whither European Citizenship? Eros and Civiliza-
tion Revisited”, European Journal of Social Theory, Vol. 7, No. 1, s. 27-44. 
42 Diez, Thomas & Wiener, Antje (red.), 2004, European Integration Theory, 
Oxford: Oxford University Press. 
43 Huysmans, Jef, 2000, “The European Union and the Securitization of Migra-
tion”, Journal of Common Market Studies, Vol. 38, No. 5, s. 757. Se även Bigo, 
Didier, 2002, “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmental-
ity of Unease”, Alternatives, Vol. 27, No. 1 suppl, s. 63-92; van Munster, Rens, 
2005, ”The EU and the Management of Immigration Risk in the Area of Freedom, 
Security and Justice”, University of Southern Denmark Political Science Publica-
tions No 12/2005; Walters, William, 2002, “Mapping Schengenland: Denaturaliz-
ing the Border”, Environment & Planning D: Society & Space, Vol. 20, No. 5, s. 
561-580; Tsoukala, Anastassia, 2005, “Looking at immigrants as enemies”, i Bigo, 
Didier & Guild, Elspeth (red.), Controlling Frontiers: Free Movement into and 
within Europe, Aldershot: Ashgate; Squire, Vicki (red.), 2011, The Contested 
Politics of Mobility: Borderzones and Irregularity, London: Routledge. 
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artiklar, sekundärrätt och rättsliga avgöranden för att beskriva utveckling-
en.44  

I denna avhandling utgår jag ifrån, och argumenterar för, en analys av 
EU:s medborgarskapande som migrationskontroll. Detta implicerar att 
andra tolkningar inte räcker för vår förståelse av hur medborgarskapet har 
förvandlats under loppet av den europeiska integrationen. I avhandlingen 
går jag i dialog med den tidigare forskningen genom att både använda dess 
tolkningar, lyfta fram en annan tolkning av empirin än den gängse inom 
forskningen eller för att visa hur motstridiga utvecklingar kan ges inne-
börd. Mycket av den kritiska medborgarskapsforskningen uppehåller sig 
vid problemet att tredjelandsmedborgarna (TLM) diskrimineras och ute-
sluts ur gemenskapen, som ett resultat av EU:s medborgarskapspolitik. 
Kritiken här bygger ofta på en mer eller mindre uttalad idé om att det var 
”något som gick snett”, och att detta har sin förklaring i att EU följer en 
traditionell nationalstatsskapande logik.45 Den kritiska migrationsforsk-
ningen, å sin sida, intresserar sig väldigt lite för hur den EU-interna mi-
grationen definierats och tagit form, utan har haft Schengenavtalet som 
huvudfokus, vilket lett till en bild av att ”problemen startade på mitten av 
åttiotalet”.  

Utifrån dessa ofullständiga historieskrivningar om EU har jag skapat 
mitt empiriska studieobjekt. De frågor som sekundärlitteraturen inte be-
svarat har jag sökt svaren på genom att återvända till primärkällorna i 
EU:s historiska arkiv. Av någon anledning är det numera ovanligt inom 
statsvetenskapliga EU-studier om medborgarskap och fri rörlighet att gå 
tillbaka till de historiska arkiven för att bättre förstå dagens situation. Den 
del av EU-medborgarskapsforskningen som följt den historiska utveckl-
ingen från 50-talet46 och/eller 70-talet47 använder jag, på goda grunder, 
som historisk bakgrund för forskning om EU:s medborgarskap. Problemet 
är att den utelämnar en del av historien som möjliggjorde detta medbor-
garskap. Jag menar att det är de historiska förändringarna av definitioner 

44 Guild, Elspeth, 2004; Balzacq, Thierry & Carrera, Sergio (red.), 2006, Security 
Versus Freedom? A Challenge for Europe’s Future, Aldershot: Ashgate. 
45 Kostakopoulou, Theodora, 2001; O´Leary, Siofra, 1996; Evans, Andrew, 1982a, 
“European Citizenship”, The Modern Law Review, Vol. 45, No. 5, s. 497-515; 
Shore, Cris, 2000.  
46 Maas, Willem, 2007, Creating European Citizens, Lanham, Md: Rowan & 
Littlefield Publishers; Meehan, Elisabeth, 1993. 
47 Wiener, Antje, 1998. 
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och kategoriseringar av människors migration som måste stå i centrum. 
Detta ger oss en bättre utsiktspunkt för att problematisera den ”påverkan 
europeiska integrationen har haft på institutionaliserade och allmänhetens 
uppfattningar om identitet, tillhörighet och rumsliga referensramar.”48  

Jag intresserar mig för EU-medborgarskapet i termer av dess 
(o)möjliggörande villkor. Det handlar mer om ”vad som görs” och ”hur 
det görs”, än om ”vem som gör det” och ”varför det görs”. Dessa skilda 
perspektiv är dock inte alltid lätta att hålla isär, och ofta glider de ihop i 
avhandlingen, vilket både beror på min bakgrund inom EU-studier och att 
jag stundtals går i diskussion med EU-forskningens syn på EU-
medborgarskapet. Som Joseph Weiler konstaterar är den stora majoriteten 
av EU-studier instrumentalistisk, och förankrar alla förklaringar hos aktö-
rer, intressen och strukturer när de ska förklara varför saker är som de 
är.49  

Inom EU-studier finns flera termer för att beskriva vad EU är. Som 
Thomas Diez skriver, är dessa försök att fånga unionens karaktär - eller 
”naming the beast” - inte enbart beskrivningar av en ”okänd” polity, utan 
deltar också i själva konstruktionen av denna polity.50 En stor del av 
forskningen som görs under rubriken EU-studier förutsätter att vi vet var 
och vad Europa är. Men som William Walters och Jens Henrik Haahr 
påpekar är det viktigt att inte förbise att EU inte är Europa per se, utan 
snarare bör EU ses som enbart det senaste politiska projektet som talar i 
Europas namn. ”EU definierar ett särskilt Europa på ett sådant sätt så att 
dess påstående att det representerar detta Europa verkar helt naturligt.”51 
I avhandlingen kommer jag därför, i möjligaste mån, inte tala om det 
europeiska medborgarskapet utan väljer termerna EUropeiska medborgar-
skapet, EU:s medborgarskap, EU-medborgarskapet och unionsmedborgar-
skapet.  

Stundtals kan vi EU-forskare, särskilt när vi studerar ämnen som upp-
fattas som ”känsliga” för nationalstaten (såsom medborgarskap eller mi-

48 Hansen, Peo & Hager, Sandy Brian, 2010, s. 40. 
49 Weiler, Joseph H.H., 1995, “Europe After Maastricht - Do the New Clothes 
have an Emperor?”, The Jean Monnet Centre for International and Regional Eco-
nomic Law & Justice.  
50 Diez, Thomas, 1999, ”Speaking ‘Europe’: the politics of integration discourse”, 
Journal of European Public Policy, Vol. 6, No. 4, s. 599.  
51 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, Governing Europe: Discourse, 
Governmentality and European Integration, London: Routledge, s. 4.  
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gration), hamna i nästan tautologiska förklaringar och självuppfyllande 
profetior om hur aktörer agerar. Ja, EU består av nationalstater och deras 
gemensamma institutioner, och ja, detta speglas av de ständiga förhand-
lingarna och spänningen mellan mellanstatlighet och överstatlighet. Natur-
ligtvis är konfliktdimensionen överstatlig kontra mellanstatlig viktig, men 
vad säger den egentligen om innehållet i politiken? Förändras exempelvis 
problemformuleringar för att ett politikområde flyttas från den mellanstat-
liga sfären till den överstatliga?52  

Genom mitt empiriska urval som speglar EU:s medborgarskapande som 
en process mellan de tongivande EU-institutionerna, och som jag redogör 
för mer i detalj nedan, har jag både utelämnat frågan om hur de männi-
skor som lever i EU själva uppfattar sig som medborgare och hur de skap-
ar sig själva som medborgare.53 Genom detta urval ges företräde till vissa 
institutioner, som naturligtvis bidrar till hur vi skapar och förstår EU.54 
Här skriver min avhandling in sig i en lång tradition av EU-forskning och 
forskning om EU:s medborgarskap, som studerar EU genom exempelvis 
politiska dokument, lagstiftning och debatter och vars avsändare antingen 
befinner sig på den mellanstatliga eller på den överstatliga nivån. Men 
istället för att betona den mer aktörsinriktade fokuseringen på mellanstat-
lighet kontra överstatlighet har jag valt att belysa relationen mellan löften 
om fri rörlighet och garantier om säkerhet (fri rörlighet-
säkerhetsproblemet), vilket möjliggör att andra aspekter av EU:s medbor-
garskapande lyfts fram. Jag har här valt att undersöka EU:s medborgar-
skapande kronologiskt.  

Två påpekanden är dock viktiga i det här sammanhanget. Det första är 
konceptuellt, det andra metodologiskt. På ett begreppsligt plan är det na-
turligtvis viktigt att klargöra den infallsvinkel till medborgarskap som 
avhandlingen har. Jag har, som aviserats, valt att fokusera på medborgar-
skapets externa dimension, det vill säga medborgarskap som rörlighetsre-
glering istället för medborgarskap som en form av successiv utveckling av 

52 Hansen, Peo, 2004, “I hypernationalismens EUropa”, i Dahlstedt, Magnus & 
Lindberg, Ingmar, Rasismer i Europa: migration i den nya världsordningen, Stock-
holm: Agora. 
53 För en av analys av medborgarskap i termer av “acts of citizenship” se Isin, 
Engin F. & Nielsen, Greg Marc (red.), 2008, Acts of citizenship, London: Zed 
Books. För en analys av det europeiska medborgarskapet utifrån samma perspektiv 
se Isin, Engin F. & Saward, Michael (red.), 2013, Enacting European citizenship, 
Cambridge: Cambridge University Press.  
54 Diez, Thomas, 1999, s. 605. 
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rättigheter. Jag utvecklar detta mer i nästa kapitel och tydliggör där även 
vilka konsekvenser detta får, vad beträffar den gemensamma identitet som 
medborgarskapsforskningen anser vara ett avgörande element för med-
borgarskap, vid sidan av gemensamma rättigheter. Jag vill också klargöra 
att medborgarskapspolitiken behöver identifieras eller snarare konstrue-
ras, eftersom den inte utgjorde ett officiellt politikområde i EG/EU förrän 
1993, då den dök upp som sådan i de Europeiska gemenskapernas bulle-
tin.55 Jag har utgått från de utmaningar som karaktäriserar dagens EU-
medborgarskapspolitik och sedan arbetat bakåt i tiden för att spåra villko-
ren för dagens utmaningar. Det innebär att jag satt ihop olika slags med-
borgarskapsrelaterad politik som anknyter till rörlighet. 

Tillvägagångssättet kan beskrivas som behäftat med en genealogisk 
känslighet, såtillvida att intresset ligger vid nutidens historia snarare än vid 
en historia om det förflutna.56 Det innebär att man startar i nuet för att 
spåra de möjliggörande villkoren för utformningen av detta nu som vi 
erfar.57  

Genealogi kan förstås som en metod eller en strävan att historisera nu-
tidens uppfattningar, vilka inte sällan uppfattas som nödvändiga, naturliga 
eller tidlösa.58 Som Jens Barthelson uttrycker det i sin studie om suveräni-
tet: ”en genealogi har inte som uppgift att berätta vad som egentligen 
hände i det förflutna, utan att beskriva hur nutiden blev logiskt möjlig.”59 

Min historiska studie har en del gemensamt med den genealogiska me-
toden genom att det är en historisk studie som vänder sig till historien om 

55 Europeiska gemenskapernas bulletin och sedermera Europeiska unionens bulle-
tin redogjorde för verksamheterna inom kommissionen och gemenskapens andra 
institutioner. Den utgavs av kommissionens generalsekretariat fram till augusti 
2009.  
56 Foucault, Michel, 1979, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, London: 
Penguin, (trans. Alan Sheridan), s. 31. 
57 Foucault, Michel, 1988, “The Concern for Truth”, i Kritzman, Lawrence D. 
(red.), Michel Foucault: Politics, philosophy, culture. Interviews and other writ-
ings, 1977-1984, New York: Routledge, (trans. Alan Sheridan), s. 266. Se även 
Koopman, Colin, 2013, Genealogy as Critique. Foucault and the Problems of 
Modernity, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, s. 34. 
58 Dean, Mitchell, 1992, “A genealogy of the government of poverty”, Economy 
and Society, Vol. 21, No. 3, s. 216; Dean, Mitchell, 1994, Critical and Effective 
Histories, London: Routledge, s. 52. 
59 Bartelson, Jens, 1995, A Genealogy of Sovereignty, Cambridge: Cambridge 
University Press, s. 7. 
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EU:s medborgarskapande, inte för dess egen skull, utan för att belysa nå-
got som förblir problematiskt för detta medborgarskapande idag och som 
”lär oss att se det vi vet på ett nytt sätt.”60  

När jag i kapitel 3 vänder mig till primärkällorna handlar det om att 
förstå: ”Vad hände där och då som gjorde att det blev så här nu?”61 Det 
vore dock missvisande att säga att det här är en Foucault-inspirerad av-
handling, eller att avhandlingen studerar EU-medborgarskapets genealogi. 
Foucault beskriver den genealogiska metoden som något som inte söker 
efter ”ett ursprung”,62 utan utgår istället ifrån ”det unika och singuljära 
på de platser där det finns en tendens att tala om en historisk beständig-
het.”63 Avhandlingen erbjuder ingen historisk analys som utgår ifrån att 
EU:s medborgarskapande är en progressiv kraft, alltså något som per defi-
nition leder till ett bättre och mer inkluderande medborgarskap. Jag vill 
dock belysa det EUropeiska medborgarskapets inneboende problem, i 
någon mån dess ursprung och hur det sedan har utvecklats. Här anknyter 
avhandlingen metodologiskt till Margaret Somers mer eklektiska grepp, 
som hon kallar för ”problem-driven history of the present”.64  

Jag argumenterar i avhandlingen för att EU:s medborgarskapande än 
idag är mer kopplat till marknadsintegration än till idén om EUropeisk 
demokrati, men även för att rörlighetsimperativet redan från början an-
passades efter en annan logik, som idag fortsätter att destabilisera detta 
medborgarskap. Avhandlingen studerar EU-medborgarskapet genom att 
problematisera ”kontaktytor där insidan och utsidan sammanstöter och 
destabiliserar varandra.”65 

Förutsättningarna för utvecklingen av EU:s medborgarskap bygger på 
de första val som gjordes i grundfördraget. Även om fördragsförfattarnas 

60 Beronius, Mats. 1991, Genealogi och sociologi: Nietzsche, Foucault och den 
sociala analysen, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, s. 34. 
61 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, s. 17. 
62 Foucault, Michel, 1984, “Nietzsche, Genealogy, History”, i Rainbow, Paul 
(red.), The Focault Reader, New York: Pantheon Books, s.77. 
63 Foucault, Michel, 1991, ”Questions of Method” i Burchell, Graham, Gordon, 
Colin & Miller, Peter (red.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality, 
Chicago: University of Chicago Press, s.76. 
64 Somers, Margaret R., 2008, Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, 
and the Right to Have Rights, Cambridge: Cambridge University Press, s. 9f. 
65 Isin, Engin F., 2002, Being Political: Genealogies of Citizenship, Minneapolis, 
Minn.: University of Minnesota Press, s. 3.  

36  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



intentioner inte var en avsiktlig institutionell utformning när de formule-
rade artiklarna om den fria rörligheten har dessa beslut haft, och fortsätter 
att ha, en bestående inverkan på möjligheterna för, och innehållet av detta 
medborgarskap. Jag följer således historiskt EU:s problem med att skapa 
ett medborgarskap utifrån fri rörlighet över nationella gränser. Jag under-
söker hur den fria rörligheten har utvecklats och medfört en ständig kate-
gorisering av olika subjekt i förhållande till rörlighet och mobilitet. Av-
handlingen påtalar EU:s ”glömda” koloniala historia. Mitt bidrag är att 
börja just där, att visa på den nödvändiga betydelsen av att inkludera det 
koloniala projektet för att kritiskt kunna analysera EU:s medborgarskap-
ande från Romfördraget och framåt. Detta angreppssätt ger oss bättre 
möjligheter att förstå fri rörlighet-säkerhetsproblemet och förstå hur kate-
goriseringen av människors rörlighet i förhållande till nationalitet kan ha 
olika men sammankopplade bottnar.  

Material 
Mitt urval begränsar sig främst till dokument från regeringsförhandlingar, 
kommissionen, rådet, Europeiska rådet och domstolen, vilka alla varit 
avgörande för EU-medborgarskapets framväxt i relation till regleringen av 
den fria rörligheten. Som nämndes tidigare var vissa dokument självklara 
då de explicit berörde medborgarskap; andra har granskats som en följd 
av nya vägar för tolkning, som blev urskiljbara när jag arbetade bakåt i 
tiden för att spåra villkoren för dagens utmaningar. I kapitel 3 har jag inte 
haft många sekundärkällor att tillgå för att stödja min analys av pri-
märkällorna gällande den koloniala frågan, medan andra frågor rörande 
den fria rörligheten för arbetskraft är väldokumenterade i sekundärlittera-
turen. Att forskningen försummat de dokument jag själv använder är an-
märkningsvärt. En del av litteraturen studerar nämligen samma tidsperiod 
och hänvisar till andra dokument som klassificerats tillsammans med de 
jag funnit i EU:s historiska arkiv i Florens om Romfördragsförhandlingar-
na. EU:s historiska arkiv är dock inte uttömmande så det är svårt att få en 
uppfattning om hur mycket dokument relaterade till förhandlingarna som 
saknas. Jag har dessutom valt att enbart söka i EU:s historiska arkiv och 
inte i de olika medlemsstaternas arkiv som rör Romförhandlingarna och 
den fria rörligheten.  

Jag förmodar att de nationella arkiven hade kunnat ge en mer uttöm-
mande bild av hur medlemsstaterna såg på den koloniala problematiken 
och på hur medborgare/undersåtar från de koloniala territorierna skulle 
inlemmas, eller inte, i det system för fri rörlighet för arbetskraft som den 
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Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) etablerade. Även motståndet 
mot en sådan inkludering hade kunnat beskrivas bättre om jag hade sökt i 
nationella arkiv. De nationella arkiven hade säkerligen kunnat ge en mer 
komplex bild av de olika nationella bevekelsegrunderna för att acceptera 
en gemensam reglering av den fria rörligheten för arbetskraft. Detta är 
alltid ett problem för EU-forskningen, hur den tar in, eller inte tar in, den 
nationella nivån i sina studier av EU. Här skiljer jag mig inte från annan 
EU-forskning om den fria rörligheten. Beslutet att öppna arkiven från 
förhandlingarna om Romfördraget togs 1994. De historiska arkiven i 
Florens har upprättats för att ge allmänheten tillgång till över trettio år 
gamla dokument, från de olika institutionerna i de europeiska gemenskap-
erna – Europeiska kol och stålgemenskapen (EKSG), Europeiska atome-
nergigemenskapen (Euratom) och den Europeiska ekonomiska gemen-
skapen (EEG) – med undantag för dokument från domstolen. Detta inne-
bär att dokument som rör Maastricht och framåt först kommer att in-
lemmas i arkiven 2023.  

I kapitel 4 och 5 hade jag således inte samma möjlighet att ta hjälp av 
arkivmaterial om den fria rörligheten, EU:s medborgarskap och migrat-
ionspolitiken. Däremot går många dokument ändå att finna både i de 
olika EU-institutionernas egna arkiv och i sekundärkällorna. Andra vik-
tiga dokumentresurser står att finna i de elektroniska arkiv som upprättats 
av Statewatchs europeiska centrum för kontroll och dokumentation om 
rättsliga och inrikes frågor i EU samt i arkivet för europeisk integration 
(AEI), som samlat in en mängd viktiga historiska officiella EG- och EU-
dokument på olika politikområden. AEI kompletterar de dokument som 
går att finna på EU:s webbplatser genom att sträcka sig längre bakåt i 
tiden.  

Det empiriska materialet som används i kapitel 4 och 5 består således 
av dokument som alltid varit offentliga, såsom fördragstexter, rådsslutsat-
ser, dokument från regeringskonferenser, sekundärlagstiftning, kommiss-
ionens KOM- och SEK dokument, dess årliga och generella rapporter, 
vitböcker, parlamentsfrågor och domstolens avgöranden, samt dokument 
som öppnats för offentligheten efter 30 år, liksom dokument som av olika 
skäl har ”läckt ut” trots att de 30 åren inte har passerat. Det är ett bety-
dande och omfattande empiriskt material jag har haft till mitt förfogande. 

Jag har specifikt avgränsat mig till EU:s medborgarskapspolitik i förhål-
lande till den fria rörligheten och migrationspolitik. Av den enkla anled-
ningen att detta område täcker och glider in i andra frågor, har jag även 
blivit tvungen att göra avgränsningar för att inte förlora fokus på det pro-
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blem jag främst vill ägna mig åt. Jag gör inga anspråk på att täcka alla 
delar av EU:s medborgarskapspolitik i form av socialpolitik, kulturpolitik, 
”demokratiseringssträvanden” eller hela det asyl- och migrationspolitiska 
området.  
 
Avhandlingens upplägg 
I kapitel 2 (”Medborgaren och migranten”) diskuteras medborgarskap 
som teoretiskt begrepp i EU-kontexten. Här beskriver jag medborgarskap-
ets externa dimension, hur frågan om det koloniala arvet och åtskillnaden 
mellan ”medborgare” och ”koloniala subjekt” har implikationer för da-
gens EU-medborgarskap samt hur vi kan förstå relationen mellan medbor-
garskap och säkerhet. Hela kapitlet kretsar på olika sätt kring hur EU:s 
medborgarskapande handlar om problematiken kring människors rörlig-
het. Kapitel 3 (”Medborgaren tar form: från migrant till gemenskapsarbe-
tare”) rör Romfördraget och dess implementering. Här analyseras hur 
migranter förvandlades till gemenskapsarbetare (så kallade Community 
workers) samt de problem och konsekvenser som följde av denna utveckl-
ing, bland annat med anledning av att flera av den Europeiska ekono-
miska gemenskapens (EEG) ursprungliga medlemsstater fortfarande hade 
kolonier. Kapitel 4 (”Den gränslösa medborgaren och de begränsade mi-
granterna: säkerställandet av den inre marknaden”) rör tiden från 70-talet 
fram till Maastrichtavtalet. Här analyseras relationen mellan diskursför-
ändringen på migrationsområdet som startade i mitten av 70-talet (det 
som sedermera kom att bli Schengenprocessen), där migration i allt högre 
utsträckning ramades in som ett säkerhetsproblem, och EU-
medborgarskapets tillblivelse med de rättigheter som denna status möjlig-
gjorde. Kapitel 5 (”Den (o)säkra medborgaren i ett område med Frihet, 
Säkerhet och Rättvisa”) rör tiden efter Amsterdamfördraget. Här analyse-
ras hur de samtida förändringarna på politikområdet ”frihet, säkerhet och 
rättvisa” påverkar relationen mellan frihet och säkerhet och vilka konse-
kvenser dessa förändringar får, dels för hur EU-medborgarskapet formule-
ras och uppfattas, dels för tredjelandsmedborgares ställning och för synen 
på mobilitet. Avhandlingens avslutande kapitel 6 (”EU:s medborgarskap-
ande som en autoimmun process?”) rekapitulerar avhandlingen och sätter 
de dagsaktuella processerna och kriserna i relation till avhandlingens pro-
blem och bidrag. Centralt här blir alltså att diskutera vad denna utveckl-
ing betyder för särskiljandet mellan fri rörlighet och migration, och där-
med för EU-medborgarskapet.  
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Kapitel 2 Medborgaren och migranten 
 
 
 

 

And yet, citizenship remains problematic precisely because its accomplish-
ments are almost always realized in a highly unequal – indeed, exclusionary 
fashion.66  

 

To put it in a word, the colonial heritage is the persistence of the empty 
place of the subject, forming the shadow cast by the citizen in the space of 
sovereignty. This place has been preserved beyond the process of decoloni-
zation (whose limits and illusions, moreover, need to be examined.)67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

66 Nyers, Peter, 2008, “Introduction”, i Nyers, Peter (red.), Securitizations of Citi-
zenship, London: Routledge, s. 1. 
67 Balibar, Étienne, 2004, We the people of Europe? Reflections on transnational 
citizenship, Princeton: Princeton University Press, s. 40. 
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I detta kapitel kommer jag att presentera hur min avhandling kan placeras 
in i aktuell forskning om medborgarskap, det koloniala arvet och synen på 
säkerhet. Jag kommer särskilt att lyfta fram hur min problematisering av 
processen omkring medborgarskapande kräver en specifik analys, som 
skiljer sig från tidigare forskning och där jag för in rörlighet och säkerheti-
sering som centrala begrepp.  

I slutet av 70-talet förklarades medborgarskapsbegreppet ha fallit i 
glömska hos politiker och inom samhällsvetenskapen. Uppfattningen att 
T. H. Marshalls arbete68 gett en allomfattande definition av medborgar-
skapet, som en successiv utveckling av rättigheter i den moderna national-
staten, hade lett till ett minskat akademiskt intresse för begreppet.69  

Den utvecklingslogik som Marshall målade upp för medborgarskapet 
gick från förvärvandet av civila rättigheter till politiska rättigheter och 
därefter sociala rättigheter. Varje ny kategori av rättigheter innebar en ny 
aspekt av medborgarskapet, och hade, enligt Marshall, uppnåtts med den 
föregående som bas. Det civila medborgarskapet, omfattande äganderät-
ten, rätten till sin egen person, yttrandefrihet och åsiktsfrihet, utvecklades 
på 1600-talet som svar på absolutismen. Det institutionaliserades därefter 
genom utveckling av domstolsväsendet, habeas corpus och individuella 
juridiska rättigheter till en rättvis rättegång. Det politiska medborgarskap-
et handlar om rätten att delta i den politiska styrelsen och utvecklades på 
1700- och 1800-talet genom den parlamentariska demokratins framåt-
skridande. Här handlade det inte om en juridisk förankring av rättigheter 
utan om en politisk, i parlamentet. Det politiska medborgarskapet institut-
ionaliserades genom det parlamentariska systemet med konkurrerande 
partier. Det sociala medborgarskapet utvecklades på 1900-talet genom att 
välfärdsstaten lindrade den sociala ojämlikhet kapitalismen skapade, och 
medförde en ekonomisk grundtrygghet för alla medborgare genom rättig-
heter i form av social välfärd. Marshalls modell uttrycker således ett när-
mande mellan liberalismen och socialdemokratin. Marshalls sociala med-

68 Marshall, Thomas H., (1964) 1991, ”Medborgarskap och klass”, i Marshall, 
Thomas H., Idéer om reformism, Stockholm: Tidens förlag, (översättn. Lars G. 
Larsson).  
69 van Gunsteren, Herman, 1978, ”Notes on a theory of citizenship”, i Birnbaum, 
Pierre (red.), Democracy, Consensus and Social Contract, London: Sage; van Gun-
steren, Herman, 1998, A Theory of Citizenship: organizing plurality in contempo-
rary democracies, Boulder: Westview Press. 
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borgarskap och dess juridifiering inom ramen för välfärdsstaten utgjorde 
”slutet på historien för medborgarskapet.”70  

Idén om att medborgarskapet nått sin slutliga destination i form av en 
”juridifierad monolit i moderna nationalstater”71 fick dock ge vika för ett 
återuppvaknat intresse i början av 90-talet, vilket rubriken The Return of 
the Citizen gjorde gällande.72 Då blev medborgarskap ett slagord hos tän-
kare längs hela det politiska spektret. Den akademiska litteraturen om 
medborgarskap såg ett uppsving, och samlade forskare från en rad olika 
discipliner, vilket inte minst starten för den nya tidskriften Citizenship 
Studies var ett resultat av. Förklaringarna till detta nyvunna intresse står 
att finna i samhällsutvecklingen från 90-talet och framåt, präglad av sjun-
kande valdeltagande i ”stabila demokratier”, nationalismens återuppvak-
nande, det mångkulturella samhällets utmaningar i Västeuropa, välfärds-
statens nedmontering och nyliberalismens utbredning. Medborgarskap 
blev ett användbart begrepp för att förhålla sig till tidens politiska och 
sociala problem.  

Inom ramen för statsvetenskaplig forskning73 var 90-talets nyvakna in-
tresse också betingat av en pågående politisk-teoretisk diskussion om rätt-
visa och grupptillhörighet – 70- respektive 80-talets kanske mest centrala 
begrepp inom politisk filosofi. Debatten om medborgarskap har här do-
minerats av den normativa politiska teorin och begreppet har utgjort en 
arena för kontroverser mellan liberaler och kommunitarister. Diskussion-
en om medborgarskap sammanfattas ofta med konstaterandet att begrep-

70 van Steenbergen, Bart, 1994, ”The Condition on Citizenship: an Introduction”, i 
van Steenbergen, Bart (red.), The Condition of Citizenship, London: Sage, s. 3.  
71 Everson, Michelle & Preuβ, Ulrich, 1995, “Concepts, Foundations, and Limits 
of European Citizenship”, ZERP Diskussionspapier 2/95, Bremen: Zentrum für 
Europäische Rechtspolitik, s. 33.  
72 Kymlicka, Will & Norman, Wayne, 1994, “Return of the Citizen: A Survey of 
Recent Work on Citizenship Theory”, Ethics, Vol. 104, No. 2, s. 352-381. 
73 Vissa hävdar att medborgarskap, i anglosaxisk statsvetenskaplig forskning, 
numera räknas till ett av disciplinens mest strategiska begrepp, överordnat begrepp 
som “klass” och “demokrati”. Se till exempel Vogel, Ursula & Moran, Michael, 
1999,”Introduction”, i Vogel, Ursula & Moran, Michael (red.), The Frontiers of 
Citizenship, Basingstoke: MacMillan. 
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pet medborgarskap har två konstitutiva element: rättigheter och identitet, 
(eller tillhörighet).74  

Marshalls medborgarskapsmodell har även kritiserats. Många femi-
nister utmanade Marshalls analys för dess exklusiva fokus på klass, dess 
omedvetenhet om könsojämlikhet och dess etnocentrism.75 Marshalls ut-
vecklingsstadier av medborgarskapet föreslog mer av ett ideal än en verk-
lighet på många platser, och för många människor. Hans universella kro-
nologi var tydligt anpassad till en omskriven brittisk kontext, i en viss tid 
och rum. Den medborgarskapshistoria han beskriver är, nästan uteslu-
tande, den som kulminerar i den vita, manliga arbetarklassens samhällsin-
korporering i industrialismens och efterkrigstidens Storbritannien. Det är, 
som Nabila Kabeer påpekar, ”en redogörelse för ett samhälle utan impe-
rium” och Marshall nämner inget om ”rättigheterna för dem vars mark 
koloniserades, vars livsstil stördes och vars mänsklighet förolämpades av 
de imperialistiska krafter bland vilka Storbritannien var framstående un-
der den tidsperiod som Marshall beskriver.”76  

Medborgarskapsdebatten har även, i förhållande till Marshalls arbeten, 
talat om möjligheter till social förändring. Här har ett sociologiskt per-
spektiv varit framträdande.77 Föreställningen om att medborgarskap en-
bart är en juridisk status har ifrågasatts och breddats för att även inlemma 
frågor om politiskt, socialt och kulturellt erkännande samt om ekonomisk 
omfördelning. Gemensamt för dessa nya perspektiv är ifrågasättandet av 
hur grunderna för medlemskap i den politiska gemenskapen, demos, upp-

74 Delanty, Gerard, 2002a; Medborgarskap i globaliseringens tid, Lund: Studentlit-
teratur; Soysal, Yasemin. 1994, Limits of Citizenship, Chicago: University of Chi-
cago Press; Shaw, Jo, 1997; Kymlicka, Will & Norman, Wayne, 1994.  
75 Pateman, Carole, 1989, The Sexual Contract, Stanford: Stanford University 
Press; Young, Iris Marion, 1989, “Polity and Group Difference: A Critique of the 
Ideal of Universal Citizenship”, Ethics, Vol. 99, No 2, s. 250-274; Vogel, Ursula, 
1994, ”Marriage and the boundaries of citizenship”, i van Steenbergen, Bart (red.), 
The Condition of Citizenship, London: Sage; Fraser, Nancy & Gordon, Linda, 
1994, “Civil Citizenship Against Social Citizenship? On The Ideology Of Con-
tract-Versus-Charity”, i van Steenbergen, Bart (red.), The Condition of Citizen-
ship, London: Sage; Lister, Ruth, 1997, Citizenship. Feminist Perspectives, Basing-
stoke: Macmillan; Yuval-Davis, Nira, 1997, Gender & Nation, London: Sage. 
76 Kabeer, Nabila, 2002, “Citizenship and the boundaries of the acknowledged 
community: identity, affiliation and exclusion”, IDS Working Paper 171, Institute 
of Development Studies, Brighton, Sussex, s. 7. 
77 Turner, Brian, 1993,”Contemporary Problems in the Theory of Citizenship”, i 
Turner, Brian (red.), Citizenship and Social Theory, London: Sage. 
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rättas och vidmakthålls och där medborgarskapsdiskursen blir central för 
demokratiteorin.78  

Vid sidan av medborgarskapsanalysens ”ökade komplexiteter”, har 
även dess ”ökade kontexter” lyfts fram.79 Den nationalstatliga grund på 
vilken medborgarskapet vilar utmanas av sociala, politiska och ekono-
miska processer såsom migration, globalisering och europeisk integration. 
Därav ifrågasättandet av att den nationella nivån skulle utgöra medbor-
garskapsteorins enda eller främsta analysnivå, vilket utvecklingen av be-
grepp som postnationellt, transnationellt och kosmopolitiskt medborgar-
skap vittnar om.80 Medborgarskap är således ett omtvistat begrepp81 med 
en stark normativ dimension; det är positivt laddat, vilket förklarar dess 
politiska attraktionskraft.  

Jag kommer nedan redogöra för min egen ingång i den akademiska ter-
räng som EU-medborgarskapet föranlett. Även om syftet med avhandling-
en är mer pragmatisk än radikalt begreppsmässig, bygger analysen på, och 
bidrar till, en kritisk diskussion om medborgarskap. Jag använder termen 
medborgarskapande för att tala om den process varigenom medborgarna 
skapas och regleras via rörlighet. I sin bok The Will to Empower: De-
mocratic Citizens and Other Subjects, framhåller Barbara Cruikshank att 
”medbogare föds inte, de skapas.”82 Hon diskuterar uppdelningen mellan 
medborgare och ”subjekt”.83 Subjekt förstås som underställd makten och 
är därför motsatsen till den demokratiska medborgaren, som har befogen-
heter och ses som kapabel att agera för sitt eget bästa. Hon argumenterar 

78 Delanty, Gerard, 2002a. 
79 Roche, Maurice, 2002,”Social Citizenship: Grounds for Social Change”, i Isin, 
Engin F. & Turner, Bryan S. (red.), Handbook of citizenship studies, London: 
Sage, s. 72f. 
80 Soysal, 1994; Habermas, Jürgen, 2000, Den postnationella konstellationen, 
Uddevalla: Daidalos; Bauböck, Rainer, 1994, Transnational citizenship: member-
ship and rights in international migration, Aldershot: Elgar Publishing; Linklater, 
Andrew, 1998b, “Cosmopolitan citizenship”, Citizenship Studies, Vol. 2, No. 1, s. 
23-41; Delanty, Gerard, 2002a.  
81 van Gunsteren, Herman, 1978; Somers, Margaret R., 1994, “Rights, Relational-
ity and Membership: Rethinking the Making and Meaning of Citizenship, Law & 
Social Inquiry, Vol. 19, No. 1, s. 63-114. 
82 Cruikshank, Barbara, 1999, The Will to Empower: Democratic Citizens and 
Other Subjects, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, s. 3. 
83 De engelska och franska termena subject respektive sujet är mer mångtydiga än 
svenskans subjekt. På engelska och franska används ordet även för undersåte.  
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för att medborgare och subjekt inte är motsatser. Medborgarna görs och 
blir därför ”ett subjekt för makten även när de blir medborgare.”84 Cruik-
shank understryker således att medborgaren kan ses som en ”effekt av och 
ett instrument för politisk styrning snarare än som en deltagare i politi-
ken”.85 En annan aspekt av motsatsparet, som Cruikshank inte problema-
tiserar, är dess koloniala historia.86 Detta möjliggör en delvis annorlunda 
problematisering av uppdelningen mellan medborgare och ”subjekt” när 
fokus är, som i den här avhandlingen, medborgarskapande i termer av 
kategorisering av människor i förhållande till rörlighet.  

EU:s medborgarskapande 
Att EU-medborgarskapet är ett forskningsobjekt med stor dragningskraft 
är inte konstigt. Ungefär samtidigt som EU-medborgarskapet gjorde entré 
i fördragstexten blev medborgarskap ett högaktuellt begrepp inom sam-
hällsvetenskapen. De frågor som medborgarskapsforskningen intresserade 
sig för såsom rättigheter, identitet, deltagande, omfördelning och national-
statens försvagade roll sammanföll och diskuterades i och genom EU-
medborgarskapet.87 För en del framstod EU-medborgarskapet som revo-
lutionerande till sin karaktär, då dess räckvidd sträcker sig bortom nat-
ionalstaten och därmed betingar en separation mellan det sedan länge gifta 
paret nationalitet och medborgarskap.88 Juridiskt handlar medborgarskap 

84 Cruikshank, Barbara, 1999, s. 20. 
85 Op. cit., s. 5.  
86 Mamdani, Mahmood, 1996, Citizen and subject: contemporary Africa and the 
legacy of late colonialism. Princeton: Princeton University Press; Balibar, Étienne, 
1992, “Sujets ou citoyens: Pour l’égalité”, i Balibar, Étienne, Les frontières de la 
démocratie, Paris: La Découverte. 
87 Se till exempel Meehan, Elizabeth, 1993; Lehning, Percy Behning, 1999, “Euro-
pean Citizenship: Towards a European Identity?”, Working Paper Series in Euro-
pean Studies, Vol. 2, No. 3; Eder, Klaus & Giesen, Bernhard (red.), 2004, Europe-
an citizenship between national legacies and postnational projects, Oxford: Oxford 
University Press. 
88 Det här är ett genomgående tema i litteraturen om det EUropeiska medborgar-
skapet. Se till exempel Balibar, Étienne, 2004; Habermas, Jürgen, 1992, ”Citizen-
ship and National Identity: Some reflections on the Future of Europe”, Praxis 
International, Vol. 12, No. 1, s. 1-19; Shaw, Jo, 1997, “Citizenship and the Union: 
Towards a Post-National Membership?”, Jean Monnet Working Papers, Harvard 
Law School; Olsen, Espen D.H, 2012, Transnational Citizenship in the European 
Union: past, present, and future, London: Continuum. 
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om relationen mellan individ och stat. Medborgarskap har hittills förutsatt 
en stat. EU-medborgarskapet kom därför att resa frågan om vad EU är 
eller vad det håller på att utvecklas till, både i termer av föreställd gemen-
skap och som statsrättslig entitet. Som nämndes i kapitel 1 finns flera 
olika sätt att beskriva både utvecklingen mot ett EU-medborgarskap och 
vad detta medborgarskap innebär, dess möjligheter och begränsningar.  

Ett sätt att beskriva EU-medborgarskapet är genom att just lägga hu-
vudfokus vid den potentiella skilsmässan mellan nationalitet och medbor-
garskap och resonera om dess postnationella potential. I det här samman-
hanget understryks att, på samma sätt som det nationella medborgarskap-
et lade grunden för den moderna nationalstatens framväxt, utgör EU-
medborgarskapet grunden för en postnationell ordning där avterritori-
aliserade former av medlemskap växer fram.89 Det nationella medborgar-
skapet är inte längre ett adekvat begrepp för att grunda en klarsynt berät-
telse om medlemskap. Enligt Yasemin Soysal har denna förvandling av 
medborgarskap från rättigheter och skyldigheter för medlemmarna till 
krav ställda av deltagarna (oavsett medborgarskap/medlemskap) redan 
skett. Det visar sig i fråga om hur många ”invandrare” handlar och blir 
behandlade i europeiska länder. Med andra ord kan medborgarskap under 
vissa omständigheter inte skilja mellan medlemmar och icke-medlemmar 
längre. Soysal menar att EU-medborgarskapet förkroppsligar det postnat-
ionella medlemskapet i dess mest genomarbetade juridiska form. Även om 
tredjelandsmedborgare, EU:s största migrantgrupp, inte omfattas kan de 
ställa krav på likabehandling med hänvisning till olika juridiska instru-
ment.90 Den föreställda gemenskapen i detta framväxande postnationella 
system skulle komma att bygga på Jürgen Habermas idé om medborgar-
nas ”konstitutionella patriotism”. Vad som fattas EU är, enligt Habermas, 
ett konstitutionellt etos som stipulerar de gemensamma rättigheter och de 
principer som sedermera kan utgöra det sammanhållande kittet i den nya 
medborgargemenskapen.  

Lite på liknande sätt argumenterar Gerard Delanty. Han menar att, ef-
tersom en kollektiv europeisk identitet inte kan bygga på språk, religion 
eller nationalitet utan att detta ger upphov till svåra motsättningar och 

89 Soysal, Yasemin, 1994; Habermas, Jürgen, 2000; Delanty, Gerard, 1996a, Eu-
ropa - idé, identitet, verklighet, Göteborg: Daidalos; Curtin, Deirdre, 1997, Post-
national democracy: the European Union in search of a political philosophy. The 
Hague: Kluwer Law International. 
90 Soysal, Yasemin, 1994, s. 148f. 
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konflikter, är medborgarskapet en möjlig utväg.91 Han argumenterar för 
en omvärdering av Europatanken baserat på strävan efter ett postnation-
ellt medborgarskap utifrån en inkluderande multikulturalism och mänsk-
liga rättigheter samt autonomi och deltagande. Detta, hävdar han, är det 
enda sättet att komma förbi den splittrande och exkluderande etnokultur-
alism som han ser som inneboende både i traditionella modeller av nation-
ell identitet och i samtida versioner av europeisk identitet.92 

När EU-forskningen ska beskriva EU påpekas ofta att det inte är fråga 
om framväxten av en stat, utan att EU som sådant istället undergräver den 
nationalstatliga ordningen som nu får lämna plats åt ett komplext styr-
ningssystem på flera nivåer (multilevel governance).93 EU beskrivs här som 
ett nästan mystiskt väsen94, ett oklart projekt som ständigt förändras och 
utvecklas: ”a polity in the making” med ett populärt begrepp inom EU-
forskningen. Här blir EU-medborgarskapet en del av denna process. Vis-
serligen framhålls ofta EU-medborgarskapets brister, både vad gäller soci-
ala rättigheter och exkluderandet av TLM (tredjelandsmedborgare),95 men 
ofta från en, ibland outtalad, ståndpunkt att detta nya medborgarskap 
likväl representerar en inkluderande och därmed positiv kraft med tiden 
på sin sida. Den här sortens processtänkande innefattar ofta en underför-
stådd teleologi om framsteg.  

Den externa dimensionen 
Mitt fokus i avhandlingen ligger vid en mindre utforskad aspekt av EU:s 
medborgarskapande, nämligen som reglering och kategorisering av rörlig-
het. Jag talar visserligen om en process men utan att förutsätta en progres-
siv utvecklingslinje där nya grupper i befolkningen successivt omfattas av 
EU-medborgarskapets skydd eller där rättigheterna utökas i Marshalliansk 
anda. Jag har istället valt att fokusera på EU-medborgarskapet som ett 

91 Delanty, Gerard, 1996a, s. 31. 
92 Op. cit., s. 209ff. 
93 Wallace, William & Wallace, Helen (red.), 2000, Policy-Making in the Europe-
an Union, Oxford: Oxford University Press.  
94 Kallad en hybrid i Gilbert, Mark, 2003, Surpassing realism: the politics of Euro-
pean integration since 1945, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield; en icke-stat i 
Wiener, Antje, 1998; postmodern i Caporaso, James A., 1996, “The European 
Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern?”, Journal of 
Common Market Studies, Vol. 34, No. 1, s. 29-52.  
95 O’Leary, Siofra, 1996; Kostakopoulou, Theodora, 2001. 
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heterogent utrymme, som i vissa avseenden påminner mer om koloniala 
logiker än om enhetliga medborgarskapshistorier som fått karaktärisera 
Västeuropa.96  

Både Linda Bosniak och, allra främst, Barry Hindess har ifrågasatt 
medborgarskapsforskningens fokus på medborgarskapets interna dynamik 
och progressiva utveckling.97 Hindess påpekar att denna interna syn är 
“den uppfattning om medborgarskap som lyfts fram i Marshalls skildring 
av de civila, politiska och sociala aspekterna av medborgarskap i sam-
hällen i det moderna väst.”98 Detta karaktäriserar, som jag påpekat tidi-
gare, även litteraturen om EU-medborgarskapet där medborgarskap 
främst uppfattas som ”ett komplext paket av rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer enskilda på grund av deras medlemskap eller deltagande i 
den berörda polityn.”99 Här fokuserar man på sådant som på ett eller 
annat sätt härrör ur frågan om vad ett medborgarskap, som sträcker sig 
bortom nationalstaten, innebär för den traditionella uppfattningen om 
medborgarskap. Hindess hävdar dock att det är minst lika viktigt att re-
flektera över medborgarskapets externa dimension som över dess interna: 

 

This involves consideration not just of the role of citizenship in bringing to-
gether members of particular subpopulations and promoting some of their 
interests, but also of the effect of rendering the larger populations governa-
ble by dividing it into subpopulations consisting of citizens of discrete, po-
litically independent and competing states.100  

 
Om den interna synen på medborgarskapet tenderar att teoretisera med-
borgarskap i termer av rättigheter, deltagande och identitet som utlovar en 
viss jämlikhet och solidaritet, så innebär medborgarskapets externa di-
mension en identitetsmarkör. Denna möjliggör differentiering och exklu-

96 Chatterjee, Partha, 2004, The politics of the governed: reflections on popular 
politics in most of the world, New York: Columbia University Press, s. 36f. 
97 Bosniak, Linda, 2006, The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary 
Membership, Princeton: Princeton University Press, s. 2ff; Hindess, Barry, 2000, s. 
1486. 
98 Ibid. 
99 Op. cit., s. 1487. 
100 Op. cit., s. 1488. 
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dering, vilket motiverar och rättfärdigar en mängd olika inskränkningar 
och regleringar av rättigheter, rörlighet, interaktioner och resurser.  

Medborgarskap innebär, enligt Hindess, ett godkännande och upp-
muntrande av en viss form av rörlighet och interaktioner mellan de som 
ingår i medborgarskapsgemenskapen samtidigt som det försvårar andras 
rörlighet. Medborgarskap är ett helt avgörande instrument för att reglera 
rörlighet från ett nationellt territorium till ett annat. Genom medborgar-
skapet uppmuntras stater att diskriminera de icke-medborgare som passe-
rar eller har bosatt sig inom deras nationella gränser. Hindess påpekar att 
rörligheten inom stater framställs som av en helt annan karaktär än den 
över nationella gränser.101 På liknande sätt argumenterar även John Tor-
pey i sin bok om passets historia. Han framhåller hur medborgarskap är 
ett viktigt redskap i staters exklusiva kontroll över de lagliga migrations-
medlen, då medborgarskap tillgodoser behovet av att reda ut ”vem som är 
vem” och ”vad som är vad” när stater reglerar rörlighet över gränser.102 
Vi får anledning att återkomma till Torpey i senare kapitel, när jag disku-
terar hemmahörande och rörlighet.  

Det är genom medborgarskapets externa dimension som avhandlingen 
problematiserar EU:s medborgarskapande, då EU-medborgarskapet utma-
nar och omförhandlar de nationella medborgarskapens externa dimension. 
Det vill säga, EU:s medborgarskapande analyseras här som en process för 
att bringa ordning kring ”vem som är vem” och ”vad som är vad”, när en 
mängd nationella medborgarskap ska samexistera innanför en ny medbor-
garskapsregim med nya gränser. Vem är EU-medborgare och vem är mi-
grant, vad är fri rörlighet och vad är migration? Hindess fokuserar på den 
medborgarskapslogik som han betecknar ”den internationella förvaltning-
en av befolkningar”,103 i vilken stater uppfattas som suveräna i frågan om 
reglering av rörlighet. Han kopplar denna medborgarskapslogik till det 
koloniala projektets styrning av icke-västerländska befolkningar. 

101 Op. cit., s. 1494f. 
102 Torpey, John, 2000, The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship 
and the State, Cambridge: Cambridge University Press, s. 6. Han förklarar: “The 
point here is obviously not that there is no unauthorized (international) migration, 
but rather that such movement is specifically “illegal”; that is, we speak of “ille-
gal” migration as a result of states’ monopolization of the legitimate means of 
movement.” (s. 9). Se även Torpey, John, 1997, “Coming and Going: On the State 
Monopolization of the Legitimate Means of Movement”, Center for the Study of 
Democracy, Paper Series No. 10. 
103 Hindess, Barry, 2000.  
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Hindess noterar här att samtidigt som icke-europeiska folk underställ-
des europeiska länder införlivades de också i det europeiska statssystemet 
(Westfaliska systemet). Därigenom delades världens befolkning in i delpo-
pulationer bestående av ”medborgare i västerländska stater, icke-
medborgerliga subjekt till västerländska stater, och olika resterande be-
folkningar tillhörande stater som var självständiga men inte helt accepte-
rade som en del av statssystemet.” Avkoloniseringen innebar, i sin tur, att 
områden som varit under kolonialt styre blev självständiga stater och in-
förlivades i statssystemet, vilket skapade ”ett radikalt nytt sätt att föra in 
icke-västerländska befolkningar under statssystemets styre”. ”Det var”, 
fortsätter Hindess, ”vid den här tidpunkten som medborgarskap, av ett 
mycket speciellt slag, blev hela mänsklighetens villkor.”104  

I en senare text återkommer Hindess till medborgarskapets externa di-
mension, sett ur ett kolonialt perspektiv. Han påpekar att den koloniala 
distinktionen mellan medborgare och ”koloniala subjekt” var viktig för 
att kunna administrera kolonierna och inte minst för att reglera rörlighet-
en inom de koloniala imperierna, där medborgares rörlighet skulle under-
lättas medan de koloniala subjektens rörlighet skulle begränsas. Hindess 
drar här paralleller till EU:s system för att underlätta rörligheten för sina 
medborgare och försvåra den för majoriteten av världens befolkning.105 
Det finns även andra som understryker det europeiska medborgarskapets 
koloniala arv, där fokus inte legat på dess funktion i statssystemet utan på 
den roll medborgarskapet haft för att rättfärdiga den koloniala expansion-
en utanför metropolen. Det har varit ett instrument för att reglera rörlig-
heten mellan de koloniala besittningarna och metropolen samt för att 
rangordna befolkningen i kolonierna och metropolen.106  

104 Hindess, Barry, 2003, “Responsibility for others in the modern system of 
states”, Journal of Sociology, Vol. 39, No. 1, s. 25f. 
105 Hindess, Barry, 2004a, “Citizenship for All”, Citizenship Studies, Vol. 8, No. 3, 
s. 311.  
106 Bhabha, Homi K., 1994, The location of culture, London: Routledge; Mamda-
ni, Mahmood, 1996; Balibar, Étienne, 2004; Balibar, Étienne & Wallerstein, Im-
manuel Maurice, 2002, Ras, nation, klass: mångtydiga identiteter, Göteborg: Dai-
dalos; Gilroy, Paul, 2004a, After empire: melancholia or convivial culture?, Lon-
don: Routledge; Gilroy, Paul, 2004b, Postcolonial melancholia, New York: Co-
lumbia University Press; Mezzadra, Sandro, 2006; Doty, Roxanne Lynn, 2003, 
Anti-immigrantism in western democracies: statecraft, desire, and the politics of 
exclusion, London: Routledge. 
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Det koloniala arvet? 
I sin omfattande studie av fältet beskriver Robert Young postkolonialism 
som en orientering och en form av kritisk historisk analys, som syftar till 
att identifiera och utmana koloniala logiker och varaktiga former av kol-
onial dominans i nuet.107 I likhet med Young menar jag att en postkolonial 
orientering innebär att utveckla en medvetenhet om de spår av kolonialism 
som fortlever. Det innebär också att uppmärksamma de sätt på vilka nya 
former av kategoriseringar eller exploatering förändrar koloniala logiker 
och diskurser, samtidigt som de reproducerar vissa aspekter av dessa logi-
ker och diskurser. Det betyder, att när ”vi förstår Europa som en postkol-
onial plats”, så beaktar vi hur ”Europas idé om jaget och dess styrelse-
form” fortfarande ”brottas med koloniala attityders fortsatta infly-
tande.”108 Postkolonialismen har aldrig utgjort ett homogent forsknings-
område eller teoribildning, utan kännetecknas snarare av flerstämmighet 
och ”en uppsättning relaterade perspektiv, sammanställda mot varandra, 
ibland motsägande.”109 Inom EU-studier har postkolonialismen inte haft 
något nämnvärt inflytande, varken på teoretiska diskussioner och be-
greppsanvändningen eller på empiriska studier.  

I nästa kapitel visar jag på betydelsen av den postkoloniala orientering-
en när vi studerar den historiska framväxten av den fria rörligheten för 
arbetskraft i Romfördraget, vilket också lade grunden för dagens EU-
medborgarskap. I de efterföljande kapitlen fortsätter jag att undersöka 
EU-medborgarskapets heterogena karaktär, dess utformning och tilldel-
ning av olika status för olika kategorier av människor.  

107 Young, Robert J.C., 2001, Postcolonialism: an historical introduction, Oxford: 
Blackwell. 
108 Ponzanesi, Sandra & Blaagaard, Bolette B., 2011,”In the name of Europe”, 
Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, Vol. 17, No. 
1, s. 4. 
109 Young, Robert J.C., 2003, Postcolonialism: a very short introduction, Oxford: 
Oxford University Press, s. 6f. 
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Även Étienne Balibar har utmärkt sig för sitt intresse och perspektiv när 
det gäller det koloniala arvets betydelse för att studera dagens Europa.110 
Han återkommer ofta till att föreställningen om, och upprättandet av, det 
”gemensamma” EUropeiska medborgarskapet ”inneburit att människor 
som uppfattas hemmahörande i de olika medlemsländerna inte längre är 
’helt främmande’ för varandra på det sätt som invånare från ’tredje länder’ 
är främmande för dem.”111 Symptomatiskt för denna process är att dessa 
invånare börjar kallas för ”extra-communitarian”. Detta ord hänvisar inte 
till amerikaner eller japanska turister utan precis till människor som arbe-
tar eller söker arbete i EUropa, som lever sina liv i en EUropeisk vardag 
och är del av det EUropeiska samhällsbygget. De som är del av Europa, 
men förblir utanför och ovidkommande för samma plats.112  

Balibar menar att ”det är gränsernas status som avgör själva innebör-
den i ’att vara utlänning’ snarare än det omvända. Kategorin ’utlänning’ 
upplöses därför att det inte längre finns några ’utlänningar’ med en enkel 
rättslig innebörd. Vissa blir istället ’mindre’ utländska och inte längre 
riktiga främlingar, medan andra blir ’mer’ utländska än utlänningar, de 
blir så att säga helt främmande.”113 Det är i analysen av den här processen 
som Balibar utmärker sig genom att förklara att: 

Again, there are new, unprecedented aspects in this situation, but also dis-
turbing resurgences of traditional patterns of exclusion which contradict 
the formal equality associated with the constitutions of the democratic na-
tion-states For example, the categories of “citizens” and “subjects” in colo-
nial nations manifests this contradiction, where the border was also a con-
centric double border (between the metropolis and the subjected territories, 

110 Balibar, Étienne, 1992; 2002a, “World Borders, Political Borders”, PMLA, Vol. 
117, No. 1, s. 71-78; 2003a, “Les nouvelles frontières de la démocratie eu-
ropéenne”, Critique international, Vol. 1, No 18, s. 169-178; 2003b, “L'Europe, 
une frontière ‘impensées’ de la démocratie?” i Balibar, Étienne, L'Europe, l'Amé-
rique, la guerre: Réflexions sur la médiation Européenne, Paris: La Découverte, s. 
157-172; 2004; 2005, Europe, constitution, frontière, Paris: Editions du Passant; 
2006, “Strangers as enemies: further reflections on the aporias of transnational 
citizenship”, Globalization Working Papers 06/4, Institute on Globalization and 
the Human Condition, McMaster University; 2009, “Europe as borderland”, 
Environment and Planning D-Society & Space, Vol. 27, No. 2, s. 190-215. 
111 Étienne, Balibar, 2006, s. 4. 
112 Ponzio, Augusto, 1993, Signs, dialogue, and ideology, Philadelphia: Benjamins, 
s. 128f.  
113 Étienne, Balibar, 2006, s. 4. 

MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  53 
  

                                                      



between the Empire and the rest of the world). That this pattern seems now 
to have been reversed, to strike back upon the “old” nations, is an im-
portant aspect indeed of what has been called the “post-colonial”.114 

 
Vid sidan av Barry Hindess och Étienne Balibar har även Sandro Mez-

zadra och Enrica Rigo lyft fram några viktiga perspektiv, som en postkol-
onial orientering kan ge oss, när vi analyserar EU-medborgarskapet. Det 
handlar naturligtvis inte om okomplicerade jämförelser utan om att ge oss 
andra perspektiv än de som är brukliga inom EU-studier. Precis som Bali-
bar återkommer de till åtskillnaden mellan medborgare och ”sub-
jekt”/”det koloniala subjektet” som centralt i den koloniala logiken och 
inte minst i det koloniala rättssystemet.115 Inom postkoloniala studier 
uppmärksammas kolonialismens interna ambivalens, ibland kallad para-
dox. Denna ambivalens handlar om konflikten mellan det europeiska kol-
oniala begäret att expandera genom införlivandet av främmande länder 
och folk, å ena sidan. Å andra sidan handlar det om viljan att producera 
och skydda en konsekvent, sammanhängande och relativt homogen nat-
ionell gemenskap genom att utesluta dessa samma främmande länder och 
folk. Den ambivalenta lösningen på detta problem har utgjorts av koloni-
ala logiker för gränssättande och kategoriseringar som är utformade för 
att delvis införliva koloniala subjekt i nationella ekonomier och politiska 
system. Det innebär att assimilera dem till en punkt där de ”liknar” euro-
péer, men fortfarande ”inte är riktigt” europeiska nog för att bli fullvär-
diga medlemmar i de europeiska samhällena.116 Därför understryker både 
Mezzadra och Rigo att relationen mellan de europeiska medborgarna och 
de koloniala subjekten inte är en fråga om enkel exkludering. Mezzadra 
framhåller att ”definitionen och erfarenheten av det koloniala ’subjektet’ 
innefattas i medborskapsdiskursens logik och område.”117  

På liknande sätt har Engin Isin diskuterat medborgarskap mer generellt. 
Han påpekar att:  

The logic of exclusion presupposes that the excluding and excluded are 
conceived as irreconcilable; that the excluded is perceived in purely negative 
terms, having no property of its own, but merely expressing the absence of 

114 Ibid., (betoning i original). 
115 Mezzadra, Sandro, 2006; Rigo, Enrica, 2005. 
116 Bhaba, Homi, 1994. 
117 Mezzadra, Sandro, 2006. s. 34. 
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the properties of the other; that these properties are essential; that the 
properties of the excluded are experienced as strange, hidden, frightful, or 
menacing; that the properties of the other; and the exclusion itself […] is 
actuated socially.118 

 
Istället menar Isin att ”fokus på annanhet som villkor för medborgarskap 
förutsätter att medborgarskap och dess annorlundaskap (alterity) alltid 
växte fram samtidigt på ett dialogiskt sätt och formade varandra.”119 
Mezzadras och Isins sätt att förstå medborgarskap är nära kopplat till vad 
jag i avhandlingen menar med medborgarskapande. Visserligen talar jag 
ibland om inkludering och exkludering, men jag lägger inte samma inne-
börd i denna relation som traditionellt görs inom medborgarskapsforsk-
ningen. Forskningen om medborgarskap beskriver nämligen ofta medbor-
garskap som en exkluderande kategori, där det ibland framstår som om 
det redan är givet vilka som ska uppfattas som medborgare, och vilka som 
inte är det. Här understryks samtidigt att icke-medborgarnas exkludering, 
som i fallet med EU:s tredjelandsmedborgare, är djupt problematisk. Just 
på denna centrala punkt skiljer jag mig från forskare som Cris Shore, Wil-
liam Walters, Jens Henrik Haahr och Jef Huysmans, vars kritiska arbeten 
om EU-medborgarskapet och migrationspolitik likväl varit viktiga för mig 
och som jag ofta återkommer till i analysen av empirin i avhandlingen.120  

Att definiera medborgarskap som en priviligierad sfär för några få som 
exkluderar andra försummar en subtil men avgörande aspekt av medbor-
garskap, nämligen att medborgarskap kräver skapandet av dessa andra för 
att bli möjligt.121 ”Migranten” skapades således i och genom EU-
medborgarskapandet och har ett inre snarare än ett yttre förhållande till 
EU-medborgaren. EU-medborgarskap blev alltså ”rätt” sätt att utöva rör-
lighet på. Denna form av medborgarskapsutövande – via rörlighet – måste 
förstås i förhållande till de former av rörlighet som faller utanför EU-
medborgarskapet. Faktum är att i anspelningen på medborgarskap, i alla 
dessa fall av rörlighet, ingår en frånvaro av icke-medborgaren (”migran-
ten”), alltså samma varelse som ger medborgaren mening och substans. 

118 Isin, Engin F., 2002, s. 3. 
119 Ibid.  
120 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005; Shore, Cris, 2000; Huysmans, 
Jef, 2006, The politics of insecurity: fear, migration and asylum in the EU, Lon-
don: Routledge. 
121 Isin, Engin F., 2002, s. 4. 
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Definitionen av EU-medborgaren bär således på icke-medborgaren (”mi-
granten”) eller skuggmedborgaren (tredjelandsmedborgaren) som en del 
av sin beskaffenhet. Vad säger detta då om betydelsen av rörlighet i skap-
andet av EU-medborgaren? En del av svaret står att finna i utvecklingen av 
en liknande logik för mobilitet som denna avhandling studerar. Positiva 
värderingar av rörlighet förekommer, som avhandlingen visar, men inte 
genom en enkel exkludering eller uteslutning av ”dålig” rörlighet utan på 
ett relationellt sätt där ”patologisk” rörlighet skapas i relation till, och är 
sammanflätad med, den rörlighet som definieras som central för den ge-
mensamma EUropeiska identiteten.  

För att anknyta till den tidigare diskussionen om medborgarskapets in-
terna och externa dimension, så är dessa på helt avgörande sätt samman-
flätade i EU vilket jag inte minst visar i kapitel 4. Jag vill dock förtydliga 
en viktig aspekt som ibland saknas i diskussioner om identitet, inte minst i 
fråga om den gemensamma EUropeiska identiteten. Alltför ofta diskuteras 
identitet i subjektiva termer; huruvida vi uppfattar oss som EUropéer eller 
inte, eller om ett nej i en folkomröstning tyder på ett avståndstagande från 
den EUropeiska identiteten eller inte. Men, som inte minst postkoloniala 
studier av medborgarskap visar,122 riskerar detta att skymma sikten för 
hur avgörande lagstiftning, administrativa system och politik är för olika 
uppfattningar om identitet. Torpey gör en liknande anmärkning och me-
nar att ”detta subjektivistiska förhållningssätt till identitet med inspiration 
från Benedict Andersons ’föreställda gemenskaper’ ibland förbiser i vilken 
utsträckning identiteter måste kodifieras och institutionaliseras för att bli 
betydelsefulla socialt.”123 Han påminner oss om Gérard Noiriels viktiga 
påpekande att det i slutändan är den juridiska registreringen, identitets-
handlingarna och lagstiftningen som fastställer ”invandrarens identi-
tet.”124 Vad som dock gör EU intressant är att denna ”identitet”, såväl 
EU-medborgarnas som migranternas, är kopplad till rörlighet. Jag menar 
att det därför finns all anledning att lägga fokus vid de dokument och 
rättsliga åtgärder som skapar de processuella villkoren för rörlighet, sna-

122 Solomos, John, 1988, Black youth, racism and the state: the politics of ideology 
and policy, Cambridge: Cambridge University Press; Gilroy, Paul, 1991, 'There 
ain't no black in the Union Jack': the cultural politics of race and nation, Chicago: 
University of Chicago Press. 
123 Torpey, John, 2000, s. 13. 
124 Noiriel, Gérard, 1996, The French melting pot: immigration, citizenship, and 
national identity, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, s. 45.  
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rare än att enbart uppehålla sig vid dokument som till exempel fastställer 
migranters uppehållstillstånd (som i EU tillhör medlemsstaternas kompe-
tens).125  

Jag påpekade tidigare att avhandlingen inte uppfattar medborgarskap-
ets dynamik av inkludering och exkludering såsom den traditionellt görs 
inom medborgarskapsforskning. Jag vill i förhållande till detta också 
framhålla att jag intresserar mig för EU-medborgarskapandet i termer av 
ett heterogent utrymme. Med det menar jag att frågan om inkludering-
exkludering inte bör förstås som avgjord utan som en ständigt pågående 
process, men inte med innebörden om ett ständigt inkorporerande av nya 
grupper i EU-medborgarskapet, utan istället som ett mångfaldigande av ett 
antal olika status. Hit hör statuskategorierna fullvärdiga EU-medborgare 
(med jobb, bosättningsrätt och sociala rättigheter i värdlandet); EU-
medborgare med färre rättigheter (antingen på grund av att de inte har 
jobb/inte är självförsörjande eller för att de undantas av övergångsregler); 
EU-medborgare som inte direkt berörs av fördragen för att de inte nyttjar 
den fria rörligheten, ”varaktigt bosatta” tredjelandsmedborgare, icke-
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, blåkortsinnehavare, säsongsar-
betare, flyktingar, asylsökande och ”papperslösa”.  

Avhandlingen gör även en poäng av att de här olika kategorierna ibland 
är ”flexibla”, ”rörliga” och på så sätt anpassade efter det jag kallar för 
styret via frihet, i egenskap av rörlighet.126 Det är relationen mellan ”bra” 
rörlighet och ”patologisk” rörlighet som påverkar tillgången till och för-
ändringar av kategorierna. Vi ser detta i kapitel 3 när jag behandlar frågan 
om de koloniala subjektens uteslutning ur den fria rörligheten för arbets-
kraft; i kapitel 4 när jag tar upp arbetslösa medborgare (eller som inte är 
självförsörjande); i kapitel 5 som diskuterar ”missbruk” av den fria rörlig-
heten och de olika status som skapas för de ”ständigt rörliga migranter-
na”; och slutligen i kapitel 6 där jag återkommer till kategorin EU-
migrant.  

Den här heterogenitetens koloniala arv kan synliggöras på olika sätt be-
roende på vilken tyngdpunkt som läggs vid antingen ”medborgaren” eller 
”subjektet”/”migranten” i relationen dem emellan. Om det är den senare 
som står i centrum, vilket av naturliga skäl ofta är fallet – inte minst i 

125 Rigo, Enrica, 2008, ”The Right to Territory and the Contemporary Transfor-
mation of European Citizenship”, i Isin, Engin F., Nyers, Peter & Turner, Bryan S. 
(red.), Citizenship between past and future, London: Routledge. 
126 van Munster, Rens, 2005.  
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studier av EU:s migrationskontroll – skulle vi tala om hur ”det flerskik-
tade europeiska rättssystemet har lett till en uppdelning mellan medbor-
gare och olika kategorier av subjekt, på ett sätt som liknar äldre tiders 
kolonialsystem.”127 Men i den här avhandlingen intresserar jag mig även 
för ”medborgaren” och den ”medborgarskapsskiktning” som EU-
medborgarskapet föranleder. Det handlar här om den dubbla förvandling-
en som sker; hur ”koloniala subjekt” blir ”migranter” (tredjelandsmed-
borgare) och hur tidigare arbetskraftsmigranter (med medborgarskap i ett 
EU-land) blir EU-medborgare samt relationen mellan dessa två förvand-
lingar. Jag menar att det är genom att studera EU:s sätt att styra via frihet 
i egenskap av rörlighet eller mobilitet, som vi får syn på förändringen av 
relationen eller åtskillnaden mellan medborgare och migrant. Det här sty-
ret får inte bara konsekvenser för migranter, utan påverkar även konstitu-
tivt själva medborgarskapsbegreppet. Detta för att rörligheten ständigt 
måste ”tämjas”, ”den patologiska” avvärjas. Rörligheten måste anpassas 
till kraven på säkerhet.  

Relationen mellan säkerhet och medborgarskap i EU 
Liksom forskningen om medborgarskap fick forskningen om säkerhet ett 
uppsving under 90-talet. Forskningen som går under namnet kritiska sä-
kerhetsstudier indelas ofta i Köpenhamns- respektive Parisskolan, även om 
samarbetet och kopplingarna dem emellan varit stor.128 De forskare som 
förknippas med den förstnämnda har dock sina rötter inom IR och freds-
forskning,129 medan forskare som associeras med den sistnämnda har sin 
bas inom politisk teori och sociologisk migrationsforskning, ofta influe-

127 Barbero, Iker, 2012, s. 762. Se även Rigo, Enrica, 2005.  
128 C.A.S.E Collective, 2006, “Critical approaches to security in Europe: a net-
worked manifesto”, Security Dialogue, Vol. 37, No. 4, s. 444.  
129 Buzan, Barry, 1984, “Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the 
Study of International Relations”, Journal of Peace Research, Vol. 21, No. 2, s. 
109–125; Buzan, Barry, Wæver, Ole & de Wilde, Jaap, 1998, Security: A New 
Framework for Analysis, Boulder, CO: Lynne Rienner; Wæver, Ole, 1993, “Socie-
tal Security: The Concept”, i Wæver, Ole, Buzan, Barry, Kelstrup, Morten & Le-
maitre, Pierre (red.), Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, 
London: Pinter; Wæver, Ole, 1995, “Securitization and Desecuritization”, i Lip-
schutz, Ronnie D. (red.), On Security, New York: Columbia University Press; 
Wæver, Ole, 1996, “European Security Identities”, Journal of Common Market 
Studies, Vol. 34, No. 1, s. 103-132. 
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rade av Michel Foucaults arbete.130 Den senare är dock idag mindre en 
specifik Parisskola och mer ett perspektiv, som har blivit gängse inom 
forskningsfältet, ibland kallat för ”the migration-security nexus”.131 Vid 
sidan av, och som en del av detta forskningsfält, har även frågor om grän-
ser132 och territorialitet/deterritorialiet133 stått i centrum för de forskare 
som studerat EU:s migrationspolitik och relationen mellan fri rörlighet och 
säkerhet i EU. Dock har det koloniala perspektivet och arvet inte lämnat 
något egentligt avtryck inom kritiska säkerhetsstudier134 och inte heller 
haft någon större betydelse inom fältet ”migration-security nexus”.  

Köpenhamnsskolan utvecklades genom en gemensam otillfredsställelse 
med hur säkerhet förstods inom IR och att det uppfattades som något som 
enbart hade att göra med utrikes- och försvarspolitik.135 Köpenhamnssko-
lan antog istället en mer socialkonstruktivistisk syn på säkerhet. Säkerhet, 
menar Ole Wæver, en av Köpenhamnsskolans grundare, kan förstås som 

130 Bigo, Didier, 1996, Polices en Réseaux, l’Expérience Européenne, Paris: Presses 
de Sciences Po; Bigo, Didier, 2000, “When two become one: Internal and external 
securitisations in Europe”, i Kelstrup, Morten. & Williams, Michael (red.), Inter-
national Relations Theory and the Politics of European Integration. Power, securi-
ty and community, London: Routledge; Bigo, Didier, 2002, “Security and Immi-
gration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, Alternatives, Vol. 
27, No. 1 suppl, s. 63-92; Didier & Guild, Elspeth (red.), 2005, Controlling Fron-
tiers: Free movement into and within Europe, Aldershot: Ashgate; Huysmans, Jef, 
2000; Huysmans, Jef, 2004, “A Foucaultian View on Spill-Over: Freedom and 
Security in the EU”, Journal of International Relations and Development 7, s. 294-
318; Huysmans, Jef, 2006.  
131 Walters, William, 2008, “Putting the migration-security complex in its place”, i 
Amoore, Louise & de Goede, Marieke (red.), Risk and the war on terror, London: 
Routledge. Andra som tillhör det här fältet är till exempel Rens van Munster, 
Claudia Aradau och Vicki Squire.  
132 Balibar, Étienne, 2002b, “What is a border”, i Balibar, Étienne, Politics and the 
Other Scene, London: Verso; Andreas, Peter, 2003, “Redrawing the Line: Borders 
and Security in the Twenty-First Century”, International Security, Vol. 28, No. 2., 
s. 78-111; Guild, Elspeth, 2001a, “Moving the Borders of Europe”, Publicaties 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, KU Nijmegen nr. 14; Walters, William, 2002, 
“Mapping Schengenland: Denaturalizing the Border”, Environment & Planning 
D: Society & Space, Vol. 20, No. 5, s. 561-580.  
133 Rigo, Enrica, 2008. 
134 Barkawi, Tarak & Laffey, Mark, 2006, “The postcolonial moment in security 
studies”, Review of International Studies, Vol. 32, No. 2, s. 329-352.  
135 Wæver, Ole, Buzan, Barry, Kelstrup, Morten & Lemaitre, Pierre (red.), 1993, 
Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London: Pinter.  
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ett särskilt sätt att gestalta en fråga. Det är en talhandling (speech-act); “it 
is in this practice that the issue becomes a security issue.”136 Därför ligger 
intresset vid att studera säkerhetisering och att analysera hur vissa frågor 
(ekonomi, narkotika, migration osv.) blir inramade som säkerhetsfrågor. 
Köpenhamnsskolan beskriver det ”som omvandlingen av en fråga eller ett 
fenomen som inte uppfattades som ett säkerhetsproblem till att bli en 
fråga om säkerhet. Varigenom frågan dramatiseras så att den uppfattas 
som något som har absolut prioritet.”137 Köpenhamnskolan har även för-
knippats med en sektorsindelning av säkerhet (militära-, politiska-, eko-
nomiska-, miljömässiga- och samhälleliga säkerhetssektorn), där sektorer-
na kan ses som analytiska ramverk. På så sätt söker man att identifiera 
och förklara säkerhetiseringsprocessen, där både säkerhet och hoten mot 
denna säkerhet ges olika innebörd, men där det oavsett sektor formuleras 
som en fråga om överlevnad. Dessa processer kan ha olika ”referensob-
jekt” beroende på sektor, som förklaras vara utsatt för ett existentiellt hot. 
Referensobjektet har ofta, men inte nödvändigtvis, varit staten eller den 
nationella suveräniteten.138  

Ole Waever och Barry Buzan myntade begreppet samhällelig säkerhet 
och säkerhetisering av frågor relaterade till identitet. De ville klargöra hur 
förändringarna av säkerhet innebar att staten inte längre utgjorde det enda 
viktiga referensobjektet. Nu var referensobjektet istället identitetsrelaterat, 
och den samhälleliga säkerhetens främsta bekymmer handlade om sam-
hällets överlevnad. Det rörde hur samhället skulle ”framhärda i sin huvud-
sakliga karaktär under förändrade förhållanden och möjliga eller faktiska 
hot.”139 Det handlade om samhällets möjligheter att upprätthålla tradit-
ionella mönster av språk, kultur, religion, och nationella seder och bruk. 
Här uppfattades således den kollektiva identiteten, samhällets ”vi” vara 
hotad av ett ”dom”.140 Huruvida dessa hot var reella eller inte var inte 
huvudpoängen; begreppet samhällelig säkerhet skulle inte förstås som att 
”samhällen” var homogena. De var ”naturligtvis mycket differentierade, 
fulla av hierarkier och institutioner”, där vissa hade ”bättre förutsättning-
ar än andra att tala för ’sina’ samhällen. ’Samhället’ talar aldrig, det är 

136 Wæver, Ole, 1996, s. 106f (betoning i original). 
137 Buzan, Barry, Wæver, Ole & de Wilde, Jaap, 1998, s. 23. 
138 Ibid.  
139 Wæver, Ole, 1993, s. 23. 
140 Ibid.; Buzan, Barry, Wæver, Ole & de Wilde, Jaap, 1998. 
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bara där för att bli talat för.”141 Köpenhamnsskolan har kritiserats, bland 
annat för dess syn på identitet men även för dess förenklade syn på sam-
hällelig säkerhet.142  

Den Foucault-inspirerade forskningen, å sin sida, talar om säkerhet som 
en styrningsteknik (technique of government).143 Här betonas ofta hur 
praxis, publik och sammanhang både möjliggör och begränsar specifika 
former av styrning,144 och hur säkerhet som styrningsteknik, har konstitu-
tiva effekter över de subjekt den omfattar. Det avser hur identiteten och 
gränserna skapas, mellan de som ska skyddas och de som förklaras vara 
ett hot, i och genom säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitik, som inte ska 
förväxlas med utrikes- och säkerhetspolitik, definieras här som ”en speci-
fik politik som förmedlar tillhörighet.”145 Med det ifrågasätter Jef 
Huysmans föreställningen om att säkerhetspolitik är ett svar på ett säker-
hetsproblem, att säkerhetspolitik skulle vara ett instrument för att skydda 
staten, samhället eller den inre marknaden mot yttre hot, såsom en ökning 
av papperslösa människor (”illegala”). Han menar att den här föreställ-
ningen säger något betydelsefullt om hur säkerhetspolitik påverkar sociala 
relationer. Säkerhetspolitik inverkar alltså vidmakthållande eller föränd-
rande på medlemskapskriterierna för en gemenskap eller ett samhälle, i så 
måtto att dess utmålande av föreställda existentiella hot är med och for-
mar gemenskapens karaktär.146  

The community defines what it considers to be the good life through the re-
ification of figures of societal danger such as the criminal, the mentally ab-
normal, and the invading enemy. In other words, discourses of danger and 
security practices derive their political significance from their capacity to 
stimulate people to contract into a political community and to ground – or 
contest – political authority on the basis of reifying danger.147

 

141 Wæver, Ole, 1995. 
142 Se till exempel McSweeney, Bill, 1996, “Identity and Security: Buzan and the 
Copenhagen School”, Review of International Studies, Vol. 22, No. 1, s. 81–93; 
Bigo, Didier, 2000, s. 193ff. 
143 Bigo, Didier, 2000, s. 176; Huysmans, Jef, 2006, s. 30ff. 
144 Balzacq, Thierry, 2005, “The Three Faces of Securitisation: Political Agency, 
Audience and Context”, European Journal of International Relations, Vol. 11, 
No. 2, s. 171–201. 
145 Huysmans, Jef, 2000, s.757. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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Kritiska säkerhetsstudier har fokuserat på att undersöka de sociala och 
politiska processer som gör frågor till säkerhetsfrågor, och de styrnings-
motiv som säkerhetspraxis eller säkerhetisering tillskriver ett fenomen. De 
ställer frågor om hur säkerhetisering går till och vad som utgör det ”sä-
kerhetsaktiga” (securitiness) i säkerhetisering.148 Här finns också en för-
ståelse för hur säkerhet och osäkerhet hör ihop; hur säkerhet skapar och 
tyglar osäkerhet på samma gång. Att genom säkerhetshandlingar och åt-
gärder, som erbjuder skydd mot faror och risker och som ska lindra rädsla 
och ångest, skapas och främjas också rädsla och oro hos befolkningen.149 
Det handlar i fallet om migration således om politiska analyser av de pro-
cesser som skapar denna relation, eller koppling, mellan migration och 
säkerhet. Fokus ligger på olika platser, forum, institutioner och teknolo-
gier som skapar och rör sig i skärningspunkten mellan migration och sä-
kerhet.150  

Didier Bigo påpekar att relationen mellan ”insidan” och ”utsidan” är 
mer relevant än Köpenhamnsskolans uppdelning mellan statlig och sam-
hällelig säkerhet. Han menar att inre och yttre säkerhet sammanfaller 
genom att de inre säkerhetsorganen (polisen, gränsvakter och tullen) och 
de yttre säkerhetsorganen (armén och underrättelsetjänsten) formulerar 
gemensamma hot och samarbetar. Vad detta innebär är att ”denna form 
av säkerhetisering är relaterad till transnationella aktiviteter och kontroll 
av gränser (såväl fysiska som sociala och identitetsmässiga). Det handlar 
om försök att förskjuta gränslinjen mellan en ’insida’ och en ’utsida’ där 
gränsen inte längre sammanfaller med statens gränser.”151 Didier Bigo 
understryker att säkerhetiseringsprocesser är kopplade till ”ett fält av sä-
kerhet som skapats av grupper och institutioner som bemyndigar sig själva 
och som är bemyndigade att slå fast vad säkerhet är.”152 Säkerhetisering 

148 Huysmans, Jef, 2014, Security unbound: enacting democratic limits, London: 
Routledge, s. 23ff. 
149 Dillon, Michael, 1996, The politics of security: towards a political philosophy 
of continental thought, New York: Routledge, kapitel 2 och s. 120ff.  
150 Bigo; Didier & Guild, Elspeth, 2005; Muller, Benjamin. 2005, “Borders, bodies 
and biometrics: Towards identity management”, i Zureik, Elia & Salter, Mark B. 
(red.), Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity, Devon: Willan 
Publishing; Salter, Mark B., 2008, “Imagining numbers: Risk, quantification and 
aviation security”, Security Dialogue, Vol. 39, No. 2, s. 243-266. 
151 Bigo, Didier, 2000, s. 172. 
152 Op. cit., s. 195.  
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avgörs således av den sociala position och den legitimitet som innehas av 
de som formulerar migration som ett säkerhetsproblem. Genom betoning-
en på säkerhetshot-perspektivet möjliggörs och vidmakthålls dessa aktö-
rers makt på fältet.153 Bigo visar hur säkerhetisering av migration i EU 
delvis är ett resultat av att säkerhetsexperter från inrikesministerierna 
(bland annat polis och tulltjänstemän) dominerade förhandlingarna inför 
avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna för att ”förverkliga” 
den fria rörligheten.154 När EU-forskningen talar om säkerhetisering un-
derstryks således kopplingen mellan marknadsrelationerna som ingår i den 
fria rörlighetens ram och kontrollen av befolkningen som ska eller inte ska 
åtnjuta rörligheten.  

Som jag tidigare nämnt rör den här avhandlingen frågor som befinner 
sig mellan medborgarskap och migration i EU. Av förklarliga skäl intres-
serar sig många forskare, som jag delar detta fält med, både för frågor om 
säkerhetiseringen och styrningen av migration, samt för gränsers föränd-
rade roll, men även för hur detta är kopplat till medborgarskap på olika 
sätt. I analysen av empirin diskuterar jag, med hjälp av och i dialog med 
denna omfattande forskning, hur EU-medborgarskapet blir ett instrument 
i nämnda styrning av rörlighet och därmed ofrånkomligen också inblandat 
i säkerhetiseringens exkluderande praktiker. Avhandlingen säger något 
specifikt om EU:s medborgarskapande. Det handlar inte minst om inbör-
des relationen mellan frihet (förstått som fri rörlighet) och säkerhet (för-
stått som kontroll av rörlighet) som detta medborgarskapande definieras 
genom. Det öppnar även för bredare frågor om relationen mellan medbor-
garskap och säkerhet. Medborgarskap och säkerhet samspelar i sitt åtskil-
jande av de som ska skyddas och de som inte uppfattas som värda att 
skydda. Via medborgarskap kan åtskillnad göras mellan de som har, re-
spektive de som inte (eller inte fullt ut) har rättigheter. Via säkerhet kan 
åtskillnad göras mellan medborgargemenskapen och de som anses utgöra 
ett hot mot de rättigheter som medborgarna i gemenskapen delar. Av-
handlingen beskriver den här processen från Romfördraget till idag.  

Detta har också en annan, visserligen filosofisk men också politiskt re-
levant, dimension. Av förklarliga skäl fokuserar vi ofta på de numera ofta 
dödliga konsekvenser detta innebär för dem som exkluderas och beskrivs 
som hot. Men vad gör detta samtidigt med medborgarskapet? Detta är en 
helt avgörande fråga för den utveckling vi själva är del av, där frågan 

153 Op.cit., s. 195.  
154 Bigo, Didier, 1996. Se även Bigo, Didier, 2000.  
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också kan ställas vad detta gör med friheten som sådan. Det handlar om 
att medborgaren eller friheten som behöver säkras eller skyddas inte är 
identisk med den nu säkrade eller skyddade medborgaren eller friheten. 
Medborgaren eller friheten förändras och förvandlas genom att bli säker, 
genom den handling som ska göra den säker. Detta är ett problem som 
Matt Dillon uppehåller sig vid. Han förklarar att ”genom denna process 
följer inte bara förstörelse, vanställning, våld och förändring utan dessa 
utgör själva processen i sig. För det är genom dessa som saken som ska bli 
säker förvandlas till ett objekt som behöver säkras och därefter blir denna 
sak det som nu åtnjuter säkerhet.”155 Det betyder alltså att genom att göra 
något säkert våldför man sig på den sak som man påstår att man vill 
skydda. Att göra ett objekt säkert, hävdar Dillon, är därför ”inte möjligt 
med mindre än att det ursprungliga objektets integritet förstörs.”156 

Det är följaktligen viktigt att bära med sig detta filosofiskt-politiska 
perspektiv genom avhandlingen. Om medborgarskap och säkerhet tidigare 
främst var sammankopplade genom territoriellt avgränsade enheter, där 
medborgarskap även fungerade som instrument för kontroll av rörlighet 
mellan dessa enheter157 så är EU:s medborgerliga rättigheter ”inom ramen 
för sitt politiska och rättsliga område inte främst” applicerbara på ”en 
stationär (sedentary) gemenskap utan istället avsedda för styrningen av 
människors rörlighet.”158 EU:s medborgarskapande är just processen vari-
genom rättigheter knyts till rörlighet men där medlemsstaterna fortfa-
rande, via sina medborgarskapslagar (nationalitet), avgör EU-
medborgarskapets ”orörliga” element, samtidigt som gränserna förändras. 
För i detta EU-område av rörlighet finns gränserna överallt, från an-
komsthallar och tunnelbanor till resebyråer och arbetsplatser. Gränser är 
alltså inte alltid vid gränsen.159 Gränser betyder allt mer olika saker för 
olika människor, de har blivit ”polysemiska”,160 ”filter”161 eller ”brand-

155 Dillon, Michael, 1996, s. 122. 
156 Ibid.  
157 Jag har dock påtalat hur kolonialismen komplicerar och ifrågasätter denna bild 
och verklighet. 
158 Rigo, Enrica, 2008, s. 287.  
159 Lahav, Gallya & Virginie Guiraudon, 2000, “Comparative perspectives on 
border control: Away from the border outside the state”, i Andreas, Peter & 
Snyder, Timothy (red.), The wall around the West: state borders and immigration 
controls in North America and Europe, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. 
160 Balibar, Étienne, 2002b. 
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väggar”.162 De fungerar alltmer för att kontrollera rörlighet än ett territo-
rium; de är utformade för att möjliggöra rörlighet och underlätta passe-
randet för de ”önskvärda”, samtidigt som gränser ska kontrollera och 
försvåra rörlighet för de ”oönskade”.  

Vad som står på spel är inte enbart de uteslutningar och kontroller som 
bland annat inriktar sig på människors härkomst, etnicitet, ras, kön, social 
status eller beteendemönster som säkerhetstänkandet medför. Minst lika 
avgörande är den förändring säkerhetstänkandet medför för medborgar-
skap. Det vill säga, den allmänna förskjutning från en syn på medborgare 
som rättighetsbärare till ett skapande av medborgare som riskfria indivi-
der. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

161 Andreas, Peter, 2003. 
162 Walters, William, 2006, “Rethinking Borders Beyond the State”, Comparative 
European Politics, Vol. 4, Nos. 2-3, s. 141-159. 
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Kapitel 3 Medborgaren tar form: från migrant till 
gemenskapsarbetare 
 

 

 

Of all the specific liberties which may come into our minds when we hear 
the word ”freedom”, freedom of movement is historically the oldest and al-
so the most elementary. Being able to depart for where we will is the proto-
typical gesture of being free, as limitation of freedom of movement has 
from time immemorial been the precondition for enslavement.163 

  

[F]reedom of movement for workers as envisaged by the Treaty implies a 
regime the nature of which is to limit maximally the possibility of uncon-
trolled and useless movements.164 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

163 Arendt, Hanna, 1968, Men in Dark Times, Orlando, FL: Harcourt, Brace & 
World, s. 9. 
164 Levi Sandri, Lionello, 1961,”The Free Movement of Workers in the Countries 
of the European Economic Community”, Bulletin of the European Communities, 
supplement 6/61, s. 7. Levi Sandri var kommissionär, en period även vice ordfö-
rande, mellan 1961 och 1970. 
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I det här kapitlet kommer jag att fokusera på hur rörligheten eller mobili-
teten definieras och dess olika logiker. Mer specifikt handlar det om pro-
cessen, från Romfördraget till 70-talet, genom vilken den fria rörligheten 
kom att separeras från migration. Det berör perioden från det att den fria 
rörligheten för arbetstagare blev en princip i fördraget fram tills dess att 
denna princip omvandlades till sekundärrätt.165 För att förstå hur EU-
medborgarskapet kom att likställas med fri rörlighet, vilka konsekvenser 
detta kom att innebära historiskt och det motstånd vissa medborgares fria 
rörlighet möts av idag, måste vi gå tillbaka till principens ursprung och 
grundtanke. Dagens motstånd uttrycks i uttalanden av typen ”det var inte 
detta som var meningen med den fria rörligheten”.  

Det handlar lite förenklat om att ställa frågor och analysera hur samma 
handlingar får så olika innebörder, hur subjektspositionen avgör vilken 
betydelsetillskrivning som ges handlingen och hur denna tillskrivning för-
stärker subjektets identitet. Det är en oerhört paradoxal och spännande 
process varigenom den rörlighet eller mobilitet som utövas av ”gemen-
skapsarbetare” blir fri rörlighet. Samtidigt är det genom utövandet av den 
fria rörligheten som man blir gemenskapsarbetare. Jag undersöker här hur 
gemenskapsarbetare avskildes från migranter och vad som möjliggjorde 
detta. Det rör hur skillnader i rättigheter baserade i nat-
ionalitet/medborgarskap166 kommer att förstås som illegitima, samtidigt 
som skillnader i rättigheter på grund av, och inom, nationalitet produce-
ras. 

Fri rörlighet stipuleras som grunden för unionsmedborgarskapet och är 
även dess möjliggörande villkor varifrån andra rättigheter härstammar. 
Det är den fria rörlighetens subjekt som senare blir det juridiska medbor-
garsubjektet i Maastrichtfördraget. Den EUropeiska identitetspolitiken, 
med dess föreställning om vem som är rättmätig EU-medborgare, tar såle-
des sin form och får juridisk utforming långt före Maastricht. Jag tar i 
kapitlet även fasta på brister i den tidigare EU-forskningen, inte minst den 

165 Kapitlet är en omarbetning av Chatty, Meriam, 2010, “From migrants to com-
munity workers: putting EUropean citizenship in its colonial setting”, i Enelo-
Jansson, Jan-Magnus, Jezierska, Katarzyna & Gustavsson, Bernt (red.), Altering 
Politics: Democracy from the Legal, Educational and Social Perspectives, Örebro: 
Örebro University Press. 

166 På svenska används inte ordet nationalitet, däremot på engelska och franska. 
Jag kommer att skriva nationalitet/medborgarskap eller enbart nationalitet i de fall 
jag menar nationalitet (nationality/nationalité) så som det används i de franska och 
engelska EU-dokumenten. 

68  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



Foucault-inspirerade EU-forskningen, då denna är den som främst disku-
terat relationen mellan frihet (förstått som fri rörlighet) och säkerhet i EU.  

Frihet med ett uttalat mål 
Romfördraget talar om ”fri rörlighet för arbetstagare från medlemsstater-
na”,167 vilket ofta förklaras handla om behovet av fri rörlighet för pro-
duktionsfaktorn arbete.168 Idéns ursprung härrör från Spaak-rapporten, 
som utgjorde underlag under förhandlingarna som ledde fram till Rom-
fördraget. Spaak-rapportens makroekonomiska teorier klargjorde att in-
tegrationen av de nationella marknaderna förutsatte att både produkterna 
(varor, tjänster) och produktionsfaktorerna (arbete, kapital) kunde röra 
sig fritt över medlemsstaternas gränser. För att undvika arbetslöshet i vissa 
regioner, och för att säkra att producenter fick tillgång till den arbetskraft 
de behövde, skulle arbetskraften kunna röra sig utan onödiga hinder. Som 
Spaak-rapporten förklarar:  

 

[A]lltså ska hoppet sättas till en arbetslös arbetskraft som, istället för att 
vara en börda för vissa länder, förvandlas till en tillgång för Europa. Skap-
andet av nya tillgångar, användandet av arbetslösa tillgångar och att ge-
mensamt disponera över produktionsfaktorerna utgör i slutändan den 

167 Artiklarna 48-51 i EEG-fördraget (alla hänvisningar till fördraget utgår ifrån 
den svenska översättningen av fördraget). EEG-fördraget: Fördraget om upprät-
tande av den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen/Romfördraget, trädde i kraft 
1958. EEG blir EG-fördraget: Fördraget om upprättande av den Europeiska Ge-
menskapen med Maastrichtfördraget, trädde i kraft 1993. Amsterdamfördraget 
innebar ändringar av EG-fördraget och trädde i kraft 1999. EUF-fördraget: För-
draget om Europeiska Unionens Funktionssätt/Lissabonfördraget, trädde i kraft 
2009. Jag kommer enbart att använda den juridiska beteckningen på fördragen när 
jag hänvisar till specifika artiklar; i övrigt kommer jag att använda de vardagliga 
beteckningarna. 
168 Se till exempel Plender, Richard, 1976, “An Incipient Form of European Citi-
zenship”, i Jacobs, Francis Geoffrey (red.), European Law and the Individual, 
Amsterdam: North-Holland Publishing Company; Maas, Willem, 2007; Olsen, 
Espen, 2008, “The origins of European citizenship in the two first decades of Eu-
ropean integration”, Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 1, s. 40-57. 
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grundläggande insatsen som den gemensamma marknaden måste erbjuda 
för att höja levnadsnivån.169 

 

Spaak-rapportens syn på arbetskraftsinvandring som en av den gemen-
samma marknadens grundpelare, en förutsättning för en frihandelsgemen-
skap, materialiseras i Romfördraget som lade grunden för den Europeiska 
ekonomiska gemenskapen. Men som jag kommer att visa kom denna ge-
mensamma marknadslogik även att anpassas till en annan logik. 

Det var sannolikt inte grundarnas intention när de formulerade för-
dragsartiklarna angående fri rörlighet för arbetskraft,170 men den senare 
kom snabbt att ges en konstitutionell betydelse. Den sågs utgöra grunden 
för ett nytt rättssubjekt: den EUropeiska medborgaren. Detta medborgar-
skap har rubbat den moderna medborgarskapsidén om ett allmänt och 
enhetligt medborgarskap. Sedan Romfördraget har det istället omdanats 
som ett heterogent utrymme där det ständiga utformandet av olika status 
och grader av medborgarskap förändrat medborgarskapsbegreppets cen-
trala idé om jämlikhet i grunden. 

Det finns två sammankopplade element som gör EU-medborgarskapet 
till ett icke-enhetligt rättssubjekt. EU-medborgarskapets logik förutsätter 
inte uniforma rättigheter för samtliga EU-medborgare utan bygger på 
principen om icke-diskriminering, det vill säga en italienare som bor i 
Tyskland ska ha samma rättigheter som en tysk som bor i Tyskland. Som 
Ulrich Preuβ påpekar etablerar unionsmedborgarskapet inte en relation 
mellan EU-medborgare och EU:s institutioner, utan mellan internmigran-
ter och värdlandets institutioner. Det är medlemsstaterna som adresseras 
och som ska garantera dessa migranters rättigheter.171 Att det ser ut så kan 
härledas till det andra elementet, nämligen fri rörlighet. Det är först när 
man använder sin fria rörlighet, i sin tur unionsmedborgarskapets grund-

169 Dokumenten från fördragsförhandlingarna kommer refereras till med hänvis-
ning till deras MAE-nummer, (Ministres des Affaires étrangères). MAE, 1956a, 
Comité Intergouvernemental crée par la conférence de Messine, Rapport des Chefs 
de Délégation aux Ministres des Affaires étrangères, MAE 120 f/56, Bruxelles 21 
avril 1956, s. 18. 
170 Det finns inget i förhandlingsdokumenten som tyder på att något annat än 
arbetskraftens fria rörlighet var i åtanke. 
171 Preuβ, Ulrich, 1998, “Citizenship in the European Union: a paradigm for trans-
national democracy?”, i Archibugi, Daniele, Held, David & Köhler, Martin (red.), 
Re-imagining Political Community, Cambridge: Polity, s. 141. 
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läggande rättighet, som man kan hävda de EU-medborgerliga rättigheter 
som skyddas i EU-lagstiftningen. De medborgare som befinner sig i sina 
egna medlemsstater omfattas inte, och dessutom ska den fria rörligheten 
ha använts på ”rätt” sätt.  

Det handlar för det första om frågan hur frihet artikuleras i EU:s grund-
fördrag. Om man jämför Romfördragets frihetsbegrepp med till exempel 
USA:s självständighetsförklaring, eller Franska revolutionens ”deklaration 
om de mänskliga och de medborgerliga rättigheterna”, så tydliggörs enligt 
William Walters och Jens Haahr, att frihet i Romfördraget ”inte artikule-
ras som en universell eller abstrakt rättighet. Tvärtom är den här kontex-
tualiserad och knuten till specifika aktiviteter och praktiker.”172 Det är 
frihet med ett mål eller kanske frihet som ett styrningssätt som avses, vil-
ket redan uttrycktes i Spaak-rapporten. Romfördraget stipulerar att “en 
marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för […] perso-
ner avskaffas mellan medlemsstaterna”173 är viktigt för att ”främja en 
harmonisk och väl avvägd utveckling […] inom gemenskapen som hel-
het”, en utökad ekonomisk stabilitet och ”en höjning av levnadsstandar-
den och livskvaliteten […].”174 Det är således en frihet som ska uppnå 
vissa saker, det är ett verktyg för att styra: 

 

For the Treaty’s freedom is one that seeks to nurture economic processes, 
to establish the conditions for certain economic mechanisms to play them-
selves out. These are processes which require the possibility that workers 
can ‘move freely within the territory of the member states’, not because it is 
a fundamental human right vested in a free subject, but with more specific 
economic purposes: to ‘accept offers of employment actually made’ and to 
‘stay in a member state for the purpose of employment’ (art 48.3).175 

 

För det andra, betraktas de subjekt som ska få åtnjuta denna frihet som 
produktionsfaktorer snarare än som personer tout court. Trots att artikel 
3 i fördragets första del, ”principer”, talar om fri rörlighet för personer, 
materialiseras denna princip juridiskt genom artikel 48:s fria rörlighet för 
arbetstagare. Således definieras frihetssubjekten i relation till deras eko-

172 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 43f, 46f. 
173 Artikel 3 c i EEG-fördraget. 
174 Artikel 2 i EEG-fördraget. 
175 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 46. 
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nomiska aktivitet och de tilldelas rättigheter med hänvisning till deras 
deltagande i produktionsprocesserna i en specifik riktning (dvs. för att 
bidra till skapandet av den gemensamma marknaden).176 Som artikel 50 
uttrycker det: ”rådet skall vidta de åtgärder som behövs på det socialpoli-
tiska området för att möjliggöra den fria rörligheten för arbetstagare”. 
Romfördraget medför således en konstitutionalisering av “marknadsmed-
borgaren”177 eller “medborgaren som arbetare”178 som tilldelas rättigheter 
som en ekonomisk, snarare än en politisk, aktör. Medan den senare tradit-
ionellt uppfattas som en del av medborgar-kollektivet varifrån suveränite-
ten härrör, så är ”marknadens medborgare” inte suverän; hen kan inte 
styra marknaden.179 Michelle Everson skriver: 

 

[J]ust as the citizen may be transposed into “citizen in uniform” to main-
tain order within a society or to protect it from outside threat, so too the 
citizen is translated into the market citizen to meet functional requirements 
of a community based upon a liberal market economy.180 

 

Det är således som medskapare av den gemensamma marknaden som 
arbetare blir EUropeiska rättighetsbärare. Deras frihet, rätten till fri rör-

176 Denna artikulering av den ”produktiva friheten” och de ”produktiva frihetsut-
övarna” löper som en röd tråd genom EU-dokumenten. Det formuleras i vissa fall 
som ”rätten till fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande frihet som EG-
rätten slår vakt om. När medborgarna utövar denna rättighet inom EU bidrar de 
till att inrätta en verklig europeisk arbetsmarknad.”; EU-kommissionen, 2002b, 
Meddelande från Kommissionen, Fri rörlighet för arbetstagare – att utnyttja alla 
fördelar och möjligheter, KOM(2002) 694, Bryssel den 11.12.2002. I andra fall 
handlar det om att genom att utöva denna rättighet så blir de medvetna om att de 
är Europeiska medborgare och härigenom stärks EU:s demokratiska legitimitet; 
EU-kommissionen, 2001c, KOM(2001) 506 slutlig.  
177 Everson, Michelle, 1995, “The Legacy of the Market citizen”, i Shaw, Jo & 
More, Gillian (red.), New Legal Dynamics of the European Union, Oxford: Clar-
endon Press. 
178 Meehan, Elizabeth, 1993; Wiener, Antje, 1997, “From Special rights to Special-
ized rights. The Politics of Citizenship and Identity in the European Union”, 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/ser_citizen_wiener.pdf (hämtad den 
15.11.2006). 
179 Soltan, Karol Edward 1993, “Generic constitutionalism” citerad i Everson, 
Michelle, 1995, s. 84. 
180 Op. cit., s. 85. 
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lighet, senare upphöjd till EU-medborgarens centrala rättighet, är därmed 
villkorad. Det är en rättighet som man omfattas av enbart om man utövar 
den på rätt sätt, om man rör sig med rätt mål för ögonen; för att ”anta 
faktiska erbjudanden om anställning”.181 Romfördragets marknads-
medborgare är en förlaga till unionsmedborgaren vars karaktärsdrag den 
senare inte kunnat avsäga sig.  

Frihet och säkerhet 
När Romfördraget analyseras genom en Foucault-inspirerad förståelse om 
att styra via frihet, implicerar det vissa saker. Det innebär att man till viss 
del inte ser liberalism som en ideologi som appliceras på en ”verklighet”. 
Frihet förstås här som en styrningsteknik, inte som en särskild uppsättning 
ideal. Det är en teknik som just handlar om att styra genom avsaknaden 
av ett politiskt styre. Romfördraget, som delvis bygger på Spaak-
rapporten, förankrar gemenskapen i en liberal politisk rationalitet och 
dess styrningsteknik: ”att styra genom frihet”.182 Problemet som uppstår 
är hur en regering/ett styre kan begränsa sig själv, vilket pekar mot en helt 
ny typ av politisk rationalitet: hur uppnå maximal effektivitet genom ett 
minimum av ingrepp? Här föreskrivs ett ekonomiskt styre i dubbel be-
märkelse: både att “styra (i namn av något) som kallas ekonomi” och att 
“det försöker styra i enlighet med de naturliga, inneboende lagarna inom 
de ekonomiska domänerna.”183 I linje med detta förklarar Walter Hall-
stein, kommissionens första ordförande: 

 

The basic law of the European Economic Community is liberal. Its guiding 
principle is to establish undistorted competition in an undivided market. 
Where rules are necessary to achieve this, they are rules to make freedom 
possible. For - to adopt a quotation from Kant - even freedom is “not the 

181 Artikel 48.3 a i EEG-fördraget. 
182 Hindess, Barry, 2004b, “Liberalism- what’s in a name?”, i Larner, Wendy & 
Walters, William (red.), Global Governmentality, London: Routledge, s. 26.  
183 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 45. Detta i motsats till andra 
politiska rationaliteter såsom den polisiära som ”dream of a social world, orga-
nized in all its details by political authorities”. För en redogörelse för skillnaden 
mellan den liberala och den polisära rationaliteten, se Gordon, Colin, 1991, “Gov-
ernmental Rationality: An Introduction”, i Burchell, Graham, Gordon, Colin & 
Miller, Peter (red.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality, Chicago: 
University of Chicago Press. 
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natural condition of man”. Consequently, such compulsion as may be nec-
essary is directed first and foremost against those powers possessed by 
member-states which restrict freedom of competition, and not against the 
citizens of Europe for whom this new freedom and the benefits that will 
flow from it are to be secured.184 

 

Den här läsningen av fördraget inom detta forskningsfält, och särskilt 
den inbördes relationen mellan frihet och säkerhet som då tydliggörs, in-
nebär att vi kan tala om fördraget och den gemensamma marknaden i 
termer av liberal säkerhet. Det handlar om att påverka eller styra samhäl-
leliga processer utan att totalt kontrollera dem. I nästa led ställs ofta den 
här säkerhetsmodaliteten i konflikt till en annan, som sägs härröra från 
Schengenprocessen. Walters och Haahr förklarar:  

 

The common/single market operates as a locus of social and economic free-
doms – of goods, people, services and capital – which are to be secured 
through such “apparatuses of security” as supranational law, competition 
policy […] and the generalization of the practice of European rights. Within 
this formula we find a positive-sum conception of the relationship between 
security and freedom. […] But what happens when we turn to Schengen-
land? […] Something interesting and significant happens to the relationship 
between security and freedom. […] [T]he extension of freedom now be-
comes a source of vulnerability. The very act of removing border controls 
renders Europe vulnerable to those who seek to deny or abuse that free-
dom.185  

 

Således frammanas en analys som blivit rådande inom EU-forskningen, 
om att Schengen utlöser ett tillstånd där frihet utmålas som orsak till osä-
kerhet, samtidigt som samma frihet måste försvaras till varje pris. Inom 
forskningsfältet om ”the migration-security nexus”, som jag redogjorde 
för i kapitel 2, beskrivs ofta Schengensamarbetet som den viktigaste orsa-
ken till säkerhetiseringen av migration i EU. Där framträder en bild av två, 
på många sätt motstridiga, EUropa. Ett EUropa som styrs av marknaden 
(styrning genom frihet) och ett otryggt gränsbevarande EUropa (styrning 

184 Hallstein, Walter, 1972, Europe in the Making, London: Allen and Ulwin, s. 
29. Hallstein var kommissionens ordförande mellan 1958 och 1969.  
185 Op. cit., s. 10. 
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genom säkerhet).186 Här uppmärksammas hur aktörerna i Schengenpro-
cessen från mitten av 80-talet och framåt alltmer sökte kontrollera snarare 
än underlätta den fria rörligheten, och hur frågor som gränsbevakning, 
invandring och terrorism sammanlänkades under ett ”säkerhetspara-
ply”.187 Jef Huysmans beskriver processen som “en spill-over från den inre 
marknaden till ett inre säkerhetsfält”; “utvecklingen från ett ekonomiskt 
rum till ett inre säkerhetsrum.”188 

Vi kommer att återkomma till Schengen i dess historiska och empiriska 
kontext i efterföljande kapitel, men jag vill i förhållande till analysen av 
Romfördraget och dess historiska kontext redan här göra några viktiga 
påpekanden. Vad som ofta saknas i den forskning som antingen fokuserar 
på säkerhetiseringen av EU:s migrationspolitik eller diskuterar de två mot-
stridiga EUropa är en redogörelse för hur fri rörlighet kom att separeras 
från migration. Bristerna i den Foucault-inspirerade EU-forskningen, som 
den delar med mer traditionell EU-forskning, där marknadens Europa 
(styrning via frihet) och det gränsbevarande Europa (styrning via säkerhet) 
förläggs som två separata processer vid olika tidpunkter, framträder när 
man kritiskt granskar det EUropeiska medborgarskapets framväxt. Barry 
Hindess har formulerat en viktig kritik av denna syn på liberalism som en 
styrningsrationalitet. Han menar att den är ofullständig, då även denna 
liberalism alltid har att göra med individer och områden som inte fram-
ställs som styrbara genom tillgängliga tekniker för styre genom frihet. Han 
förtydligar: 

 

Finally if, as Foucault suggests, the market plays ”the role of the test”, then 
it is surely a test which cuts both ways, suggesting not only that some peo-
ple and fields of activity can be best governed through the promotion of 
suitable forms of free behavior, but also that there are other cases for which 
alternative forms of rule will be required. This suggests not only that liberal 
government will sometimes decide to make use of “illiberal” methods but 
also more seriously, that the need to make such decisions should itself be 
seen as central feature of liberal political reason. What is required for the 
liberal government of populations, then, is a capacity to distinguish be-

186 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 18. 
187 Bigo, Didier, 1996. 
188 Huysmans, Jef, 2006, s. 85. 

MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  75 
  

                                                      



tween what can be governed through promotion of liberty and what must 
be governed in other ways.189  

 

Det jag vill framhålla är att säkerställandet av de ekonomiska proces-
serna för att möjliggöra den gemensamma marknaden visserligen kan 
framstå som okontroversiellt; det är dock en ofantlig skillnad mellan att 
säkerställa fri rörlighet för varor och fri rörlighet för personer. Kontrollen 
av migration eller det som John Torpey benämner som “statens monopoli-
sering av de legitima migrationsmedlen”, det vill säga hur staten samlat på 
sig exklusiv kontroll över rätten att godkänna och reglera förflyttning, 
kännetecknar den moderna nationalstatens framväxt och har medverkat 
till att konstituera staternas själva ”statsmässighet”.190 Genom att ständigt 
hävda sin kontroll över migrationen har nationalstaterna i Västeuropa, 
särskilt efter deras krympande möjligheter till kontroll över ekonomin och 
välfärdens nedmontering, härigenom kunnat hävda en viss ”statsmässig-
het”.191 En framgångsrik invandringskontroll kan med andra ord stärka de 
styrandes legitimitet, då det framhäver bilden av en stat som skyddar väl-
färdens förmåner och rättvisa fördelning inom staten gentemot utomstå-
ende.192 Migranten förstås som en anomali utifrån denna ”national order 
of things”193 där rörelse, migration, förändring och skillnader artikuleras 
som överskridande och ett läckage. Denna innebörd skapas i dialog med, 
underordnas och ger mening till det ”stabila”, det ”lika”, det ”förutsäg-

189 Hindess, Barry, 2004b, s. 28. 
190 Torpey, John, 1997; Torpey, John, 2000.  
191 Dauvergne, Catherine, 2003, Challenges to Sovereignty: Migration Laws for the 
21st Century, UNHCR: New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 92. 
192 Jordan, Bill and Düvell, Franck, 2002, Irregular Migration: The Dilemmas of 
Transnational Mobility, Cheltenham: Elgar. 
193 Malkki, Liisa, 1992, “National Geographic: The Rooting of People and the 
Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees”, Cultural 
Anthropology, Vol. 7, No. 1, s. 24-44; Malkki, Liisa, 1995, “Refugees and Exile: 
From ‘Refugee Studies’ to the National Order of Things”, Annual Review of An-
thropology, Vol. 24, s. 495-523. Malkki har försökt visa på vilket sätt det moder-
na systemet av nationalstater har kommit att bli de naturliga tingens ordning. Hon 
föreslår att vi inte bara försöker begripa och tydliggöra nationalism utan även “en 
nationell ordning av saker”: “Its intent has been to describe a class of phenomena 
that is deeply cultural yet global in its significance. That is, the nation – having 
powerful associations with particular localities and territories – is simultaneously a 
supralocal, transnational cultural form.” (1992, s. 37). 
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bara” och det ”hemmahörande”.194 Till skillnad från forskningens bild av 
två motstridiga EUropa vill jag framhålla att fri rörlighet alltid har varit, 
även i dess restriktiva form som arbetskraftens rörlighet, en delikat fråga i 
EU. Den har ständigt varit föremål för förhandling för att, med Hindess 
ord, avgöra vilka som kan styras med främjande av lämpliga former av 
frihet och vilka som bör styras på andra sätt. Detta är en fråga som inte 
minst har ställts vid nästan varje utvidgning. 

Vid första utvidgningen i början av 70-talet gällde frågan brittiska 
medborgare från kolonier och forna kolonier. Vid utvidgningen till södra 
Europa (Grekland, Spanien och Portugal) beslutades om övergångsregler 
för medborgarna i de nya medlemsstaterna. Fri rörlighet var något som 
skulle garanteras steg för steg. De nya medlemsstaternas medborgare 
skulle genomgå en stegvis förvandling från migranter till gemenskapsarbe-
tare. Och under förhandlingarna som föranledde den stora östutvidgning-
en 2004 och 2007 framställdes de nya medlemsstaternas medborgare som 
presumtiva missbrukare av de sociala trygghetssystemen, s.k. “sociala 
turister”, som alltså fortfarande är mer migranter än nya EU-medborgare. 
Denna utvidgning ägde rum efter Maastrichtfördragets införande av un-
ionsmedborgaren som ett rättssubjekt. Det innebar att övergångsreglerna, 
med lagliga medel, fråntog dessa nya unionsmedborgare deras mest cen-
trala EU-medborgerliga rättighet.195 Det må vara en temporär juridisk 
diskriminering, men det förändrar inte det faktum att EU-institutionerna 
var villiga att acceptera denna diskriminering. Skapandet av olika regimer 
för olika kategorier av medborgare är ingen (liberal) anomali utan saker-
nas normala tillstånd. Min poäng är, analogt till Hindess påpekanden, att 
frihet i EU alltid tolkats i termer av ett avgränsningsproblem, det vill säga i 
förhållande till ett farligt övermått. Det är avgränsningen, definieringen 
och regleringen av övermåttet som till viss del utgör frihetens sfär, det vill 
säga skapar det område där friheten tillämpas i praktiken.196 ”Det är det 
här klipparbetet som avgränsar frihet från dess övermått, som definierar 

194 Tesfahuney, Mekonnen, 1998, ”Imag(in)ing the Other(s): Migration, Racism 
and the Discursive Construction of Migrants”, Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala Universitet; Tesfahuney, Mekonnen, 2005, ”Universalism”, i de los Reyes, 
Paulina & Kamali, Masoud (red.), Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner 
om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2005: 41, Rapport av 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.  
195 Rätten till fri rörlighet förklaras av samtliga vara unionsmedborgarskapets 
kärna.  
196 Huysmans, Jeff, 2006, s. 88 ff. 
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politisk praktik. Ett av de politiska huvudverktygen för att möjliggöra 
detta är säkerhetspolitik.”197  

Således innebär styrning via frihet också styre via säkerhet. Men det är 
viktigt att understryka att det framgår i EU-dokumenten, även i de som 
avser dess första skepnad som gemensam marknad, att säkerhet ges olika, 
ofta motstridiga innebörder. Det vore till exempel vilseledande att hävda 
att de förhandlande parterna inför Romfördraget enbart hade en liberal 
säkerhet för ögonen. Det var inte enbart en syn på säkerhet med innebör-
den att säkerställa den gemensamma marknaden, och gemenskapsarbetar-
nas säkerhet (för att möjliggöra deras roll som medskapare till den gemen-
samma marknaden), och som till skillnad från inre säkerhet inte var besatt 
av gränsskapande.198 Det är genom att inte uppmärksamma detta som 
forskningens missvisande bild av två Europa, eller att Schengen utgör 
startskottet för säkerhetiseringen, blir möjlig. 

Artikel 48:s ordalydelse tyder snarare på att parterna kände starka 
tveksamheter inför att verkligen genomföra arbetskraftens fria rörlighet. 
Om medlemsstaterna verkligen hade velat ha fri rörlighet för produktions-
faktorn arbete så skulle artikel 48 ha erbjudit fri rörlighet för samtliga 
arbetare i den Europeiska ekonomiska gemenskapen oavsett deras nat-
ionalitet/medborgarskap.199 Jag avser att återkomma till frågan om nat-
ionalitet/medborgarskap och tredjelandsmedborgares (TLM) uteslutning 
från den fria rörligheten i senare kapitel, men poängen jag vill göra här är 
att: 

 

[I]n any labour market, statutorily imposed restrictions on economic active 
persons introduce rigidities and inefficiencies; that is to say that the market-
clearing mechanism could not work as well as in absence of such re-
strictions. Inefficiencies incur lower output and lower employment.200 

197 Op. cit., s. 94. 
198 Som Walter och Haahr samt Huysmans implicit gör gällande; Walter och 
Haahr, 2005, p. 107ff; Huysmans, 2006, s. 85. 
199 Hoogenboom, Tomas, 1996, “Integration into society and Free Movement of 
non-EC nationals”, European Journal of International Law, Vol. 3, No. 1, s. 36-
52. 
200 Böhning, Wolf Rüdiger, 1990, “Some Economic, Social and Human Rights 
considerations concerning the future status of Third-Country Nationals in the 
Single European market”, Working Paper in World Employment Programme, 
Geneva: ILO , citerad i Hoogenboom, Tomas, 1996, s. 41. 
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Tomas Hoogenboom uppmärksammar hur denna begränsning av den fria 
rörligheten strider mot fördragets huvudsakliga mål, nämligen att höja 
levnadsstandarden, och förvanskar därmed gemenskapens grundläggande 
principer.201  

Dessutom, en fri rörlighet för produktionsfaktorn arbete, som hade va-
rit användbar och relevant för en gemensam marknad, borde ha inbegripit 
rätten att söka jobb i andra medlemsstater. Den frågan diskuterades under 
förhandlingarna men avfärdades.202 Artikel 48 stipulerar istället en fri 
rörlighet för att ”anta faktiska erbjudanden om anställning”. När artikel 
48 sedan skulle tolkas och omsättas genom sekundärrätt på 60-talet, er-
kändes rätten att söka jobb i andra medlemsstater enbart informellt. Så 
skedde trots att man redan vid den här tidpunkten talade om den fria rör-
ligheten som en grundläggande rättighet för arbetstagare.203 Förmodligen 
ansåg majoriteten av medlemsstaterna att det var de nationella arbets-
marknadernas behov som skulle fortsätta diktera villkoren för arbetskraf-
tens rörlighet. Således visar förhandlingsprotokollen att det knappast 
handlade om en idé om fri rörlighet för produktionsfaktorn arbete. Sna-
rare rörde det sig om en politisk kompromiss om hur de övriga fem med-
lemsstaterna gradvis skulle absorbera det italienska arbetskraftsöverskott-
et.204  

Artikel 48 innebar en utvidgning i förhållande till föregångaren; Euro-
peiska kol- och stålgemenskapens fördrag eller Parisfördraget gav enbart 

201 Op.cit., s. 41 
202 MAE, 1956c, Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et 
L’Euratom, Groupe du Marché Commun, Projet de Procès-verbal des réunions du 
groupe tenues à Bruxelles les 8 et 10 octobre 1956, MAE 437 f/56 mp; MAE, 
1956d, Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et L’Euratom, 
MAE 474 f/56. 
203 När rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbets-
kraftens fria rörlighet inom gemenskapen och rådets direktiv 68/360/EEG av den 
15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning 
inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer antogs 
inkluderades inte i dessa en rätt att söka jobb. Istället medgavs denna rättighet 
enbart i en deklaration som inrymdes i protokollet från rådsmötet. Se Hartley, 
Trevor C, 1978, “The Internal Personal Scope of the EEC Immigration Provi-
sions”, European Law Review, Vol. 3, No. 3, s. 193. 
204 Det var Italien som ständigt tryckte på under förhandlingarna för att arbets-
kraftens fria rörlighet skulle inbegripas i fördraget.  
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fri rörlighet till kvalificerade arbetare inom kol- och stålindustrin.205 I 
Romfördraget utvidgades den till att innefatta alla yrken med undantag 
för anställning i offentlig sektor.206 Precis som i förhandlingarna inför 
Parisfördraget var det Italien som drev på. Det påstås ofta mellan raderna 
att upphovsmännen till Romfördragets artikel 48 hade en bred politisk 
innebörd för ögonen, men förhandlingsprotokollen tyder på motsatsen. 
Den italienska förhandlingsdelegationen tvingades vara hårdnackad, då 
rädslan för att uppluckringen av immigrationshindren inom gemenskapen 
skulle leda till att de ekonomiskt stabila medlemsstaterna ”översvämma-
des” av arbetslös italiensk arbetskraft, kastade en hotande skugga över 
förhandlingarna. Som Spaak-rapporten klargör: ”man ska inte överskatta 
omfattningen av arbetskraftens möjliga mobilitet som skulle inträffa på en 
helt fri gemensam marknad.”207 Artikel 48 är kort och gott ett resultat av 
att de italienska förhandlarna tvingade Frankrike och Luxemburg att 
godta förslaget. Bidragande var också ett ekonomiskt gynnsamt klimat i 
Västtyskland och Nederländerna som gjorde att de välkomnade italiensk 
arbetskraft.  

Förhandlingarna kring den fria rörligheten visar på ett tydligt sätt hur 
styrningen via frihet är sammankopplad med styrningen via säkerhet. Den 
fria rörligheten moduleras mellan behov av och anspråk på frihet och 
behov av och anspråk på säkerhet. Utformandet av en EUropeisk styr-
ningsmodalitet som reglerar den fria rörligheten genom kontroll och ad-
ministrering av dess farliga övermått, innebär inte att dessa ”excesser” har 
artikulerats på ett likartat sätt. Det har ibland handlat om hotet mot väl-
färden, andra gånger om hotet mot den kulturella identiteten eller om 
hotet mot ”allmän ordning och säkerhet”. Den fria rörligheten kunde 
realiseras först när vissa uteslöts från dess regim. Det var när EUropeiska 
arbetares mobilitet inte längre framstod som ett socialt och politiskt risk-
tagande eller hot, som det öppnades politiska möjligheter att mynta be-
greppet ”europeisk medborgare”. Särskilda omständigheter var kanske 
avgörande för att den fria rörligheten, om än begränsad, inte bara blev en 
princip på pappret utan kunde möjliggöra bilden av ”ett område där fri-

205 Artikel 69 i ESKG-fördraget; Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och 
stålgemenskapen som trädde i kraft 1952.  
206 Maas, Willem, 2005, “Genesis of European Rights”, Journal of Common Mar-
ket Studies, Vol. 43, No. 3, s. 1020. 
207 MAE, 1956a, 120 f/56, s. 88. 
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heten tillämpas i praktiken”.208 I motsats till Parisfördraget, hade Rom-
fördraget satt en tydlig tidsfrist för genomförandet av bestämmelserna om 
fri rörlighet. Istället för att lämna det i händerna på medlemsstaterna åt-
njöt kommissionen nu rätten att lägga fram förslag. Det innebar att kom-
missionen nu hade möjlighet att försöka förvandla den EUropeiska ar-
betskraftsinvandraren till medborgare. 

Att separera fri rörlighet från migration 
(E)EG-rätten om fri rörlighet för arbetstagare fick både en mer definierad 
målsättning och ett tydligare rättssubjekt under den stegvisa implemente-
ringen av artikel 48 mellan 1958 och 1970 och genom kommissionens och 
domstolens aktivism.209 I början av 60-talet började institutionerna att 
formulera omfattningen av de ekonomiska rättigheterna på ett sätt som 
fördraget kanske inte avsåg. Vid denna tid fanns det fortfarande viss för-
skjutning av ordens betydelse och tvetydighet, som i vissa avseenden fort-
farande präglar EU:s medborgarskapande. Som Wolfgang Streeck har 
påpekat så förutsätter inte en europeisk marknad ett europeiskt medbor-
garskap. Snarare gäller motsatsen; medborgarskap kan innebära att mark-
naden blir mindre fri eftersom det tvingar regeringarna att reglera mark-
naderna för att tillgodose rättigheter.210 Lionello Levi Sandri, vid tidpunk-
ten ansvarig kommissionär för sociala frågor samt utomeuropeiska länder 
och territorier, och som några år därefter blev kommissionens vice ordfö-
rande, förklarade att “upprättandet av en gemensam marknad innebär fri 
rörlighet för personer, om inte som sådan så åtminstone för arbetskraft.” 
Han hävdade vidare att “fri rörlighet för arbetstagare som föreskrivs i 
fördraget innebär en regim vars natur är att maximalt begränsa möjlighet-
en för okontrollerad och onödig rörlighet.”211 

208 Huysmans, Jeff, 2006, s. 88 ff. 
209 Fram till Lissabonfördraget (1/12 2009) var namnet EG-domstolen, nu heter 
den EU-domstolen. I brödtexten kommer jag att skriva domstolen, på samma sätt 
som jag skriver kommissionen och rådet. När jag hänvisar till domstolens domar 
kommer jag i fotnoterna att skriva EU-domstolen, på samma sätt som jag skriver 
EU-kommissionen och Europeiska unionens råd, även när respektive institution 
inte hade den beteckningen vid tidpunkten då dokumentet jag hänvisar till antogs.  
210 Streeck, Wolfgang, 1995, “From Market-Making to State-Building: Reflections 
on the Political Economy of European Social Policy”, i Liebfried, Stephan & 
Pierson, Paul (red.), European Social Policy: Between Fragmentation and Integra-
tion, Washington, D.C: Brookings Institution, s. 413. 
211 Levi Sandri, Lionello, 1961, s. 5f. 
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Här framhålls således att tanken med den fria rörligheten i Romfördra-
gets handlar om en styrning vars inneboende logik går ut på att i möjlig-
aste mån begränsa den ”patologiska” rörligheten; den som av olika skäl 
inte uppfattas som ”produktiv” för den gemensamma marknaden och 
därför inte är ”fri” rörlighet. Om vi kan se något genomgående drag för 
den EUropeiska fria rörligheten fram till idag, så är det just att systemets 
logik bygger på idén om att begränsa den fria rörligheten. Det är inte den 
fria rörligheten i sig som är viktig, utan det är rörelsefrihet till förmån för 
marknaden. Den här idén om frihet till förmån för marknaden, som disku-
terades ovan, sätter ramarna för detta medborgarskap i vardande. Detta 
ligger i linje med hur även domstolen ibland har tolkat fördraget, vilket 
inte minst gör sig gällande när det gäller så kallad omvänd diskriminering; 
förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet är endast giltigt när 
det finns ett hot mot funktionen av den inre marknaden. Trots principen 
om icke-diskriminering på grund av nationalitet utesluter alltså unionen en 
viss kategori av personer från tillämpningen av lagen, just på grund av 
deras nationalitet.212 Eller annorlunda uttryckt, det ”stationära” (sed-
entary) elementet i EU-medborgarskapet (det vill säga nationalitet) som 
framhävs som viktigt för tilldelande av rättigheter, blir först viktigt när 
människor rör på sig. I kapitel 5 diskuteras detta i relation till EU-
medborgares rätt till återförening med familjemedlemmar från tredjeland.  

Redan i begynnelsen av etablerandet av den fria rörligheten uttryckte 
kommissionens representanter en idé om den fria rörligheten som ”det 
slutgiltiga övergivandet av det traditionella begreppet emigration som 
bygger på ett system med bilaterala- och multilaterala avtal”. Kommiss-
ionen förutspådde att en ”fullständig och absolut likabehandling skulle 
leda till att begreppet ”emigrant” snabbt ersattes med begreppet ”europe-
isk arbetare.”213  

212 En central princip för medborgarskap i modern tid är just likhet inför lagen. 
Någon sådan princip bygger dock inte EU-medborgarskapet på då varje medlems-
stat kan stifta egna lagar som begränsar de egna medborgarnas rättigheter på helt 
olika sätt. Detta kan jämföras med den Amerikanska författningens fjortonde 
tillägg (1868) som säger att en person har samma rättigheter gentemot de federala 
myndigheterna som mot myndigheter på delstatsnivå. Det finns ingen bestämmelse 
i EU-rätten som motsvarar denna princip.  
213 Levi Sandri, Lionello, 1961, s. 5f.  
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1959, när bestämmelserna om fri rörlighet knappt än hade genomförts, 
bestod arbetskraftsinvandringen inom gemenskapen214 till tre fjärdedelar 
av interna arbetskraftsinvandrare. I slutet av 60-talet, då bestämmelserna 
om fri rörlighet slutfördes, var i stället tre fjärdedelar av arbetskraftsin-
vandrarna från länder utanför gemenskapen, det vill säga arbetare från 
tredje land.215 Detta har förklarats på två sätt. Genom att se till att de 
interna arbetskraftsinvandrarna hade samma rättigheter på arbetsplatsen 
och samma sociala trygghet som de inhemska arbetarna (förbud mot dis-
kriminering och likabehandling), blev de interna migranterna en mindre 
attraktiv arbetskraft för arbetsgivarna än de TLM (tredjelandsmedbor-
gare) som inte omfattades av samma rättsliga skydd, enligt Richard Plen-
der.216 Andrew Evans, i sin tur, förklarar förändringen som en följd av den 
ekonomiska tillväxten i gemenskapen. Genom att även Italien nu dragit 
nytta av tillväxten och fått sjunkande arbetslöshet blev de övriga länderna 
med arbetskraftsbrist tvungna att rekrytera från tredje land. ”Därför kan 
det mycket väl ha varit den snabba ekonomiska tillväxten som medlems-
staterna genomgick under 1960-talet snarare än gemenskapens lagtexter, 
som producerade den komparativa nedgången av intern arbetskraftsmi-
gration inom gemenskapen under denna period.”217  

Det finns flera omständigheter som pekar i riktning mot Plenders 
ståndpunkt. Den första nämns av Plender själv, nämligen det faktum att 
året efter 1973 års utvidgning,218 föll antalet arbetskraftsinvandrare från 
Storbritannien till de ursprungliga sex medlemsstaterna kraftigt, liksom 
antalet arbetare som migrerade i motsatt riktning.219 För det andra gjordes 
aldrig några försök att inkludera de arbetare från tredjeland som redan 

214 De sex grundarstaterna Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna 
och Luxemburg. 
215 EU-kommissionen, 1974, “Action programme in favour of migrant workers 
and their families”, COM(74) 2250, 14 December 1974, Bulletin of the European 
Communities, supplement 3/76. Det är dock oklart om kommissionen räknar in 
arbetare från utomeuropeiska länder och territorier (ULT).  
216 Plender, Richard, 1976, s. 40. 
217 Evans, Andrew, 1982a, s. 498f. 
218 1972 undertecknas anslutningsfördragen för Storbritannien, Danmark, Irland 
och Norge. Dessa ratificerades i parlamenten förutom i Norge där en folkomröst-
ning förkastade medlemskapet. Efter att Frankrike genom en folkomröstning gett 
sitt godkännande till utvidgningen i april 1972 utvidgades gemenskapen till att 
även inkludera Storbritannien, Danmark och Irland från och med 1 januari 1973.  
219 Plender, Richard, 1976, s. 40. 
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befann sig i gemenskapen, för att även de skulle omfattas av bestämmel-
serna om fri rörlighet. Istället byggde den inneboende logiken i denna fria 
rörlighetsregim just på deras exkludering. Som tydliggörs senare i kapitlet 
gjorde medlemsstaterna till och med ansträngningar för att begränsa den 
fria rörligheten för arbetare från utomeuropeiska länder och territorier 
(ULT), i samband med att Romfördtagets artikel 48 implementerades på 
60-talet. Arbetskraftsimporterande länder såsom Västtyskland utgjorde 
inget undantag, tvärtom. 

Först när de demografiska konsekvenser som förutspåddes under utar-
betningen av artiklarna om fri rörlighet inte inträffade, och när de europe-
iska arbetstagarnas rörlighet därför inte längre uppfattades som ett socialt 
och politiskt risktagande, blev det möjligt att ge dessa artiklar en kon-
stitutionell innebörd. Det skapade ett politiskt utrymme för begreppet 
europeiska medborgare. När sedan unionsmedborgarskapet väl blir en 
rättslig realitet, ett rättssubjekt i eget namn, kommer EU-medborgarnas 
motvilliga användning av den fria rörligheten paradoxalt nog ofta att 
framställas som ett problem, eftersom unionsmedborgarskapet som ett 
EUropeiskt rättssubjekt just förutsätter rörlighet. När rörligheten diskute-
ras offentligt sammankopplas den samtidigt med problem utifrån före-
ställningen om att den ”överutnyttjas”.  

När medborgarna i gemenskapen, mot slutet av 60-talet, var under 
mindre ekonomisk press och inte längre, i samma utsträckning, behövde 
migrera för att försörja sig, och den interna migrationen inom gemenskap-
en började sjunka, kom fri rörlighet att börja beskrivas som en ”grundläg-
gande rättighet" för arbetstagare. Kommissionen började förfäkta att 
denna frihet inte kunde greppas genom, eller inrymmas i, de traditionella 
föreställningarna om in- och utvandring. Dessa begrepp implicerade en 
syn på invandrare som människor som inte kunde erhålla en tillfredsstäl-
lande levnadsstandard i sina egna hemländer.220 Istället var målet för ge-
menskapen att säkerställa en hög levnadsstandard inom hela dess territo-
rium; kapital skulle flyttas till de arbetslösa i stället för tvärtom.221 

220 EU-kommissionen, 1962, Recommandation de la Commission aux États mem-
bres concernant l'activité des services sociaux à l'égard des travailleurs se déplaçant 
dans la Communauté, Journal officiel des Communautés Européennes, P 75, 
16.8.1962, s. 2118. 
221 EU-kommissionen, 1965, Recommandation de la Commission, du 7 juillet 
1965, aux États membres concernant le logement des travailleurs et de leur famille 
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, Journal officiel des Communautés 
Européennes, P 137, 27.7.1965, s. 2293. 
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Kommissionen påbörjade här sitt än idag pågående arbete med att fri-
koppla eller separera fri rörlighet från migration. Denna separation vill jag 
kalla för det EUropeiska medborgarskapets möjliggörande och omöjliggö-
rande villkor. Fram tills nyligen uppfattades denna separation av de flesta 
som naturlig. Från 1980-talet till östutvidgningen kategoriserades sällan 
medborgare som bosatte sig i en annan medlemsstat för ”invandrare”, 
trots att de faktiskt var just det. Att termer som EU-migranter används vid 
vissa tillfällen, ofta i efterdyningen av utvidgningar eller när rörlighet or-
sakas av fattigdom i hemlandet, såsom idag, tydliggör hur skör denna 
separation förblir.  

Men när europeiska regeringar numera formulerar integrationspolitik, 
söker de alla att ålägga krav på att ”de som kommer hit ska lära sig lan-
dets språk och värderingar” för att kunna delta i samhället och ibland 
även för att överhuvudtaget få tillträde till territoriet.222 En grupp av in-
vandrare, det vill säga EU-medborgare, är dock exkluderade ur det samta-
let. Deras språkkunskaper är aldrig en faktor som nämns i samband med 
deras rösträtt eller möjligheter att delta på arbetsmarknaden. Språk är helt 
enkelt inget kriterium för tilldelning av rättigheter, och de problem de 
eventuellt möter på arbetsmarknaden ges inte företrädesvis språkliga för-
klaringar. De kan rösta både i lokala val samt i val till Europaparlamentet 
i värdlandet utan några som helst språkkunskaper. Att undanta EU-
medborgare från diskussionen är naturligtvis nödvändigt för att hålla de 
två diskurserna skilda. Den ena innebär att den fria rörligheten samman-
kopplas med gemensamt medborgarskap, rättigheter, tillväxt, kompetens 
och framgångsrik integration (europeisk integration). Den andra ger mi-
gration en innebörd genom att sammankoppla den med ”främlingar”, 
icke-medborgare, passerande av gränser (som för tankarna till ”brottslig-
het”223), hot, kostnader, inkompetens och misslyckad integration (till följd 

222 Så kallade pre-accession krav.  
223 Se Sayad, Adelmalek, 1999, “Immigration et ‘pensée d’État’”, Actes de la re-
cherche en sciences sociales, Vol. 129, No. 129, s. 5-14; Garland, David, 2001, 
The culture of control: crime and social order in contemporary society. Oxford: 
Oxford University Press; Aliverti, Ana, 2012, “Making people criminal: The role 
of the criminal law in immigration enforcement”, Theoretical Criminology, Vol. 
16, No. 4, s. 417-434; Aliverti, Ana, 2013, Crimes of Mobility: Criminal Law and 
the Regulation of Immigration, Abingdon: Routledge; Stumpf, Juliet, 2013, “The 
crimmigration crises: immigrants, crime, and sovereign power”, i Dowling, Julie A. 
& Inda, Jonathan Xavier., Governing Immigration Through Crime: A Reader, 
Stanford: Stanford University Press. 
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av individens/gruppens ”kultur”). Båda diskurserna är strukturerade kring 
just gränsöverskridande men där denna har kommit att symbolisera helt 
skilda saker. Som jag tidigare påpekat är separationen mellan de två dis-
kurserna aldrig helt definitiv; vissa händelser såsom utvidgningar kan 
rubba särskiljandet mellan de två. Den möjliga mobiliteten för nya EU-
medborgare sammankopplas inte med den fria rörlighetens positiva kon-
notationer eller inramas som en fråga om grundläggande medborgerliga 
rättigheter. I stället sammankopplas den med de ”problem” som förknip-
pas med migration. 

Det bör dock noteras att den potentiella mobiliteten för nya EU-
medborgare sällan har betecknats som ett säkerhetsproblem i förhållande 
till den Europeiska unionens kulturella identitet, även om politiska partier 
i några av de ”gamla” medlemsstaterna på senare tid har formulerat det 
så, men då med en nationalistisk snarare än en europeisk konnotation. 
Man spelar på en rädsla för etnisk och kulturell förändring av exempelvis 
Nederländerna, Frankrike eller Storbritannien till följd av utvidgningen.224 

Men på 60- och 70-talen var detta avskiljande allt annat än självklart. 
Gemenskapens institutioner använde termen migration för att tala om 
arbetskraftens mobilitet inom gemenskapen, och de arbetstagare som an-
vände sig av den fria rörligheten benämndes som migranter, invandrare 
och utlänningar. I policydokument från denna period är det inte alltid 
tydligt om det är gemenskapens externa eller interna migranter som åsyf-
tas. Det är belysande, i förhållande till diskussionen tidigare om hur da-
gens EU-medborgare inte är föremål för integrationspolitiken, att de soci-
ala program och initiativ som formulerades under 70-talet när det gäller 
gemenskapens internmigranter, i dag skulle hamna under den rubriken.225 
När kommissionen började hävda att fri rörlighet var en annan sorts mo-
bilitet, en som inte kunde förstås inom den traditionella begreppsramen 
in/utvandring, ska detta läsas i ljuset av de gemensamma överenskommel-
ser och antaganden om invandringen som började prägla de nationella 
regeringarnas synsätt och handlingar vid den här tiden. “Farhågorna om 
’problemet’ med invandring och ’de sociala konsekvenserna av den fär-
gade migrationen’ hade redan börjat ersätta tidigare diskurser som fram-
hävde de ekonomiska fördelarna med invandring.”226 

224 “Poles at sharp end of Dutch politics”, Financial Times, 24.04.2011, 
http://www.ft.com (hämtad den 30.05.2012).  
225 Hansen, Peo, 2008, s. 44; se till exempel EU-kommissionen, 1974. 
226 Kostakopoulou, Theodora, 2001, s. 43. 
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Kommissionen började göra gällande att arbetskraftens fria rörlighet 
skulle komma att leda till etablerandet av mer generella ”idéer om att fritt 
kunna röra sig och bosätta sig inom gemenskapens territorium”.227 Det 
hävdades att den fria rörligheten borde tolkas i termer av en frihet att 
välja den plats i gemenskapen där man vill bosätta sig och försörja sig. Det 
senare skulle inte handla om val på grund av ekonomisk nödvändighet 
utan snarare förstås som val gjorda med anledning av personliga preferen-
ser, såsom nya karriärmöjligheter eller kulturella preferenser.228 (E)EG-
rättens fria rörlighet beskrevs som något som föranledde ”individens ut-
veckling”; den uttryckte härigenom en avgörande utvidgning av den per-
sonliga friheten.229 

Kommissionens hävdande att den fria rörligheten var något annat än 
migration/invandring fick stöd genom vad som brukar kallas för domsto-
lens ”aktivism”.230 1963 fastställde domstolen med hänvisning till ingres-
sen att fördraget lade grunden för ”en allt fastare sammanslutning mellan 
de europeiska folken” och drog slutsatsen, trots protester från vissa med-
lemsstater, att gemenskapen utgör en ny rättsordning där inte bara stater-
na är rättssubjekt utan även medborgarna. Domstolen drog slutsatsen att 
upprättandet av den gemensamma marknaden, det uttalade syftet med 
fördraget, både berör och riktar sig mot privatpersoner och inte enbart 
stater. Av detta följde att ”på samma sätt som gemenskapsrätten ålägger 
de enskilda förpliktelser, är den följaktligen även avsedd att oberoende av 
medlemsstaternas lagstiftning skapa rättigheter som blir en del av de en-
skildas rättsliga arv”. Detta är principen om direkt effekt (eller direkt till-
lämplighet) som innebär att privatpersoner således kan dra fördel av dessa 
rättigheter och direkt åberopa europeiska bestämmelser i nationella och 
europeiska domstolar. Medlemsstaterna är skyldiga att respektera dessa 

227 EU-kommissionen, 1962, s. 2118. 
228 EU-kommissionen, 1971b, Réponse de la Commission à la question écrite N° 
122/71 de Mme Carettoni Romagnoli et de M. Bermani. Objet : Initiatives en 
faveur des travailleurs migrants, Journal officiel des Communautés Européennes, C 
84, 23.8.1971, s. 3. 
229 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 1967, Avis du Comité 
Économique et Social sur les “Propositions du règlement d’une directive du Conseil 
relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intèrieure de la Communauté”, 
Journal officiel des Communautés Européennes, P 298, 7.12.1967, s. 10. 
230 Mancini, Federico, 1989, “The Making of a Constitution for Europe”, Com-
mon Market Law Review, Vol. 26, No. 4, s. 595-614. 
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rättigheter oberoende av om medlemsstaterna tagit upp den berörda euro-
peiska bestämmelsen i sin inre rättsordning. 231 

Vid den här tiden tryckte de överstatliga institutionerna på för att för-
söka utvidga den personkrets som skulle omfattas av den fria rörligheten 
och rätten till bosättning utanför de strikt formulerade kraven i fördraget. 
Rätt till inresa och bosättning beviljades till tjänsteleverantörer och till 
dem som ville erhålla en tjänst i en annan medlemsstat än den egna från en 
person som själv var invandrare i den staten.232 Men det var oklart om 
detta var avsikten i fördraget.233 Samma sak gällde rättigheter för de med-
borgare i gemenskapen som var arbetssökande i en annan medlemsstat. 
Vid flera tillfällen satte domstolen stopp för medlemsstaternas strävan att 
begränsa den materiella och personliga omfattningen av den fria rörlighet-
en. I Unger-målet 1964 avvisade domstolen de nederländska myndigheter-
nas försök att begränsa begreppet “arbetstagare”. Den holländska rege-
ringen hävdade att det vore ett korrekt förfarande om begreppet definie-
rades enligt nationell rätt. Domstolen slog istället fast att: 

 

Articles 48 to 51 of the Treaty, by the very fact of establishing freedom of 
movement of “workers”, have given Community scope to this term. If the 
definition of this term were the matter within the competence of national 
law, it would therefore be possible for each Member State to modify mean-
ing of the concept of “migrant worker” and to eliminate at will the protec-
tion afforded by the Treaty to certain categories of person. 234 

 

231 EU-domstolen, 1963, Domstolens dom den 5 februari 1963, NV Algemene 
Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skat-
teförvaltningen, Begäran om förhandsavgörande: Tariefcommissie - Nederländer-
na, Mål 26/62, Rättsfallssamling svensk specialutgåva I, s. 00161- 00171. 
232 Europeiska unionens råd, 1964a, Directive 64/220/CEE du Conseil, du 25 
février 1964, pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des 
ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'é-
tablissement et de prestation de services, Journal officiel des Communautés Euro-
péennes, P 56, 4.4.1964, s. 845-850. 
233 Evans, Andrew, 1982a, s. 502-505. 
234 EU-domstolen, 1964, Judgment of the Court of 19 March 1964, Mrs M.K.H. 
Hoekstra (née Unger) v Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Am-
bachten (Administration of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses), 
Reference for a preliminary ruling: Centrale Raad van Beroep – Netherlands, Case 
75/63, Rättsfallssamling engelsk specialutgåva, s. 00184. 
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I ett annat fall beslutade domstolen att begreppet ”arbetskraftsinvand-
rare” (migrant workers) inte var begränsat till personer som flyttar för att 
uppfylla sina skyldigheter gentemot nuvarande eller potentiella arbetsgi-
vare. När domstolen nådde denna slutsats sades det uttryckligen att be-
greppet i fråga utgjorde en av hörnstenarna i fördraget och skulle därför 
tolkas generöst.235 På liknande sätt, hävdade kommissionen 1968 inför 
Europaparlamentet att de åtgärder som rör den fria rörligheten skulle 
förstås i termer av ett utvidgande av grundläggande rättigheter. Detta 
värnades även i rättsakterna när det gradvisa genomförandet av den fria 
rörligheten avslutades genom rådets förordning nr 1612/68. I ingressen 
föreskrevs att ”fri rörlighet utgör en grundläggande rättighet för arbetsta-
gare och deras familjer”.236  

När denna lagtext antogs 1968 proklamerade kommissionsordföranden 
att åstadkommandet av den fria rörligheten för arbetstagare var en av ”de 
mest spektakulära punkterna i det program som ska leda till integrationen 
av Europa. [ ... ]. Konsekvenserna i form av konstitutionell innebörd är 
oöverskådliga. Pekar de i riktning mot ett gemensamt europeiskt ’medbor-
garskap’?”237 Kommissionens vice ordförande, Levi Sandri, hade tidigare 
uttryckt att ”fri rörlighet representerar något viktigare och mer krävande 
än den fria rörligheten för en produktionsfaktor. Det representerar snarare 
ett begynnande – fortfarande i sin linda och ofullkomligt – europeiskt 
medborgarskap.”238 I en förklarande informationstext om de nya bestäm-
melserna om den fria rörligheten skriver dock kommissionen lite mer åter-
hållsamt att ”de skapar de första delarna av ett europeiskt medborgarskap 
för arbetstagare inom gemenskapen.”239 Det ligger i linje med Elisabeth 

235 EU-domstolen, 1965, Judgment of the Court of 9 December 1965, Hessische 
Knappschaft v Maison Singer and sons, Reference for a preliminary ruling: Cour 
d'appel de Colmar – France, Case 44/65, Rättsfallssamling engelsk specialutgåva, 
s. 00965- 00973.  
236 Europeiska unionens råd, 1968a, rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 
15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning, L 157, 19.10.1968, svensk specialutgåva, Om-
råde 5, Vol. 1, s. 33. 
237 Hallstein, Walter, 1972, s. 173f. 
238 Levi Sandri, Lionello, 1968, “Free movement of workers in the European 
Community”, Bulletin of the European Communities, 11/68, s. 6.  
239 EU-kommissionen, 1968,”Complete freedom of movement for workers is now 
a reality”, Information Memo P-50/68, July 1968, [EU Commission - Press No-
tice], s. 1.  
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Meehans påpekande att EU:s ”första medborgare var medborgare-som-
arbetstagare, inte medborgare-som-mänskliga varelser”.240 

(O)klar nationalitet i kolonialismens fotspår 
I EU-studier med olika teoretiska och empiriska utgångspunkter finner 
man ofta den vedertagna uppfattningen om att det finns ett visst universal-
istiskt inslag i Romfördraget och dess gemensamma marknadslogik. Jag 
kommer här diskutera den Foucault-inspirerade forskningens analys, då 
denna har haft betydelse för forskningsfältet om ”the migration-security 
nexus”.  

Jens Haahr diskuterar vad han kallar för styrningsteknologier som han 
menar karaktäriserar ”demokratiseringen” av EU och EU-
medborgarskapet. Han utgår ifrån Keith Bakers analys av de styrningstek-
nologier som utmärkte den franska revolutionen och som förklaras ha haft 
en stor inverkan på den moderna politiska kulturen.241 Baker talar om 
avdifferentiering (dedifferentiation) som Haahr definierar som:  

 

This is a discursive move which involves a simultaneous individualization 
of human subjects and universalization of their relations, a move where 
human subjects are constructed as individuals in their capacity of being cit-
izens rather than as members of one or the other social category, and simul-
taneously a move where relations between citizens are being defined with 
reference to universal human rights.242 

 
Frågan blir då hur vi, i relation till detta, ska förstå Romfördraget med 

dess reglering av den fria rörligheten och dess begynnande medborgarsub-
jekt? Jag har tidigare konstaterat att den gemensamma marknaden etable-
rade en fri rörlighet som hade specifika mål. De individer som tilldelades 
denna frihet fick den med hänvisning till deras ekonomiska och sociala 
roller, såsom arbetstagare, arbetstagares familjemedlemmar och tjänstele-
verantörer. Således handlade det inte om rättigheter knutna till identiteten 

240 Meehan, Elizabeth, 1993, s. 147.  
241 Baker, Keith Michael, 1994. “A Foucauldian French Revolution”, i Goldstein, 
Jan (red.), Foucault and the Writing of History, Oxford: Blackwell. 
242 Haahr, Jens Henrik, 2005, Governmentality and the problem of Democracy in 
the European Union, working paper 2005:1, Center for Democratic and Network 
Governance, s. 8. 
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som medborgare utan till ens placering i samhället (ens sociala status som 
arbetare) och ens placering geografiskt (man måste befinna sig i en annan 
medlemsstat än sin egen). Så den gemensamma marknaden etablerade ett 
”begynnande europeiskt medborgarskap” men bara för vissa kategorier av 
personer. Detta begynnande medborgarskap omfattar således bara dem 
som bidrar till skapandet av den gemensamma marknaden. Haahr menar 
dock att det finns ett inslag av avdifferentiering i Romfördraget. Förbudet 
mot diskriminering på grund av nationalitet i fördraget, hävdar han, utgör 
”en universalistisk komponent, en förändringsprocess som innebär att 
rättigheter tilldelas oberoende av individens nationalitet/medborgarskap.” 
Han förklarar: 

  

Thus, whereas dedifferentiation in the French revolution involved a new le-
gal code that eliminated distinctions between subjects on the basis of their 
position in a social order, the first element of dedifferentiation in European 
integration consists of the creation of a legal code which eliminates distinc-
tions between subjects on the basis of their position in an order of national-
ities.243 

 

Som jag diskuterat tidigare är det alltför förenklat att som Haahr hävda 
att denna avdifferentiering reflekterade ”en oro för de ekonomiska proces-
sernas säkerhet” med målet att skapa europeisk (ekonomisk) stabilitet. Jag 
menar istället att om vi ska tala om någon form av avdifferentiering så 
måste denna förstås som en oerhört specifik sådan samt att de ”undantag” 
som tilläts reflekterar en oro för något annat än de ekonomiska processer-
nas säkerhet. Hur Haahr och Walters förhåller sig till detta blir ibland 
oklart. På goda grunder hävdas att avdifferentiering är en process vars 
utgång inte går att förutse, och att det handlar om en kamp mellan olika 
grupper, individer och intressen.244 Detta är ett relevant sätt att beskriva 
exempelvis kampen mellan domstolen och medlemsstaterna vid den här 
tidpunkten. Genom att introducera principen om direkt effekt, breddandet 
av begreppet ”arbetstagare” och hävdandet av de rättigheter som följde av 
den fria rörligheten bekräftade domstolen gång på gång elimineringen av 
skillnader baserade på individernas nationalitet. Det kringskar medlems-
staternas försök och möjligheter till kontroll över villkoren för (vissa) 

243 Op. cit., s. 11. 
244 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, s. 72. 
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individers inresa och bosättning på deras territorium. Och detta var, precis 
som Walters och Haahr hävdar, en förutsättning för skapandet av ett poli-
tiskt landskap där begreppet ”europeisk medborgare” senare kunde göra 
entré, men dock bara till viss del.  

Huvudfrågan, som vi istället bör begrunda för att förstå EU:s medbor-
garskapande, är vilka som behövde uteslutas för att detta medborgarskap 
skulle bli en politisk möjlighet. Vilka, som med Hindess ord, behövdes 
styras med andra medel? Haahr påpekar mycket riktigt ”att en utveckling 
mot universalism går hand i hand med en parallell utveckling mot en spe-
cifik partikularism.”245 Frågan är dock när det blir obsolet att överhuvud-
taget tala om det som en utveckling mot universalism? Det är en rimlig 
fråga med tanke på att även de som på pappret är EU-medborgare (inne-
har medborgarskap i en medlemsstat) än idag inte omfattas av en enhetlig 
status. De tilldelas olika rättigheter i förhållande till var de befinner sig 
(rörlighetsimperativet) och vilken social kategori de tillhör. Haahr och 
Walters beskriver processen på följande sätt: 

 

It would be more accurate to observe that the construction of 
un/democratic Europe involves technologies of differentiation as well. If the 
promise of technologies of dedifferentiation is a certain universalism, this 
potential is always checked and limited by the mobilization of these other 
technologies. Technologies of dedifferentiation produce differences like sta-
tus, nationality or gender as unnatural, as obstacles to the realization of a 
democratic people. Technologies of differentiation produce differences as 
salient and as proper grounds for qualifying, limiting, or in other cases 
marginalizing or excluding individuals and groups from the polity.246  

 

Haahr och Walters vidhåller att det var tack vare ”etableringen i Romför-
draget av individuella rättigheter oavsett nationalitet som begreppet euro-
peisk medborgare möjliggjordes”.247 Min analys nedan vill istället fram-
häva att det var exkluderingen av vissa grupper som var avgörande, och 
att fokus borde ligga där, om vi ska förstå något om den rörlighetsregim 
som idag karaktäriserar EU. 

245 Haahr, Jens Henrik, 2005, s.12. 
246 Walters, William, Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 73. 
247 Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 11. 
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I EU-forskningen finns en allmän uppfattning om att den differentiering 
Walters och Haahr talar om startade med rådets förordning nr 1612/68 
om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, som antogs 1968. I 
artikel 1 stipuleras att: 

 

Varje medborgare i en medlemsstat skall, oavsett var han eller hon har sitt 
hemvist, ha rätt att ta anställning och att arbeta inom en annan medlems-
stats territorium i enlighet med de villkor som, enligt lagar och andra för-
fattningar, gäller för anställning av medborgare i denna stat.248 

 

Medan artikel 48 i Romfördraget talade om ”den fria rörligheten för ar-
betstagare” och ”arbetstagare i medlemsstaterna”, utan någon hänvisning 
till skyldigheten att inneha en medlemsstats nationalitet/medborgarskap – 
det vill säga att vara en ”Community national”/medborgare i gemenskap-
en – så fixerades arbetstagarnas identitet efter 1968 på ett visst sätt. Nu-
mera uppfattas det som en lämplig grund för kvalificerande av vilka som 
ska omfattas av rätten till fri rörlighet och vilka som ska uteslutas.  

Eftersom den fria rörligheten (för arbetstagare) var en inneboende 
komponent i detta nya medborgarskap i vardande, blev den ”logiska” och 
”naturliga” följden att unionsmedborgarskapet byggde på innehavet av ett 
nationellt medborgarskap i en medlemsstat. Villkoret för att EUropeiska 
rättigheter ska tilldelas individer är således det nationella medborgarskap-
et inom EU. De överstatliga rättigheter som det EUropeiska medborgar-
skapet innefattar bekräftar betydelsen av de nationella medborgarskapen, 
vilket gör utsagor om postnationellt medborgarskap tämligen motsägelse-
fulla. Varför omfattades inte alla invånare i gemenskapen av den fria rör-
ligheten? Varför verkade inte domstolen för en bred tolkning av bestäm-
melserna om fri rörlighet som den hade gjort tidigare?249 Hur ska vi förstå 
det faktum att utvidgningen av tillämpningsområdet för den fria rörlighet-
en omfattade personkretsar som fördraget knappast avsåg250 samtidigt 
åtföljdes av vad Walters och Haahr benämner som en ”skuggkategori”.251 

248 Europeiska unionens råd, 1968a, s. 34. 
249 Evans, Andrew, 1994, “Third Country Nationals and the Treaty of the Europe-
an Union”, European Journal of International Law, Vol. 5, No. 1, s. 199-219.  
250 Evans, Andrew, 1982a, s. 502-505. 
251 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 73 
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Det handlar om TLM vars rättigheter var sekundära i förhållande till ge-
menskapens ”riktiga” arbetare och/eller helt beroende av kopplingen till 
en ”riktig” gemenskapsintern arbetare.252 Jag håller helt med Walters och 
Haahr om att den här exkluderingen av en kategori europeiska arbetare 
handlar om skapandet av social skillnad.253 Men jag vill framhålla att talet 
om avdifferentiering254 förstått som ”denaturalisering av en politisk ord-
ning som inskränker rättigheter på grundval av nationalitet”,255 i slutän-
dan bara håller om vi bortser ifrån att för EU:s största migrantgrupp blev 
deras (brist på rätt) nationalitet istället helt avgörande. Denna avdifferen-
tiering stärker nationalitetens betydelse för tilldelning av rättigheter istället 
för till exempel principen om bosättning. Visst öppnas därigenom ett poli-
tiskt landskap där detta begynnande EU-medborgarskap skapas, men frå-
gan är vilka ”andra” som också måste skapas för möjliggörandet av detta 
begynnande medborgarskap? 

Jag föredrar därför en tydligare utgångspunkt om dessa EUropeiska 
processers inbördes relationer. På så sätt kan vi tydligare förstå att denna 
avdifferentiering av den nationella ordningen får sin innebörd just i relat-
ion till skuggkategorin TLM. Det gäller i förhållande till en konstitutiv 
utsida256 eller, annorlunda uttryckt, hur detta begynnande medborgarskap 
och dess annorlundaskap (alterity) ”växte fram samtidigt på ett dialogiskt 
sätt och formade varandra.”257 Detta möjliggör att vissa handlingar kan 
befinna sig inom ramen för denna avdifferentiering av nationalitetens ord-
ning såsom övergångsregler vid utvidgningar utan att det uppfattas som 
helt onaturligt. Insidans identitet, den EUropeiska medborgaren, hålls 
samman och är beroende av utsidan, tredjelandsmedborgaren (TLM).  

För att förstå och analysera dessa komplexa processer kring, och relat-
ioner mellan, ”insida” och ”utsida”, avdifferentiering och differentiering i 

252 En gemenskapsarbetare hade rätt att åtföljas av en make/maka från tredjeland, 
men hens rättigheter var helt beroende av sin familjerelation till denna gemen-
skapsarbetare. 
253 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s. 73 
254 En avdifferentiering i form av Romfördragets principer eller domstolens aktiv-
ism vid denna tidpunkt såsom William Walters och Jens Henrik Haahr gör gäl-
lande.  
255 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, 2005, s.72. 
256 Staten, Henry, 1984, s. 16-18; Laclau, Ernesto, 1990, s. 18; Jacob Torfing, 
1999, s. 124f, s. 299. 
257 Isin, Engin F., 2002, s. 3. 

94  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



kontexten av Romfördraget och dess genomförande, bör frågan om just 
nationalitet stå i centrum. Det handlar om hur den underliggande logiken 
till att vissa europeiska arbetare inte uppfattas som EUropeiska tar form. 
Att så som Walters och Haahr, och många andra med dem, förlägga 
denna logik till en annan tidsperiod, nämligen Schengenprocessen och det 
samtida skapandet av EU:s ”område med frihet, säkerhet och rättvisa”, 
håller inte när det ställs mot empirin. När kommissionen, som tidigare 
belysts, tidigt försökte driva fram den fria rörligheten och principen om 
icke-diskriminering på grund av nationalitet/medborgarskap genom att 
differentiera mellan olika former av rörlighet, så måste detta tolkas som 
att ”problembeskrivningen” funnit en arena i EUropa långt före Schengen. 
Både Étienne Balibar och Sandro Mezzadra har påpekat vikten av att för-
stå betydelsen av den koloniala historien i en kritisk redogörelse av det 
EUropeiska medborgarskapet.258 De betonar ”betydelsen av den ställning 
migranter/invandrare har för att utvärdera hela utvecklingen av det nya 
europeiska medborgarskapet i vardande.”259 

Romfördragets intentioner? 
Nästan alla kritiker av nationalitets/medborgarskapskravet i förordning nr 
1612/68 bygger sina invändningar på vad som kan kallas för ”Romför-
dragsförfattarnas intentioner”.260 Man hävdar att, då fördraget inte 
nämnde kravet på att arbetstagare måste inneha en medlemsstats nat-
ionalitet/medborgarskap utan talade om ”fri rörlighet för arbetstagare” 
och ”arbetstagare i medlemsstaterna”, ska det tolkas som att fördraget 
hade en bredare syn på vad en gemensam arbetsmarknad innebar än som 
uttrycks i förordning nr 1612/68 från 1968. Här framställs fördraget som 
icke-exkluderande. Theodora Kostakopoulou skriver illustrerande: 

 

The Treaty simply refers to workers as the main beneficiaries of the free-
movement provisions. No distinction is made as to whether these should be 
residents in the territory of the Member States, national of the Member 
States irrespective of the place of their residence, both nationals and resi-

258 Balibar, Étienne, 2004; Mezzadra, Sandro, 2006. 
259 Mezzadra, Sandro, 2006, s. 31. 
260 Kostakopoulou, Theodora, 2001; Evans, Andrew, 1994; O’Leary, Siofra, 1996; 
Ügür, Mehmet, 1995, “Freedom of movement vs. exclusion: a Reinterpretation of 
the ‘insider’-‘outsider’ divide in the European Union”, International Migration 
Review, Vol. 29, No. 4, s. 964-999. 
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dents, or workers who are either nationals or residents. By enacting sec-
ondary legislation to give effect to the right to free movement, however, the 
Council confined the right to free movement to workers who are nationals 
of the Member States. 261 

 

Hon talar om hur denna diskursiva artikulering fixerade de ekonomiska 
rättigheternas personkrets till medborgare i medlemsstaterna, en artikule-
ring som sen blev hegemonisk. Denna åtgärd, som uteslöt TLM från den 
fria rörligheten, undertryckte andra politiska möjligheter och etablerade 
en ”objektivitet”.262 

I sitt detaljerade arbete om invandringsrätt menar Richard Plender att 
det är möjligt att utelämnandet av ordet nationalitet/medborgare från 
artikel 48 var avsiktligt. Det gäller särskilt då ordet använts i Romfördra-
gets föregångare, Parisfördraget, som i artikel 69 talar om ”workers who 
are nationals of Member States”. Plender framställer det som om avsak-
naden av denna begränsning av den fria rörligheten i Romfördraget skulle 
kunna läsas som att fördragsförfattarna ”1957 ville lämna dörren öppen 
för möjligheten för gemenskapen att utveckla en gemensam arbetsmark-
nad”. Den skulle följaktligen innefatta fri rörlighet inom gemenskapen för 
bosatta arbetare från tredje land.263  

Men utelämnandet av en hänvisning till innehavet av nat-
ionalitet/medborgarskap i medlemsstaterna innebar inte att Romfördragets 
upphovsmän ville lämna utrymme för att inkludera TLM i den fria rörlig-
heten för arbetstagare. Upphovsmännen till Spaak-rapporten var positiva 
till att inkludera bosatta TLM i den fria rörligheten för arbetstagare inom 
gemenskapen.264 Men förhandlingsdokumenten till Romfördraget synlig-
gör att denna uppfattning inte delades av förhandlingsdelegationerna från 
medlemsstaterna. I början av förhandlingarna talade alla utkast till artikel 
48 om fri rörlighet för nationella arbetstagare (travailleurs nationaux).265 I 

261 Kostakopoulou, Theodora, 2001, s. 42. 
262 Ibid. 
263 Plender, Richard, 1988, International Migration Law, Rev. 2. Ed, Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publishers, s. 197. 
264 MAE, 1956a, s. 86-91. 
265 Vid den här tidpunkten i förhandlingarna var det artikel 74. MAE, 1956b, 
Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et L’Euratom, MAE 
175 f/56 mv, Projet établi le 17.07.1956; MAE, 1956c. 
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januari 1957 började delegationerna diskutera vem som skulle kunna 
komma att täckas under begreppet ”nationella arbetstagare” eller skulle 
räknas som ”arbetstagare som är medborgare” (travailleurs ressortis-
sants).266 Det var arbetare från de utomeuropeiska länderna och territori-
erna (ULT) som var problemet. Som förhandlingsgruppen ansvarig för 
artiklarna angående den gemensamma marknaden uttryckte det: 

 

[D]et är lämpligt att undersöka om eller i vilken utsträckning begreppet 
”nationella arbetstagare” måste ändras i enlighet med de beslut som fattas 
när problemen kring associering av ULT behandlas. Det erinrades om att 
termen "nationella arbetare" som används i artikel 69 i EKSG-fördraget 
har definierats i artikel 1 i beslutet om tillämpningen av denna artikel, en-
ligt följande:  

- Arbetstagare som är medborgare i en av medlemsstaterna eller som anses 
som sådana i den nationella författningen. 

- Arbetstagare från ett europeiskt territorium för vars yttre förbindelser en 
medlemsstat är ansvarig.267 

 

Detta problem fortsatte att oroa beredningsgruppen under februari 
1957.268 Denna fråga lyser dock med sin frånvaro i den, ändå väldigt om-
fångsrika, forskningslitteratur som finns kring det europeiska medborgar-

266 MAE, 1957a, Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et 
L’Euratom, Note d’information: État du projet du Traité instituant le Marché 
commun, Bruxelles le 10 janvier 1957. 
267 MAE, 1957b, Conférence intergouvernementale pour le Marché Commun et 
l’Euratom, Comité des Chefs de Délégation, Titre III, Chapitre 3: La Libre Circula-
tion des Travailleurs, Document Chefs de Délégation 156, MAE 88 f/57 dvl, Brux-
elles le 10 janvier 1957; MAE, 1957c, Conférence intergouvernementale pour le 
Marché commun et L’Euratom, Groupe du Marché commun, Projet de procès-
verbal des réunions du Groupe tenues à Bruxelles les 7 et 12 janvier 1957, MAE 
823 f/57 mp; MAE, 1957d, Conférence intergouvernementale, Document Chefs de 
Délégation 257, MAE 314 f/57, Bruxelles le 22 janvier 1957. 
268 MAE, 1957e, Conférence intergouvernementale, Groupe de Rédaction, Relevé 
des points qui sont encore à examiner par le groupe de Rédaction, MAE 396 f/57, 
Bruxelles le 5 février 1957; MAE, 1957f, Conférence intergouvernementale, Comi-
té des chefs de Délégation, Titre III chapitre 3: La Libre Circulation des Travail-
leurs, Document Chefs de Délégation 349, MAE 582 f/57 gd, Paris le 17 février 
1957.  
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skapet och nämns inte ens i den forskning som just fokuserat på bestäm-
melserna kring den fria rörligheten.269 Det är som om EU-forskare har 
glömt att medlemsstaterna hade många kolonier vid den här tidpunkten, 
och därför aldrig ställer frågor kring vilken inverkan kolonialpolitiken 
hade på den fria rörligheten när den förhandlades fram. Willem Maas, 
som skrivit utförligt om det europeiska medborgarskapet och dess histo-
riska utveckling, konstaterar intressant nog i en fotnot att förhandlingsut-
kastet diskuterar vem som ska täckas under begreppet ”nationella arbets-
tagare”, och att utkastet ”föreslår att anta tolkningen av Parisfördraget 
artikel 69.”270 Men detta är empiriskt felaktigt. Tolkningen av EKSG-
fördragets artikel 69 framställdes inte som en lösning under förhandling-
arna. Det var snarare så att dess definition av begreppet ”nationella ar-
betstagare” framställdes som ett bekymmer i förhållande till ”problemet” 
med arbetare från ULT. Dess definition ansågs helt enkelt vara för inklu-
derande. 

Min analys och tolkning av logiken bakom utarbetandet av artikel 48 
stöds av efterföljande versioner av förhandlingstexten. I slutet av februari 
1957 vidhöll beredningsgruppen fortfarande användningen av termen 
”nationella arbetstagare” (travailleurs nationaux), men med en fotnot som 
angav att ”en allmän bestämmelse skulle definiera termen ’nationella ar-
betstagare’”.271 Det är långtifrån säkert att denna allmänna bestämmelse 
skulle ha fått samma ordalydelse som den i Parisfördraget. Men en sådan 
bestämmelse visade sig aldrig behövas. I de sista utkasten till fördragstex-

269 Undantaget är: Böhning, Wolf Rüdiger, 1972, The Migration of Workers in the 
United Kingdom and the European community, London: Oxford University Press; 
Böhning, Wolf Rüdiger, 1973, “The scope of the EEC system of free movement: a 
rejoinder”, Common Market Law Review, Vol. 10, No. 1, s. 81-86. En jurist som 
på senare år intresserat sig för de ULT i förhållande till EU-medborgarskapet och 
diskuterar det historiska perspektivet är Dimitry Kochenov. Se till exempel 
Kochenov, Dimitry, 2009, ”Ius Tractum of Many Faces: European Citizenship and 
the Difficult Relationship between Status and Rights”, Columbia Journal of Euro-
pean Law, Vol. 15 No. 2, s. 186ff; Kochenov, Dimitry, 2011, “EU Citizenship in 
the Overseas”, i Kochenov, Dimitry (red.), EU law of the overseas: outermost 
regions, associated overseas countries and territories, territories sui generis, Alphen 
aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International. 
270 Maas, Willem, 2005, not 11 på s. 1020. 
271 MAE, 1957g, Conférence intergouvernementale, Groupe de Rédaction, Projet 
de Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Première lecture: La 
libre circulations des travailleurs, MAE 653 f/57 mts, Bruxelles le 26 février 1957. 
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ten kom begreppet ”arbetstagare i medlemsstaterna”272 att ersätta det 
tidigare ”nationella arbetstagare”, och artikel 135 införlivades i fördrags-
texten som stipulerade att den fria rörligheten för arbetare från ULT inom 
gemenskapen ska ”regleras av avtal, som skall ingås senare och som skall 
kräva medlemsstaternas enhälliga godkännande.”273 

Utelämnandet av ordet nationella/medborgare förklaras alltså av det 
faktum att upphovsmännen till fördraget ville utesluta vissa av medlems-
staternas egna nationella arbetare/medborgare från de utomeuropeiska 
besittningarna, alltså från kolonierna.274 I fördraget skapades således ett 
utrymme som möjliggjorde för medlemsstaterna att juridiskt skilja mellan 
de som var medlemsstaternas nationella/medborgare sensu lato och de 
som var nationella/medborgare för gemenskapsrättens ändamål. Det är 
därför i och med detta EUropeiska grundfördrag som diskriminering och 
exkludering möjliggörs i det europeiska integrationsprojektet. Och denna 
diskriminering och exkludering sker inom kategorin nat-
ionalitet/medborgarskap. Vi har handlingar som både innebär en avdiffe-
rentiering av den ”nationella ordningen” och samtidigt en differentiering 
inom denna ordning, vilken förbjuder diskriminering på grund av nat-
ionalitet och samtidigt diskriminerar inom nationaliteten. Fördraget – 
Romfördraget – som lade grunden för EU gjorde det alltså möjligt att 
skilja mellan olika kategorier av gemenskapsarbetare baserat på deras 

272 MAE, 1957h, Conférence intergouvernementale, Groupe de Rédaction, Projet 
de Traité instituant la Communauté Economique Européenne, MAE 776 f/57 mts, 
Artikel 47; MAE, 1957i, Conférence intergouvernementale, Projet de Traité in-
stituant la Communauté Economique Européenne, Titre III: La libre circulation 
des personnes, des services et des capitaux, MAE 814 f/57 gd, Artikel 48; MAE, 
1957j, Conférence intergouvernementale, Projet de Traité instituant la Commu-
nauté Economique Européenne, Titre III: La libre circulation des personnes, des 
services et des capitaux, Chapitre 1: Les travailleurs (articles 48 à 51), MAE 831 
f/57 gt.  
273 EEG-fördraget, Fjärde delen, Associering av utomeuropeiska länder och territo-
rier. 
274 Till exempel nederländska medborgare från Surinam och Nederländska Antil-
lerna och franska medborgare från Algeriet, Martinique, Guadeloupe, Franska 
Guyana och Réunion.  
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hemvist. När det gällde de franska utomeuropeiska departementen,275 
såsom de i Algeriet, skulle vissa allmänna bestämmelser i fördraget även 
tillämpas där, men den fria rörligheten för arbetstagare var inte en av dem, 
eller som New York Times rapporterade: 

 

While the other French territories will enter the common market step by 
step, as European investments in them grow, Algeria will enter the market 
on much the same basis as France. But Algerian labor will not share the 
freedom of movement of other labor in the six nations, nor will it receive 
wages or social insurance at European rates.276 

 
Sekundärrätten använde sedermera denna möjlighet i fördraget för att 

vidareutveckla diskrimineringen baserad på territoriell hemvist. Rådets 
förordning (EEG) nr 38/64 från 1964 förklarade att: 

 

[A]rbetstagare från sådana [icke-europeiska] länder och territorier som i en-
lighet med denna bestämmelse har avlönad anställning inom en av dessa 
medlemsstaters territorium får inte åberopa bestämmelserna i denna för-
ordning i de andra medlemsstaterna.277 

 

Enligt Kenneth Dahlberg var det Italien och Västtyskland som drev på för 
att få in den här artikeln i förordningen. Motivet var att ”förhindra att 
arbetstagare från de franska och nederländska territorierna skulle kunna 

275 Ett department är en fransk administrativ enhet. De utomeuropeiska departe-
menten kallas DOM på franska. Bland dessa räknades Algeriets tre departement 
(Oran, Alger och Constantine) men även departementen Guadeloupe, Martinique, 
Franska Guyana och Réunion som fortfarande är del av Frankrike. Vid sidan av 
dessa hade och har Frankrike även utomeuropeiska territorier eller förvaltnings-
områden som kallas TOM på franska. Bland dessa ingår bland andra Franska 
Polynesien och Nya Kaledonien. Mayotte som tidigare var en TOM blev 2011 en 
DOM.  
276 “6 European premiers join for a tariff-free market and atom resources pool”, 
The New York Times, 21 februari 1957, http://nytimes.com (hämtad den 
10.11.2014).  
277 Europeiska unionens råd, 1964b, Règlement n° 38/64/CEE du Conseil du 25 
mars 1964 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Commu-
nauté, article 53(3), Journal officiel des Communautés Européennes, P 62, 
17.4.1964, s. 978.  
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dra några fördelar av den nya förordningen.”278 Det innebar att förhindra 
deras möjligheter att kräva rättigheter och säkerställa att de förblev enbart 
gästarbetare. Faktum är att varken Frankrike eller Nederländerna var 
ivriga att få denna kategori medborgare inkluderade i den fria rörlighets-
regimen, och de gick således med på diskrimineringen av denna grupp av 
egna medborgare.279  

Ett belysande exempel på dessa ”två standarder”, en för EUropeiska 
européer och en annan för utomeuropeiska européer är förordningen nr 
1612/68 från 1968, alltså den tidigare nämnda rättsakt som utgjorde det 
sista steget i genomförandet av artikel 48. I artikel 1, som jag hänvisade 
till ovan, stipulerades att ”varje medborgare i en medlemsstat skall, oav-
sett var han eller hon har sitt hemvist, ha rätt att ta anställning och att 
arbeta inom en annan medlemsstats territorium”. Samtidigt stipulerade 
artikel 42 att ”arbetstagare från sådana [icke-europeiska] länder eller terri-
torier som i enlighet med denna bestämmelse har avlönad anställning 
inom en av dessa medlemsstaters territorium får inte åberopa bestämmel-
serna i denna förordning i de andra medlemsstaterna.”280  

Dessa två bestämmelser utgör en uppenbar motsägelse; en ger rättighet-
er oberoende av hemvist och den andra förvägrar rättigheter på grundval 

278 Dahlberg, Kenneth A., 1967, “The EEC Commission and the Politics of Free 
movement of Labour”, Journal of Common Market Studies, Vol. 6, No. 4, s. 322 
279 När det gäller de franska utomeuropeiska departementen blev frågan avgjord 
först 1968, trots att artikel 227 i EEG-fördraget (Romfördraget) stipulerade att det 
skulle ske inom två år efter att fördraget trätt i kraft. Samma dag som den fria 
rörlighetsregimen fastställdes via sekundärrätten antog rådet ett beslut som löd: 
“Articles 48 and 49 of the Treaty establishing the European Economic Community 
and the measures taken in implementation of those Articles shall apply to the 
French overseas departments”; se Europeiska unionens råd, 1968b, 68/359/EEC: 
Council Decision of 15 October 1968 applying Articles 48 and 49 of the Treaty to 
the French overseas departments, Official Journal of the European Communities, 
L 257, 19.10.1968, engelsk specialutgåva, Serie I, Vol. 1968(II), s. 474. Men män-
niskorna från de franska utomeuropeiska territorierna gavs inte samma rättigheter, 
inte heller nederländska medborgare från utomeuropeiska territorier. De fortsatte 
att befinna sig i en gråzon, formellt och rättsligt exkluderade men innehavare av 
samma nederländska pass som övriga nederländska medborgare. Därför blev ex-
kluderingen svår att tillämpa på basis av officiella id-handlingar, vilket öppnade 
för att en inre kontroll på basis av rasprofilering kunde bli ett legitimt sätt att se 
till att vissa nederländska medborgare uteslöts från den fria rörligheten inom ge-
menskapen. Se Böhning, Wolf Rüdiger, 1972, s.12.  
280 Europeiska unionens råd, 1968a (min betoning). Förordningen upprepar såle-
des avgränsningen från förordning nr 38/64.  
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av hemvist. Texten får sin mening mot bakgrund av den koloniala logik 
den uttrycker; författarna verkade inte uppfatta den motsättning de ut-
tryckte. Det var så att säga inget konstigt med att skapa rättigheter för 
medborgare och sedan förvägra en viss grupp av medborgare samma rät-
tigheter. Icke-diskriminering på grund av hemvist var något som bara 
gällde för vissa medborgare. Romfördragets artikel 135 och den sekundär-
rätt som följde i dess spår etablerade en kolonial logik i centrum av den 
EUropeiska styrningsmodalitet som reglerar den fria rörligheten genom 
kontrollen och administreringen av denna rörlighets farliga övermått. Den 
förankrade en kolonial och rasistisk syn på gemenskapen och på vilka som 
var ”fullvärdiga” européer. Den uttryckte också en territoriell förståelse av 
gemenskapen i den mening att de riktiga gemenskapsarbetarna var de som 
fötts i det EUropeiska fäderneslandet. 

Emellertid blev dessa bestämmelser mer symboliska än effektiva, ef-
tersom domstolen valde en helt annan tolkning av omfattningen av be-
greppet ”arbetstagare”, som inte lämnade utrymme för en sådan ren terri-
toriell logik.281 Men det fanns naturligtvis manöverutrymme för undantag 
då medlemsstaterna fritt och ensidigt kunde fastställa den exakta omfatt-
ningen av den fria rörligheten genom sina definitioner av nat-
ionalitet/medborgarskap, som skulle gälla för gemenskapsrätten (”Com-
munity purposes”). Därför stod det medlemsstaterna fritt att omfatta ka-
tegorier av personer, som inte innehade juridiskt medborgarskap men som 
de ansåg skulle räknas som medborgare. De kunde även exkludera katego-
rier av medborgare genom den definition av ”nationality for the purposes 
of Community law” som de kunde anta i särskilda förklaringar och sedan 
bifoga till fördraget.  

Samtidigt som det fastställdes att de koloniala subjekten skulle förväg-
ras rätten till fri rörlighet, under förhandlingarna 1957, angav Västtysk-
land (BRD) intentionen att bifoga en särskild förklaring, som klargjorde 
BRD:s ”definition av begreppet tysk medborgare” för gemenskapsrättens 
ändamål, vid undertecknandet av Romfördraget.282 Denna förklaring, som 
sedermera bifogades fördraget, hänvisade till definitionen i Förbundsrepu-
blikens grundlag:  

 

281 Kochenov, Dimitry, 2011, s. 201f. Han referar här till bland annat Unger-
målet.  
282 MAE, 1957i.  

102  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



Unless otherwise provided by law, a German within the meaning of this 
Basic Law is a person who possesses German citizenship or who has been 
admitted on the territory of the German Reich as it existed on 31 December 
1937 as a refugee or expellee or German stock.283 

 

Genom att inkludera alla de ursprungliga invånarna i Östtyskland samt 
tyskar i andra länder (Aussiedler) som potentiella förmånstagare utökades 
omfattningen av den fria rörligheten avsevärt, även om detta vid tidpunk-
ten var av liten betydelse i praktiken. Men det innebar åtminstone att vissa 
potentiellt framtida EU-medborgare fick en blodsrätt att omfamnas av den 
fria rörlighetsregimen, vilket förklarar varför deras rättigheter aldrig blev 
föremål för övergångsregler, när EU utvidgades genom den tyska återför-
eningen. Siofra O'Leary förklarar:  

 

[…] the completion of the reunification process rendered the original decla-
ration on nationality a reality, releasing the actual benefits of free move-
ment and a more lucrative Community labour market on over 10 million 
East Germans and other former expellees of German descent. This was 
done without reference to the consequent increase in the Community work-
force, the possibility of large scale movement and the economic, social and 
industrial problems which could ensue, though these factors were specifi-
cally addressed when Greece, Portugal and Spain had previously acceded to 
the Community.284 

 

Inför Storbritanniens EU-inträde 1973 bifogades en särskild förklaring 
som angav vilka som skulle uppfattas som brittiska medborgare för ge-
menskapens ändamål.285 Storbritannien utesluter genom sin definition de 
brittiska medborgare som var invånare i dåvarande eller före detta uto-

283 Detta är artikel 116 i grundlagen som citeras på engelska i Plender, Richard, 
1988, s. 198. 
284 O’Leary, Siofra, 1996, s. 47f.  
285 Documents concerning the accession to the European Communities of the 
Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, Declaration by the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the 
term “nationals”, Official Journal of the European Communities, L 73, 27.3.1972, 
s. 196. 
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meuropeiska (och avhängiga) territorier, det vill säga så kallade ”non-
patrial” och övervägande icke-vita samväldes- och koloniala medborgare. 
Samtidigt inkluderades ”non-patrial” och övervägande vita medborgare 
från Gibraltar. Denna förklaring har, som Böhning visar, ingen grund i 
brittisk lag utan innebär att Storbritannien har en nationalitet/ett medbor-
garskap för inrikesfrågor och exkluderar sedan vissa kategorier av med-
borgare för den europeiska gemenskapens ändamål.286 Vidare är det an-
märkningsvärt att Gibraltarbor inkluderades, eftersom de inte har en 
automatisk rätt till uppehälle (right of abode)287 i Storbritannien, och att 
man uteslöt kategorier av personer som hade samtliga politiska rättigheter 
i Storbritannien (rösträtt och valbarhet). Det är också uppseendeväckande 
att den brittiska regeringen i en sådan grundläggande principfråga som 
nationalitet/medborgarskap tilläts använda sig av en definition som inte 
hade någon rättslig status i inhemska invandrings- och medborgarskapsla-
gar. När Geoffrey Rippon, ministern med ansvar för förhandlingarna, 
underrättade underhuset om ”sin” definition av brittisk nat-
ionalitet/medborgarskap288 undrade oppositionen vad som bemyndigade 
honom att framföra denna definition till gemenskapen, vilken lag han 
baserade den på och dess rättsliga status. Rippon uppgav då att denna 
definition är ”the view we take for the purpose of accession to this Trea-
ty”, och att det grundade sig på ”the authority of Government in relation 
to the problems which arise on the free movement of labour”.289  

Det så kallade ”problemet med brittisk nationalitet” hade diskuterats i 
EU-kretsar sedan 1961. Diskussionen hade ständigt återkommit till frågan 

286 Böhning, Wolf Rüdiger, 1972, s. 154ff. 
287 Det är en status enligt brittisk invandringslagstiftning som ger en obegränsad 
rätt att leva i Storbritannien. Den introducerades 1971 genom The Immigration 
Act. 
288 “The Community had made it clear to us that it would be helpful if we were to 
give a definition of a United Kingdom national, since the term ‘nationals of Mem-
ber States’ and like phrases, appear frequently in the Community treaties and 
legislation. I accordingly gave the Community the following definition for these 
purposes: Citizens of the United Kingdom and Colonies or British subjects not 
possessing that citizenship or the citizenship of any other Commonwealth country 
or territory, who, in either case, have the right of abode in the United Kingdom, 
and are therefore exempt from United Kingdom immigration control.” House of 
Commons Debates, 01 December 1971, Vol 827, col. 446-447, 
http://hansard.millbanksystems.com (hämtad den 3.4.2011). 
289 Op. cit., col. 455. 
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om ett giltigt kriterium för fastställande av en brittisk nationalitet samt 
utvärderingar av siffrorna som varje definition skulle innebära.290 Detta 
innebar att den brittiska regeringen uppmuntrades av andra europeiska 
regeringar att anta en utestängande definition för att ansluta sig till den 
Europeiska gemenskapen. Den nederländska regeringen hävdade att end-
ast personer födda i medlemsländerna ska kunna röra sig fritt för att ar-
beta i andra medlemsstater. Det var naturligtvis inte hur (E)EG-
lagstiftningen i andra fall definierade vilka som skulle omfattas av den fria 
rörligheten. Det ansågs att dessa personer månde vara brittiska subjekt 
men de fick inte bli EUropeiska. Böhning skriver: 

 
The point here is, of course, that the Commonwealth citizens of independ-
ent Commonwealth countries referred to are precisely dominantly col-
oured, and it would certainly not please the anti-immigration lobby in this 
country to have economic, social, and legal rights extended to the Black 
British which would put them on a par with white British, nor would it 
please the racialist elements in Community countries to see Black British 
grasping the opportunity of going to work on the Continent.291 

 

Avslutning: den oklanderliga migranten 
I det här kapitlet har jag belyst logikerna bakom den fria rörligheten och 
hur separationen mellan fri rörlighet och migration varit central för att 

290 BAC 024/1967, No 38: Ambassade de France en Grande-Bretagne, Note: A/S. 
Droit d’établissement en Grande Bretagne, Londres le 14 novembre 1961; Service 
juridique des executifs Européens, Note, Objet: Problèmes posés à l’égard du 
Traité de Rome par la qualification “ressortissants du Royaume-Uni”, 
JUR/CEE/759/62, Bruxelles le 2 avril 1962; Conférence entre les États membres 
des communautés Européennes et les États tiers ayant demandé l’adhésion à ces 
communautés, Note soumise par la délégation britannique, Objet: Nationalité et 
citoyenneté britannique, RU/S/68/62, Bruxelles le 7 mai 1962; Note à Monsieur 
Albrecht, Chef de Cabinet de M. von der Groeben, Objet: Nationalité et 
citoyenneté britannique, Bruxelles le 17 mai 1962, JUR/CEE/1158/62; Ministére 
des affaires étrangères, Télégramme, A/S: Negociations avec le Royaume-Uni des 
29 et 30 novembre, Bruxelles le 2 décembre 1971; Conférence entre les États 
membres des communautés Européennes et les États tiers ayant demandé 
l’adhésion à ces communautés, Négociations avec le Royaume-Uni, GB/74 f/71 oj, 
Bruxelles le 23 décembre 1971. 
291 Böhning, Wolf Rüdiger, 1972, s. 131f. 
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idén om ett EUropeiskt medborgarskap skulle kunna växa fram. Denna 
separation utgör därför en viktig komponent i EU:s medborgarskapande. 
Men jag har också visat att den fria rörligheten inte är en helt oproblema-
tisk grund för ett medborgarskap – särskilt när den fria rörligheten är satt 
att tjäna ett specifikt syfte. Den fria rörlighetens arbetskraftsmigration 
blev omgående en gemensam EUropeisk angelägenhet där de överstatliga 
institutionerna verkade för att utforma rättigheter för de berörda migran-
terna och deras familjer. En övergripande princip var att de inte skulle 
diskrimineras i förhållande till inhemsk arbetskraft. Arbetskraftsmigrat-
ionen från tredje länder var däremot en fråga under total kontroll av re-
spektive medlemsstat; TLM som är permanent bosatta i gemenskapen 
kunde därför inte utnyttja den fria rörligheten eller de rättigheter den med-
förde. Denna separation innebar att det växte fram två olika sorters ar-
betskraftsmigrantgrupper vars levnadsförhållanden, rättigheter och möj-
ligheter skiljdes åt på den ena gruppens bekostnad.292  

Denna situation har, som jag visat, rönt mycket kritik från olika delar 
av EU-forskningen. I relation till detta har jag här belyst den koloniala 
logik som genomsyrade den fria rörlighetens utformning i Romfördraget 
och den efterföljande sekundärrätten. I detta sammanhang har frågan om 
huruvida den territoriella eller den nationella förståelsen av gemenskapens 
rättighetsregim var giltig, enligt (E)EG-rätten på 60-talet, undersökts yt-
terst lite. Böhning hävdar att artikel 48 bara berör nationalitet som inte 
kan förstås ur ett territoriellt perspektiv, och att sekundärrätten som 
gjorde en sådan territoriell läsning strider mot fördraget.293 En annan 
fråga som avgjordes många år senare är den om den brittiska förklaringen. 
Kortfattat kan det konstateras att domstolen godkände utestängningen av 
vissa brittiska medborgare, vilket jag återkommer till i mer detalj i nästa 
kapitel.294 Frågan om nationalitet i förhållande till EU:s medborgarskap-
ande fortsätter, som jag belyser i nästa kapitel, att vara en komplex fråga 
om än av andra skäl än på 60-talet. 

292 Hansen, Peo, 2008.  
293 Böhning, Wolf Rüdiger, 1973, s. 82. 
294 EU-domstolen, 2001a, Domstolens dom den 20 februari 2001, The Queen mot 
Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur, i närvaro av: 
Justice, Begäran om förhandsavgörande: High Court of Justice (England & Wales), 
Queen's Bench Division (Crown Office) - Förenade kungariket, Mål C-192/99, 
Rättsfallssamling 2001, s. I - 01237-01269; Shah, Prakash, 2001, “British Nation-
als under Community Law: The Kaur Case”, European Journal of Migration and 
Law, Vol. 3, No. 2, s. 271–278. 
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Avslutningsvis vill jag framhålla hur det EUropeiska medborgarskapet 
från första början vuxit fram mer som ett sätt att exkludera än inkludera, 
alltså till stor del som ett instrument för migrationskontroll. Detta tydlig-
gjordes, som vi ser i nästa kapitel, under 70-talet då idén om skapandet av 
en passunion växte fram ”som en naturlig förlängning av principerna om 
fri rörlighet”, som kommissionen uttryckte det. Kommissionen framhöll 
att passet var viktigt, ur psykologisk synpunkt, för att få medlemsstaternas 
medborgare att känna att de tillhör samma gemenskap.295 Samtidigt lyfte 
kommissionen fram problemet med TLM:s situation och brist på rättig-
heter: 

 

In fact, after more than a decade of benefit from migrant labour, the Com-
munity finds itself with a large unassimilated group of foreign workers, 
who share almost all the obligations of the society in which they live and 
work but, more often than not, have a less than equal share in its benefits 
and rights. This situation is in the long term intolerable – degrading for the 
migrant and dangerous for the Community.296 

 

Kommissionen gick dock aldrig så långt som att föreslå att de TLM som 
var permanent boende i gemenskapen också skulle få åtnjuta rätten till fri 
rörlighet och de sociala och andra rättigheter som var knutna till den fria 
rörligheten. Vi har sett här, precis som Étienne Balibar gör gällande när 
han talar om en europeisk apartheid, och som Sandro Mezzadra belyser i 
förhållande till den europeiska föreställningen om medborgarskap, vikten 
av att förstå EU:s koloniala arv när vi analyserar frågor om medborgar-
skap och rörlighet i EU.297 Andrew Evans har beskrivit den euroepiska 
paradoxen och de europeiska konsekvenserna av att ha olika rörlighetsre-
gimer för olika kategorier av personer på följande sätt: 

 

295 EU-kommissionen, 1975c,”Towards European Citizenship: A Passport Union”, 
Implementation of point 10 of the final communiqué issued at the European Sum-
mit held in Paris on 19 and 10 December 1974, Report presented by the Commis-
sion to the Council on 3 July 1975, COM(75) 322 final, 2 July 1975, Bulletin of 
the European Communities, supplement 7/75, s. 7, s. 23. 
296 EU-kommissionen, 1974, s. 12. 
297 Balibar, Etienne, 2004, s. 43f; Mezzandra, Sandro, 2006. 
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The effect is that both international and internal movement by TC nation-
als is left in the hands of individual Member States. The result is not simply 
to render Third Country Nationals and the Treaty on European Union 
freedom of movement exclusive, in principle, to EC nationals but also, in 
practice, to jeopardize full realization of this freedom even for EC nation-
als. If Member States remain empowered to control international move-
ment by TC nationals, steps to liberalize internal movement by such per-
sons are likely to be perceived as undermining such control. Even internal 
movement by EC nationals may have to be controlled in order to ensure 
that their freedom of movement is not “abused” by TC nationals.298 

 

I efterföljande kapitel kommer vi att se hur rätt han hade. 
 

  

298 Evans, Andrew, 1994, s. 200. 
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Kapitel 4 Den gränslösa medborgaren och de 
begränsade migranterna: säkerställandet av den 
inre marknaden 
 

 

 

You don’t fall in love with a common market, you need something else.299 

 

What shall we become now without the barbarians? Those people were a 
solution, weren’t they?300 

 

European citizenship is not so much a discourse of rights as a discourse of 
power.301 

 

 

 

 

  

299 Delors, Jacques, 1994, The European, 3 november 1994, s. 14; citerad i Laffan, 
Brigid, 1996, ”The Politics of Identity and Political Order in Europe”, Journal of 
Common Market Studies, Vol. 34, No. 1, s. 95.  
300 Cavafy, Constantine, 1992, [1902], “Waiting for the Barbarians”, i Savidis, 
George (red.), C.P Cavafy: Collected Poems, Princeton: Princeton University Press, 
(trans. Edmund Keeley & Philip Sherrard).  
301 Shore, Cris, 2000, s. 83. 
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Hur växer föreställningar och beslut om identitet fram i Europa? Var finns 
identitetens gränser och den rättsordning som fastlägger relationen mellan 
identitet och dess gränser? Detta är frågor som rör nationalitet, medbor-
garskap och migration. Medan den italienska arbetaren i Frankrike 1968 
alltjämt sågs som en invandrare, skulle EU-institutionernas programför-
klaringar samt tolkningen av (E)EG-rätten på 70- och 80-talen förvandla 
denna migrant till en rättighetsbärare som inte längre var villkorad av, 
eller underkastad, nationella migrationslagar. Att tala om fri rörlighet, 
istället för migration, har haft en avgörande betydelse i förändringen bort 
från en statisk uppdelning i medborgare-migrant. Identifieringen av tillhö-
rande respektive främlingskap har på ett genomgripande sätt förändrats, 
till följd av den europeiska integrationen. 

I mitten av 90-talet, när Europa upplevde en ökning av invandring tala-
des det mycket, både inom akademin och politiken, om problemen kring 
att göra ”invandrare” till medborgare. Hur man skulle handskas med ”de 
andra” hos ”oss” blev ett problem som behövde lösas, och ingången att 
det handlade om ”andra” hos ”oss” förde in på teorier om assimilation, 
integration och ackulturation. Elspeth Guild påpekar att det som förvånar 
i denna akademiska litteratur är att den helt missar att uppmärksamma 
den remarkabla förvandling av migrantarbetare till medborgare som skett 
i EU sedan 70-talet, nämligen förvandlingen av icke-medborgare från 
andra medlemsstater.302  

Som berördes i förra kapitlet är det intressanta här att gemenskapens 
rättsordning inte kopierade de nationella antaganden och modeller som 
utvecklades under mitten av 1950-talet till början av 1970-talet, där in-
vandrade arbetstagare framställdes enbart som ekonomiska kuggar med 
låga samhällsekonomiska kostnader för sina värdländer. Vi kan istället 
följa utvecklingen av en EU-intern migrationspolitisk modell, som sam-
manlänkat fri rörlighet för arbetskraft med en politik som just föreskriver 
hur gemenskapens arbetstagare och deras familjer ska behandlas av med-
lemslandet de migrerat till.303 Den här integrationspolitiken håller värd-
landet ansvarig istället för individen som migrerat, och är enligt Theodora 
Kostakopoulou helt avgörande för framväxten av en medborgarskapsori-

302 Guild, Elspeth, 2004, s. 94. 
303 Kostakopoulou, Theodora, 1999, “Nested ‘Old’ and ‘New’ Citizenships in the 
European Union: Bringing out the Complexity”, Columbia Journal of European 
Law, Vol. 5, No. 3, s. 401. 
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enterad icke-diskriminering.304 (E)EG:s modell framställer således dessa 
migranter och deras familjer inte enbart som ekonomiska aktörer utan 
även som sociopolitiska sådana i sina värdländer. När likabehandling 
påkallas görs det utifrån ett medborgarperspektiv, där dessa migranters 
anammande av ”värdlandets kultur eller värderingar” varken förmodas 
eller efterfrågas. I detta kapitel kommer jag sätta ljuset på just denna för-
vandling av vissa migranter till medborgare och inte minst förvandlingens 
inre motsättningar i förhållande till, och konsekvenser för nationalitetens 
gränser och gränsbevarande. 

Medborgarskap och rätten att röra sig över gränser har både en inre 
koppling och ett stridbart förhållande till varandra i EU. När unionsmed-
borgarskapet efter 70- och 80-talens medborgarskapandepolitik blir en 
juridisk status 1993, genom Maastrichtfördraget, blir det slående hur 
detta medborgarskap är ett ”migrant-medborgarskap”. Det tycks vara en 
form av migrantstatus, då rättigheter som är knutna till denna kategori 
bara gäller just migranter eller de som rör sig över de nationella gränserna 
inom EU. När dessa medborgare befinner sig i sina medlemsstater har 
dessa rättigheter ingen bäring. Innebörden av detta medborgarskap, sett 
utifrån ett rättighetsperspektiv, är således ett medborgarskap vars rättig-
hetsbärare förstås som sådan enbart när denna medborgare befinner sig 
utanför sin nationalitets eller nationalstats gränser.  

Det är i ljuset av detta som vi bör behandla den eventuella separation 
mellan medborgarskap och nationalitet som EU-medborgarskapet före-
ställs medföra. Och det är i det sammanhanget som vi kan förhålla oss 
analytiskt till den potentiella konflikten mellan det nationella, national-
iteten och den nationella gemenskapen, å ena sidan, och det EUropeiska, 
EU-medborgarskapet och den supranationella gemenskapen, å den 
andra.305 Frågan är hur man gör medborgare av migranter som ska förstås 

304 Ibid. Kostakopolou bygger på Bernard som särskiljer fri rörlighetsbaserad icke-
diskriminering, där huvudfrågan handlar om huruvida arbetskraftens rörlighet och 
dess integration hindrats, och medborgarskapsorienterad icke-diskriminering, där 
huvudfrågan rör hur värdlandet behandlat medborgare från andra medlemsstater. 
Se Bernard, Nicolas, 1996, ”What are the purposes of EC Discrimination Law?”, i 
Durie, Janet & Watt, Bob (red.), Discrimination Law: concepts, limitations and 
justifications, London: Longman. 
305 Den här konflikten har diskuterats livligt av både politiker och forskare. Se till 
exempel Petersson, Olof (red.), 2002, Från Fischer till Giscard: 24 röster om 
Europas framtid, 1. uppl., Stockholm: SNS förlag; Habermas, Jürgen, 1992; Shaw, 
Jo, 1997; Olsen, Espen, 2012.  
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som medborgare just för att de är migranter, utan att totalt omintetgöra 
nationalstaten som organisatorisk princip?  

Hemmahörande och rörlighet 
Som nämnts tidigare är migrationsfrågan intimt kopplad till vår förståelse 
av staters suveränitet. Men det är dock viktigt att påminna om att migrat-
ionskontroll och idén om fri rörlighet, alltså rätten till inresa och bosätt-
ning, som ett privilegium som följer av medborgarskap i staten, är moder-
na föreställningar.306 Samtidigt fick medborgarskapets externa dimension 
en annan genomslagskraft efter avkoloniseringen.307 Catherine Dauvergne 
skriver att ”migrationskontroll kommit att förstås som en inneboende del 
av vad en nation är, för ’statsmässighet’ samt för den nationella tillhörig-
hetens och identitetens innersta natur.”308 Härav framkommer den fria 
rörlighetens potentiellt destabiliserande karaktär, då den inskränker med-
lemsstaternas rätt att suveränt bestämma i frågor som rör tillträde till och 
bosättning inom statens territorium (så kallad invandringskontroll).  

I kapitel 2 framhöll jag vikten av att förstå och problematisera medbor-
garskapets externa dimension; medborgarskap som ett verktyg för regle-
ring och kategorisering av rörlighet. Detta är centralt för att förstå fram-
växten av det EUropeiska medborgarskapet och den roll, de konflikter och 
paradoxer som karaktäriserar detta medborgarskap. När John Torpey 
talar om hur medborgarskap fungerar som instrument för att bringa ord-
ning i vem som är vad för att reglera rörlighet över gränser, påpekar han 
att idén om samhörighet och människors hemmahörande på en viss plats 
(som ligger till grund för medborgarskapsbegreppet) hotas när människor 
rör sig över gränser.309 Barry Hindess talar om medborgarskap i termer av 
en form av markör för identifiering, som tillråder eller uppmanar statliga 
och icke-statliga organ i den stat som individen anses tillhöra.310 Av detta 
följer också en helt avgörande uppdelning av vårt sätt att betrakta männi-
skors rörlighet; å ena sidan den normala rörligheten som sker inom stater, 
å andra sidan den suspekta rörligheten som ifrågasätter bilden av staten 

306 Hammar, Thomas, 1990, Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens 
and Citizens in a World of International Migration, Averbury: Gower Publishing, 
s. 42ff. 
307 Hindess, Barry, 2003, s. 25f. 
308 Dauvergne, Catherine, 2003, s. 2. 
309 Torpey, John, 2000, s. 12. 
310 Hindess, Barry,2000, s. 1487. 
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som en ”medborgarkropp” som erbjuder mening och nödvändiga resur-
ser.311 Sara Kalm framhåller hur denna dubbla förståelse av rörlighet är 
kopplad till en konceptualisering av människors hemmahörande på en 
särskild plats, som normalt och naturligt bofasta inom deras respektive 
stat.312 Med den här föreställningen om sakernas naturliga tillstånd som 
grund kan vi belysa de inre motsättningar som EU:s medborgarskapande 
karaktäriseras av, och hur man sökt att appellera till olika logiker för att 
iscensätta skapandet av dessa medborgare. 

Migration som destabilisering och tillhörighet 
Det är i början av 70-talet som medborgarskapsfrågan explicit når den 
politiska dagordningen i EU. Detta sker i samband med oljekrisen och den 
ekonomiska recessionen, som delvis möjliggjorde att frågan om politisk 
integration och en framtida politisk union väcktes.313 Samtidigt införde 
nästan alla medlemsstater restriktivare invandringsregler, från 1973 och 
framåt.314 Utfästelser om statlig kontroll av invandringen kom att nära en 
föreställning som kopplade migration till destabilisering av den allmänna 
ordningen,315 vilket på ett avgörande sätt kom att sätta ramarna för ut-
formningen av medborgarskapandepolitiken då och nu. Förvandlingen av 
arbetskraftsmigranter till medborgare var långtifrån enkel och väldigt 
motsägelsefull. De politiska deklarationerna var ofta vidlyftiga, men det 
som blev juridiskt bindande var torftigt, då medlemsstaterna kände sig 
hotade och därför reagerade starkt på vad de uppfattade som domstolens 
inskränkning av deras möjligheter till ensidig migrationskontroll.316 När 
Bretton Woods-systemet kollapsade i början av 70-talet framställdes be-
hovet av en europeisk röst på den globala arenan, men det som saknades 

311 Op. cit., s. 1491, s. 1496. 
312 Kalm, Sara, 2008, Governing Global Migration, Lund: Lund Political Studies 
153, s. 105, 112ff. 
313 Dinan, Desmond, 1994, Ever closer union? An introduction to the European 
Community, Basingstoke: Macmillan, s. 82. 
314 Det handlade om att försöka stoppa arbetskraftsinvandring från länder utanför 
OECD. Se Castles, Stephen & Miller, Mark J., 2003, The Age of Migration, 3. ed., 
Basingstoke: Palgrave.  
315 Ügür, Mehmet, 1995. 
316 Kostakopoulou, Dora, 2010, “European Union Citizenship as an Experimental 
Institution”, Conference paper for Communicating Citizenship, London, 22 mars 
2010, s. 6, http://www.uaces.org (hämtad den 25.01.2011). Se även Guild, El-
speth, 2001a.  
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var en ”europeisk identitet gentemot resten av världen”.317 En sådan in-
stitutionell identitetspolitisk ”EUropeiskhet” uttrycktes för första gången i 
”Declaration on Europe’s identity”, som antogs i Köpenhamn 1973 av de 
nio stats- och regeringscheferna.318 Här kom en eurocentrisk idé om en 
”gemensam europeisk civilisation”, baserad på ett gemensamt arv och 
gemensamma värderingar, att förstås som ett verktyg för att differentiera 
och stärka EU:s plats på den internationella arenan.319 Det skiljer detta 
dokument från de som produceras från 80-talet och framåt. I samband 
med detta förklarades en av anledningarna till den ekonomiska krisen vara 
den bristande relationen mellan medborgarna och gemenskapen. För att 
etablera en sådan relation ansåg man det nödvändigt ”att ta de första 
stegen mot ett skapande av ett europeiskt medborgarskap”.320 Det är då 
som idén om tillhörighet (belonging) blev central i medborgarskapsdiskur-
sen. När EU-medborgarskapet blev en juridisk status i Maastrichtfördra-
get så var den officiella förklaringen från samtliga institutioner att bakom-
liggande syfte var att ge medborgarna en känsla av tillhörighet till union-
en. Detta förklaras än idag vara ett av de centrala motiven bakom olika 
medborgarskapsprogram.321 Tillhörighet och identitet användes ofta sy-
nonymt av kommissionen, som strax efter Maastrichtfördragets stadfäs-
tande förklarade att: 

317 Kommissionens President Xavier Ortoli i EU-kommissionen, 1975a,”Report on 
the European Union”, COM(75) 400 final, 25 June 1975, Bulletin of the Europe-
an Communities, supplement 5/75, s. 5. 
318 Europeiska rådet, 1973, Annex II, Communique of the European Community 
Summit Meeting and Annexes, European Community Background Information 
No. 29/1973, European Community Information Service. 
319 Stråth, Bo, 2002, “A European Identity – To the historical limits of a concept”, 
European Journal of Social Theory, Vol. 5, No. 4, s. 388f, Delanty, Gerard, 
2002b, “Models of European identity: Reconciling universalism and Particular-
ism”, Perspectives on European politics and society, Vol. 3, No. 3, s. 350. I Time 
förklarar en Amerikansk diplomat att: “At the Copenhagen summit, Europe will 
make its declaration of independence."; “Europe: Toward the Summit of Truth”, 
Time, 17 december 1973; http://www.time.com (hämtad den 4.10.2010).  
320 Tal av Belgiens utrikesminister Renaat Van Elslande i Representanthuset, 27 
juni 1972 citerat i Wiener, Antje, 1998, s. 68. 
321 Se till exempel Europaparlamentet & rådet, 2006, Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av pro-
grammet ”Ett Europa för medborgarna för åren 2007-2013 i syfte att främja ett 
aktivt europeiskt medborgarskap”, Europeiska unionens officiella tidning, L 378, 
27.12.2006, s. 32– 40. 
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For the first time, the Treaty has created a direct political link between the 
citizens of the Member States and the European Union such as never exist-
ed with the Community, with the aim of fostering a sense of identity with 
the Union.322  

 

I en senare rapport framhölls att EU-medborgarskapets ”syfte är att för-
djupa europeiska medborgares känsla av tillhörighet till Europeiska Un-
ionen.”323 

Precis som Joseph Weiler påpekar är det både tilltalande och avslöjande 
att beskriva relationen mellan unionen och medborgarna i termer av 
ägande, och att det är medborgarna som tillhör unionen istället för tvär-
tom.324 Denna terminologi kan tolkas som att den förvränger sakernas 
tillstånd, då medborgarna inte på något sätt tillhör unionen direkt, utan 
enbart via de olika medlemsstaternas medborgarskapslagar. Jag vill även 
hävda att termen tillhörighet måste läsas i relation till termerna hemmahö-
rande eller bofast (som beskrivs bättre med termen ”sedentary” på eng-
elska). Tillhörighet gör inte samma anspråk på en klart definierad 
territorialitet,325 och därför samsas det bättre med den fria rörlighetens 
imperativ.  

Dessutom blandas ofta två aspekter samman i tillhörighetsdiskursen i 
EU:s medborgarskapande, så även av oss forskare. Å ena sidan har vi 
skapandet av tillhörighet enligt nationalstatsmodellen. Det innebär tillhö-
righet till en politisk enhet (polity) via symbolskapande federalism. Å 
andra sidan har vi tillhörighet i form av stödjandet av, och eller delaktig-
het i en viss politik (policy). I EU-dokumenten sammanblandas dessa två, 
inte minst i samband med den inre marknadens genomförande. Vi finner 
där många formuleringar av slaget att medborgarskapet ”handlar om att 

322 EU-kommissionen, 1993, “Report on the Citizenship of the Union”, COM(93) 
702 final, Brussels, 21 December 1993, s. 2 (betoning i original). 
323 Kommissionens “Report for the Reflection Group” under Regeringskonferensen 
som ledde fram till Amsterdamfördraget citerat i; Europaparlamentet, 1997, Inter-
governmental Conference, Briefing No. 10 European citizenship, Fourth update: 
20th February 1997, http://www.europarl.europa.eu (hämtad den 11.02.2010). 
324 Weiler, Joseph H.H., 1998, s. 15. 
325 Kring frågan om territorialitet se Pullano, Teresa, 2009, “The Evolving Catego-
ry of Territory: From the Modern State to the European Union”, GARNET Work-
ing Paper No. 64/09. 
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utveckla en känsla av tillhörighet till den europeiska konstruktionen”326 
och ”[f]ör att medborgarna till fullo skall stödja den europeiska integrat-
ionen bör därför större vikt läggas vid deras gemensamma värderingar, 
historia och kultur såsom centrala inslag i deras tillhörighet”.327 

Med diskussionen ovan i åtanke vill jag understryka två saker. Den 
första gäller idén om identitet, eller tillhörighet, samt medborgarskap som 
samtycke. Som Marco Martiniello påpekat skulle ”förverkligandet av den 
inre marknaden och den ekonomiska och monetära unionen komma att 
innebära ytterligare umbäranden för den europeiska befolkningen, vars 
levnadsstandard hade minskat betydligt sedan den första oljekrisen 
1973.”328 Därför är det inte konstigt att även de mellanstatliga institution-
erna och regeringsrepresentanter insåg, att en viss grad av samtycke från 
medborgarna var helt nödvändigt, om den ekonomiska integrationen 
skulle kunna fortskrida. Således kunde skapandet eller stödjandet av en 
EUropeisk identitet vara ett sätt att få folkets stöd och samtycke. Införan-
det av ett EUropeiskt medborgarskap kan ses som uttryck för en strävan 
att skapa en känsla av tillhörighet till den styrelseform som driver en given 
politik (form och innehåll är en och samma). Avsikten, hävdar Martiniello 
vidare, var inte att ge EU-medborgarna en verklig och väsentlig möjlighet 

326 EU-kommissionen, 1990, Avis de la Commission du 21 Octobre 1990 relatif au 
projet de revision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne 
concernant l’Union Européenne, COM(90) 600 final, Brussels, 21 octobre 1990, s. 
9. På franska står: “[I]l s’agit de développer un sentiment d’appartenance à la 
construction européenne”. Intressant är att den engelska versionen talar om att 
”the object would be to encourage a feeling of involvement in European integrat-
ion”. Det innebär att ”appartenance” på franska, det vill säga tillhörighet, likställs 
med ”involvement” på engelska, det vill säga delaktighet.  
327 Europaparlamentet & rådet, 2006, s. 0032. 
328 Martiniello, Marco, 1995,”European citizenship, European identity and mi-
grants: towards the post-national state?”, i Miles, Robert & Tränhardt, Dietrich 
(red.), Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and Ex-
clusion, London: Pinter, s. 45. 
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att delta och förändra politiken.329 Den andra gäller just medborgarnas 
deltagande ”i den här konstruktionen” eller i gemenskapens politik. Jag 
menar att tillhörighetsdiskursen faktiskt byggde på medborgarnas delta-
gande men att det handlade om att delta på ett speciellt sätt. Det handlade 
här om att delta för att främja skapandet av den inre marknaden, där den 
rörliga medborgaren var satt att legitimera EU:s existens. Utgångspunkten 
var att en framgångsrik ekonomisk politik var beroende av erkännandet 
av EU som en aktör på den globala arenan. För att nå dit krävdes att 
medborgarna kände tillhörighet till EU. Skapandet av denna känsla av 
tillhörighet, och härigenom även skapandet av en framgångsrik inre 
marknad, var avhängigt användningen av den fria rörligheten, det vill säga 
att det förutsatte en gränsöverskridande praktik. Som vi ser nedan före-
ställde man sig att medborgarna deltog i skapandet av denna tillhörighets-
känsla genom att, till exempel, bära ett vinrött pass över gränserna. Men 
det blir även tydligt att den här praktiken och inställning till tillhörighet 
förblev ett ofta oöverstigligt hinder, på grund av medlemsstaternas säker-
hetsdoktrin.330 Tillhörighet i form av gränsöverskridande kunde helt en-
kelt hamna i konflikt med föreställningar om samhörigheten mellan 
stängda gränser och den nationella identiteten och tillhörigheten. 

Komplettering istället för naturalisering 
När toppmötet i Paris 1974 skulle stödja och ge idén om en EUropeisk 
identitet substans, kom medborgarskapsfrågan att kopplas till två poli-
tiska mål: särskilda rättigheter och inrättandet av en passunion.331 Båda 
dessa mål rör den fria rörligheten, dess möjliggörande villkor och konse-
kvenser.  

329 Jag använder här delar av Martiniellos resonemang men gör en större poäng av 
det mellanstatliga behovet av en ”gemensam identitet” och av sammanblandningen 
mellan polity och policy (Martiniello använder ordet ”construction”, vilket jag 
tycker inte tydliggör detta). Det är för mig ett sätt att även ifrågasätta en eventuell 
konflikt mellan mellanstatlighet och överstatlighet (eller konfederalism och federal-
ism) ifråga om medborgarskap och identitet. Martiniello däremot har den här 
konflikten som en eventuell delförklaring till medborgarskapandet; se Martiniello, 
Marco, 1995, s. 46. 
330 Den här paradoxen (även om hon inte använder den termen) har även Wiener 
lyft fram; se Wiener, Antje, 1998, s. 115ff. 
331 Europeiska rådet, 1974, Meeting of Heads of Government in Paris on 9 and 10 
December 1974, Communiqué, Bulletin of the European Communities, 12/1974, 
s. 8.  
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Tidigt i diskussionen om särskilda rättigheter fastslog kommissionen att 
rådet, i sitt tal om att medlemsstaternas medborgare skulle tilldelas sär-
skilda rättigheter, valde att använda termen medborgare. Valet av denna 
term som ”i grund och botten är ett politiskt begrepp” istället för den 
(E)EG-brukliga termen ”national” visade att det var civila och politiska 
rättigheter som åsyftades, enligt kommissionen.332 Kommissionen påpe-
kade dock gällande innebörden av ett dylikt medborgarskap, att medbor-
garskap i (E)EG-sammanhang inte skulle förstås som ett begrepp som 
tilldelar rättigheter och definierar skyldigheter gentemot en politisk enhet. 
Här handlade det istället om tilldelning av rättigheter utifrån principen om 
jämlikhet och icke-diskriminering.  

EUropeiskt medborgarskap föreskriver således inte naturalisering. Här 
avvisades idén om att behöva bli som ”oss” för att anses vara ”oss” och 
istället anammades idén om att få fortsätta vara ”andra” men ändå jäm-
lika ”oss”:  

 

European citizenship implies that a citizen of a Member State would auto-
matically be entitled to be treated in another Member State as if he were a 
citizen of that State for the purposes of civil liberties, right of residence, 
right to vote etc.333 

 

Istället för naturalisering var det principen om komplettering som lyftes 
fram, varigenom rättigheter som hör till det ursprungliga medborgarskap-
et kompletterades med rättigheter i värdlandet.334 Innebörden av rättighet-
erna för de EUropeiska medborgarna bestod således i skapandet av ett 
socialt och rättsligt sammanhang som syftade till att minska de negativa 
konsekvenserna av att vara icke-medborgare i de andra medlemsstaterna. 
Detta berörde dock inte enbart de internmigranter vars status nu skulle 
uppgraderas utan även de medborgare som inte hade rört sig, de som i alla 
andra sammanhang förklarades vara rättmätigt hemmahörande i staten. 

332 EU-kommissionen, 1975b, “Towards European Citizenship: The granting of 
special rights”, Implementation of point 11 of the final communiqué issued at the 
European Summit held in Paris on 9 and 10 December 1974, Report presented by 
the Commission to the Council on 3 July 1975, COM(75) 321 final, 2 July 1975, 
Bulletin of the European Communities, supplement 5/75, s. 26. 
333 Op.cit., s. 32. 
334 Ibid. 
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Som Michelle Evreson och Ulrich Preuβ uttrycker det, ”måste de hantera 
det faktum att personer som brukade vara utlänningar nu ska bli deras 
landsmän i ett avseende – i egenskap av EU-medborgare – utan att bli 
fullvärdiga medlemmar, det vill säga medborgare i alla avseenden i det 
dagliga livet i respektive medlemsstat.”335 

1975 uttryckte kommissionen en oro för den offentliga reaktionen som 
skulle kunna följa av beviljandet av politiska rättigheter (rätten att rösta 
lokalt och till Europaparlamentet) till personer som i allmänhetens ögon 
var utlänningar. Kommissionen förespråkade därför en gradvis utveckling 
”så att allmänheten ges möjlighet att vänja sig vid denna nya idé”,336 men 
påpekade att det ännu återstod att besluta huruvida utlänningar borde 
beviljas rättigheter i egenskap av migrantarbetare eller som medborgare i 
en annan medlemsstat.337 Det tar nästan 20 år och åtskilliga rapporter338 
innan Europeiska rådet till slut fattade beslutet att fri rörlighet var en 
medborgerlig rättighet, och att det var just i egenskap av utlänning och 
samtidigt medborgare som man skulle tilldelas vissa särskilda rättigheter.  

En säker (o)fri rörlighet 
EU:s medborgarskapande var dock allt annat än en konfliktfri process, 
och flera eftergifter var nödvändiga. När den ekonomiska nedgången blev 
kännbar efter 1973 började medlemsstaterna försöka utvisa invandrade 
arbetstagare, inbegripet medborgare från andra medlemsstater.339 Men 
medlemsstaternas försök att kontrollera den interna migrationen stötte på 
starkt motstånd.  

335 Everson, Michelle & Preuβ, Ulrich, 1995, s. 30. 
336 EU-kommissionen, 1975b, s. 30.  
337 Op. cit., s. 32. 
338 Tindemans, Leo, 1975, European Union, Report by Mr. Leo Tindemans, Prime 
Minister of Belgium, to the European Council, Bulletin of the European Commu-
nities, supplement 1/76; Adonnino, Pietro, 1985, A People’s Europe, Reports from 
the ad hoc Committee, Bulletin of the European Communities, supplement 7/85; 
EU-kommissionen, 1985d, Communication from the Commission to the Council 
On a People’s Europe, COM(85) 640 final, Brussels, 19 November 1985; EU-
kommissionen, 1988a, A People’s Europe, Communication from the Commission 
to the European Parliament, COM(88) 331 final, Brussels, 7 July 1988. 
339 Guild, Elspeth, 2009, s. 55–59, 140–147. 
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Kampen om definitioner 
(E)EG-rättens utrymme för begränsningar av den fria rörligheten med 
hänsyn till den allmänna ordningen, säkerhet och hälsa blev föremål för 
rättsliga tvister mellan medlemsstater och internmigranter. Genom en rad 
domar från 1974 och framåt dömde domstolen till förmån för rätten till 
fri rörlighet för den enskilde.340 Föremålet för tvisterna var definitionen av 
allmän ordning, säkerhet och hälsa. Domstolen konsoliderade genom sina 
beslut individers direkta rätt till fri rörlighet, och avvärjde medlemsstater-
nas försök att förhindra fri rörlighet eller utvisa individer på grundval av 
(E)EG-rätten, genom att begränsa manöverutrymmet till ”verkligt except-
ionella skäl.”341 Domstolen slog fast att begreppen allmän ordning och 
säkerhet inte får omdefinieras nationellt, utan har en gemenskapsrättslig 
innebörd och bör tolkas restriktivt.342 I Bouchereau slog domstolen fast att 
inskränkningar baserade på omsorgen om den allmänna ordningen förut-
sätter att det, ”utöver den störning av ordningen i samhället som varje 
lagöverträdelse innebär, också föreligger ett verkligt och tillräckligt allvar-
ligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen.”343 Ge-
nom att snävt begränsa omfattningen av vad som skulle räknas som hän-

340 EU-domstolen, 1974, Domstolens dom den 4 december 1974, Yvonne van 
Duyn mot Home Office, Begäran om förhandsavgörande: High Court of Justice, 
Chancery Division - Förenade kungariket, Mål C-41/74, Rättsfallssamling, svenska 
specialutgåva II, s. 00389-00399; EU-domstolen, 1975a, Domstolens dom den 26 
februari 1975, Carmelo Angelo Bonsignore mot Oberstadtdirektor der Stadt Köln, 
Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Köln – Tyskland, Mål C-
67/74, Rättsfallssamling, svensk specialutgåva II, s. 00455-00460; EU-domstolen, 
1975b, Domstolens dom den 28 oktober 1975, Roland Rutili mot Ministre de 
l'intérieur, Begäran om förhandsavgörande: Tribunal administratif de Paris – 
Frankrike, Mål C-36/75, Rättsfallssamling, svensk specialutgåva II, s. 00485-
00497; EU-domstolen, 1976a, Domstolens dom den 8 april 1976, Jean Noël 
Royer, Begäran om förhandsavgörande: Tribunal de première instance de Liège – 
Belgien, Mål C-48/75, Rättsfallssamling, svensk specialutgåva III, s. 00073-00090; 
EU-domstolen, 1976b, Domstolens dom den 7 juli 1976, Lynne Watson och Ales-
sandro Belmann, Begäran om förhandsavgörande: Pretura di Milano - Italien, Mål 
C-118/75, Rättsfallssamling, svensk specialutgåva III, s. 00145-00153; EU-
domstolen, 1977, Domstolens dom den 27 oktober 1977, Régina mot Pierre 
Bouchereau, Begäran om förhandsavgörande: Marlborough Street Magistrates' 
Court i London - Förenade kungariket. Allmän ordning, Mål C-30/77; Rättsfalls-
samling, svensk specialutgåva III, s. 00459-00469. 
341 Kostakopoulou, Theodora, 1999, s. 399. 
342 EU-domstolen, 1974. 
343 EU-domstolen, 1977. 
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syn till den allmänna ordningen sattes individens behov före medlemssta-
ternas.  

Medlemsstaternas förlust av makt över internmigranter, särskilt i fråga 
om kontrollen av begreppet säkerhet, ledde till misstänksamhet gentemot 
domstolen, samtidigt som risken minskade för att dessa migranter skulle 
bli syndabockar i syfte att tillfredsställa lokala opinioner.344 När medlems-
staterna förlorade möjligheten att definiera vissa migranter som hot mot 
den interna säkerheten, möjliggjordes framställningen av just dessa mi-
granter som medborgare, samtidigt som man behöll kontrollen över sä-
kerhetsbegreppet i fråga om de övriga migranterna. De verkliga migran-
terna, tredjelandsmedborgarna (TLM), förblev en fråga för medlemssta-
terna och ett potentiellt säkerhetshot. 

Differentiering 
Den andra frågan som avgjordes före Maastrichtfördraget, och som möj-
liggjorde unionsmedborgarskapet, var en försäkran om att den fria rörlig-
heten inte skulle hota den sociala säkerheten. Det nationella välfärdskol-
lektivet skulle säkras från eventuella behövande framtida medborgare. I 
diskussionen om särskilda rättigheter ingick uppehållsrätten.345 Rätten att 
bosätta sig i andra medlemsstater skulle inte längre vara beroende av, eller 
underordnad, utövandet av ekonomisk verksamhet. Man började disku-
tera om den skulle tilldelas som en självständig rättighet, vilken medbor-
gare i medlemsstaterna skulle kunna åtnjuta helt och hållet i egenskap av 
EUropeiska medborgare, tout court. Kommissionen menade att de socioe-
konomiska förändringarna sedan 1958, då ekonomisk verksamhet stått i 
fokus för migrationsdebatten förstått i termer av ekonomisk nödvändig-
het, motiverade ny lagstiftning.346 

344 Som Generaladvokaten Mayras påpekade i sitt yttrande i Bonsignore-målet: ”I 
am, for my part, rather skeptical as to the real deterrent effect of a deportation 
which is ordered to ‘make an example’ of the individual concerned. […] In point of 
fact, one cannot avoid the impression that the deportation of a foreign worker, 
even a national of the Common Market, satisfies the feeling of hostility, sometimes 
verging on xenophobia, which the commission of an offence by an alien generally 
causes or revives in the indigenous population.”  
345 Europeiska rådet, 1974; EU-kommissionen, 1975b; Tindemans, Leo, 1975; 
Europaparlamentet, 1977, Scelba Report, PE Doc. 346/77; Adonnino, Pietro, 
1985; EU-kommissionen, 1985d; EU-kommissionen, 1988a. 
346 O’Leary, Siofra, 1996, s. 110. 
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Utifrån detta politiska mål presenterade kommissionen 1979 ett utkast 
till direktiv ”om rätten till bosättning för medborgare i medlemsstaterna 
inom andra medlemsländer.”347 Syftet var att komplettera befintliga be-
stämmelser om fri rörlighet så att uppehållsrätt skulle ges till alla medbor-
gare i medlemsstaterna, liksom till de familjemedlemmar som inte redan 
åtnjöt en sådan rätt enligt fördragsartiklarna. Kommissionen hänvisade till 
fördragets mål om att avskaffa hindren för den fria rörligheten för perso-
ner i allmänhet och pekade på omöjligheten att upprätta en gemensam 
marknad och att skapa ”en allt närmare union” utan en sådan rättighet. 
Kommissionen påpekade dock i nästa andetag att medlemsstaternas rädsla 
för en tillströmning av behövande internmigranter, som flyttar för att 
utnyttja högre sociala förmåner i en annan medlemsstat, är befogad. 
Därför föreslogs att medlemsstaterna skulle få kräva att medborgarna 
”provide proof of sufficient resources to provide for their own needs and 
the dependent members of their family.”348 Kommissionen förklarade att 
syftet var att motverka “population movements being undertaken with the 
sole aim of obtaining the most favourable social benefits.”349 Den fria 
rörligheten får alltså inte “utnyttjas” och uppehållsrätten omfattar bara de 
medborgare som kan försörja sig själva; med andra ord är det bara de som 
kan ”göra rätt för sig”, som anses vara fullvärdiga EUropeiska medbor-
gare. 

Två sammankopplade påpekanden kring hur medborgarrätten porträtt-
eras här är viktiga att göra. För det första är det uppenbart att kommiss-
ionen talar om medborgerliga rättigheter i termer av hur de brukas samt 
att missbruk ska stävjas. Här organiseras eller styrs frihet genom kravet på 
säkerhet. Vi får anledning att diskutera denna problematisering mer i 
nästa kapitel när vi analyserar medborgarskapsdirektivet och det fokus på 
medborgares så kallade ”missbruk av gemenskapsrätten” som följer. För 
det andra kan vi här konstatera att diskursen om ”social turism” inte upp-
står med anledning av östutvidgningen utan är en inneboende faktor i 

347 EU-kommissionen, 1979b, Proposal on a directive on the right of residence of 
nationals of the Member States on the territory of other Member States, COM(79) 
215 final, Bryssel 25 July 1979, Official Journal of the European Communities, C 
207, 17.8.1979, s. 14-16. 
348 Op. cit., Article 4.2, s. 15. 
349 EU-kommissionen, 1980, Amended Proposal for a Council Directive on a Right 
of Residence for Nationals of Member States in the territory of another Member 
State, COM(80) 358 final, Bryssel 26 June 1980, Official Journal of the European 
Communities, C 188, 25.7.1980, s. 7-13. 
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EU:s medborgarskapande. Det kan utläsas av hur direktivet behandlades. 
Trots inskränkningarna kunde inte rådet komma överens. Rädslan för 
behövande medborgare var för stor, inte minst med tanke på den stun-
dande utvidgningen till Grekland, Portugal och Spanien. Vid förhandling-
arna med dessa länder, inför andra utvidgningen, påpekade kommissionen 
följande:  

 

Freedom of movement of people, in particular workers, is a fundamental 
right that the Community cannot deny its members. While it is true that 
freedom of movement alone does not result in significant migratory flows 
in times of unemployment, it could give rise to severe strains when labour 
markets are under so much pressure.350 

 
Medborgarna i dessa nya medlemsstater sattes därför i karantän genom 
övergångsregler; de fick genomgå en stegvis transformation från migranter 
till potentiella medborgare.  

Först 1990 antogs tre olika direktiv som omfattade olika kategorier av 
medborgare: pensionärer, studenter och ekonomiskt inaktiva personer.351 
Uppehållsrätten blir således inte en generell rättighet som uppbärs i egen-
skap av medborgare, utan avgörs istället av vilken social kategori man 
tillhör.352 Guild kritiserar denna differentiering, då den grupp av männi-
skor vars rätt till fri rörlighet begränsas är de arbetslösa och icke-

350 EU-kommissionen, 1978, General considerations on the problems of enlarge-
ment. Communication sent by the Commission to the Council on 20 April 1978, 
COM(78) 120 final, Bulletin of the European Communities, supplement 1/78, s. 
11. 
351 Europeiska unionens råd, 1990b, Council Directive 90/365/EEC of 28 June 
1990 on the right of residence for employees and self-employed persons who have 
ceased their occupational activity, Official Journal of the European Communities, 
L 180, 13.07.1990, s. 28-29; Europeiska unionens råd, 1990c, Council Directive 
90/366/EEC of 28 June 1990 on the right of residence for students, Official Jour-
nal of the European Communities, L 180, 13.07.1990, s. 30-31; Europeiska un-
ionens råd, 1990a, Council Directive 90/364/EEC of 28 June 1990 on the right of 
residence, Official Journal of the European Communities, L 180, 13.07.1990, s. 
26-27. 
352 Kommissionen påpekar senare är detta är ett stort problem. Se till exempel EU-
kommissionen, 1993; EU-kommissionen, 1997a, “Second Report of the European 
Commission on Citizenship of the Union”, COM(97) 230 final, Brussels, 
27.05.1997. 
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arbetsföra, det vill säga de som är beroende av ett socialt skyddsnät.353 
EU-forskningens kritik, såväl statsvetenskaplig som juridisk, rörande den 
fria rörligheten riktas mot dess exkluderande utformning, baserat på nat-
ionalitet/identitet och/eller ekonomisk försörjning. Trots att fri rörlighet 
(kommit att) betraktas som en grundläggande rättighet inom EU, finns det 
få som motsätter sig John Crowleys beskrivning om ”differentiell rörlig-
het”,354 eller att grupper av människor åtnjuter den fria rörligheten på 
väldigt skilda sätt. 

Denna differentiering gör att det EUropeiska medborgarskapet kan ses 
som en medborgarskapsanomali. Precis som Dimitry Kochenov skriver, 
ska medborgarskap signalera jämlikhet, varvid en medborgares rättigheter 
ska vara de samma som någon annans.355 Denna anomali blir mer tydlig 
när begreppet blir en juridisk status, i sin egen rätt, i fördraget. Det jurister 
kallar för “omvänd” diskriminering beskrivs som ”en skillnad i behand-
ling på grund av det faktum att en person inte har bidragit till byggandet 
av den inre marknaden”,356 vilket i praktiken omfattar majoriteten av de 
EUropeiska medborgarna, då få använt sin rätt till fri rörlighet och där-
med inte nödvändigtvis omfattas av EG-fördraget. 1991 var det endast 1,4 
procent (4,8 miljoner av 343 miljoner) av medlemsstaternas medborgare 
som var bosatta i en annan medlemsstat medan gruppen TLM, som inte 
omfattades av detta ”migrant-medborgarskap”, var dubbelt så stor (2,8 
procent).357  

353 Guild, Elspeth, 1996, “The Legal Framework of Citizenship of the European 
Union”, i Ceserani, David & Fulbrook, Mary (red.), Citizenship, Nationality and 
Migration in Europe, London: Routledge, s. 34. 
354 Crowley, John, 2001, “Differential Free Movement and the Sociology of the 
Internal Border”, i Guild, Elspeth & Harlow, Carol (red.), Implementing Amster-
dam: Immigration and Asylum Rights in EC Law, Oxford: Hart Publishing, s. 19. 
355 Kochenov, Dimitry, 2006, ”European integration and the Gift of Second Class 
Citizenship: The Absence of Tools within the European Legal System to Combat 
Temporary Discrimination on the Basis of Nationality Institutionalized by the Acts 
of Accession”, Murdoch University Electronic Journal of Law, Vol. 13, No. 1, s. 
211.  
356 Tryfonidou, Alina, 2008, ”Reverse discrimination in Purely Internal Situations: 
An Incongruity in a Citizens’ Europe”, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 
35, No. 1, s. 54. 
357 Siffrorna är från Eurostat No. 6/1993 som citeras i Everson, Michelle och 
Preuβ, Ulrich, 1995, s. 27. 
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EU-medborgarskapet blir, och är än idag, ett sällsynt exempel på “en 
grundläggande status” som är helt beroende av bärarens specifika egen-
skaper istället för tvärtom.358 Medborgarskapet är således avhängigt den 
inre marknaden. Det innebär, som Rens van Munster påpekar, att EU:s 
styrningssätt inte söker integrera fria individer i en politisk gemenskap i 
enlighet med den välfärdspolitiska solidaritetsprincipen. Det handlar istäl-
let om att skapa och framhäva EU-medborgare som självförsörjande, som 
gynnas av fri konkurrens på den inre marknaden, genom att främja frihet 
och autonomi i form av (qua) rörlighet. Det handlar inte om att medbor-
garna är fria att röra sig; de förväntas göra det359 för att bidra till den inre 
marknaden. EU:s avvecklande av interna gränser skedde således på basis 
av ekonomisk effektivitet. Här växer bilden fram av en idealiserad aktiv 
medborgare, och där begreppen aktiv, delaktig samt tillhörande som vi 
sett hela tiden artikuleras i termer av gränsöverskridande medskapare av 
den inre marknaden, och därmed av EU som styre. Därmed framkommer 
också vad som förväntas av medborgaren, där skyldigheten att röra på sig 
bestämmer omfattningen och innebörden av de medborgerliga rättigheter-
na.  

Jag vill hävda att det är helt avgörande att förstå EU:s medborgarskap-
ande och de medborgerliga rättigheter som skapas i detta juridisk-politiska 
system som något som rör styrning och kategorisering av människors rör-
lighet. Diskussionen om uppehållsrätten tydliggör ”hur de friheter som 
skapas i samhället för dess välstånd”, vilket den fria rörligheten förklaras 
göra, ”anses behöva kontrolleras och regleras mot missbruk eller överdri-
ven användning av vissa kategorier av befolkningen.”360 Implementeringen 
av politiken kunde först ske efter att ekonomierna i de fattigare länderna, 
som Spanien, Portugal och Grekland, hade förbättrats. Risken att avskaf-
fandet av inreserestriktioner inom EU skulle leda till massiva befolknings-
rörelser, från de fattigare medlemsstaterna till de mer välbärgade undan-
röjdes. När frågan om ett eventuellt ”utnyttjande” av den fria rörligheten 
för bättre sociala förmåner hade avgjorts i slutet av 80-talet, och när man 
via sekundärlagstiftning inskränkt rätten till fri rörlighet och uppehållsrät-
ten, möjliggjordes införandet av medborgarskap som en juridisk status i 
Maastrichtfördaget. EU-medborgarskapet blev alltså en juridisk realitet 

358 Kochenov, Dimitry, 2009, s. 235. 
359 van Munster, Rens, 2005, s. 4f. 
360 Aradau, Claudia, 2005, “The Other Hobbesian State”, Challenge, 
http://www.libertysecurity.org (hämtad den 12.02.2010). 
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först när risken, för att eventuella internmigranter skulle bli en belastning 
för värdlandet, var avvärjd. En bidragande faktor var att de nya medlem-
marna Spanien, Portugal och Grekland, vars medborgare precis fått upp-
leva övergångsregler, nu sökte främja idén om ett gemensamt EUropeiskt 
medborgarskap.  

Under 80-talet knöts EU:s medborgarskapande allt hårdare samman 
med skapandet av den inre marknaden.361 Inre mobilitet, eller den fria 
rörligheten, kom nu att ses som helt avgörande för en framgångsrik mark-
nad. Kommissionen formulerade en diskurs som mycket framgångsrikt 
problematiserade marknadens inverkan på gemenskapsmedborgarnas 
politiska och rättsliga status.362 Kommissionen framhöll att den inre 
marknadens förverkligande krävde att medborgarna inte förlorade i status 
när de bidrog till detta mål, genom att använda sin fria rörlighet.363 Under 
regeringsförhandlingarna som gav upphov till Maastrichtfördraget knöt 
den spanska regeringen an till denna diskurs. Den påpekade att det faktum 
att man är en ”rörlig marknadsdeltagare” aldrig gjort det möjligt för ge-
menskapens medborgare att uppnå något mer än en status som ”privilegi-
erade utlänningar”. Den spanska regeringen hävdade att införandet av ett 
europeiskt medborgarskap skulle eliminera de negativa effekter som följer 
av att vara utlänning, för en medborgare som befinner sig i en annan med-
lemsstat.364 

Vissa forskare har påtalat att det är alltför enkelt att påstå att EU:s 
överstatliga aktörer, i detta fall kommissionen, genom sina socialpolitiska 
initiativ enbart sökte underlätta för den ekonomiska integrationen. Med 
andra ord handlade det inte om att möjliggöra en effektiv rörlighet för 
EG-intern arbetskraft helt utan fördelningspolitiska inslag.365 Peo Hansen 
beskriver hur 70-talet ”genomsyrades nämligen i mångt och mycket av en 
(socialdemokratisk) politisk ambition och vision som ville flytta upp väl-
färds- och socialpolitiken på den supranationella EU-nivån för att på så 

361 För en detaljerad beskrivning av den processen se Wiener, Antje, 1998.  
362 EU-kommissionen, 1986, “Voting rights in local elections for community na-
tionals”, COM(86) 416 final, 1 October 1986, Bulletin of the European Commu-
nities, supplement 7/86. 
363 EU-kommissionen, 1988a, s.34. 
364 Spanish Memorandum “Towards a European Citizenship”, Council Document 
SN 3940/90, 24 September 1990, s. 330; se även Wiener, Antje, 1998, s. 262. 
365 Se till exempel Meehan, Elizabeth, 1993, s. 59ff; Collins, Doreen, 1975, Social 
Policy of the European Economic Community, New York: John Wiley & Sons. 
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sätt skydda och utveckla välfärdstattens och löntagarnas landvinningar i 
en tid av ökad ekonomisk internationalisering.”366 Detta förändras under 
80-talet som präglades av ideologiskt skifte mot nyliberalism, och där 
synen på den inre marknaden kom att ingå i samma idéströmning.367 

Tindemansrapporten368 – producerad av den belgiska premiärministern 
Leo Tindemans – som behandlade termen ”Europeiska unionen” på begä-
ran av toppmötet i Paris 1974, är ett exempel på hur visionen om ett Soci-
alt Europa tydliggjordes under 70-talet.369 Till exempel talades om full 
sysselsättning och löntagarinflytande; när ordet ”säkerhet” användes var 
det för att tala om löner och arbetsförhållanden. 

I detta sammanhang blir därför det som hände i fråga om uppehållsrät-
ten symptomatiskt. Efter en detaljerad exposé över alla rättsliga turer 
kring uppehållsrätten diskuterar Siofra O’Leary medborgarskapets sociala 
dimension. Hon påpekar att den svaga rättsliga karaktären i den europe-
iska gemenskapens behörighet på detta område är anmärkningsvärd. Även 
om socialpolitiken rankades högt bland gemenskapens allmänna program 
mål, så framgick inte befogenheten att lagstifta i detta avseende i fördra-
gets särskilda bestämmelser.370 Slutsatsen blir: 

 

The Problems in adopting even this [residence] Directive, and in proposals 
to broaden the rights of Community workers beyond economic rights to-
wards social ones, suggest difficulties in the incremental approach towards 

366 Hansen, Peo, 2008, s. 56f. 
367 Det är dock viktigt att påpeka att en av dem som vi främst förknippar med 
genomförandet av den inre marknaden, kommissionsorförande Jacques Delors, 
även tog initiativ till en social dimension.  
368 Tindemans, Leo, 1975, European Union, Report by Mr. Leo Tindemans, Prime 
Minister of Belgium, to the European Council, Bulletin of the European Commu-
nities, supplement 1/76. 
369 ”The common policies referred to in this chapter are the very essence of Euro-
pean Union. […]. The give expression to the desire to enable all regions and all 
social classes to share the common prosperity and share power. They aim to re-
store to us collectively that control over the development of the economy, industry 
and energy which is tending to slip from our grasp […].” Op, cit, s. 25f. 
370 O’Leary, Siofra, 1996, s.126f. 
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European Citizenship and what might be termed a European Welfare 
State.371 

 

Under regeringsförhandlingarna inför Maastricht formulerades flera 
förslag som var mycket mer långtgående än det som sedermera blev för-
dragets medborgarskapsartikel 8. Förslag om att medborgarskapet skulle 
inbegripa sociala rättigheter,372 en obegränsad uppehållsrätt373 och ett 
generellt förbud mot diskriminering på grund av nationalitet374 fick dock 
inget genomslag. Kommissionen undergrävde dock den sociala dimension 
den sade sig förespråka, dels genom urholkningen av uppehållsrätten uti-
från idén om att den fria rörlighet inte får ”utnyttjas” för bättre sociala 
förmåner, och dels genom den delade problemformuleringen som diskute-
ras nedan med anledning av den fria rörlighetens så kallade negativa 
konskevenser.  

Gränser, tillhörighet och säkerhet: från pass till säkerhet 

Den gemensamma marknadens behov av ett vinrött pass 
Vid sidan av definitionen av särskilda rättigheter375 för EUropeiska med-
borgare föreställde man sig att inrättandet av ett gemensamt pass skulle 
bidra till stärkandet av banden mellan den europeiska gemenskapen och 
dess medborgare. Det skulle erbjuda en gemensam identitetshandling för 
gemenskapens medborgare, och samtidigt möjliggöra för dessa människor 

371 Garth, Bryant, 1986, ”Migrants Workers and Rights of Mobility in the Euro-
pean Communities and the United States: A study of Law, Community and Citi-
zenship in the Welfare State”, i Cappelletti, Mauro, Seccombe, Monica & Weiler, 
Joseph H.H. (red.), Integration through law: Europe and the American federal 
experience, Vol. 1, Book 3, Berlin: de Gruyter, s. 108; citerad i O’Leary, Siofra, 
1996, s. 111. 
372 Spanish note on citizenship, 24 July 1990 citerad i Wiener, Antje, 1998, s. 260; 
Europeiska rådet, 1990a, European Council in Dublin, 25-26 June 1990, Annex I, 
“Political Union”, SN 60/1/90, s. 16. 
373 Second Spanish proposal on citizenship, 20 February 1991, CONF-UP 1731/91, 
20.2.1991, s. 327. 
374 EU-kommissionen, 1991, Intitial Contributions by the Commission to the In-
tergovernmental Conference on Political Union, Composite working paper, 
SEC(91) 500, 15 May 1991, s. 4, s. 85. 
375 Fri rörlighet, uppehållsrätt i andra medlemsstater och politiska rättigheter i den 
medlemsstat man bosatt sig i. 
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att kunna röra sig fritt utan att bli stoppade vid gemenskapens inre grän-
ser. I förlängningen skulle det stärka känslan av tillhörighet till ett område 
större än en enskild medlemsstat. Men med passunionen som mål blev 
även säkerhetsfrågan central. 

Slutkommunikén från toppmötet i Paris 1974 angav att en arbetsgrupp 
skulle tillsättas för att studera möjligheten att inrätta en passunion och, i 
avvaktan på en sådan, inrättandet av ett enhetligt pass.376 Det förklarades 
att “införandet av ett sådant pass skulle få en psykologisk effekt, en som 
skulle betona känslan av tillhörighet till gemenskapen”377 samt att: 

 

One should take into account not simply the psychological effect of a uni-
form passport as justifying its existence but that such a passport might be 
equally justified by the desire of the nine Member States to affirm vis-à-vis 
non-member countries the existence of the Community as an entity.378  

 

Diskursen kring detta gemensamma pass, som från 70-talet och framåt 
utgjorde en del av medborgarskapandepolitiken, anknöt således till tradit-
ionell nationalstatsskapande symbolik. Idén var att det gemensamma pas-
set skulle utgöra en gemensam EUropeisk identitetshandling, som när den 
uppvisades påminnde medborgarna om att de tillhörde samma politiska 
gemenskap och som fungerade som ett bevis på, och ställde krav på, att 
uppfattas som en politisk gemenskap gentemot resten av världen. Samti-
digt ansågs detta enhetliga pass också vara nödvändigt för skapandet av 
en framgångsrik gemensam marknad; passet möjliggjorde en flexibel ar-
betsmarknad genom att underlätta den fria rörligheten.379  

Antje Wiener påpekar hur denna dubbla koppling möjliggjorde två 
uppsättningar av resurser, den ena med hemvist i marknadslogiken och 
den andra med inriktning på symbolers makt, men båda anknöt till gräns-
frågan och gränsöverskridande.380 Här skapades en sambandskedja mellan 

376 Europeiska rådet, 1974, s. 8.  
377 EU-kommissionen, 1975c, s. 9. 
378 EU-kommissionen, 1975c, s. 10. 
379 Europeiska unionens råd, 1981, Resolution of the Representatives of the Gov-
ernments of the Member States of the European Communities, meeting within the 
Council of 23 June 1981, Official Journal of the European Communities, C 241, 
19.09.1981, s. 1-7.  
380 Wiener, Antje, 1998, s. 115. 
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identitetsskapande, gränser och marknadsskapande där idén om gemen-
skapsbyggande på basis av fri rörlighet tydliggjordes. Det innebar att 
skapandet av denna känsla av tillhörighet föreställdes ske genom passe-
randet av gränser. Den ”medborgerliga” handlingen att visa upp ett vin-
rött pass vid gemenskapens gränser framstod som avgörande för skapan-
det av denna typ av tillhörighet. Identitetsskapandet sågs, enligt min tolk-
ning, som beroende av utövandet av tillhörighet.  

Detta utövande blockerades dock av medlemsstaternas säkerhetsintres-
sen. Det blir då än viktigare för kommissionen att särskilja fri rörlighet 
från migration och tydliggöra att den förra inte är hotfull, med tanke på 
den migrationspolitiska diskursändring som skedde i början av 70-talet. 
Kommissionen knöt an till denna problemformulering genom att peka ut 
vissa migranter: 

  

The extent of the movement of foreign labour and the fact that more 
and more immigrant workers are natives of more distant countries have 
changed considerably the nature of problems raised by immigration.  

The cultural gap between immigrant workers and the population of the 
host countries has widened. In some circles, there is resistance to or distrust 
of a foreign “presence” which is sometimes regarded as excessive.381 

 

Som svar på den oro en framtida passunion skapade, presenterade 
kommissionen redan 1976 ett förslag på direktiv om harmonisering av 
lagstiftning angående ”illegal” invandring. Kommissionen tydliggjorde att: 

 

As regards the organisation of [effective] controls, the Commission is of the 
opinion that effective control at the internal frontiers of the Community is 
becoming more and more unreliable. This will become increasingly the case 
when the Community achieves a Passport Union and the subsequent easing 
or removal of all internal control on Community territory. It therefore pro-

381 EU-kommissionen, 1971a, Preliminary guidelines for a Social Policy Program in 
the Community, SEC(71) 600 final, 17 March 1971, Bulletin of the European 
Communities, supplement 2/71, s. 20. 
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poses not to limit the checks on non-Community labour […] to points of 
entry, but to provide, as necessary, at places of work.382 

 

Här bekräftade kommissionen medlemsstaternas farhågor om att passun-
ionen skulle få en negativ inverkan på deras möjligheter att bedriva en 
”effektiv migrationspolitik”, det vill säga en restriktiv politik som formu-
lerar kontroll som både problemet med, och lösningen på, människors 
rörlighet. Förslaget artikulerade en historiskt väldokumenterad praktik för 
exkludering av utlänningar till förmån för inkludering av medborgare. Vi 
ser alltså redan på mitten av 70-talet, förslag från kommissionen som an-
spelar på inre utlänningskontroll, det vill säga ett mångfaldigande av 
avterritorialiserade former av gränskontroll, som kompensation för av-
vecklingen av de fasta gränskontrollerna.  

Gemensam problemformulering men delad kompetens 
Flera migrationsforskare framhåller att kommissionens strategi vid den 
här tiden var att försöka etablera en kompetenslänk mellan den fria rör-
ligheten och migrationspolitik för att utvidga sitt kompetensområde.383 
Mehmet Ügür påpekar att det från kommissionens håll var logiskt att 
försöka etablera (E)EG-kompetens när det gäller tredjelandsinvandring i 
mitten av 70-talet, då medlemsstaternas strävan mot fler restriktioner 
pekade mot ett nytt mönster av likformighet i regeringspolitiken på områ-
det.384  

Kommissionen inkluderade tredjelandsmigranter i sitt första sociala 
handlingsprogram för migrantarbetare från 1973 och efterlyste bland 
annat ”jämlikhet i levnads- och arbetsvillkor, löner samt ekonomiska och 

382 EU-kommissionen, 1976, Proposal for a Council Directive on the harmoniza-
tion of laws in the Member States to combat illegal migration and illegal employ-
ment, COM(76) 331 final, Brussels, 3 November 1976, s. 3. 
383 Se till exempel Geddes, Andrew, 2000, Immigration and European integration : 
towards fortress Europe?, Manchester: Manchester University Press; Guild, El-
speth, 2001b, Immigration Law in the European Community, The Hague: Kluwer 
Law International; Peers, Steven, 1998, “Building Fortress Europe: The Develop-
ment of EU Migration Law”, Common Market Law Review, Vol. 35, No. 6, s. 
1235–1272; Ügür, Mehmet, 1995. 
384 Ügür, Mehmet, 1995, s. 980. 
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sociala rättigheter”.385 Rådet delade dock inte denna breda definition av 
termen migrant och framhävde att ett framtida program för migrantarbe-
tare skulle rikta sig enbart till arbetare från medlemsstaterna. Rådets reso-
lution avstyrde kommissionens försök till ny lagstiftning för att garantera 
likabehandling av tredjelandsmedborgare (TLM) genom att efterlysa ”be-
aktande av gemenskapens gällande bestämmelser”.386 I praktiken innebar 
det att medlemsstaternas medborgare fortsatte att åtnjuta företräde fram-
för TLM. Medlemsstaterna hävdade att fördraget inte innehöll någon 
grund för en bredare tolkning som omfattade TLM inom ansvarsområdet 
för det sociala handlingsprogrammet. Frågor som rörde den sociala, eko-
nomiska och politiska integrationen av TLM var helt enkelt frågor för 
medlemsstaterna, inte för gemenskapen.387 I det efterföljande handlings-
programmet till förmån för migrantarbetare och deras familjer fortsatte 
kommissionen att tala om likabehandling, men blev något restriktivare 
med vad som åsyftades jämfört med tidigare.388 Till exempel skulle in-
ternmigranternas företräde till lediga jobb bibehållas, och det förklarades 
att ansträngningar för att förbättra den sociala situationen för TLM var 
beroende av framgångsrika begränsningar av ytterligare inflöden, särskilt 
”illegal” invandring.389 Att tackla den ”illegala” invandringen presentera-
des också som en förutsättning för konsolidering av den fria rörligheten 
för internmigranter. Kommissionen valde denna framställning med för-
hoppningen att den skulle gå hem hos de medlemsstater som nu på hem-
maplan var upptagna av genomförandet av en restriktiv invandringspoli-
tik.390 

Rådets resolution från 1976, som satte upp ett åtgärdsprogram för mi-
grantarbetare och deras familjer, var mindre bred i sin omfattning och 
talade enbart om främjande av likabehandling av tredjelandsmedborgare 

385 EU-kommissionen, 1973, Social action programme, COM(73) 1600 final, 24 
October 1973, Bulletin of the European Communities, supplement 2/74, s. 23. 
386 Europeiska unionens råd, 1974, Resolution of the Council of 21 January 1974 
concerning a social action programme, Bulletin of the European Communities, 
supplement 2/74, s. 8. 
387 Geddes, Andrew, 2000. 
388 EU-kommissionen, 1974. 
389 EU-kommissionen, 1974, s. 21f. Kommissionen var väldigt positiv till företrä-
desbestämmelserna, som man trodde skulle gynna den interna migrationen på 
bekostnad av den externa. Se Collins, Doreen, 1975, s. 104f, s. 114f. 
390 Ügür, Mehmet, 1995, s. 981. 
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liksom samråd om invandringspolitiken.391 Dessa formuleringar var dock 
utan rättslig verkan. Rådets direktiv om undervisning av barn till migre-
rade arbetstagare urvattnade ett ursprungligt förslag från kommissionen 
som hade inkluderat samtliga migrantarbetares barn.392 Rådet räknade i 
termen migrantarbetare enbart in medborgare som flyttat från en med-
lemsstat till en annan, medan TLM utselöts helt. En deklaration som an-
togs samma dag som direktivet uttryckte dock medlemsstaternas avsikt att 
garantera bättre möjligheter för tredjelandsmedborgares barn; men detta 
var en icke-bindande text.  

I sitt andra förslag angående harmonisering av lagstiftning i fråga om 
”illegal” invandring, återkom kommissionen till sin tidigare framställning 
som underströk kopplingarna mellan olika frågor: ”illegal” invandring 
förklarades inte bara äventyra stabiliteten på medlemsstaternas arbets-
marknader utan även införandet av den fria rörligheten. Detta tydliggjor-
des av kommissionens vice ordförande Vredelings uttalanden om att ”ille-
gal” invandring påverkade medborgarnas fria rörlighet och distraherade 
gemenskapen från att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för dess ar-
betstagare.393 

I likhet med merparten av migrationsforskare understryker Peo Hansen 
att kommissionens dokument från 70-talet, som hänvisats till ovan, inne-
höll kraftfulla formuleringar till förmån för erkännande av de externa 
migranternas bidrag till uppbyggandet av gemenskapens ekonomier. I 
förlängningen innebar det ett erkännande av deras rätt att få ta full del av 
samhället. Kommissionen presenterade således även en avog bild av med-
lemsstaternas restriktiva politik och talade till exempel även om de ”illega-
las” utsatthet i relation till såväl medlemsstaterna (hot om deportering) 
som arbetsgivarna (exploatering).394 Jag finner dock att det dubbla bud-
skap som kommissionen formulerar redan på 70-talet sätter den inriktning 
som politiken tar i och med Schengensamarbetet i ett annat ljus.395 Ügür 

391 Europeiska unionens råd, 1976, Council Resolution of 9 February 1976 on an 
action programme for migrant workers and members of their families, Bulletin of 
the European Communities, supplement 3/76, s. 8. 
392 Europeiska unionens råd, 1977, Council Directive 77/486/EEC of 25 July 1977 
on the education of the children of migrant workers, Official Journal of the Euro-
pean Communities, L 199, 06.08.1977, s. 32– 33.  
393 Ügür, Mehmet, 1995, s. 982. 
394 Hansen, Peo, 2008, s. 50f. 
395 Vilket sällan lyfts fram av EU-migrationsforskare utan istället blir det mer fokus 
på skillnaden mellan 70-talet och mitten av 80-talet med Schengenprocessen.  
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understryker att det är oklart huruvida kommissionens sätt att försöka 
länka frågor till varandra varit en reell motvikt till regeringarnas problem-
formuleringar. Ett exempel är när kommissionen förespråkade samråd 
angående den externa migrationspolitiken för att detta möjliggjorde att 
principen om företräde för medlemsstaternas medborgare bättre skulle 
kunna garanteras. Motiveringen var att det bäst kunde ”organiseras av 
kommissionen inom ramen för existerande gemenskapsinstitutioner.”396 
Rådets svar var att bifalla att migrationspolitik måste ta hänsyn till före-
trädet för medlemsstaternas medborgare, och förklarade därmed att en 
restriktiv extern migrationspolitik var nödvändig för en fungerande intern 
migrationspolitik. Målet med samrådet var dock inte, enligt rådet, att 
underlätta antagandet av gemensam lagstiftning utan att underlätta ”en 
gemensam hållning hos medlemsstaterna”.397 

I slutet av 70-talet har kommissionen inte haft någon framgång när det 
gäller att få kompetens i fråga om den externa migrationspolitiken och 
TLMs rättigheter. Det enda som fått fäste är föreställningen om den fria 
rörlighetens avhängighet av koordinerad extern migrationspolitik där 
koordinerad likställs med ”effektiv” och kontrollfokuserad. Trots de för-
ändringar av migrationspolitiken som skedde på 70-talet med förstärkan-
det av det dualiserade systemet med fri rörlighet för intern arbetskraft och 
begränsad rörlighet för extern arbetskraft, så var migrationsfrågan ännu 
inte en central fråga för gemenskapen.398  

Den inre marknadens säkerhets-”problematique” 
De politiska förhållandena förändrades dock avsevärt i mitten av 80-talet 
då arbetet med etablerandet av den inre marknaden tog fart. Det inbegrep 
ett nytt fördrag i den Europeiska enhetsakten, vilken utgjorde den inre 
marknadens författningsmässiga ramverk, en inre marknad som i sin tur 
inbegrep målsättningen att avlägsna alla inre gränser senast 1992.399 På 

396 EU-kommissionen, 1979a, Communication of the Commission to the Council 
on Consultation on Migration Policies vis-à-vis Third countries, COM(79) 115 
final, Brussels, 23 March 1979, s. 3, s. 10. 
397 Europeiska unionens råd, 1979, Council conclusions, 22 November 1979, 
Bulletin of the European Communities, 11/1979, s. 93f. 
398 Hansen, Peo, 2008, s. 46f ; Huysmans, Jef, 2000, s. 754. 
399 Europeiska enhetsakten, som undertecknades av nio medlemsstater i Luxem-
burg den 17 februari 1986 och av Danmark, Grekland och Italien den 28 februari 
1986, är den första större ändringen av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen (EEG) med målet att genomföra den inre marknaden.  
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60- och 70-talen låg fokus vid att ta bort hindren för en reglerad fri rör-
lighet för arbetskraft. Nu skiftade fokus till att ta bort hindren för en mer 
generell fri rörlighet för personer, något som låg i linje med den medbor-
garskapande passunionen.  

Guild skriver att när medlemsstaterna 1986 beslutade att utvidga ge-
menskapen till att omfatta avskaffandet av inre gräns- och passkontroller 
av personer, så hamnade de två begreppsmässigt oförenliga migrationsre-
gimerna i konflikt.400 Som vi sett hade medlemsstaterna, på mycket kort 
tid, blivit tvungna att acceptera inskränkningar i sin bestämmanderätt 
över rörligheten för internmigranter. Men en eventuell förlust av sådan 
bestämmanderätt över alla personer visade sig vara svårare att smälta. 
Guild gör en viktig poäng när hon påpekar att processen kring principen 
om avskaffande av de inre kontrollerna ledde fram till några intressanta 
EUropeiska antaganden. Det som är relevant här är att: 

 

The member states needed to agree in common who could pass through the 
external frontiers as once within the community persons could move freely. 
This assumption disregarded completely the experience of two of the three 
European control free travel areas: the Nordic Union and the Common 
Travel Area. […][N]o effective provision on harmonization of external 
border controls was inserted into the legal mechanism of their creation.401 

 

I den europeiska gemenskapen blev dock frågan om den yttre gränsen och 
gränspolitik absolut central.  

En bieffekt 
Kommissionens vitbok från 1985 om genomförandet av den inre mark-
naden citerade de preliminära resultaten från rapporten om ”Folkets 
Europa” (den första Adonninorapporten)402 och fastslog att ”åtgärder för 
att säkerställa den fria rörligheten för personer inte skall begränsas enbart 
till arbetskraften”.403 Det är talande för kopplingen mellan EU:s medbor-

400 Guild, Elspeth, 2001b, s.17. 
401 Ibid. 
402 Adonnino, Pietro, 1985, s. 9-14. 
403 EU-kommissionen, 1985b, Completing the Internal Market, White Paper from 
the Commission to the European Council, COM(85) 310 final, Brussels, 14 June 
1985, s. 26.  
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garskapande och säkerhetiseringen av migration, att samma dag som vit-
boken kom undertecknades även Schengenavtalet av Tyskland, Frankrike 
och Benelux-ländernas regeringar.404 Syftet var att eliminera de fysiska 
gränserna mellan länderna och avtalet ansågs, som Luxemburgs utrikes-
minister uttryckte det, ”directly benefit the nationals of five Community 
member states, moving them a step closer to what is sometimes referred to 
as ’European citizenship’.”405 Denna uppenbara överlappning i gränsfrå-
gan mellan enhetsakten och Schengenavtalet var tydlig. Således etablerades 
två parallella vägar för gränspolitik, en gemenskapsstrategi (Palma doku-
mentet) och en utanför gemenskapen (Schengenavtalet). Dock definierades 
inte problemen som behövde lösas på olika sätt. Därför antog kommiss-
ionen en pragmatisk hållning och gav sitt stöd till Schengenprocessen. 
Man antog att detta var en mer effektiv metod för att nå målet: fri rörlig-
het och avvecklande av gränskontroller.406 Mycket talade för att gemen-
skapsstrategin inte hade lyckats då förverkligandet av den fria rörligheten 
krävde enhällighet i rådet.407 Utsikten att gränsregler skulle förvandlas till 
hård (E)EG-rätt istället för utövande av statssuveränitet framstod då som 
ett steg för långt och för fort.408 

404 The Schengen Agreement of 14 June 1985, The Schengen aquis: Agreement 
between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Feder-
al Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of con-
trols at the common frontiers, Official Journal of the European Communities, L 
239, 22.09.2000, s. 13-18. Texten finns även på Statewatch, Key texts on justice 
and home affairs, 1976-1993, http://www.statewatch.org (hämtad den 
10.04.2009).  
405 “Five European Nations OK Cut In Border Checks”, Schenectady Gazette, 15 
June 1985, http://www.dailygazette.com (hämtad den 10.04.2009). 
406 För en bra sammanfattning av den juridiska diskussionen kring kompetens-
frågan på området se Timmermans, Christiaan, 1993, ”Free movement of persons 
and the division of powers between the Community and its member states: Why 
do it the intergovernmental way?”, i Schermers, Henry (red.), Free Movement of 
Persons in Europe: Legal Problems and Experiences, Dordrecht: Martinus Nijhoff 
Publishers. 
407 Wiener, Antje, 1998, s. 230. 
408 Gortazar, Christina, 2001, “Abolishing Border Controls: Individual Rights and 
Common Control of the EU External Borders”, i Guild, Elspeth & Harlow, Carol 
(red.), Implementing Amsterdam: Immigration and Asylum Rights in EC Law, 
Oxford: Hart Publishing, s. 121; Peers, Steve, 2011, EU justice and home affairs 
law, 3 ed., Oxford: Oxford University Press, s. 139. 
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Den medborgarskapandepolitik som först artikulerats i termer av en 
passunion, och sedan handlade om etablerandet av den inre marknaden, 
blev nu en del av gränspolitiken där fokus lades vid frågor rörande poli-
siära befogenheter och säkerhet. Det innebar att diskussionen om medbor-
garskap flyttades från det socialpolitiska området till området för rättsliga 
och inrikes frågor. Detta innebar att säkerhetsfrågor kom att överskugga 
diskussionerna om fri rörlighet. Centralt för den utvecklingen var anta-
gandet om att den fria rörligheten, efter avskaffandet av inre gränskontrol-
ler, skulle komma att utmana den allmänna ordningen och rättsstatsprin-
cipen. Denna länk har konstruerats så framgångsrikt att den idag framstår 
som omöjlig att bryta. Det är således kopplingen mellan inre och yttre 
gränser som spelat en viktig roll i produktionen av spill-over från den inre 
marknadens socio-ekonomiska projekt till ett inre säkerhetsprojekt. För 
att göra frågor om gränskontroll till en säkerhetsfråga måste dock den inre 
marknaden sammankopplas med en inre säkerhets-problematique.409  

En central del i denna process var identifierandet av en viss bieffekt av 
skapandet av den inre marknadens fria rörlighet. I vitboken förklarade 
kommissionen att bestämmelserna kring den fria rörligheten och avskaf-
fandet av interna kontroller måste tillämpas på alla människor, oavsett 
deras medborgarskap.410 Detta framstod för kommissionen som den lo-
giska och praktiska effekten av den fria rörligheten, eftersom det vore 
omöjligt för stater att avveckla kontrollerna av medborgarnas rörlighet 
men behålla dem för tredjelandsmedborgare.411 David O’Keeffe förklarar:  

 

If the Community is to have an area without internal frontiers, it becomes 
progressively absurd that non-Community nationals established in the 
Community should not be afforded the protection of Community law.412 

 

Men medlemsstaterna höll fast vid att tolka enhetsaktens bestämmelser 
lika snävt som de gjorde med Romfördragets; och uppdelningen mellan 
gemenskapens medborgare (framtida EU-medborgare) och tredjelands-

409 Huymans, Jef, 2000, s. 760. 
410 EU-kommissionen, 1985b, s.14ff. 
411 Geddes, Andrew, 2000, s. 70. 
412 O’Keffe, David, 1992, “The free movement of persons and the single market”, 
European Law Review, Vol. 17, No. 1, s. 16f. 
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medborgare bibehölls. Den här uppdelningen mellan två olika sorters mi-
granter och den ojämlika behandlingen av dem kvarstod och sanktionera-
des av EG-rätten.413 Därför innebar den inre marknadens fria rörlighet 
inte enbart att fokus flyttades till kontroll av marknadens yttre gränser 
utan motiverade även gemensamma interna säkerhetsåtgärder. Kontroll-
behoven riktades mot olika grupper av TLM såsom asylsökande och pap-
perslösa migranter som inte omfattades av den fria rörligheten.414 De sågs, 
som Peo Hansen beskriver det, som den inre marknadens ”potentiella 
sabotörer”.415 Den fria rörlighetens förväntade och föreställda säkerhets-
underskott gav således upphov till såväl utåtriktade säkerhets- och kon-
trollteknologier (yttre gränskontroll, säkra tredjeländer, visumpolitik, 
transportöransvar) som inåtriktade (inre utlänningskontroll, Schengens 
informationssystem). 

Att övervaka i frihetens namn 
Utifrån Schengenhandlingar från 1985416 och 1990417 och analysen av de 
mellanliggande turerna i de mellanstatliga diskussionerna, belyser Didier 
Bigo hur en stark motsättning utvecklades mellan olika regeringar. Vissa 
var upptagna av idén om ett säkerhetsunderskott och ville ha mer kontroll 
vid gränserna, medan andra trodde att det var möjligt att ta bort gräns-
kontrollerna. Den förra uppfattningen talade om ett ”såll Europa” där det 
skulle blir fritt fram för terrorister, brottslingar och ”invandrare” att röra 
sig om gränskontrollerna togs bort.418 Bigo gör gällande att den här linjen 

413 Geddes, Andrew, 2000, s. 71. 
414 Hansen, Peo, 2008, s. 63. Se även Guild, Bigo och Huysmans. 
415 Op. cit., s. 62.  
416 The Schengen Agreement of 14 June 1985.  
417 The Convention applying the Schengen Agreement of 19 June 1990, The 
Schengen acquis: Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 
1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the 
Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of 
checks at their common borders, Official Journal of the European Communities, L 
239, 22.09.2000, s. 19-62. Texten finns även på Statewatch, Key texts on justice 
and home affairs, 1976-1993, http://www.statewatch.org (hämtad den 
10.04.2009).  
418 Beteckningen ska ses som motsats till det senare begreppet “Fästning Europa”. 
Se Bigo, Didier, 2005, ”Frontier Controls in the European Union: Who is in Con-
trol?”, i Bigo, Didier & Guild, Elspeth (red.), Controlling Frontiers: Free move-
ment into and within Europe, Aldershot: Ashgate, s. 67. 
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snabbt spred sig till samtliga regeringars förvaltningar. Farhågor om 
brottslighet och säkerhetsunderskott spred sig utanför det offentliga sam-
talets nationella gränser vilket satte förverkligandet av hela projektet 
”Europa 92” i riskzonen. Kommissionens delegation i Västtyskland fax-
ade om sin oro över att tidsplanen för Schengen inte skulle komma att 
hållas till Bryssel: ”The conference of the [German] Ministers of the Inte-
rior voiced strong reservations regarding the timetable. A security deficit 
was feared.”419 

Den politiska process som pågick under den här perioden, det vi idag 
kallar för Schengensamarbetet, är avgörande för dagens debatt och den 
förda politiken. Institutionaliseringen av polis- och tullsamarbetet samt 
diskursen som artikulerade den inre marknadens bieffekt (risken att fri 
rörlighet skulle utnyttjas av oönskade element) gav upphov till det som 
benäms ”a security continuum”420 där frågor rörande gränskontroll, 
terrorism, internationell brottslighet, asylsökande och ”invandrare” län-
kades samman: 

 

[T]he issue was no longer, on the one hand, terrorism, drugs, crime, and on 
the other, rights of asylum and clandestine immigration, but they came to 
be treated together in the attempt to gain an overall view of the interrela-
tion between these problems and the free movement of persons within Eu-
rope.421 

 

Fördelarna med den fria rörligheten kom nu totalt i skymundan i dis-
kursen som efterfrågade mer kontroll. Diskursen om ett ”såll Europa” var 
inte mer realistisk än den om ”Fästning Europa”, men den förra blev för 
många trovärdig genom dem som artikulerade den. De bestod nämligen av 
yrkesverksamma inom området för inre säkerhet (såsom tull- och polis-
tjänstemän). Bigo förklarar att det här genomslaget också berodde på att 
motsättningen mellan säkerhet och frihet upphörde i slutet av 70-talet 
(och så även konflikten mellan högern och socialdemokratin i den här 

419 Telekopie der Vertretung der BRD. Bonn, 13 June 1989 citeras i Wiener, Antje, 
1998, not. 51, s. 247. 
420 Bigo, Didier, 1994, “The European Internal Security Field: Stakes and Rivalries 
in a Newly Developing Area of Police Intervention”, i Anderson, Malcom & den 
Boer, Monica (red.), Policing Across National Boundaries, London: Pinter, s. 164. 
421 Ibid. 
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frågan) och istället kom debatten att helt och hållet handla om fri rörlighet 
och dess nödvändiga kompensatoriska åtgärder. Jag har dock argumente-
rat för en revidering av den här bilden genom att lyfta fram EU:s koloniala 
medborgarskapsproblematik, och hur EU:s medborgarskapande tidigt 
inbegrep kontroll och kategorisering av rörlighet. Bigo påpekar dock att 
förändringen, som innebar att den fria rörligheten undergrävdes av det 
ensidiga intresset för säkerhet, inte tydliggjordes: 

 

[D]ue to the tensions which arose, and opposed, not those advocating free-
dom of movement and those wanting safeguard measures, but between 
those who accepted the principle of free movement and extension of border 
controls beyond the limits of their own sovereignty […] and those who to-
tally refused giving up controls.422  

 

Här stod striden främst mellan den brittiska regeringen och de övriga. 
Storbritanniens totala motstånd till Schengenbestämmelserna gjorde att 
Schengenanhängarna både kunde förespråka fri rörlighet som något vik-
tigt för gemenskapens ekonomiska och sociala utveckling och samtidigt 
presentera ståndpunkten om behovet av kompensatoriska säkerhetsåtgär-
der som progressiv, pro-europeisk och förnuftig.  

Konflikten dolde att samtliga i realiteten delade samma föreställningar 
om den fria rörligheten och migration som ett säkerhetsproblem. Men det 
innebar inte att gränserna förvandlades till militära barriärer, utan nyhet-
en var länken mellan frihet och övervakning/kontroll. Det handlade om att 
övervaka i frihetens namn. Medlemsstaterna, rådet och kommissionen 
delade samma övertygelse om att avvecklandet av gränskontroller innebar 
ett säkerhetsunderskott som måste hanteras; genom arbetet för att kon-
trollera den rörlighet som definierades som ett hot mot den EUropeiska 
”fria” rörligheten frammanades även bilden av en samsyn, eller en gemen-
sam identitet, mellan ”EUropéer” som ansåg sig stå inför samma fara.423 

Nationalitetens säkerställande 
Samtidigt som medborgarskapandepolitiken kopplades till den inre mark-
naden, passunionen och Schengenprocessen finns en annan komponent 

422 Bigo, Didier, 2005, s. 68. 
423 Hansen, Peo & Hager, Sandy Brian, 2010, s. 86. 

140  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



som också blir viktig under mitten av 80-talet, nämligen behovet av att 
skapa symboler för att de framtida medborgarna ska ”känna” att de till-
hör en politisk gemenskap.  

Detta var syftet med EU:s kampanj om ”Folkets Europa”, vilken lanse-
rades på mitten av 80-talet. Redan på 70-talet formulerades behovet att få 
”Europa nära medborgarna”, så som det officiellt uttrycktes 1975 i Tin-
demansrapporten om ”Europeiska unionen”.424 I vissa avseenden kan 
rapporten, med dess betoning på att Europa inte bara bör vara ett samar-
bete mellan stater utan även ”ett medborgarnas Europa”425, ha lagt den 
diskursiva grunden för de strategier som sattes i rörelse i mitten av 80-talet 
för att vinna mer folkligt stöd. På så sätt försöktes legitimitet uppnås för 
gemenskapens ekonomiska projekt genom att flytta tyngdpunkten från 
kategorin ”arbetare” till kategorin ”medborgare”. Tindemansrapporten 
betonade att ”ett medborgarnas Europa” måste bygga på och skydda ”de 
gemensamma värderingar som utgör deras [européernas] gemensamma 
arv”,426 det vill säga ”de grundläggande värdena i vår civilisation”.427  

Som nämndes tidigare fanns vid sidan av dessa etnokulturella formule-
ringar även här formuleringar som förespråkade en gemenskap byggd på 
gemensamma sociala rättigheter, i enlighet med en mer välfärdspolitisk 
solidaritetsprincip, men dessa fick inte genomslag.428 Inom ramen för det 
nu tydligare nyliberala marknadsprojektet behövdes dock något som 
kunde fungera som kompensation för den eroderande politiska legitimite-
ten. Det krävdes ett substitut och som Bo Stråth skriver ”blev identitet 
begreppet i det här sökandet efter kompensation.”429 Om identitetsfrågan 
på 70-talet mer hade ett utrikespolitiskt fokus, där den var ett verktyg för 
att hävda organisationens egen plats i det internationella samfundet, fick 

424 Rapporten skrevs av den belgiska premiärministern Leo Tindemans på begäran 
av toppmötet i Paris 1974; se Tindemans, Leo, 1975. 
425 Op. cit., s. 26ff. 
426 Op. cit., s. 26. 
427 Op. cit., s. 12. 
428 Hansen, Peo, 2000b. 
429 Stråth, Bo, 2002, s. 389. 

MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  141 
  

                                                      



den på 80-talet ett mer internt fokus som en viktig komponent i medbor-
garskapandepolitiken.430 

Det symboliska medborgarskapet 
Som nämndes var det med lanseringen av ”Folkets Europa” i mitten av 
80-talet som en explicit diskussion om en EUropeisk identitet tog form på 
gemenskapens dagordning. Vid det Europeiska rådets möte i Fontai-
nebleau i juni 1984 beslutades att inrätta en ad hoc-kommitté under led-
ning av Pietro Adonnino (Adonnino kommittén), för att förbereda och 
samordna åtgärder till förmån för ”Ett Folkets Europa”.431 Kommitténs 
första rapport fokuserade på fri rörlighet, rättigheter och gemensamt pass 
och användes, som nämnts ovan, i kommissionens vitbok om den inre 
marknaden.432 Kommitténs andra rapport hade totalt fokus på insatser för 
att förstärka gemenskapens image och identitet, i syfte att stärka känslan 
av tillhörighet och identifikation med gemenskapen genom kulturutbyte 
och skapandet av nya symboler för ”Europeiskhet”.433  

Medvetandegörande  
Det har sagts att dessa symboler hade till uppgift att ”sälja” gemenskap-
en.434 Det var en form av marknadsföring av Europa som ett varumärke, 

430 För mer omfattande analyser av identitetspolitiken med lite olika ingångar, se 
till exempel; Shore, Cris, 1993, ”Inventing the ‘People’s Europe’: critical approach-
es to European Community ‘cultural policy’”, Man, New Series, Vol 28, No. 4, s. 
779-800; Shore, Cris, 2000; Shore, Cris, 2004; Stråth, Bo, 2000 (red.), Europe and 
the Other and Europe as the Other, Brussels: PIE Lang; Stråth, Bo, 2002; Delanty, 
Gerard, 1996a; Delanty, Gerard, 2002b; Hansen, Peo, 2000a; Hansen, Peo, 2000c, 
“The Cultural Short-cut: A Road to Exclusion? Notes on Identity Politics in the 
European Union”, i Gundara, Jagdish & Jacobs, Sidney (red.), Intercultural Eu-
rope: Diversity and social policy, Aldershot: Ashgate; Wæver, Ole & Kelstrup, 
Morten, 1993, “Europe and its nations: political and cultural identities”, i Wæver, 
Ole, Buzan, Barry, Kelstrup, Morten & Lemaitre, Pierre (red.), Identity, Migration 
and the New Security Agenda in Europe, London: Pinter; Laffan, Brigid, 1996.  
431 Adonnino, Pietro, 1985, s. 5. 
432 Op. cit., s. 9-14. 
433 Op. cit., s. 29f. 
434 Shore, Cris, 2000. 
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vilket präglade kommissionens sätt att tackla legitimitetsproblemen.435 Då 
utvecklingen av rättigheter, inte minst problemen som omgärdade poli-
tiska och sociala rättigheter vid fri rörlighet, gått i stå, betonades andra 
möjligheter. Som rapporten skriver: 

  

It is also through action in the area of culture and communication, which 
are essential to European identity and the Community’s image in the minds 
of its people, that support for the advancement of Europe can and must be 
sought.436 

 

Samma år som rapporterna kom tillsattes även en ny kommission under 
Jacques Delors; med den kom generaldirektoratet för kultur att även an-
svara för information.437 Att uppdraget ”information” kom att ingå i GD 
X, som även ålades det så kallade särskilda uppdraget för ”problemen 
rörande ”ett Medborgarnas Europa”,438 fick betydande konsekvenser för 
utvecklingen av idén om ett ”Folkets Europa”. Framförallt ledde det till en 
tendens att knyta Medborgarnas Europa-projektet ganska snävt till in-
formationskampanjer. Delors välkända ord ”you don’t fall in love with an 

435 Ett tydligt exempel på detta några år senare är de Clercq rapporten. Den skrevs 
av Willy de Clerq (EP-ledamot för Belgien och tidigare kommissionär) med hjälp 
av informations- och pr-strateger, på uppdrag av Delors-kommissionen efter att 
Frankrike nästan avvisat Maastrichtfördraget i folkomröstningen 1992. Här föres-
logs att EU skulle lanseras under reklam parollen: ”Together for Europe for the 
benefit of us all!”. Det förklarades att: ”This proposition, this promise must be 
interpreted and personalized to each of the target audiences in their language, 
using the stimuli to which they will respond, appealing to their emotions, to their 
common sense: to their hearts as well as to their heads.”; se De Clercq, Willy, 
1993, Reflection on information and communication policy of the European 
Community, Report by the Group of Experts chaired by Mr. Willy De Clercq, 
Member of the European Parliament, March 1993, s. 25 (betoning i original). 
436 Adonnino, Pietro, 1985, s. 21. 
437 För en genomgång av utvecklingen på kultur- och informationsområdet i kom-
missionen, se Littoz-Monnet, Annabelle, 2007, The European Union and culture: 
between economic regulation and European cultural policy, Manchester: Manches-
ter University Press.  
438 EU-kommissionen, 1988b, Directory of the Commission of the European 
Communities, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, s. 8, s. 59.  
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common market; you need something else”439 och att ”the aspiration is for 
a cultural Europe”,440 har ofta fått sammanfatta ståndpunkten att det 
finns en gräns för hur långt man kan driva den ekonomiska integrationen 
om inte människor känner sig tillräckligt europeiska, och att den gränsen 
nåtts på 80-talet. Som kommissionen själv uttryckte saken: 

 

[I]t is this sense of being part of a European culture which is one of the pre-
requisites for the solidarity which is vital if the advent of the large market – 
and the resulting radical changes in living conditions within the Communi-
ty – is to secure the popular support it needs.441 

 

Som diskuterades tidigare framställdes samtycke vara en fråga om iden-
titet där identitet i sin tur blev en fråga om kultur som skulle förmedlas 
genom symboler och information. När Delors-kommissionen sjösatte 
kampanjen ”Folkets Europa” lade man stor tonvikt på de kulturella och 
symboliska dimensionerna av medborgarskap, och medvetandegörande-
kampanjer som inbegrep skapandet av en repertoar av ”Eurosymboler”. 
Bland de olika nya symboler som infördes utifrån Adonninorapportens 
förslag fanns det europeiska passet, flaggan (tagen från Europarådets tolv-
stjärniga logotyp) och hymnen (en del av Till Glädjen från Beethovens 
nionde symfoni) som ett led i att kommunicera gemenskapens principer, 
värden och kulturella identitet till medborgarna:442 

 

Symbols play a key role in consciousness-raising but there is also a need to 
make the European citizen aware of the different elements that go to make 

439 Citerad i Laffan, Brigid, 1996, s. 95. 
440 Delors, Jacques, 1985, The thrust of Commission policy: statement by Jacques 
Delors, President of the Commission, to the European Parliament and extracts 
from his reply to the ensuing debate, Strasbourg, 14 and 15 January 1985, Bulletin 
of the European Communities, Supplement 1/85. s. 7. 
441 EU-kommissionen, 1987, A fresh boost of culture in the European community, 
Commission communication to the Council and Parliament, COM(87) 603 final, 
14 December 1987, Bulletin of the European Communities, supplement 4/87, s. 5. 
442 Chatty, Meriam, 2006, “Det Europeiska medborgarskapet – som en skänk från 
ovan” i Ekström Mats, Carleheden, Mikael mfl. (red.), Om demokratins villkor, 
Volym I/2006, Örebro: Örebro universitet, s. 151. 
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up his[sic!] identity, of our cultural unity with all its diversity of expression, 
and of the historical ties which link the nations of Europe.443  

 

Ett begrepp, vid sidan av tillhörighet, som ständigt återkommer i kom-
missionens identitetspolitiska medborgarskapande från den här tiden är 
medvetandegörande,444 vilket tydde på att denna, vad Wæver och Kelstrup 
kallar, ”flaggor-och-ballonger-strategi” var prekär eftersom den ständigt 
krävde fler åtgärder.445 När kommissionen redan 1988 utvärderade sym-
bolernas inverkan på medborgarnas känsla av tillhörighet och identifikat-
ion konstateras ”att denna känsla av europeisk identitet har börjat ta 
form”.446 Samtidigt finns en konstant: att kulturella åtgärder fortfarande 
behövs för att göra människor mer medvetna om sin EUropeiska identitet. 
Således var, som Cris Shore skriver, kommissionens budskap om identitet 
och kultur motsägelsefull: ”europeisk identitet” och kultur fanns redan i 
”folkens kollektiva medvetande”, men ändå behövdes byråkratiskt ingri-
pande för att skapa detta och göra européerna ”mer medvetna” om sitt 
kulturarv.447  

Här fick även kommissionen stöd av Europaparlamentet448 som fram-
härdar i att gemenskapen är en kulturell enhet och att den europeiska 
integrationen måste bygga på den gemensamma grunden för europeisk 
kultur.449 Gemenskapen var medveten om att bristen på stöd från allmän-
heten försvårar genomförandet av den inre marknaden. Därav kommer de 
olika initiativ som tagits under de senaste decennierna för att främja ett 
kollektivt identitetsskapande.450 Det här målet gick under rubrikerna 

443 EU-kommissionen, 1988a, s. 9. 
444 Op. cit., s. 5, s. 9f; EU-kommissionen, 1997a; EU-kommissionen, 1997b, Med-
borgarnas Europa: EU-medborgarnas rättigheter vid köp av varor och tjänster, vid 
resor och till lika möjligheter, IP/97/1035, Bryssel den 25 november 1997; EU-
kommissionen, 2001c; EU-kommissionen, 2004e. 
445 Wæver, Ole & Kelstrup, Morten, 1993, s. 66. 
446 EU-kommissionen, 1988a, s. 3. 
447 Shore, Cris, 2000, s. 52. 
448 EU-kommissionen, 1988a, s. 11. 
449 Hansen, Peo, 2000c, s. 99f. 
450 Till exempel: ”European Literature Prize”, ”European Woman of the Year 
Award”, “Jean Monnet Awards” samt Erasmus- Socrates och Leonardo- pro-
grammen. 
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”Medborgarnas Europa” och ”Folkets Europa” och fick sin slutliga form i 
och med införandet av unionsmedborgarskapet.  

Kommissionen framhåller gärna att unionsmedborgarskapets tillblivelse 
var ett svar på ett behov uttryckt av den ”allmänna opinionen”.451 Pro-
blemet är att någon betydande ”europeisk allmän opinion” inte existerade 
utan snarare instiftades medborgarskapet med målet att skapa en sådan. 
Som kommissionen själv uttrycker det, var medborgarskapet ett nödvän-
digt steg i ”stärkandet av EU:s demokratiska legitimitet” med ”målet att 
uppmuntra en känsla av delaktighet i den europeiska integrationen.”452 

Nationalitet och rörlighetsreglering i etnokulturell tappning 
Både identitets- och medborgarskapandet som sjösattes med ”Folkets 
Europa”-kampanjen inbegrep nya sätt att tänka och tala om sociala relat-
ioner och politiska strukturer i Europa. Det finns viktiga aspekter av detta 
som återkommer i tidigare forskning, och som jag här väljer att både 
sammanfatta och fördjupa. Mitt huvudfokus ligger inte vid att studera 
identitetspolitiska utsagor utan vid att belysa de paradoxer och konse-
kvenser som följde av förvandlingen av vissa migranter till medborgare 
samt förvandlingens inverkan och relation till det som jag tidigare kallat 
”the national order of things”, och hur identitetsfrågan kan förstås i relat-
ion till EU:s medborgarskapande som rörlighetsreglering.  

För det första är forskningen överlag överens om den EUropeiska iden-
titetspolitiska diskursens traditionalistiska utgångspunkter, där gemensam 
kultur likställs med gemensamma värderingar. På ett oproblematiserat sätt 
binds gemensam kultur till gemensam identitet som, i sin tur, ger ett ge-
mensamt medborgarskap.453 Den här etnokulturella betoningen innebär 
att idén om att ett medborgarkollektiv sammanbinds av en gemensam 

451 Shore, 2000, s. 67. 
452 EU-kommissionen, 1990, Political Union, Commission opinion of 21 October 
1990 on the proposal for amendment of the Treaty establishing the European 
Economic Community with a view to political union, COM(90) 600 final, 21 
October 1990, s. 17ff (min betoning).  
453 Detta återkommer uttryckt på olika sätt i empirin från perioden mellan 1974 
och Maastrichtfördraget. För ett av de mest övertydliga exemplen, se EU-
kommissionen, 1988a. För ett nutida exempel, se EU-kommissionen, 2004b, Med-
delande från Kommissionen, Ge full innebörd åt EU-medborgarskapet: främja 
europeisk kultur och mångfald genom program för ungdom, audiovisuella medier 
och medborgarnas samhällsengagemang, KOM(2004) 154 slutlig, Bryssel den 
9.3.2004. 
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känsla av tillhörighet till en historisk gemenskap, utrustad med en gemen-
sam civilisation, kultur och kulturarv, blir central.454 Shore undrar iro-
niskt: ”What is this ‘European culture’ that Europeans should be so igno-
rant of?” och drar slutsatsen att EU:s uttalanden svarar med ”ett kultur-
begrepp som reifierar en föråldrad och essentialistisk syn på kulturer som 
separata, avgränsade, rena och oproblematiska enheter”. Denna syn var 
populär inom samhällsvetenskapen på 40- och 50-talet men har starkt 
misskrediterats sedan dess.455 Delanty beskriver hur den förmedlade idén 
om att unionsmedborgarskapet uttrycker ”en äkta europeisk identitet”,456 
det vill säga en distinkt, homogen och enhetlig europeisk kulturell identi-
tet, förutsätter åberopandet av kristendomens kulturarv. Han talar här om 
”den spirituella kulturdiskursen från Aten till Maastricht”:  

 

A model of culture is emerging on the supra-national level which, on the 
one level, transcends the divisions of European history, but on the other 
appeals to a reified concept of culture. At a time when national culture is 
under attack from all sides – from “bottom-up” nationalism, from New 
Social Movements, from feminism, from the social sciences – an essentialis-
tic model of European culture is being promoted to provide a point of 
normative integration above the level of national culture.457 

 

EUropeisk identitet blev därmed mer definierad i termer av gemensam 
kultur än gemensamt medborgarskap. Annorlunda uttryckt skulle den 
EUropeiska identiteten bygga på en gemensam kultur som, i sin tur, skulle 
stärkas genom ett gemensamt medborgarskap. Detta berodde på att med-
borgarskap fortfarande sågs helt i termer av en nationell grund; därmed 
blev EU-medborgarskapet inget alternativ till nationellt medborgarskap 

454 Shore, Cris, 1993; Martiniello, Marco 1995, Delanty, Gerard, 1996a; Hansen, 
Peo, 2000b. 
455 Shore, Cris, 2001, “The European Union and the Politics of Culture”, The 
Bruges Group, Paper No. 43, 15 December 2001, http://www.brugesgroup.com 
(hämtad den 10.4.2011, min översättning). Se även Shore, Cris, 1996, s. 487.  
456 EU-kommissionen, 2001c, s. 7 (min betoning, i originalet är hela meningen 
betonad). 
457 Delanty, Gerard, 1996b, “Beyond the Nation-State: National Identity and Citi-
zenship in a Multicultural Society - A Response to Rex”, Sociological Research 
Online, Vol. 1, No. 3, http://www.socresonline.org (hämtad den 4.2.2007).  
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utan förstärkte snarare dess betydelse, genom att det helt enkelt härleddes 
därur. För att vara EU-medborgare måste man först och främst vara med-
borgare i en medlemsstat, eller som fördraget slår fast: ”Varje person som 
är medborgare i en medlemsstat skall vara unionsmedborgare.”458 

Skillnaden mellan nationalitet (nationality/nationalité) och medborgar-
skap (citizenship/citoyenneté) diskuteras inom medborgarskaps- och nat-
ionalismforskning. Där framhålls på skiftande sätt bakgrund, hur, varför 
och konsekvenser av skillnaden respektive sammansmältningen av de 
två.459 Shore drar slutsatsen att i praktiken har nationalitet och medbor-
garskap kommit att bli två sidor av samma mynt, då enbart ”nationals” 
tenderar att beviljas fullständiga medborgerliga rättigheter.460 I EU-
dokumenten används båda termerna i de språkversioner där nationalitet 
används (exempelvis Frankrike), eller börjar användas i och med med-
lemsskapet (Storbritannien)461 för att uttrycka den statsrättsliga relationen 
mellan individ och stat. Här används begreppet medborgarskap enbart i 
relation till Maastrichtfördragets EU-medborgarskap (unionsmedborgar-
skap).462 I de fall (exemplevis Sverige) där nationalitet inte har någon 
statsrättslig innebörd används termen medborgarskap i båda fallen. Den 
här terminologin har föranlett en mångfald av slutsatser.  

Vissa forskare menar att genom att skilja nationalitet (som tillhör nat-
ionalstatens domän) från medborgarskap (som tillhör EU:s domän) skiljer 
EU också ”ethnos”, eller en etnokulturell identitet (förstått som något som 
per definition tillhör nationalstaten), från medborgarskap (eller en politisk 

458 EG-fördraget/Maastrichtfördraget, artikel 8.1 (se bilaga 1). 
459 För diskussion kring detta i förhållande till EU/Europa se till exempel Jameison, 
Lynn, 2002, “Theorising Identity, Nationality and Citizenship: Implications for 
European Citizenship Identity”, Sociológia, Vol 34, No. 6, s. 507-532; Balibar, 
Étienne, 2004; Habermas, Jürgen, 1992. Både på franska och engelska är det stats-
rättsliga begreppet “nationalité” respektive ”nationality” istället för ”cityonneté” 
och ”citizenship”. EU:s dokument på dessa språk använder också dessa termer. 
För en bra genomgång av hur de två termerna förhåller sig till varandra i olika 
statsrättsliga traditioner i Europa, se Gosewinkel, Dieter, 2004, ”Citizenship, 
Subjecthood, Nationality: Concepts of Belonging in the Age of Modern Nation 
States”, i Eder, Klaus & Giesen, Bernhard (red.), European citizenship between 
national legacies and postnational projects, Oxford: Oxford University Press. 
460 Shore, Cris, 2004, s. 31. 
461 Gosewinkel, Dieter, 2004, s. 26f. 
462 Amsterdamfördraget använder även termen “national citizenship” (nationellt 
medborgarskap). 
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identitet).463 Andra förespråkar en utveckling mot vad som går under be-
teckningen postnationellt medborgarskap, även om de menar att EU inte 
riktigt är där än.464 

Det finns dock väldigt lite som empiriskt stödjer dessa slutsatser eller 
förhoppningar. Unionsmedborgarskapet skulle snarare kunna förstås som 
”a derived condition of nationality”465 då det inte är en självständig juri-
disk status utan helt beroende av medlemsstaternas medborgarskapslagar. 
Det är inte ett självständigt begrepp i EG/EU-rätten som exempelvis ar-
betstagare,466 utan definieras uteslutande av de olika medlemsstaternas 
lagstiftning som på olika grunder reglerar tillträdet. Därför drar d’Oliveira 
slutstatsen att ”there is no such thing as Community nationality.”467  

Från institutionernas sida framhålls att unionsmedborgarskapet kom-
pletterar468 de nationella medborgarskapen genom att erbjuda ytterligare 
rättigheter, vilka lagts till de medborgerliga rättigheter som medborgarna 
redan har inom ramen för deras nationella medborgarskap. Men då rät-
tigheterna främst är kopplade till medborgarnas rörlighet, det vill säga har 
bäring först då personen är i en annan medlemsstat än den vari personen 
är medborgare, har unionsmedborgarskapet mer karaktären av en mi-

463 Se till exempel von Beyme, Klaus, 2004, “Citizenship and the European Un-
ion”, i Eder, Klaus & Giesen, Bernhard (red.), European citizenship between na-
tional legacies and postnational projects, Oxford: Oxford University Press, s. 74. 
Liknande resonemang, men med hänvisning till “identitet”, driver Wæver i 
Wæver, Ole 1996, s. 123. 
464 Se till exempel Habermas, Jürgen, 1992; Habermas, Jürgen, 1994, “Citizenship 
and National Identity”, i van Steenbergen, Bart (red.), The Condition of Citizen-
ship, London: Sage; Shaw, Jo, 1997.  
465 Closa, Carlos, 1995, “Citizenship of the Union and Nationality of Member 
States”, Common Market Law Review, Vol. 32, No. 2, s. 510. 
466 EU-domstolen, 1964. 
467 D’Oliveira, Hans Ulrich Jessurun, 1999, ”Nationality and the EU after Amster-
dam”, i O’Keeffe, David & Twoney, Patrick (red.), Legal Issues of the Amsterdam 
Treaty, Oxford: Hart, s. 397. I EU-dokument på engelska används ofta termen 
“Community nationals”, det var vanligare i dokument före Maastricht men före-
kommer fortfarande. 
468 På toppmötet i Rom den 27 och 28 oktober 1990 kom man överens om att det 
europeiska medborgarskapet skulle komplettera medborgarskap i en medlemsstat i 
linje med det spanska förslaget; Europeiska rådet, 1990b, Conclusions of the 
special meeting of the European Council, Rome, Bulletin of the European Com-
munities, 10/1990, punkt 1.4, s. 8. Se även EU-kommissionen, 1990, s. 19; EU-
kommissionen, 1991, s. 7f. 
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grantstatus. Istället för att göra nationalitet/nationellt medborgarskap 
mindre betydelsefullt verkar unionsmedborgarskapet istället ha framhävt 
dess status och relevans för att tillskriva rättigheter. Detta har skett paral-
lellt med att denna ordning på nationalstatsnivå ofta har ifrågasatts och 
frångåtts.469  

I ”förklaring nr 2 angående medborgarskap i en medlemsstat”, som bi-
fogades Maastrichfördraget, klargjordes dessutom följande: 

 

Konferensen förklarar att när det i Fördraget om upprättandet av Europe-
iska gemenskapen hänvisas till medborgare i medlemsstaterna, skall frågan 
om en persons medborgarskap i en viss medlemsstat avgöras uteslutande 
genom hänvisning till den berörda medlemsstatens egna lagstiftning. Med-
lemsstaterna kan upplysningsvis i en förklaring till presidiet ange vilka per-
soner som i förhållande till gemenskapen skall anses vara deras medbor-
gare; de kan vid behov ändra denna förklaring.470  

 

Trots att Maastrichtfördraget stipulerar att ”varje person som är medbor-
gare i en medlemsstat skall vara unionsmedborgare” kunde Storbritannien 
behålla sin förklaring från 1982471 som uteslöt vissa medborgargrupper472 
från unionsmedborgarskapet. En utestängning som sedermera godkändes 
av domstolen.473 När Manjit Kaur hävdade att Storbritanniens förklaring 

469 Hammar, Tomas, 1990. 
470 Treaty of the European Union, Declaration nr 2 on nationality of a Member 
State, Official Journal of the European Communities, C 191, 29.7.1992, s. 0098. 
(översättningen är den som används på svenska av EU:s institutioner).  
471 Den första förklaringen (”Declaration by the Government of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term ‘nation-
als’”) från 1972 som bifogades anslutningsfördraget ändrades 1982 till följd av 
den nya British Nationality Act från 1981.  
472 ‘British Dependent Territories Citizens’, ‘British Overseas Citizens’, ‘British 
Subjects without Citizenship’ and ‘British Protected Persons”. För en klargörande 
diskussion kring dessa olika undergrupper av medborgare; se Evans, Andrew, 
1982b, “Nationality Law and the Free Movement of Persons in the EEC: with 
special reference to the British Nationality Act 1981”, Yearbook of European 
Law, Vol. 2, No. 1, s. 174-189; Simmonds, Kenneth, 1984, “The British National-
ity Act and the Definition of the Term National for Community Purposes”, Com-
mon Market Law Review, Vol. 21, No. 3, s. 675-686. 
473 Shah, Prakash, 2001, “British Nationals under Community Law: The Kaur 
Case”, European Journal of Migration and Law, Vol. 3, No. 2, s. 271–278. 
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hade förvägrat henne EU-medborgarskap och rättigheterna som följer av 
denna status, svarade domstolen: 

 

För övrigt medförde antagandet av denna förklaring inte att personer som 
inte motsvarade definitionen av medborgare i Förenade kungariket förväg-
rades rättigheter som de hade enligt gemenskapsrätten, utan det fick till 
följd att sådana rättigheter aldrig uppkom för dessa personer.474 

 

Vidare betonade domstolen att den brittiska förklaringen var i överens-
stämmelse med den förklaring angående medborgarskap i en medlemsstat, 
som hade bifogats Maastrichtfördraget. 

Det finns även de som menar att EU:s medborgerliga rättigheter inte är 
tillräckligt distinkta från de som följer av nationalstaten. Enkelt uttryckt, 
där medborgarnas rättigheter utgår från EU tenderar de att upplevas som 
om de emanerar från nationalstaten. Preuβ konstaterar att eftersom EU:s 
lagstiftning genomförs av medlemsstaterna, blir ”den europeiska karaktä-
ren hos de rättigheter som följer av gemenskapsrätten sällan synliga”.475 
Kritiker som fokuserat på EU-medborgarskapets juridiska fundament 
påpekar därför att, även om detta medborgarskap framställs som en av de 
viktigaste pelarna i integrationsprojektet, så är dess rättighetsdimension 
föga revolutionerande.476 Till exempel beskrev Laurence Gormely unions-
medborgarskapet som “a flag which fails to cover its cargo”.477 Unions-
medborgarskapets införande i Maastrichtfördraget innebar enbart en ko-
difiering av redan existerande rättigheter. Således framställdes unionsmed-
borgarskapet ofta som symboliskt, eller som en rättsvetare uttryckte det: 
blott en metafor med liten betydelse; en slags fiktion.478 

Men symboler och metaforer är viktiga för att förstå hur existensberät-
tigandet av medborgarskapandepolitiken i EU förklaras. När EU-
medborgarskapet instiftas i Maastrichtfördraget 1993 görs det således 
explicit som en del i det politiska projektet att fördjupa den ekonomiska 

474 EU-domstolen, 2001a, s. I–1267, punkt 25, (min betoning).  
475 Preuβ, Ulrich, 1998, s. 146. 
476 Se till exempel Manicini, Frederico & Closa, Carlos, 1998. 
477 Gormley, Laurence (red.), 1998, Introduction to the Law of the European 
Communities, 3. ed., London: Kluwer Law International, s. 174. 
478 Reich, Norbert, 2001, “Union Citizenship- Metaphor or Source of Rights?”, 
European Law Journal, Vol. 7, No. 1, s. 4, s.23. 
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integrationen. Genom att tala om medborgarna som unionsmedborgare 
med nya rättigheter vill EU också skönja skapandet av det demos vars 
icke-existens anses vara grunden till EU:s ”demokratiska underskott”. 
Åtminstone återskapas konceptuellt den repertoar av rättigheter som vi 
kommit att förknippa med medborgarskapet. Det vill säga, här skapas en 
bild av att EU-medborgarskapet följer eller kommer följa den utvecklings-
logik som vi förknippar med medborgarskap i Europa, det som Hindess 
kallar för medborgarskapets interna dimension.479 På samma sätt som 
flaggan och hymnen, är medborgarskap en symbol för EUropeiskhet och 
kan användas på likartat sätt som instrument ”för medvetandegöran-
det”.480  

EU-medborgarskapet blir en slags mobiliserande metafor.481 När vi an-
vänder oss av metaforer överförs betydelse från en kontext till en an-
nan.482 De metaforer och begrepp vi använder oss av bestämmer hur vi 
uppfattar och föreställer oss världen: ”metaforer tenderar att belysa vissa 
delar medan andra höljs i dunkel. De är inte enbart retoriska redskap, de 
medverkar till hur vi konstruerar och förstår den sociala verkligheten.”483 
Så när EU talar om ett unionsmedborgarskap, kan det läsas som ett försök 
till överföring av det vi kommit att associera med medborgarskap på den 
nationella nivån till den europeiska varigenom ordning skapas och detta 
medborgarskaps motsägelsefullhet döljs. Eller som Shore skriver: 

 

Constructing Europe requires the creation of ”Europeans”, not simply as 
an objectified category of EU passport-holders and “citizens” but, more 
fundamentally as a category of subjectivity. This transformation of identity 
and consciousness – or, to use language of neofunctionalism “the process 
by which actors are persuaded to transfer their loyalties and allegiances” – 
is crucial to the long-term success of forging the European Union.484 

479 Hindess, Barry, 2000, s. 1486f. 
480 Adonnino, Pietro, 1985, s. 29: EU-kommissionen, 1988a, s. 9. 
481 Shore, Cris, 2004, s. 31. 
482 Se Jacobson, Kerstin, 1997, Så gott som demokrati: Om demokratifrågan i EU-
debatten, Umeå: Borea; Lakoff, George, & Johnson, Mark, 1980, Metaphors We 
Live By, Chicago: The University of Chicago Press.  
483 Fridolfsson, Charlotte, 2004,”Politics, Protest and the Threatening Outside: A 
Discourse Analysis of Events at an EU Summit”, Distinktion. Scandinavian Journal 
of Social Theory, Vol. 5, No. 1, s. 85. 
484 Shore, Cris, 2000, s. 30. 
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På dessa grunder menar Shore att EU genom införandet av unionsmed-
borgarskapet påbörjar ett traditionellt nationalstatsbyggande.485 Men 
frågan är om EU:s medborgarskapande verkligen ska ses i det ljuset. Jag 
menar istället att det mest intressanta är att försöka förstå den här identi-
tetspolitiken, inte som traditonell nationalstatsbyggande utan just i relat-
ion till styrning av rörlighet i EU:s politisk-juridiska område. Om nat-
ionalitet och medborgarskap tidigare främst var sammankopplade genom 
territoriellt avgränsade enheter och föreställningen om en stationär (sed-
entary) gemenskap så handlar EU:s medborgarskapande om att framhäva 
en EUropeisk identitet som möjliggör och kategoriserar rörlighet, eller 
som förespråkar att EUropéer har något gemensamt som EU-medborgare 
trots att EU:s medborgerliga rättigheter skapar en skiktad medborgarge-
menskap. Om vi, som Hindess, beaktar att medborgarskap även handlar 
om att underlätta och främja vissa former av rörlighet och relationer, sam-
tidigt som andra hämmas eller bestraffas – den ”diskriminerande medbor-
garskapskulturen”486 – så hamnar identitetsfrågan i ett litet annat ljus. Det 
gör den genom dess potential att förändra relationen mellan staten och 
dess utomstående, och genom att den interpellerar medborgarna att kate-
gorisera på samma sätt.  

En ny gemensam erfarenhet 
Det finns även andra aspekter av EU:s medborgarskapande kultur- och 
identitetspolitiska ambitioner som är viktiga att lyfta fram. Sedan 80-talet 
och framför allt 90-talet har mycket forskning betonat EU-
medborgarskapandets nyliberala förtecken.487 Detta medborgarskap är 
tämligen annorlunda än den Marshallianska medborgarskapsmodell som 
ofta fått karaktärisera Västeuropas medborgarskapsdiskurs på national-
statsnivå, både politiskt och inom forskningen i efterkrigstidens Europa.488 
”Nyliberalismen markerar slutpunkten för den socialliberala uppfattning-
en om medborgarskap genom att återföra medborgarskapet till mark-
naden”, skriver Delanty.489  

485 Op, cit, s. 73; Shore, Cris, 2004.  
486 Hindess, Barry, 2000, s. 1495. 
487 Se till exempel Hansen, Peo, 2000b. 
488 Marshall, Thomas H, (1964) 1991. 
489 Delanty, Gerard, 2002a, s. 47. 
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När medborgarskapsbegreppet återuppväcktes i början av 90-talet490 
genomgick det en diskursiv förändring i förhållande till Marshalls sociala 
medborgarskap som tidigare dominerat det politiska samtalet. Här var 
framväxten av EU:s medborgarskap inget undantag, utan snarare skulle 
det gå i bräschen för den här utvecklingen. Här intar medborgarskap väl-
färdsstatens plats som grund för social sammanhållning och för vad Geoff 
Andrews kallar en ”ny gemensam erfarenhet”.491 Nikolas Rose talar om 
detta som ”styrning genom medborgargemenskap”, som han menar rätt-
färdigar sig själv genom att civilsamhället har framstått som en både na-
turlig och självklart god ”social ordning”.492 Således karaktäriseras det 
EUropeiska medborgarskapandet av både ett nyliberalt fokus på inre 
marknad och en kommunitaristisk syn på gemenskap och social samman-
hållning. Delors tredje väg lät ofta som följer: 

 

In a Europe without frontiers, where increased competitiveness and coop-
eration will go hand in hand, the individual and his actions will carry far 
more weight, both economically and socially, in determining our common 
future. At the same time, awareness of a Community based on common 
values and cultures will be boosted and will gradually reinforce the idea of 
European citizenship.493 

 

”Medborgaren som konsument”494 och marknadsaktör placerades i ett 
sammanhang av band och beroenden som inte härrörde från det sociala 

490 Kymlicka, Will & Norman, Wayne, 1994. 
491 Andrews anspelar på Marshalls idé om välfärdstaten som ”a new common 
experience” och utgörandes grunden för den sociala sammanhållningen i efter-
krigstidens Europa. Andrews talar om ”a new politicis of citizenship which reas-
serts the language of community and the extension of democracy and offers the 
prospect of a more vibrant civil society”; se Andrews, Geoff, 1991, Citizenship, 
London: Lawrence & Wishart, s.14.  
492 Rose, Nikolas, 1999, Powers of Freedom: Reframing Political Thought, Cam-
bridge: Cambridge University Press, s. 176. Den socialdemokratiska förnyelsen 
under 90-talet innebar en övergång från samhällsstyrning till självreglering, från en 
statscentrerad regim, med fokus på ett statligt, samhälleligt ansvar, till en regim 
med fokus på individuella initiativ, ansvarstagande och samverkan mellan statliga 
och icke-statliga aktörer. 
493 EU-kommissionen, 1988a, s. 32. 
494 Adonnino, Pietro, 1985, s. 11. 
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området utan som alltmer framställdes i termer av en kulturell gemenskap. 
Detta var delvis också svaret på Delors tal om att EU inte bara kunde vara 
en marknad, utan att något annat också behövdes. Under 80- och 90-talen 
kom medborgarskapandepolitiken allt mindre att apellera till kollektiva 
behov på det sociala området och i allt större utsträckning till gemensam 
kultur och identitet.495 ”Kommunitarismen brukar just karaktäriseras av 
att samhället/gemenskapen förutsätter en social ontologi, som när den 
undersöks närmare visar sig vara en icke-social kategori och ofta förlagd 
på det kulturella planet. Således anses den politiska gemenskapen ofta ha 
sin grund i en tidigare kulturell gemenskap.”496 Som kommissionen 
uttryckte det: 

 

The relaunching of a European cultural community is both a political and 
socio-economic necessity for the completion of the internal market. […]  

For political reasons. Europe’s cultural dimension is there in the collective 
consciousness of its people: their values are a joint cultural asset […]. The 
European Union which is being constructed cannot have economic and so-
cial objectives as its only aim […]. It also involves new kinds of solidarity 
based on belonging to European culture […].497 

Kommunitarismens medborgarskap upprättas därför som mer eller 
mindre förankrat i en kulturellt definierad gemenskap och handlar ofta 
om någon form av bevarande av identitet. Som vi såg tidigare löper en 
konstant genom EU:s medborgarskapande där kulturella åtgärder fortfa-
rande sägs behövas för att göra människor mer medvetna om sin europe-
iska identitet. EUropeisk identitet och kultur finns redan i ”folkens kollek-
 

495 Hansen, Peo, 2000, s. 143f. 
496 Delanty, Gerard, 2002c “Communitarianism and Citizenship”, i Isin, Engin F. 
och Turner, Bryan S. (red.), Handbook of Citizenship Studies, London: Sage, s. 
159. Etzioni skriver att “Community is defined by two characteristics: first, a web 
of affect-laden realtionships among a group of individuals […] and second, a 
measure of commitment to a set of shared values, norms, and meaning, and a 
shared history and identity – in short, to a particular culture”; Etzioni, Amitai, 
1997, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society, 
London: Profile, s. 127.  
497 EU-kommissionen, 1988c, The European community and culture, European 
File, 10/88, s. 3 (betoning i original). 
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tiva medvetande”, men ändå behövs byråkratiskt ingripande för att för-
svara den och göra EUropéerna ”mer medvetna” om sitt kulturarv. Inte  
någonstans i de kultur- och identitetspolitiska dokumenten finner man en 
tvekan härom, utan samtliga börjar med stipulationer som ”a community 
of culture in Europe is already an undeniable fact”498 för att sedan föreslå 
återgärder för att förstärka denna kultur. Rose förklarar att varje påstå-
ende om gemenskap hänvisar till något som redan existerar och har en 
fordran på oss. Ändå är vår lojalitet till denna gemenskap något som vi 
måste bli medvetna om. Det kräver berättelser, kampanjer och påverkan 
genom symboler:  

 

Within such a style of thought, community is to be achieved, yet the 
achievement is nothing more than birth-to-presence of a form of being 
which pre-exists.499 

 

Frågan är dock hur konflikt hanteras? Kommissionen försökte ofta 
frammana bilden av en relativt harmonisk konsensus byggd på den ge-
mensamma kulturen och de gemensamma värderingarna och värdena. 
Gemenskapen har således kommit att stå för enighet där konflikter lyser 
med sin frånvaro, eller som EU uttrycker det: ”enhet i mångfald”:  

 

[A]lthough the traditional concept of “national heritage” must not be abol-
ished for any particular works of art, it should be gradually expanded for 
quite a number of others to culminate in a new concept of “Community 
heritage”, indicating that works taken to another Community country will 
less and less be felt as a loss to the country of origin.500  

The [cultural] challenge is two-fold: cultural action should contribute to the 
flowering of national and regional cultural identities and at the same time 
reinforce the feeling that, despite their cultural diversity, Europeans share a 
common cultural heritage and common values. […].In the face of growing 

498 EU-kommissionen, 1985e, The European Community and culture, European 
File, 14/85, s. 2. 
499 Rose, Nikolas, 1999, s. 177 
500 EU-kommissionen, 1982, Stronger community action in the cultural sector, 
Communication to Parliament and the Council, COM(82) 590 final, 16 October 
1982, s.5. 
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intolerance the aim will also be to help them understand, appreciate and re-
spect other cultures in the same way as their own.501  

 

Den här idén uttrycks i en sammanfattad version i Maastrichfördraget 
som stipulerar att: ”Gemenskapen skall bidra till kulturens utveckling i 
medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald 
samtidigt som gemenskapen skall framhäva det gemensamma kulturar-
vet.”502 

I sin antropologiska forskning om EU beskriver Cris Shore det under-
liggande antagande som genomsyrar både den förda politiken och ana-
lysen av den: 

 

What emerged was a diagram depicting three [regions, nation-state, Euro-
pean Community] bounded, harmoniously integrated and hierarchal levels 
of authority and identity. The possibility of conflict between these strata 
was ruled out of the equation. This assumption – that existing identities can 
be successfully encapsulated within a wider European identity – seemed to 
epitomize the Commission’s approach to identity-formation. However, this 
rests on a fundamentally apolitical conception of identities, one that ap-
pears to be grounded in […] [a] consensus model of society [...]. As with its 
concept “European identity”, for the Commission, “unity in diversity” 
meant that Europe’s “mosaic of cultures” were but smaller units in a great-
er European design.503  

 

Kommissionen skriver att den europeiska kulturen präglas av sin mångfald 
och att denna mångfald måste skyddas, inte försvagas, eftersom det är en 
av de viktigaste källorna till kontinentens rikedom. Men bakom denna 
mångfald finns en familjär likhet.504 Det är en förståelse av kultur som 
betonar ”naturlighet”, ”rötter” och där dess inneboende väsen införs 

501 EU-kommissionen, 1992, New prospects for Community cultural action, 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament 
and the Economic and Social committee, COM(92) 149 final, 29 April 1992, s.1. 
502 Artikel 128. 
503 Shore, Cris, 2000, s. 51f.  
504 EU-kommissionen, 1983, The Community and Culture, European File, 5/83, s. 
1. 
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oproblematiskt under rubriken ”de nationella och regionala kulturer-
na”.505  

I detta avseende passar identitets- och kulturformuleringarna som hand 
i handske med EU-medborgarskapet: en person måste inneha en nationell 
identitet och kultur för att ha en EUropeisk sådan, och på samma sätt är 
det nödvändigt att inneha ett nationellt medborgarskap för att få det 
EUropeiska. Men den koloniala logiken går också att skönja i det att 
EUropa saknar ”rötter” utanför det EUropeiska fäderneslandet. Kommis-
sionen betonade: 

 

Europe’s cultural heritage has evolved over time, through exchanges and 
mutual influences, and displays certain common characteristics that trans-
cend national or regional differences. This interplay of diversity and con-
stancy perfectly illustrates the regional, national and European roots of Eu-
rope's citizens. Community action in the field of cultural heritage can thus 
help to forge a European citizenship, based on a better understanding of 
both national culture and the culture of the other Union states.506 

 

Ur alla dessa dokument som behandlar europeisk identitet, kultur och 
medborgarskap framträder olikhet som något positivt, som en av unionens 
tillgångar, något som måste skyddas och förhandlas om. Olikhet framträ-
der inte som en splittrande eller antagonistisk kraft. Därför har det ibland 
betonats att det här finns ett frö till en pluralistisk framtid, eller åt-
minstone en insikt om problemet med att basera en kollektiv identitet 
kring en strikt kulturell och etnisk homogenitet. Likväl är den identitets-
politik som kommer till uttryck i dokumenten mycket begränsad och om-
fattar enbart det som sägs vara skilda nationella och regionala identiteter 
som, i sin tur, framstår som välavgränsade och tämligen homogena. 

De här olika aspekterna av vad som brukar karaktärisera kommuni-
taristiska logiker uttrycks på ett nästan övertydligt sätt i kommissionens 
”A Fresh boost for culture”, som satte ramarna för det dubbla målet att 

505 Hansen, Peo, 2000c, s. 101 
506 EU-kommissionen, 1995a, European Community action in support of culture, 
Communication from the Commission to the European Parliament and the Coun-
cil, Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a 
Community action programme in the field of cultural heritage: Raphael, COM(95) 
110 final, 29.03.1995, s. 1. 
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fullborda den inre marknaden till 1992 och att utveckla ett ”Folkets 
Europa” till en Europeisk union: 

 

The success of various symbolic initiatives has demonstrated that Europe’s 
cultural dimensions are deeply rooted in the collective consciousness of its 
inhabitants. Their values constitute a common cultural heritage character-
ized by dialogues and exchanges between peoples and men of culture based 
on democracy, justice and liberty. It expresses itself in the diversity of our 
local, regional and national cultures. It is the basis of European Union, 
which has goals other than mere economic and social integration, however 
important these may be. The sense of being part of European culture is one 
of the prerequisites for that solidarity which is vital if the advent of the 
large market, and the considerable changes it will bring about in living 
conditions within the Community, is to secure the popular support it 
needs.507 

 

Men inte ens EU:s Regionkommitté (ReK) tyckte att balansgången mel-
lan enhet och mångfald var så enkel som kommissionen ville få det att 
låta. I sitt yttrande till kommissionens första rapport om kulturpolitik från 
1996,508 där kommissionen gjorde en inventering av kulturåtgärder före 
Maastricht på vilka man baserade riktlinjer för den framtida kulturpoliti-
ken,509 presenterades flera kritiska synpunkter. ReK beklagade först kom-
missionens snäva kulturbegrepp som den menade leder till att kulturen får 
en instrumentell roll och blir ett medel för att uppnå mål inom andra om-
råden.510 Istället måste satsningar på kultur enligt ReK ”ske på kulturens 
speciella villkor med respekt för verksamhetens egenart”.511 ReK gjorde en 
grundlig kritik av strävandena mot mångfald och enhet som ReK menade 
var ”motstridiga ur kulturell synpunkt och som blir svåra att förverkliga 

507 EU-kommissionen, 1987, s. 6. 
508 EU-kommissionen, 1996, Första rapporten om beaktandet av kulturella 
aspekter inom gemenskapens åtgärder, KOM(96) 160 slutlig, 17.04.1996.  
509 Maastrichtfördraget utsträckte gemenskapens befogenheter till kulturområdet. 
510 Regionkommittén, 1997, Yttrande från Regionkommittén om Kommissionens 
meddelande: “Beaktandet av kulturella aspekter inom gemenskapens åtgärder” 
(C/97 116/09), Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 116, 14.4.97, s. 
65. 
511 Ibid. 
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samtidigt”.512 Man pekade också på en paradox, nämligen att den eko-
nomiska integrationen utgjorde ett hot mot mångfalden och ansåg ”att 
man kritiskt bör undersöka om denna utveckling [ekonomin som ett själv-
ständigt mål] kommer att förändra européernas levnadsvanor så att de blir 
så lika att den kulturella mångfalden ohjälpligt blir lidande och till och 
med försvinner”.513  

Med anledning av ”medborgarnas Europa” skrev ReK vidare att dess 
förverkligande, ”genom att förstärka den europeiska identiteten, kan ge 
upphov till problem ur subsidaritetssynpunkt”. Ståndpunkten utvecklades 
genom att understryka att ”det finns många exempel på att man inte kan 
ge eller påtvinga folk en kulturell identitet ovanifrån. Ur kultursynpunkt 
känns skapandet och betonandet av ’en europeisk identitet’ i viss mån till 
och med som en misstänkt maktpolitisk och/eller kommersiell förete-
else.”514  

Men kommissionen hade lagt ner stora resurser på olika sorters inform-
ationskampanjer för att ”medvetandegöra” medborgarna. I liknande 
kampanjmaterial rekapitulerades ofta kommissionens framgångar:  

 

Everyone nowadays recognizes the sky-blue banner with 12 gold stars sym-
bolizing European unification, which we see more and more often flying 
alongside national flags in front of public buildings. Is there anyone who 
can fail to be moved on hearing the Ode to Joy[…]? What Community na-
tional does not enjoy following the European Community sign in the air-
port arrival halls, and passing through simply by showing the uniform 
passport adopted in 1985?515 

 

Men medborgarskapandepolitiken var långt ifrån en okomplicerad fråga 
och mötte ett visst motstånd.  

Den (o)säkra gemensamma erfarenheten 
Oavsett hur man tolkar Maastrichtfördragets ratifikationskris går det inte 
att bortse från det dråpliga inslaget. Här skapas unionsmedborgarna och 

512 Op. cit., s. 66. 
513 Ibid. 
514 Op. cit., s. 67. 
515 Fontaine, Pascal 1991, A Citizen’s Europe, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, s. 7. 
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det första de gör är att visa sitt missnöje i de danska och franska folkom-
röstningarna. Laura Cram gör gällande att EU:s misslyckade ratificeringar 
inte på något väsentligt sätt har påverkat EU som politiskt system och 
menar att denna aspekt – att ett system tål intern konflikt utan att kol-
lapsa – ofta citeras som ett viktigt mått på framgång inom litteraturen om 
nationsbyggande.516  

Brigid Laffan gör en annan poäng. I en studie517 om hur den politiska 
eliten i olika medlemsländer, på skiftande sätt, sökt att införliva den euro-
peiska integrationen som en del av det nationella projektet, uttryckt av en 
Europaminister som: ”I believe today the more one is nationalist, the more 
one is European”,518 framhåller hon hur just EU-medborgarskapet väckte 
en kraftfull reaktion i Danmark och Frankrike. Begreppet gemensamt 
medborgarskap förkastades av en mycket stor majoritet av danskarna, och 
just denna aspekt i fördraget var det som flest danskar invände mot.519 

Laffan understryker således nationalismens formbarhet, vilket gjort att 
nationella eliter kunnat omfamna den europeiska integrationen och 
”sälja” den till den inhemska befolkningen som en del av det nationella 
projektet. Ratificeringskrisen skulle alltså vara ett tecken på hur den offi-
ciella nationalismen har ställts mot väljarna. Om det tidigare hade varit de 
mellanstatliga aktörerna som blockerat integrationen, med hänvisning till 
nationella intressen, var det sommaren 1992 för första gången medbor-
garna som deltog och diskuterade EU, vilket inte alls ledde till det sam-
tycke som kommissionen och övriga institutioner förväntat sig. 

Medborgarskapandepolitiken rättfärdigades med syftet att stärka EU:s 
legitimitet, men förkastades av de danska väljarna och nära nog även av 
de franska. Dessutom avvisades medborgarskapet på grund av den inne-
boende symboliken i begreppet, precis det som institutionerna sett som en 
anledning till dess införande. Den danska rädslan att ett EU-

516 Cram, Laura, 2009, “Introduction: banal Europeanism: European Union identi-
ty and national identities in synergy”, Nations and Nationalism, Vol. 15, No. 1, s. 
102 
517 Laffan, Brigid, 1996. 
518 Interview de Bernard Bosson Bernard ministre chargé des affaires européennes, 
L’Express, 27 feburari 1987. 
519 Laffan, Brigid, 1996, s. 89. Hon baserar detta på en undersökning som gjordes 
efter folkomröstningen som visade att endast 15% accepterade begreppet gemen-
samt medborgarskap medan 73% var emot och hänvisar till Peterson, Nils, 1993, 
Game, Set and Match: Denmark and the European Union after Edinburgh, Åar-
hus: University of Åarhus.  
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medborgarskap skulle kunna innebära det danska medborgarskapets för-
ändring, och till och med försvagning, var en av punkterna det förhandla-
des om innan den andra danska folkomröstningen hölls. Vid toppmötet i 
Edinburgh 1992 deklarerade Danmark att landet skulle bifoga en särskild 
förklaring till Maastrichtfördraget angående relationen mellan det danska 
medborgarskapet och unionsmedborgarskapet. Den danska förklaringen 
stipulerade att: 

 

1. Citizenship of the Union is a political and legal concept which is entirely 
different from the concept of citizenship within the meaning of the Consti-
tution of the Kingdom of Denmark and of the Danish legal system. Noth-
ing in the Treaty on European Union implies or foresees an undertaking to 
create a citizenship of the Union in the sense of citizenship of a nation-state. 
The question of Denmark participating in any such development does, 
therefore, not arise. 

2. Citizenship of the Union in no way in itself gives a national of another 
Member State the right to obtain Danish citizenship or any of the rights, 
duties, privileges or advantages that are inherent in Danish citizenship by 
virtue of Denmark’s constitutional, legal and administrative rules. Denmark 
will fully respect all specific rights expressly provided for in the Treaty and 
applying to nationals of the Member States.520 

 

Vid toppmötet antog även stats- och regeringscheferna en gemensam 
förklaring gällande Danmarks invändningar kring medborgarskap, som 
löd: 

 

The provisions of Part Two of the Treaty establishing the European Com-
munity relating to citizenship of the Union give nationals of the Member 
States additional rights and protection as specified in that Part. They do not 
in any way take the place of national citizenship. The question whether an 
individual possesses the nationality of a Member State will be settled solely 
by reference to the national law of the Member State concerned.521 

 

520 Europeiska rådet, 1992, European Council, Edinburgh, 11 and 12 December 
1992; Conclusions of the Presidency, Part B, Official Journal of the European 
Communities, C 348, 31.12.92, s. 4. 
521 Europeiska rådet, 1992, s. 2. 
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Den här deklarationen, som vid Maastrichtfördragets ikraftträdande en-
bart gällde Danmark, kom sedermera att inkorporeras i själva fördragstex-
ten i Amsterdam, då den nya medborgarskapsartikeln 17 tydliggjorde att 
”unionsmedborgarskapet endast kompletterar, och inte ersätter, de nat-
ionella medborgarskapen.”522  

Till följd av det danska motståndet började kommissionen också hävda 
att man inte skulle jämföra unionsmedborgarskapet med de nationella 
motsvarigheterna och, som i många andra frågor talade man om unions-
medborgarskapets sui generis karaktär, det vill säga dess unika EUrope-
iska drag. I sin tredje rapport om medborgarskap tydliggör kommissionen 
att: 

 

Ordet unionsmedborgarskap är svårt att definiera särskilt när det står mer 
eller mindre synonymt tillsammans begreppen ”nationalitet” eller till och 
med ”identitet”. Medan Condorcet säger att man föds inte till medborgare, 
man blir det genom sin bildning är EG-fördraget mer prosaiskt: ”Varje per-
son som är medborgare i en medlemsstat skall vara unionsmedborgare”. 
Unionsmedborgarskapet är alltså, vilket vissa kommentatorer har hävdat, 
ett ”överliggande” medborgarskap, som läggs till det nationella medbor-
garskapet, och i förekommande fall till de regionala och lokala, i en be-
greppsvärld med medborgarskap på olika nivåer. Detta förtydligas i Ams-
terdamfördraget i artikel 17 första stycket: ”Unionsmedborgarskapet skall 
komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.”523 

 

Och vidare: 

 

När man värderar unionsmedborgarskapet måste man undvika varje tanke 
på parallellism med det nationella medborgarskapet. På grund av sitt ur-
sprung och också genom de rättigheter och skyldigheter som är kopplade 
till det, är unionsmedborgarskapet något speciellt [sui generis], som inte 
kan jämföras med medborgarskap i en medlemsstat. Inom denna nya verk-
lighet med flera medborgarskap på olika nivåer kompletterar unionsmed-
borgarskapet de nationella medborgarskapen, men ersätter dem inte.524 

522 Amsterdamfördraget, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 340, 
10.11.1997.  
523 EU-kommissionen, 2001c, s. 7 (betoning i original). 
524 Ibid. 
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Men kommissionen framhåller också att unionsmedborgarskapet samti-
digt är en komponent som legitimerar den europeiska integrationen genom 
förstärkning av medborgarnas deltagande samt är ett grundläggande ele-
ment för att skapa en äkta EUropeisk identitet. 

Maastrichtfördraget innebar inte att det danska medborgarskapet eller 
att de andra nationella medborgarskapens minskade i betydelse. Tvärtom 
blev det nationella medborgarskapet den avgörande faktorn i tilldelandet 
av rätten till fri rörlighet och tillhörande rättigheter. ”För migranter i 
Europa var däremot 1992 slutet på det Europeiska medborgarskapet inte 
början”.525 Guild kritiserar unionsmedborgarskapets exkluderande karak-
tär och finner det problematiskt att det är medlemsstaternas exklusiva 
domän att avgöra vem unionen tillhör och vem som tillhör den.526 I linje 
med detta betonas att problemet med den så kallade härledda karaktären 
av de proklamerade ”europeiska rättigheterna” är att de 10-13 miljoner 
TLM som inte fått någon koherent uppsättning rättigheter inom EU struk-
turen än en gång blir exkluderade, när det just är deras rättigheter som 
främst skulle behöva skyddas. Till följd av detta förblir de ”främlingar”, 
nu Europas ”främlingar”, och deras rätt till permanent uppehållstillstånd 
– oavsett längden på vistelsen – framstår som villkorad.527 Mot slutet av 
1990-talet kritiserade inte bara migrationsforskare, utan även forskare i 
mänskliga rättigheter liksom Europaparlamentet, utestängningen av TLM 
som de menade ledde till ytterligare marginalisering och var problematisk 
ur ett rättighetsperspektiv.  

Det är det flerskiktade system av rättigheter som EU-medborgarskapet 
medför som är huvudproblemet. I själva verket speglar denna situation de 
etnokulturella identitetspolitiska formuleringarna. I den mån detta med-
borgarskap beviljas på grundval av statsrättslig tillhörighet till ett av EU-
länderna och på grundval av tillhörighet till den EUropeiska kulturen un-
der uppbyggnad, förstått som enhet av dess nationella och regionala 
mångfald, kan det i praktiken innebära uteslutning av många som bor i 
Europa. Tanken enligt vilken man bör vara en EUropeisk medborgare och 

525 Hansen, Randall & Weil, Patrick (red.), 2001, Towards A European Nationali-
ty: Citizenship, Immigration and Nationality Law in the EU, Basingstoke: Pal-
grave, s. 20. 
526 Guild, Elspeth, 1996, s.45. 
527 Bhabha, Jacqueline, 1998, “Enforcing the Human Rights of Citizens and Non-
Citizens in the Era of Maastricht: Some Reflections on the Importance of States”, 
Development and Change, Vol. 29, No. 4, s. 716. 
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samtidigt ”kulturellt” EUropeisk för att få dra nytta av den EUropeiska 
ekonomiska välfärden verkar, istället för att ifrågasättas, nu få ny näring. I 
en annan kontext, men kopplad till EU:s koloniala arv, uttycks denna 
föreställning med att ”vederbörande aldrig förvägrades några rättigheter 
utan att dessa aldrig existerat för personer som hon.”528 Det vill säga de 
miljontals EU-invånare som inte kan göra anspråk på det etnokulturella 
arvet i fråga blir även tvivelaktiga rättighetsbärare.  

Utifrån de problem som den fria rörligheten innebar för ”the national 
order of things” och utifrån strävan om att frigöra den fria rörligheten 
från migrationens domän, framstår det som att det är i förhållande till 
TLM som unionsmedborgarskapet får sin innebörd: 

 

Paradoxically, it is also a consequence of the fuzziness of the definition of 
collective political identities in Europe that leads to the definition of Euro-
peans as a homogenous body in relation to “third-country” nationals. […]. 
The creation of the distinction between EU and non-EU citizens has 
changed the relation to identity by creating an association of immigrant on-
ly with third-country nationals or “colored people”.529 

 

Detta betyder givetvis inte att EU-institutionernas eventuella avsikter 
var att underblåsa rasism och våld mot personer födda utanför det etno-
kulturellt definierade EUropa. Strävan att motverka vad man såg som en 
tilltagande rasism och främlingsfientlighet i EU utgjorde också en del av 
EU-institutionernas aktiviteter i fråga om EU:s bofasta ”invandrare”. Sam-
tidigt som EU:s medborgarskapandepolitik utformades i slutet av 80-talet 
och början av 90-talet producerade EU deklarationer, resolutioner och 
andra uttalanden där rasism och främlingsfientlighet fördömdes.530 Men 
det problematiska var att EU använde samma etnokulturella kategorise-
ringar för att beskriva EUropas ”rättmätiga medborgargemenskap” som 
de grupper och röster som inte bara fokuserade på att definiera de som 
ingår i gemenskapen, utan främst lade kraft på att uttryckligen peka ut de 

528 EU-domstolen, 2001a.  
529 Bigo, Didier, 2002, s. 80. 
530 EU-kommissionen, 1997c, The European Institutions in the fight against rac-
ism: Selected texts, Employment and social affairs, Luxemburg: Office for Official 
Publications of the European Communities. 
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som inte anses tillhöra gemenskapen.531 Dessutom framställdes rasism i de 
deklarationer som antogs som något som främst avsåg extremistiska orga-
nisationer. 

 

It is also significant that EU governments transfer the responsibility for 
their exclusive attitudes to racists, whose actions are conveniently used to 
justify actions against foreigners; the self-image governments project is that 
they would never indulge in articulating the ”unethical principles of rac-
ism”, yet the manner of their portrayal of the ”Other” reinforces the image 
of the asylum-seeker and illegal immigrant as parasites on our societies.532 

 

EU:s anammande av idén att TLM:s sociala integration var både logiskt 
och policymässigt förbunden med hårdare kontroll av gränserna, färre 
”inflöden” och framförallt färre ”illegala” invandrare. Vidare poängterade 
kommissionen att EU-medborgarna bara kunde känna tillit till EU pro-
jektet och därmed känna tillhörighet till denna gemenskap om ”deras 
säkerhetsbehov” uppfylldes. Alltså om ”problemen rörande invandring 
och asyl, droghandel och andra aspekter av internationell brottslighet” 
som medborgarna sades oroa sig för med anledning av den fria rörlighet-
en, kontrollerades genom effektivare yttre gränskontroll. Jag återkommer 
till relationen mellan säkerhetisering och EU-medborgarskapet i nästa 
kapitel. Poängen här är att de migranter som beskrivs som skapare av ett 
säkerhetsunderskott för EU-medborgarna är den kategori av EU:s befolk-
ning som både utsattes för en tilltagande rasism och uteslöts från den 
etnokulturella definitionen av EU-medborgaren. 

Vi återkommer således till det faktum att EU-medborgarskapet kanske 
borde ses som en institution, som eventuellt kan förstärka den sociala 
splittringen inom unionen: 

 

Multiplying the sites of citizenship may seem […] attractive, but we must 
be wary of producing a two-tiered system of citizenship: one for the ’poor’, 

531 Hansen, 2000, s. 156. 
532 den Boer, Monica, 1995, “Moving between bogus and bona fide: the policing 
of inclusion and exclusion in Europe”, i Miles, Robert & Tränhardt, Dietrich 
(red.), Migration and European Integration: The dynamics of Inclusion and Exclu-
sion, London: Pinter, s. 107. 
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who are locked into restricted spaces with second-class rights, the other 
cosmopolitan and encompassing all of the levels for the dominant groups in 
Europe.533 

 

Som lyftes fram tidigare, har det varit viktigt för kommissionen att påpeka 
att EU-medborgarskapet inte förändrar eller gör de nationella medborgar-
skapen/nationaliteten mindre betydelsefulla, vilket även medlemsstaterna 
efterfrågat utfästelser om. Från institutionernas sida framhålls att unions-
medborgarskapet kompletterar de nationella medborgarskapen genom att 
erbjuda ytterligare rättigheter, vilket som vi sett, innebar att nat-
ionalitet/nationellt medborgarskap inte minskade i betydelse, utan tvär-
tom. En viktig detalj är dock att det nationella medborgarskapet fått 
större betydelse främst för de som inte omfattas av det. Därför blir be-
skrivningar av EU-medborgarskapet i postnationella termer problema-
tiska, då de leder tankarna till en ordning där man frångått nationalitet, 
eller att supranationalitet skulle vara frikopplat från den nationella logi-
ken.  

I linje med Theodora Kostakpolou är det mer adekvat att försöka 
frångå föreställningen om medborgarskap som ett oförändrat objekt. Hon 
ifrågasätter bilden att relationen mellan det nya EU-medborgarskapet och 
de gamla nationella medborgarskapen skulle vara komplementär:  

 

[…] that is, a relationship in which the complement as a super-added ele-
ment is neutral to and different from what it complements. Nor is it a rela-
tionship of substitution. It is, instead, a relationship of ambivalence where-
by each element relates back to and passes into the other.534 

 

Den här ambivalensen gör att EU-medborgarskapet förstärker national-
iteten, men på ett ojämlikt sätt; inte alla de som omfattas av de nationella 
medborgarskapen tilldelas de nya EUropeiska medborgerliga rättigheterna 
på samma sätt.  

533 Kofman, Eleonore, 1995, ”Citizenship for some but not for others: spaces of 
citizenship in contemporary Europe”, Political Geography, Vol. 14, No. 2, s.135. 
534 Kostakpolou, Theodora, 1999, s. 396. 
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Avslutning: den ofrivilliga medborgaren 
Vad vi följt i detta kapitel är den fria rörlighetens paradox. Friare rörlighet 
för privilegierade EU- medborgare drev på nya teknologier för kontroll av 
den inre säkerheten med en logik om behovet av strängare restriktioner för 
inresa, vistelse och rörlighet för tredjelandsmedborgare. När säkerhetsfo-
kuset får genomslag i mitten av 80-talet talas det allt mindre om fri rörlig-
het som migration eller om de som utövar rättigheten som migranter. Den 
integrationspolicy som kommissionen började formulera 1985535 riktades 
bara mot TLM. Internmigranternas problem kunde naturligtvis inte 
handla om ”difficulties in cultural assimilation”536 då de delade samma 
EUropeiska kultur537 och värderingar538 utan detta var istället problem 
som EUropéerna gemensamt hade med ”de andra”.  

Som vi sett ovan började kommissionen redan på 70-talet tala om hur 
en framgångsrik integrationspolitik var beroende av en restriktiv invand-
ringspolitik, vilket var en uppfattning som hade starkt fäste i medlemssta-
terna. Den här länken är, som vi ser i nästa kapitel, kärnan och samtidigt 
ett problem i förvandlingen av EU till ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa. Här kan vi dock påminna oss om att den koppling som görs 
också tydliggör vikten av att förvandla internmigranterna till något annat 
än migranter. Med den här utvecklingen och diskursförändringen som 
ägde rum från mitten av 80-talet blev frågan om ett EUropeiskt medbor-
garskap allt mindre känslig. På många sätt blev det ett instrument som 
passade samtliga EU-institutioner. Som analyseras på djupet i nästa kapitel 
är det viktigt att vid sidan av det som stått i centrum här – hur medbor-
garskapandet fram till Maastrichtavtalet resulterat i ett säkerhetstänkande 
och kontroll av migration och TLM – också beakta hur detta medborgar-
skap även används som en mobiliserande resurs för att legitimera den 
kontrollinriktade migrationspolitiken. Inför Amsterdamfördraget 1997 

535 EU-kommissionen, 1985a, Guidelines for a Community Policy on Migration, 
Commission communication transmitted to the Council on 7 March 1985, 
COM(85) 48 final, 7 March 1985, Bulletin of the European Communities, sup-
plement 9/85.  
536 Op. cit., s. 6. 
537 EU-kommissionen, 1985c, A general system for the recognition of higher educa-
tion diplomas, Proposal for a Council Directive, COM(85) 355 final, 9 July 1985, 
Bulletin of the European Communities, supplement 8/85, s. 5. 
538 Ibid; EU-kommissionen, 1988a, s. 5, s. 22. 

168  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



påpekade rådet att, om EU ska komma närmare sina medborgare, måste 
man se till att möta 

 

[…] their need for security, which implies improving substantially the 
means and the instruments against terrorism, organized crime and drug 
trafficking, as well as the policies on all aspects of asylum, visas and immi-
gration539 

 

Detta medborgarskap innebär dock inte någon formell jämlikhet, utan 
är istället fragmentiserat, på så vis att rättigheter tilldelas beroende på 
social status. Bilden av EU-medborgarskapet som en sammanhållen status 
får ändå en slags konkretion i förhållande till TLM; särskilda rättigheter 
var särskilda för att de var specifikt EUropeiska såtillvida att de enbart 
omfattade medlemsstaternas medborgare. Men dessa rättigheter var även 
specialiserade, med innebörden att de definierades utifrån vad medborgar-
na gjorde eller hade för roll i samhället (arbetare, pensionärer, studenter), 
samt var de bodde (rörlighetsimperativet). EU-medborgarskapets fragmen-
terade karaktär kom således att utmana idén om ett formellt jämlikt och 
universellt medborgarskap. Därtill kom att detta medborgarskap aldrig 
efterfrågades underifrån, utan skapades ovanifrån.   

539 Europaparlamentet, 1997, s. 3. 
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Kapitel 5 Den (o)säkra medborgaren i ”ett om-
råde med Frihet, Säkerhet och Rättvisa” 
 

 

 

Vår värld befinner sig i stark förändring. Medborgarnas önskemål om full-
ständig rörelse- och handlingsfrihet och legitima krav på fullständig respekt 
för de grundläggande rättigheterna sammanfaller med starka krav på att 
kunna leva under säkra förhållanden.540 

  

The external borders of the EU play a key role in defining and protecting 
the area of freedom, security and justice that we all desire. The control and 
surveillance of borders contribute to managing flows of persons entering 
and leaving that area and help protect our citizens from threats to their se-
curity. Besides they constitute a fundamental element in the fight against il-
legal immigration.541 

 

Säkerhet handlar inte bara om att bekämpa brottslighet; det är också ett 
sätt att garantera friheten.542 

 

 
 
 
 
  

540 EU-kommissionen, 2004c, Meddelande från Kommissionen, Ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa: Resultat av Tammerforsprogrammet och framtida 
inriktning, KOM(2004) 401 slutlig, Bryssel den 2.6.2004, s. 15. 
541 Europeiska unionens råd, 2002, Plan for the Management of the External Bor-
ders of the Member States of the European Union, Brussels, 14 June 
2002, 10019/02 FRONT 58 COMIX 398, s. 3. 
542 Vitorino, António, Kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet 
1999-2004, Debatt om EU-medborgarnas frihet och säkerhet, Europaparlamentet 
4 maj 2004, http://www.europarl.europa.eu (hämtad 15.05.2013).  
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540 EU-kommissionen, 2004c, Meddelande från Kommissionen, Ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa: Resultat av Tammerforsprogrammet och framtida 
inriktning, KOM(2004) 401 slutlig, Bryssel den 2.6.2004, s. 15. 
541 Europeiska unionens råd, 2002, Plan for the Management of the External Bor-
ders of the Member States of the European Union, Brussels, 14 June 
2002, 10019/02 FRONT 58 COMIX 398, s. 3. 
542 Vitorino, António, Kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet 
1999-2004, Debatt om EU-medborgarnas frihet och säkerhet, Europaparlamentet 
4 maj 2004, http://www.europarl.europa.eu (hämtad 15.05.2013).  
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540 EU-kommissionen, 2004c, Meddelande från Kommissionen, Ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa: Resultat av Tammerforsprogrammet och framtida 
inriktning, KOM(2004) 401 slutlig, Bryssel den 2.6.2004, s. 15. 
541 Europeiska unionens råd, 2002, Plan for the Management of the External Bor-
ders of the Member States of the European Union, Brussels, 14 June 
2002, 10019/02 FRONT 58 COMIX 398, s. 3. 
542 Vitorino, António, Kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet 
1999-2004, Debatt om EU-medborgarnas frihet och säkerhet, Europaparlamentet 
4 maj 2004, http://www.europarl.europa.eu (hämtad 15.05.2013).  
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Kapitel 5 Den (o)säkra medborgaren i ”ett om-
råde med Frihet, Säkerhet och Rättvisa” 
 

 

 

Vår värld befinner sig i stark förändring. Medborgarnas önskemål om full-
ständig rörelse- och handlingsfrihet och legitima krav på fullständig respekt 
för de grundläggande rättigheterna sammanfaller med starka krav på att 
kunna leva under säkra förhållanden.540 

  

The external borders of the EU play a key role in defining and protecting 
the area of freedom, security and justice that we all desire. The control and 
surveillance of borders contribute to managing flows of persons entering 
and leaving that area and help protect our citizens from threats to their se-
curity. Besides they constitute a fundamental element in the fight against il-
legal immigration.541 

 

Säkerhet handlar inte bara om att bekämpa brottslighet; det är också ett 
sätt att garantera friheten.542 

 

 
 
 
 
  

540 EU-kommissionen, 2004c, Meddelande från Kommissionen, Ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa: Resultat av Tammerforsprogrammet och framtida 
inriktning, KOM(2004) 401 slutlig, Bryssel den 2.6.2004, s. 15. 
541 Europeiska unionens råd, 2002, Plan for the Management of the External Bor-
ders of the Member States of the European Union, Brussels, 14 June 
2002, 10019/02 FRONT 58 COMIX 398, s. 3. 
542 Vitorino, António, Kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet 
1999-2004, Debatt om EU-medborgarnas frihet och säkerhet, Europaparlamentet 
4 maj 2004, http://www.europarl.europa.eu (hämtad 15.05.2013).  
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I föregående kapitel analyserade jag utvecklingen som ledde fram till 
Maastrichtfördraget och dess efterspel. I detta kapitel berör jag de största 
förändringarna från slutet av 90-talet till 2010. Empirin som rör denna 
tidsperiod är omfattande. Jag har fokuserat på att lyfta fram både konti-
nuitet och förändringar i relationen mellan EU:s medborgarskapande och 
säkerhet.  

Strax efter att Maastrichtfördraget trädde ikraft påbörjades arbetet med 
ett nytt fördrag. 1995 föreslog Jacques Chirac och Helmut Kohl att man 
skulle “put the finishing touches to the formation in Europe of a homoge-
neous space, where freedom of movement will be guaranteed by a com-
mon approach.”543 Amsterdamfördraget som godkändes 1997 och trädde 
i kraft 1999, åstadkom inte mycket i fråga om medborgarskap. Fördraget 
införlivade den särskilda förklaring som stats- och regeringscheferna hade 
antagit i förhållande till Danmark, så att den nu kom att gälla alla med-
borgare genom tillägget att ”unionsmedborgarskapet skall komplettera 
och inte ersätta det nationella medborgarskapet.”544 Även om det fanns 
både förväntningar på att Amsterdamfördraget skulle utveckla unions-
medborgarskapet545 och en hel del missnöje med hur den fria rörligheten 
fungerade546 förändrades inte unionsmedborgarskapets innehåll. 

Däremot innebar Amsterdamfördraget en viktig förändring genom sin 
uttalade målsättning om att medlemsstaterna hade föresatt sig ”att under-
lätta fri rörlighet för personer, samtidigt som säkerheten för deras folk 
säkerställs”. Detta skulle ske genom upprättandet av ”ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa”.547 En av huvudfrågorna under Amsterdam-
förhandlingarna var just behovet av en tydligare definition av förhållandet 
mellan fri rörlighet, invandring och asyl.548 Europaparlametet och kom-
missionen fick nu stöd hos flera regeringar för idén att Maastrichtfördra-
gets tredje pelare behövde förändras. Även de NGO:er som bjudits in av 

543 Letter of 6 December 1995 from the President of the French Republic, Jacques 
Chirac, and the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Helmut Kohl, 
citerad i; Maas, Willem, 2007, s. 61.  
544 Artikel 17 i EG-fördraget (Amsterdamfördraget).  
545 Se de olika förslagen på förändringar från Europaparlamentet, Kommissionen, 
Rådet och medlemsstaterna i; Europaparlamentet, 1997. 
546 Report of the High Level Panel on free movement of persons, chaired by Mrs 
Simone Veil, presented to the Commission on the 18th March 1997.  
547 Ingressen i EU-fördraget (Amsterdamfördraget). 
548 Geddes, Andrew, 2000, s.110 
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kommissionen inför Amsterdamfördraget drev frågan om TLMs (tredje-
landsmedborgares) och flyktingars rättigheter. De förespråkade en förbätt-
ring och förstärkning av dessa gruppers rättigheter genom en supranation-
alisering av migrationspolitiken. Dock uttryckte många NGO:er seder-
mera ett missnöje med resultatet.549 Det som uppnåddes i Amsterdamför-
draget var, med Andrew Geddes beskrivning, ”en form av integration men 
inte överstatlighet”.550 Fördragets nya avdelning IV ”Visering, asyl, in-
vandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer” inlemmades 
visserligen under första pelaren men bar med sig aspekter av mellanstat-
lighet, varigenom både Europaparlamentets och domstolens inflytande 
inskräntes. Bland annat skulle domstolens behörighet ”under inga om-
ständigheter” omfatta frågor som rörde åtgärder eller beslut gällande upp-
rätthållande av lag och ordning eller skyddet av den inre säkerheten.551  

Under förhandlingarna fanns en bred enighet kring säkerhets- och kon-
trollaspekterna på politikområdet och dessa överordnades beredvilligheten 
att ge EU inflytande över politik som rörde TLMs rättigheter. Amsterdam-
fördraget var precis som föregående fördrag en kompromiss. 
Schengensamarbetets acquis inkorporerades i fördraget och TLMs möjlig-
heter att röra sig fritt i EU skulle underlättas. Vidare kom man överens om 
att diskriminering på grund av ras, etnicitet och religion skulle motverkas.  

Med Amsterdam kom TLM nu för första gången att inbegripas i ge-
menskapens befogenheter552 men det hade ett mycket högt pris. De tidi-
gare så kallade kompensatoriska åtgärderna gavs nu en konstitutionell 
innebörd och det gjordes i medborgarnas namn. Det var medborgarna 
som sades efterfråga mer säkerhet. Den politik som efter Amsterdam 
kommit att karaktärisera området med frihet, säkerhet och rättvisa har i 
stor utsträckning handlat om mobilitet och de nödvändiga åtgärder som 
krävs för att kunna särskilja ”bra” mobilitet från ”dålig”. Detta kan inte 
alltid likställas med det tidigare särskiljandet mellan fri rörlighet och mi-

549 Det motstånd som Maastrichtfördraget hade mött ledde till att EU-
institutionerna bjöd in NGO:er inför regeringsförhandlingarna i syfte att ge det 
nya fördraget mer ”demokratisk legitimitet”. Se Geddes, Andrew, 2000, s. 113f; 
Hix, Simon, 1999, The political system of the European Union, Houndmills: Pal-
grave, s. 329. 
550 Geddes, Andrew, 2000, s. 111. 
551 Artikel 68 i EG-fördraget (Amsterdamfördraget). 
552 Apap, Joanna & Carrera, Sergio, 2003, “Towards a Proactive Immigration 
Policy for the EU?”. CEPS Working Document, No. 198, Brussels: Centre for 
European Policy Studies, s. 1.  
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gration då det intensifierade säkerhetstänkandet påverkar synen på såväl 
medborgares som TLMs rörlighet.  

Det (o)säkra området 
I föregående kapitel såg vi hur Schengenprocessen innebar att den fria 
rörlighetens säkerhetsunderskott blev en slags dogm.553 Schengenregelver-
ket fanns redan på plats i mitten av 90-talet och med Amsterdamfördraget 
inkorporeras det nu i idén om ”ett område med frihet, säkerhet och rätt-
visa”. När Schengenkonventionen, innehållande bestämmelser om hur 
Schengenavtalet skulle implementeras, trädde i kraft i september 1993 
hade länderna fortfarande inte avvecklat sina inre gränskontroller. Inte 
förrän i mars 1995 implementerades konventionens bestämmelser och 
därmed blev passunionen en realitet. Under de här åren, mellan 
Maastricht och Amsterdam, började både kommissionen och rådet fram-
häva att det var medborgarnas krav på säkerhet som stod i centrum och 
som i grund och botten motiverade den förda politiken. I sin rapport om 
fri rörlighet från 1994 skriver kommissionen: 

 

EU governments are now facing the challenge of eliminating the remaining 
border controls, which generally take the form of random identity checks, 
while recognizing widespread public concerns about security. Identity 
checks are hard to abolish and will therefore take longer to eliminate. […] 
Once inside the territory of the Union people from other countries are able 
to move about as freely as local citizens. This means that Member States 
must be able to rely on each other to carry out effective immigration con-
trols.554 

 

Europeiska rådet beslöt under sitt möte på Korfu i juli 1994 att tillsätta 
en reflektionsgrupp under ledning av Carlos Westendorp, spansk statssek-
reterare för europeiska frågor, för att förbereda den regeringskonferens 

553 Bigo, Didier, 2005, s. 68. 
554 EU-kommissionen, 1994, Freedom of movement, Directorate-General for In-
formation, Communication, Culture and Audiovisual, Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, s. 2f. 
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som skulle starta 1996 i syfte att göra fördragsändringar.555 Bland de frå-
gor som identifierades av gruppen som centrala prioriteringar återfanns de 
som avsåg unionsmedborgare. Som tidigare betonade man behovet av en 
”union närmre sina medborgare”, men nyheten var att detta mål kom att 
förses med nytt innehåll. Det handlade nu om ”en tydlig efterfrågan från 
allmänheten om ökad säkerhet för medborgarna inom unionen”, och att 
”medborgarna också kräver en bättre hantering av den utmaning för un-
ionen som det växande migrationstrycket innebär”.556  

Amsterdamfördragets område med frihet, säkerhet och rättvisa, som 
ibland beskrivs som fördragets viktigaste resultat,557 omfattar reflektions-
gruppens prioriteringar med tillhörande problemformulering. Det nya 
området ”frihet, säkerhet och rättvisa” rörde tydligt suveränitetskänsliga 
frågor som nu, genom en komplex manöver, flyttades till första pelaren 
men trots detta inte kan beskrivas som en ren och skär supranational-
isering. Förutom domstolens inskränkta roll, påtalar Kostakopoulou att 
gemenskapen inte fick exklusiv behörighet när det gällde invandringspoli-
tik och åtgärder angående varaktigt bosatta TLMs uppehållsrätt.558 Dessu-
tom konstaterar Geddes att EU-samarbetet inte innebär ”förlorad kon-
troll” för medlemsstaterna. Istället har den europeiska integrationen hjälpt 
medlemsstaterna att befästa och bekräfta sin förmåga att reglera internat-
ionell migration genom användning av de nya institutionella arenorna på 
EU-nivån.559  

I EU efter Amsterdamfördraget blir frågan om politisk suveränitet, som 
är nära knuten till medborgarskap, än mer en fråga om kontroll av rörlig-
het. Som vi sett i tidigare kapitel fanns två parallella migrationsregimer, 
den ena mer liberal gällande EU-intern migration och EU-medborgare, och 
den andra mer säkerhetsfokuserad gällande EU-extern migration och 

555 Det var Maastrichtfördraget som stipulerade att en regeringskonferens skulle 
sammankallas år 1996 för att undersöka vilka bestämmelser i fördraget som skulle 
revideras i enlighet med de mål som angavs i fördragets inledning. 
556 Reflection Group on the 1996 IGC (Westendorp Group), Progress Report from 
the Chairman of the Reflection Group on the 1996 Intergovernmental Conference, 
SN 509/1/95 REV 1 (REFLEX 10), Madrid, 1 September 1995, s. 23. 

557 Se till exempel Kostakopoulou, Theodora, 2000, ”The ”Protective Union”: 
Change and Continuity in Migration Law and Policy in Post-Amsterdam Europe”, 
Journal of Common Market Studies, Vol. 38, No 3, s. 497f.  
558 Kostakopoulou, Theodora, 2000, s. 305. 
559 Geddes, Andrew, 2001, ”International Migration and State Sovereignty in an 
Integrating Europe”, International Migration, Vol. 39, No. 6, s. 21.  
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TLM. Inomstatliga gränser, såsom mellan olika regioner, provinser eller 
mellan städer, är generellt öppna inom demokratiska stater. Det är en 
modern liberal norm att när migranter har fått tillträde till landet, har de 
samma rätt som infödda medborgare att röra sig fritt. Inom EU hade TLM 
inte dessa möjligheter trots att det är ett territoriellt område med gemen-
samma yttre gränser. Med Amsterdamfördraget öppnades delvis skiljeväg-
gen mellan de två migrationsregimerna.560 Vissa TLM fick sedermera, 
under vissa precisa förutsättningar, möjligheter till fri rörlighet inom hela 
Schengenområdet.561 En viktig förändring som det nya politikområdet 
genomförde var att medborgarskapsdebatten nu framstod mindre som en 
rättighetsdiskurs, i förhållande till den fria rörligheten, och mer som en 
säkerhetsdiskurs; detta innebar både en förändring av förhållandet mellan 
fri rörlighet och säkerhet och av hur medborgarnas intressen artikulerades. 

Fri rörlighet och medborgarna i Amsterdamfördraget 
Från Amsterdamfördraget och framåt framträder säkerhetssamarbetet inte 
längre bara som en kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av de inre 
gränserna, så som den tidigare Schengengrundsatsen gjort gällande. Sna-
rare ansågs det vara en central förutsättning för utövandet av frihet i en 
mer generell mening.562 Därför blev säkerhetssamarbetet ett centralt inslag 
i upprättandet av EU som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. 
Det uppsatta målet blev att:  

 

[B]evara och utveckla unionen som ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som 
lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invand-
ring och förebyggande och bekämpande av brottslighet. 563 

 

560 Artiklarna 61- 63 i EG-fördraget (Amsterdamfördraget).  
561 Möjligheter till fri rörlighet under tre månader gavs till varaktigt bosatta TLM, 
TLM med uppehållstillstånd och TLM som kommer från länder varifrån det inte 
krävs visum för inresa i Schengenområdet.  
562 Monar, Jörg, 1999, ”Justice and Home Affairs”, Journal of Common Market 
Studies, 37 (Annual review), s. 167. 
563 Artikel 2 i EU-fördraget (Amsterdamfördraget).  
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Dessa åtgärder, som ska vidtas för att garantera den fria rörligheten, 
benämns i artikel 61 i den nya avdelningen IV i EG-fördraget som just 
stödåtgärder (flanking measures) enligt logiken quid pro quo: 

 

För att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa skall 
rådet […] besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den fria rörlig-
heten för personer […] och i samband därmed besluta om direkt relaterade 
stödåtgärder avseende kontroller vid yttre gränser, asyl och invandring. 

 
Länken som här görs i fördraget visar på en väldigt tydlig samstämmighet 
mellan fri rörlighet för personer och stödåtgärder. Det betyder att delar av 
den tidigare tredje, och mellanstatliga pelaren infördes under gemenskap-
ens befogenhet för att just stärka eller göra den första pelaren ”säker”.564 
Rådet tydliggjorde detta när fördragets bestämmelser skulle tolkas. Det 
påpekades att när man ska avspegla ”den allmänna strategin och den filo-
sofi som ligger i begreppet frihet, säkerhet och rättvisa” genom konkreta 
åtgärder, är det viktigt att ta fasta på att fördraget skapat ”ett villkorat 
samband” mellan områdena ”åtgärder för att upprätta fri rörlighet” och 
åtgärder ”för att bekämpa och förebygga brottslighet”.565  

Ett annat exempel på hur säkerhetsaspekten får genomslag i fördraget 
är inkorporeringen av Schengen acquis och det franska kravet på en med-
följande förklaring om Schengenprotokollet. Det handlade om en försäk-
ran om att nivån på skydd och säkerhet inom det nya området skulle för-
bli detsamma som under Schengenavtalet.566  

I sin studie om europeiseringen av asylpolitiken förklarar Sandra La-
venex att det inte räcker med att studera konflikten mellan statssuveränitet 
och överstatlig styrning. Hon påpekar, i linje med vad jag har framhållit, 
att det även krävs en analys av den innehållsmässiga dimensionen. I La-
venex studie handlar det om konflikten mellan inre säkerhet och mänsk-

564 Kostakopoulou, Theodora, 2000, s. 507. 
565 Europeiska unionens råd, 1998, Handlingsplan för att på bästa sätt genomföra 
bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa - Text antagen av rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 3 
december 1998, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 019, 23.01.1999, 
s. 2f (min betoning).  
566 den Boer, Monica, 1997, “Step by Step Progress: An Update on Free movement 
of Persons and Internal Security”, EIPASCOPE, 2, s. 9. 
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liga rättigheter. Hon förklarar att bristen på motverkande humanitära 
bestämmelser i EU-fördragen har möjliggjort och gynnat en säkerhetsin-
riktad utgångspunkt. Lavenex centrala poäng om europeiseringen av asyl-
politiken är att under hela processen då flyktingpolitiken flyttade in i EU-
samarbetet, innebar kopplingen som gjordes mellan asylfrågan och den för 
EU grundläggande normen om fri rörlighet att inramningen av frågan som 
ett säkerhetsproblem förstärktes. Dessutom rättfärdigades begränsningar-
na som gjordes av efterkrigstidens flyktingregim i den europeiska integrat-
ionens namn.567 

Amsterdamfördragets område med frihet, säkerhet och rättvisa innebar 
något av ett paradigmskifte för medborgarskapandepolitiken. Detta inne-
bar en förändring, från att tidigare främst ha handlat om att skydda med-
borgarnas rätt till fri rörlighet och medföljande rättigheter, till att nu 
handla om att skydda medborgarna från särskilda hot. Grundläggande för 
etablerandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa var därför 
förskjutningen av medborgarskapsdebatten från särskilda rättigheter mot 
ett huvudakligt fokus på säkerhet. Med kritiken mot Maastrichtfördraget i 
åtanke, och mot bakgrund av det faktum att bestämmelserna om rättsliga 
och inrikes frågor samt medborgarskap skapats utan samråd med de som 
påverkades av dem, presenterades det nya området som om det härrörde 
specifikt ur medborgarnas uttryckta oro. I sin rapport om hur 
Maastrichtfördraget fungerade, vilken presenterades inför de stundande 
regeringsförhandlingarna, anförde kommissionen att ”säkerhet hemma 
och utomlands” verkligen är ”legitima prioriteringar för varje medbor-
gare.”568 Målet för (politik)området frihet, säkerhet och rättvisa var att 
föra unionen och medborgarna närmare varandra, och det skulle ske ge-
nom att först och främst skapa ett ”säkert” rum för medborgarna. Det är 
deras behov av trygghet i form av skydd från särskilda hot som ständigt 
påtalas: 

 

[…] att underlätta fri rörlighet för personer, samtidigt som säkerheten och 
tryggheten för deras folk säkerställs, genom att upprätta ett område med 

567 Lavenex, Sandra, 2001, “Europeanization of Refugee Policies: Normative Chal-
lenges and Institutional Legacies”, Journal of Common Market Studies, Vol. 39, 
No 5, s. 858.  
568 EU-kommissionen, 1995b, Report on the operation of the Treaty of the Euro-
pean Union, SEC(95) 731, Bryssel 10.05.1995, s. 6. 

178  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



frihet, säkerhet och rättvisa, i enlighet med bestämmelserna i detta för-
drag.569 

Utan att det påverkar Europeiska gemenskapens befogenheter skall union-
ens mål vara att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa.570 

 
Här betonades således att fördelarna med ett område med frihet aldrig 

kommer att kunna förverkligas om dessa inte utövas i ett område där 
medborgarna känner sig trygga. Detta fokus på medborgarnas trygghet 
innebar även ett begreppsligt lån, om än försiktigt, från relationen mellan 
nationalstat och medborgare. Här anspelas på ett begreppsligt utrymme 
inom vilket skydd erbjuds och lojalitet förväntas i gengäld. Paradoxalt nog 
kan det vara så att även de medborgare som delar denna säkerhetsdoktrin 
och medföljande praktik, såsom inre utlänningskontroll, visumkrav, för-
stärkt yttre gränskontroll och andra åtgärder i kampen mot den så kallade 
”illegala” migrationen, inte uppfattar EU som avsändare utan snarare som 
roten till ”problemen” på grund av den fria rörligheten. Samtidigt kan de 
medborgare som inte delar säkerhetsdoktrinen uppfatta EU som pådri-
vande utvecklingen mot en restriktiv migrationspolitik. 

En viktig förändring, som Amsterdamfördraget med efterföljande hand-
lingsplaner och program innebar, var att säkerhetsbegreppet hänvisade till 
åtgärder som skulle se till att EUropas medborgare slapp risker, faror och 
rädsla.571 Om frihet (förstått som fri rörlighet), som vi såg i kapitel 3 och 
4, begränsades och gavs ett uttalat mål (att vara ”produktiv”) så ser vi 
även hur begreppet säkerhet genomgår en utvidgning av tillämpningsom-
råde inom EU. Som Theodora Kostakopoulou poängterar får säkerhet nu 
en individuell dimension. Det är varken den interna säkerheten eller den 
som Köpenhamnsskolan benämner som samhällelig säkerhet som hotas, 
utan medborgaren som individ.572 EU förstår alltså i stor utsträckning 
unionsmedborgare i termer av utsatthet och i behov av trygghet. Som 
Europaparlamentets talman Nicole Fontaine uttryckte det i sitt tal vid 
Tammerforsmötet 1999: 

 

569 Ingressen i EU-fördraget (Amsterdamfördraget) 
570 Artikel 29 i EU-fördraget (Amsterdamfördraget). 
571 Kostakopoulou, Theodora, 2000, s. 507. 
572 Ibid. 
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Av samma orsaker hoppas jag när det gäller en annan säkerhetsaspekt att 
rådet inte skall bortse från något som ligger allmänheten varmt om hjärtat 
och som jag skulle vilja kalla säkerhet i vardagen. Det mest uppenbara för 
folk i allmänhet är osäkerheten eller orättvisan i vardagen.573 

 

Vi får anledning att återkomma till denna syn på medborgare i nästa 
avsnitt, när jag analyserar hur Amsterdamfördragets formuleringar tolkas 
och omsätts i de program som ska ge EU:s lagstiftning riktlinjer för att 
uppnå rätt ”balans” mellan frihet och säkerhet. En viktig observation är 
att i Amsterdamfördraget blir ”folket” den gemensamma nämnaren för de 
tre begreppen frihet, säkerhet och rättvisa. Det är med det uttalade syftet 
att föra EU närmare medborgarna som politikområdet, som ska garantera 
dessa principer, etableras i Amsterdamfördraget. Precis som när behoven 
av nationell säkerhet förespås av regeringar utifrån antaganden om att det 
finns enhetliga, identifierbara nationella intressen som kan skyddas, base-
ras ett område med frihet, säkerhet och rättvisa på liknande formler där en 
förmodat folklig efterfrågan av säkerhet motiverar behovet av lösningar 
och handling.574  

En säker (o)frihet + en fri (o)säkerhet = ”balans” i migrationens namn 
Vid toppmötet Cardiff 1998 underströks vikten av att se framsteg inom 
politikområden som var viktiga för människor i unionen. Stats- och rege-
ringscheferna uppmanade rådet och kommissionen att presentera en hand-
lingsplan för implementeringen av Amsterdamfördragets område med 
frihet, säkerhet och rättvisa.575 Kommissionen underströk att målet med 
området var att bemöta ett allvarligt och utbrett problem med konkreta 
åtgärder. Det handlade, menade kommissionen, om att genomföra de 
reformer som behövdes för att föra EU närmare medborgarna. För att 
understryka vikten av detta nya mål preciserades följande: 

 

573 Fontaine, Nicole, 1999, Tal av Europaparlamentets talman Nicole Fontaine på 
Europeiska rådets extra möte, Tammerfors, 15.10.1999, 
http://www.europarl.europa.eu (hämtad den 5.5.2012).  
574 Angående till exempel användningen av opinionsmätningar som en del av en 
säkerhetsdiskurs för att rättfärdiga det orättfärdiga, se Bigo, Didier, 1996, s. 265. 
575 Europeiska rådet, 1998, Cardiff European Council, 15 and 16 June 1998, Pres-
idency conclusions, SN/150/1/98 Rev 1, s. 11, s. 17. 
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De värderingar som ligger till grund för målet att skapa ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa utgör i själva verket också grundprinciper för 
de moderna demokratier som utgör Europeiska unionen. […]. Frihet, sä-
kerhet och rättvisa hänger nära samman. Friheten förlorar mycket av sitt 
innehåll i ett samhälle där människornas säkerhet är hotad eller inte garan-
teras genom en fungerande rättsstat som alla unionens invånare kan känna 
tillit till. Det är människan som står i centrum för samtliga dessa begrepp, 
och ett mål kan inte fullt ut uppnås utan interaktion med de övriga två. Att 
uppnå den rätta balansen mellan dessa mål bör därför vara en ledstjärna 
för EU:s arbete.576 

 

Handlingsplanen som antogs av rådet förespråkade ”en bredare definition 
av frihet” och stipulerar: 

 

Frihet i betydelsen fri rörlighet för personer inom Europeiska unionen för-
blir ett grundläggande mål i fördraget, och ett mål till vilket de stödåtgär-
der som rör begreppen säkerhet och rättvisa måste ge ett betydande bidrag. 
Resultaten från Schengen har visat vägen och lägger den grund man skall 
bygga på. Emellertid öppnar Amsterdamfördraget också vägen för att ge 
”frihet” en betydelse utöver fri rörlighet för personer över de inre gränser-
na. Det innebär också frihet att leva i ett samhälle där lag och ordning rå-
der med vetskap om att offentliga myndigheter gör allt som står i deras en-
skilda och kollektiva makt (nationellt, på unionsnivå och därutöver) för att 
bekämpa och begränsa möjligheterna för dem som försöker undergräva el-
ler missbruka denna frihet […]. […] Det frihetsmål som diskuterats i tidi-
gare avsnitt kan aldrig till fullo förverkligas om inte människorna kan 
känna trygghet och säkerhet.577 

 

Handlingsplanen identifierar således säkerhet både som en förutsättning 
för frihet, nästan till den grad att frihet blir synonymt med säkerhet – ”rät-
ten att leva i ett samhälle där lag och ordning råder” – och som ett kärn-
värde i egen rätt. Det är också värt att uppmärksamma att Schengen åbe-
ropas som vägvisare för frihetsbegreppet. Det kan framstå som anmärk-

576 EU-kommissionen, 1998, Meddelande från Kommissionen, Mot ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM(1998) 459 slutlig, Bryssel 14.07.1998, s. 
1.  
577 Europeiska unionens råd, 1998, s. 3. 
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ningsvärt, med tanke på den kritik som Schengenbestämmelserna orsakat 
från de NGO:er som bjöds in av kommissionen inför regeringsförhand-
lingarna. Dessa NGO:er hade förespråkat att migrationspolitiken skulle 
bli mer överstatlig, i hopp om att den därmed både skulle humaniseras och 
bli mindre säkerhetsorienterad. Även i kommissionens meddelande om det 
nya politikområdet figurerar Schengenbestämmelserna under rubriken 
”Frihetsaspekter” och exemplifieras med den hårt kritiserade visumpoliti-
ken och SIS.578 Angelägen om att undvika intrång i medlemsstaternas före-
träde i detta sammanhang, avvisar kommissionen målet att upprätta ett 
”europeiskt säkerhetsområde”: 
  

Det mål som medlemsstaterna enats om i fördraget är inte att skapa ett en-
hetligt område i säkerhetshänseende, där alla brottsbekämpande organ i 
medlemsstaterna skulle följa samma procedurer för spaning och utredning i 
frågor som rör den inre säkerheten. De nya bestämmelserna påverkar inte 
heller utövandet av medlemsstaternas befogenheter att upprätthålla lag och 
ordning och skydda den inre säkerheten.579 

 

I stället förordas en institutionell ram för en integrerad strategi, och ”ge-
mensamma insatser”, där hänvisning till harmonisering undviks minutiöst. 
Det bör också påpekas att rättvisa, precis som frihet, här ska uppnås ge-
nom säkerhet. Handlingsplanen förklarar att målet med rättvisa är att 
ställa ”dem till svars som hotar individens och samhällets frihet och rätt-
visa”.580  

I sin undersökning av några av de styrningstekniker som utvecklas för 
att förverkliga och forma EU som ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa observerar Jef Huysmans, precis som diskuterats ovan, att frihet 
och säkerhet inte är varandras motsatser utan att de snarare definieras 
som kompletterande ting.581 Schengenprocessen innebar en utveckling där 
den inre marknaden ledde till ett inre säkerhetsrum. Denna spill-over, som 

578 EU-kommissionen, 1998, s. 5. 
579 Op cit., s. 6. 
580 Op, cit, s. 4 
581 Huysmans, Jef, 2004; Huysmans, Jef, 2006. 
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Huysmans kallar det,582 har lett till bildandet av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa men där det inre säkerhetsfältet lösgjorts från den 
inre marknaden. Detta har skett genom att det kodifieras som en autonom 
del av den Europeiska unionens politiska och juridiska identitet.583 Formu-
leringarna i Amsterdamfördraget, samt de dokument som skulle tolka 
Amsterdamfördragets bestämmelser, uttryckte att området med frihet, 
säkerhet och rättvisa inte längre behövde hävda sin rätt i termer av kom-
pletterande åtgärder för att förverkliga den inre marknaden. Det kunde nu 
legitimera sig på sina egna premisser, det vill säga på grundval av värdet 
av skapandet av ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa 
för folkets och territoriets skull i EUropa.584  

I föregående kapitel diskuterades hur den inre marknadens fria rörlighet 
motiverade gemensamma interna säkerhetsåtgärder585 för att kontrollera 
TLM och andra, såsom asylsökande och papperslösa migranter, som inte 
omfattades av den fria rörligheten. De sågs, med Peo Hansens ord, som 
den inre marknadens ”potentiella sabotörer”586 och gav upphov till såväl 
utåtriktade säkerhetsåtgärder och kontrollteknologier (yttre gränskontroll, 
säkra tredjeländer, visumpolitik, transportöransvar) som inåtriktade (inre 
utlänningskontroll, SIS). I och med området med frihet, säkerhet och rätt-
visa kom de nu att bli den individuella frihetens ”potentiella sabotörer”. 
Som jag visade ovan, talade handlingsplanen om att frihet är en fråga om 
att få leva i ett samhälle där lag och ordning råder. Myndigheternas roll 
handlade därför om att ”bekämpa och begränsa möjligheterna för dem 
som försöker undergräva eller missbruka denna frihet”.587 

Här flyttas alltså säkerhetens centrala referensobjekt588 från den inre 
marknaden till den laglydiga och fria medborgarens sårbarhet. Paradoxalt 

582 Op. cit., 2006, s. 85. 
583 Walker, Neil, 2004, “In Search of the Area of Freedom, Security and Justice: A 
Constitutional Odyssey”, i Walker, Neil (red.), Europe’s Area of Freedom, Security 
and Justice, Oxford: Oxford University Press.  
584 Lindahl, Hans, 2004, ”Finding a place for freedom, security and justice: the 
European Union’s claim to territorial unity”, European Law Review, Vol. 29, No. 
4, s. 461-484. 
585 Hansen, Peo, 2008, s. 63; Geddes, Andrew, 2000, s. 71. 
586 Hansen, Peo, 2000, s. 62 (min betoning).  
587 Europeiska unionens råd, 1998, s. 3. 
588 Enligt Köpenhamnsskolan; objektet som föreställs vara utsatt för hot. Se Buzan, 
Barry, Wæver, Ole & de Wilde, Jaap, 1998.  
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nog innebär målet att maximera den laglydiga medborgarens frihet inom 
det nya området ett alltmer organiserat system av säkerhetsåtgärder, för 
att övervaka och kontrollera rörlighet som identifierats som den fria rör-
lighetens och frihetens hot. Här explicitgörs hur friheten i EU är beroende 
av exkludering och kontroll av grupper, som inte kan anförtros med dessa 
friheter. Under den här processen refereras och bekräftas samtidigt ”fri-
hetsöverträdarnas” frihet; de ”missbrukar” och ”undergräver” frihet en-
ligt handlingsplanen. Inom ramen för en sådan logik kan de kontrollåt-
gärder som vidtas följaktligen förklaras som något som de själva bär an-
svar för, då de använder friheten på ett felaktigt sätt.  

Den här logiken har vi redan i tidigare kapitel sett gälla, inte bara grup-
pen ”illegala” migranter – även om det då kunde finnas ”förmildrande” 
formuleringar om arbetsgivares utnyttjande, som nu blir sällsynta – utan 
även de medborgare som sades vilja ”utnyttja” den fria rörligheten, i be-
märkelsen ”utnyttja” socialförsäkringen i andra medlemsstater. Vi åter-
kommer till hur denna logik expanderar längre fram när jag diskuterar det 
nya medborgarskapsdirektivet och kommissionens tal om var ”gränsen 
går mellan verklig användning och missbruk av gemenskapsrätten”.589 

Tammerfors- och Haagprogrammet 
Det första särskilda mötet i Europeiska rådet för att fastställa parametrar-
na för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa hölls i oktober 1999 
under det finländska ordförandeskapet i Tammerfors.590 Syftet med mötet 
var att ge riktlinjer till EU-lagstiftaren om de mål och intentioner som de 
politiska ledarna i EU hade för det nya området. I Tammerfors sattes ra-
men för ett femårigt program (1999-2004), Tammerforsprogrammet, som 
syftade till att fastställa den rätta ”balansen” mellan frihet, säkerhet och 
rättvisa. I Tammerfors lades även vikt vid att en tidsplan skulle etableras, 
den så kallade resultattavlan, vilken skulle fastställa tidsfrister och struk-
turera den politiska dagordningen.  

Tammerforsprogrammet beskrivs ibland som ett frihetsprogram, sär-
skilt när det ställs mot det efterföljande femåriga programmet, Haagpro-

589 EU-kommissionen, 2009b, Meddelande från Kommissionen till Europaparla-
mentet och Rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämp-
ning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars 
rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, 
KOM(2009) 313 slutlig, Bryssel den 2.7.2009, s. 17. 
590 Europeiska rådet, 1999, Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 oktober, 
Ordförandeskapets slutsatser, Bryssel, SN 200/99. 
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grammet.591 Men Tammerfors uppfattades även som ”ett mycket underligt 
toppmöte” där inga förberedande rapporter fanns tillgängliga, bara de 
sista slutsatserna från toppmötet.592 Under veckorna före toppmötet un-
derströk frivilligorganisationer att Tammerfors bör handla om frihet och 
rättvisa, inte bara om säkerhet, vilket verkar ha haft inverkan på EU le-
darna då den allra första slutsatsen från Tammerfors lyder: 

 

Den europeiska integrationen har från allra första början varit fast förank-
rad i ett gemensamt åtagande om frihet som grundar sig på mänskliga rät-
tigheter, demokratiska institutioner och rättstatsprincipen. Dessa gemen-
samma värden har visat sig vara nödvändiga för att säkra freden och ut-
veckla välståndet i Europeiska unionen. De kommer även att utgöra en 
hörnsten i den utvidgade unionen.593  

 

Den andra kritiken, om att inga förberedande rapporter inför toppmö-
tet fanns tillgängliga för det civila samhället, och därmed innebar en bris-
tande demokratisk insyn, nämndes inte. Däremot står följande att läsa i 
slutsatserna från mötet: 

 

Området med frihet, säkerhet och rättvisa bör vara grundat på principerna 
om insyn och demokratisk kontroll. Vi måste utveckla en öppen dialog med 
det civila samhället om målen och principerna för detta område.594 

 

Målet med dialogen var dock inte att ge det civila samhället bättre möjlig-
heter till inflytande i beslutsprocessen, utan syftet var ”att i högre grad få 
medborgarnas godkännande och stöd”.595 Demokrati handlade därmed 
inte om att göra det möjligt för medborgarna och det civila samhället att 

591 Europeiska rådet, 2004, Europeiska rådet i Bryssel den 4-5 november 2004, 
Ordförandeskapets slutsatser, Bilaga 1, Haagprogrammet för stärkt frihet, säker-
het och rättvisa i Europeiska unionen, 14292/1/04 Rev 1, Bryssel den 4-5 novem-
ber 2004. 
592 Statewatch, 2003, “The story of Tampere: an undemocratic process excluding 
the civil society”, Statewatch briefing, september 2003.  
593 Europeiska rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 1.  
594 Europeiska rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 7.  
595 Ibid. 
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aktivt delta i beslutsfattandet, utan istället om att formulera politik på ett 
sådant sätt att passiva medborgare ”godkänner” och ”stödjer” det som 
görs i deras namn.596 Här genljuder den idé om tillhörighet som samtycke 
som karaktäriserat EU:s medborgarskapande sedan 70-talet och som dis-
kuterades i kapitel 3 och 4.  

I Tammerforsprogrammet förklaras att syftet med området är ”att ga-
rantera att alla under säkra och rättvisa förhållanden kan komma i åtnju-
tande av frihet, som omfattar rätten till fri rörlighet inom hela unionen”. 
Man säger att friheten dock inte ska betraktas som ett privilegium uteslu-
tande för EU-medborgarna. Men förtydligar att detta kräver att EU ”utar-
betar en gemensam politik för asylfrågor och invandring” som ”beaktar 
nödvändigheten av en konskevent kontroll” för att stoppa olaglig invand-
ring.597 Vad gäller TLM var Tammerforsprogrammet tydlig med att de 
”som lagligen vistas i unionen” skulle, genom en bättre integrering, få en 
förmånligare status. Deras ställning skulle ”tillnärmas den som medlems-
staternas medborgare åtnjuter” och ”beviljas en uppsättning enhetliga 
rättigheter som ligger så nära EU-medborgarnas rättigheter som möj-
ligt”.598 Ledorden här var just “nära” och “jämförbara”, istället för 
“samma” och ”lika”, liksom verbet ”bör” istället för ”skall”.  

Om Tammerfors kan betraktas som ett frihetsprogram eller inte beror 
på om man utgår ifrån vad som står i slutsatserna, eller ifrån vad som 
uppnåddes under programmets femåriga löptid (1999-2004). Från offici-
ellt håll betonades programmets frihetsaspekter och inte minst nyheten att 
TLM nu blev potentiella rättighetsbärare i EU. Men detta måste dock 
ställas mot alla formuleringar om ”kriminella och olaglig invandring”, 
”hot”, ”olagliga invandrare” och ”missbruk av asylrätten” i program-
met.599 När det gällde arbetet för att motverka alla dessa ”säkerhetspro-
blem” var det inte något som bör göras utan ”något som absolut skall 
göras med högsta prioritet”.  

Om man ser till utvecklingen av lagstiftning inom politikområdet före 
Haagprogrammet, visar den på svårigheterna att göra framsteg rörande 
asylpolitik och rättigheter för tredjelandsmedborgare. En låg nivå av kon-
vergens och progression mot ”frihetsaspekter” inom politikområdet gör 

596 Statewatch, 2003. 
597 Europeiska Rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 2-3 (min beto-
ning).  
598 Europeiska Rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 18 och 21.  
599 Statewatch, 2003.  
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sig gällande, när man tittar på hur utvecklingen av Tammerfors resultat-
tavla såg ut.600 Jag diskuterar mer i detalj längre fram utvecklingen och 
vissa rättsakter, såsom rörlighets- eller medborgarskapsdirektivet,601 som 
antogs under Tammerforsprogrammet.602 

Jag vill dock redan nu ta upp en fråga som avgjordes under den här pe-
rioden för kritisk diskussion. I både kommissionens rapport om framste-
gen som gjorts under Tammerforsprogrammet och det efterföljande 
Haagprogrammet lyfts just medborgarskapsdirektivet fram som ett exem-
pel på ökad frihet och förstärkande av unionsmedborgarskapet. Kommiss-
ionen förklarar att medborgarnas rätt till fri rörlighet ”skall garanteras 
fullt ut”.603 Som nämndes tidigare, sades syftet med Tammerforspro-
grammet vara att ”garantera att alla under säkra och rättvisa förhållanden 
kan komma i åtnjutande av frihet, som omfattar rätten till fri rörlighet 
inom hela unionen” och att ”denna frihet bör dock inte betraktas som ett 
privilegium uteslutande för unionens medborgare”.604 Haagprogrammet 
proklamerar att ”rätten för alla EU-medborgare att röra och bosätta sig 

600 EU-kommissionen, 2004c, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa: Resultat från 
Tammerforsprogrammet och framtida inriktning, KOM(2004) 401 slutlig, Bryssel, 
2.6.2004; EU-kommissionen, 2004d, The Area of Freedom, Security and Justice: 
Assessment of the Tampere programme and future orientations – List of the most 
importants instruments adopted, Commission staff working paper, SEC(2004) 
680, Brussels, 2.6.2004.  
601 Benämningen på svenska är rörlighetsdirektivet, men på engelska är det ”citi-
zenship directive”. Det är talande att rörlighet och medborgarskap här blir sy-
nomymer. I resten av texten väljer jag att tala om medborgarskapsdirektivet.  
602 Europeiska unionens råd, 2003a, Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 sep-
tember 2003 om rätt till familjeåterförening, Europeiska unionens officiella tid-
ning, L 251, 03.10.2003, s. 12-18; Europeiska unionens råd, 2003b, Rådets direk-
tiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmed-
borgares ställning, Europeiska unionens officiella tidning, L 016, 23.01.2004, s. 
44-53; Europaparlamentet & rådet, 2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemed-
lemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 
och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direkti-
ven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, Europeiska unionens officiella tidning, 
L 158, 30.04.2004, s. 77-123. 
603 EU-kommissionen, 2004c, s. 8.  
604 Europeiska rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 2-3 (min beto-
ning). 
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fritt på medlemsstaternas territorium är den centrala rättigheten vid med-
borgarskap i unionen”.605 Denna rätt, säger man vidare, kommer att stär-
kas av medborgarskapsdirektivet. Kommissionen förklarar också att man 
”kommer att fortsätta sina insatser mot diskriminering i alla dess for-
mer.”606 I ljuset av östutvidgningen som ägde rum vid samma tidpunkt, 
blir alla dessa officiella ställningstaganden märkliga. Kommissionen skri-
ver: 

 

Genom utvidgningen kommer antalet unionsmedborgare som vill åtnjuta 
fördelarna med att bo och röra sig inom ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa att öka. Stränga gemensamma säkerhets- och rättvisenormer 
kommer att bidra till en allmän höjning av säkerhetsnivån överallt inom 
territoriet.607 

 

Häri ligger problemet. Utvidgningen 2004, den största sedan unions-
medborgarskapet instiftades i Maastrichfördraget, föranledde att det blev 
ett EU-medborgarskap med en så kallad ”variabel geometri” när det gäller 
medborgarnas rätt att röra sig och bosätta sig fritt; det var inte alla med-
borgare som hade den möjligheten, så som Haagprogrammet påstod. Istäl-
let skapade 2003 års anslutningsfördrag en ny, andra klassens EU-
medborgarkategori genom övergångsreglerna.608 Tammerforsprogrammet 
talar om att fri rörlighet inte ska vara ett privilegium enbart för EU-
medborgare, men kort därefter blir det ett privilegium enbart för vissa EU-
medborgare, det vill säga medborgare i de gamla medlemsstaterna. 

De framsteg som gjordes före Haagprogrammet tycks i väldigt stor ut-
sträckning handla om ett gemensamt fokus på ”kampen” mot den ”olag-
liga” migrationen. Detta ledde till en väldigt säkerhetsorienterad politik 
som i mångt och mycket hade negativa effekter på den interna samman-

605 Europeiska rådet, 2004, s. 10 (min betoning). 
606 EU-kommissionen, 2005b, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet, Haagprogrammet: Tio prioriteringar för de fem kommande 
åren. Partnerskap för förnyelse i EU när det gäller frihet, säkerhet och rättvisa, 
KOM(2005) 184 slutlig, Bryssel 10.05.2005, s. 7. 
607 EU-kommissionen, 2004c, s. 5 (betoning i original).  
608 Carrera, Segio & Turnann, Andrew, 2004, “Towards the Free movement of 
Workers in an Enlarged EU?”, CEPS Commentary, Brussels: Centre for European 
Policy Studies. 
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hållningen i de europeiska samhällena. Minoritetsgrupper fick inte se sina 
rättigheter utökas på ett påtagligt sätt utan fick snarare uppleva att de blev 
föremål för överdriven uppmärksamhet från de institutioner som ansvarar 
för säkerhet.609  

Tammerfors sades vilja fastställa den rätta balansen mellan frihet och 
säkerhet, vilket redan före terrorattackerna i USA 2011 framstod som en 
omskrivning för säkerhet i frihetens namn. Efter den 11:e september 2001 
blev balansfrågan sekundär. Frågor om att förstärka kontroll av personer 
och deras aktiviteter, liksom förbättrad övervakning, kom att helt 
överskugga frihetsaspekterna såsom medborgerliga rättigheter, rättigheter 
för TLM, processuella rättigheter för misstänkta och även behandling av 
asylärenden. Säkerhetsmotiven blev helt dominerande; de beslut som togs 
av rådet under tiden precis efter 11:e september var i huvudsak ett säker-
hetspaket med samarbete kring olika brottsbekämpande och straffrättsliga 
åtgärder. Säkerhetsmotiven i den andra pelaren (GUSP) kom att sprida sig 
till områden som hörde till rättsliga och inrikes frågor, vilka sträckte sig 
bortom strikt terrorismbekämpning.610 Till exempel uppmanades kom-
missionen, i punkt 29 i de slutsatser som antogs av rådet den 20:e septem-
ber 2001, att skyndsamt undersöka sambandet mellan att garantera den 
interna säkerheten och att uppfylla internationella skyldigheter och in-
strument.611 I praktiken förordades då en omprövning av asyl- och flyk-
tingfrågor, dessas garantier och förfaranden, i ljuset av terrorismhotet. 

Valframgångarna för extremhögern i medlemsstaterna under 2002 drev 
även på denna utveckling. Medlemsstaterna hade lättare att finna en ge-
mensam grund för samarbete om restriktiva och repressiva åtgärder och 
var långsamma, för att inte säga motvilliga, att främja TLM:s rättighet-
er.612 Vid toppmötet 2002 i Sevilla var den invandringsrelaterade politiska 
utvecklingen främst inriktad på kampen mot ”olaglig invandring”, männi-
skohandel, människosmuggling samt förbättrandet av gränskontroller och 

609 Apap, Joanna & Anderson, Malcom, 2002a, Striking a balance between free-
dom, security and justice in an enlarged European Union, Brussels: Centre for 
European Policy Studies, s. 78. 
610 Ibid.; Apap, Joanna & Anderson, Malcom, 2002b, “Changing conceptions of 
security and their implications for EU Justice and Home Affairs cooperation”, 
CEPS Policy Brief, No. 26, Brussels: Centre for European Policy Studies. 
611 Europeiska unionens råd, 2001, Conclusions adopted by the Council (Justice 
and Home Affairs), Council document SN 3926/6/01 REV 6, Bryssel, 20 septem-
ber 2001.  
612 Maas, Willem, 2008. 
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säkerhet.613 Lagstiftning som begränsade, snarare än förstärkte rättigheter 
kom således att dominera rådets dagordning tämligen fort efter Tammer-
fors. Som svar på kritiken mot det som kommissionen beskrev som ett 
snabbt och effektivt agerande när situation så kräver, förklarades att kriti-
ken till trots grundades den europeiska integrationen på ”ett rigoröst 
skydd av de grundläggande rättigheterna”. Därefter kom rättfärdigandet, 
att det var för att dessa rättigheter skulle kunna utövas fullt ut som union-
en måste kunna garantera en hög säkerhetsnivå.614 

När det nya femåriga Haagprogrammet (2004-2009) lanserades under 
det nederländska ordförandeskapet, och sedermera antogs vid toppmötet i 
Bryssel 4-5 november 2004, var tonen helt annorlunda i jämförelse med 
hur det lät när Tammerforsprogrammet hade sjösatts. Som utgångspunkt 
figurerade inte längre rättsstaten som ett kärnvärde utan mer tvetydigt 
förklarades politiken vara ett svar på ”en central angelägenhet för männi-
skor i de stater som förenats i unionen”.615 Säkerhet intog den centrala 
platsen i programmet: 

 

Frågan om Europeiska unionens och dess medlemsstaters säkerhet har fått 
ny aktualitet, särskilt mot bakgrund av terroristattackerna i Förenta stater-
na den 11 september 2001 och i Madrid 11 mars 2004. Europas medbor-
gare förväntar sig med rätta att Europeiska unionen, samtidigt som den sä-
kerställer respekten för grundläggande fri- och rättigheter, skall använda en 
effektivare, gemensam strategi mot gränsöverskridande problem, som olag-
lig migration [...]. Särskilt när det gäller säkerheten, har samordning och 
samstämmighet mellan den inre och den yttre dimensionen växt i betydelse 
och behöver fullföljas på ett kraftfullt sätt.616 

 

Precis som i handlingsplanen, men nu med mer kraft, skulle EU leverera 
säkerhet för att medborgarna förväntade sig det med rätta, enligt logiken 
om att ju mer säkerhet, desto närmare blir unionen sina medborgare. Den 

613 Europeiska rådet, 2002, Europeiska rådet i Sevilla 21-22 juni 2002, Ordföran-
deskapets slutsatser, 13463/02, Bryssel den 24 oktober 2002, s. 7-10. 
614 EU-kommissionen, 2004c, s. 4 (betoning i original). 

615 Europeiska rådet, 2004, s. 7. 
616 Ibid.  
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här logiken utgår från idén om att statens säkerhet föregår individens fri-
het.617 

Haagprogrammet är uppdelat i en inledning, allmänna riktlinjer och 
särskilda riktlinjer, som i sin tur sorterades in under rubrikerna ”ökad 
frihet”, ”stärkt säkerhet”, ”stärkt rättvisa” och avslutas med en kort text 
om ”yttre förbindelser”. Denna uppdelning ger intrycket av en jämvikt, 
där till och med delen ”ökad frihet” var programmets längsta del. Men 
när man granskar själva innehållet och formuleringarna under rubriken 
”ökad frihet”, framstår det som en felaktig rubricering. Avsnittet inbegri-
per nämligen en uppsjö av säkerhetsrelaterade åtgärder. Det är nämligen 
under denna rubrik som programmet väljer att lägga frågor om återsän-
dandepolitik, gränskontroller, kampen mot ”olaglig” invandring, visum-
politik, biometri och informationssystem. Att Haagprogrammet inleds 
med en förklaring om ”att frihet, rättvisa, kontroll av de yttre gränserna, 
inre säkerhet och förebyggande av terrorism” hädanefter bör ”anses vara 
odelbara inom unionen i sin helhet” är mycket talande för hur säkerhet 
förökar sig på de andra principernas bekostnad, och just hur ”odelbart” 
frihet verkar vara från kontroll. 

Den frihet vi finner under ”ökad frihet” i Haagprogrammet blir liktydig 
med fri rörlighet inom Schengenområdet och med jämlikhet mellan EU-
medborgare när de befinner sig i andra medlemsstater.618 Det handlar om 
att ”ge EU-medborgarna möjlighet att röra sig inom Europeiska unionen 
på liknande villkor som medborgare i en medlemsstat som flyttar eller 
byter bostad i sitt eget land.”619 Men denna frihet, som möjliggör och 
fastställer rättigheterna för vissa rörliga medborgare, är inte samma frihet 
för andra rörliga medborgare, såsom de nya EU-medborgarna, och erbju-
der i praktiken inget till de medborgare som inte är rörliga.  

Didier Bigo menar att det Haagprogrammet förmedlar är ett krig för en 
sorts frihet, ett krig mot hot och rädsla, där frihet ses som en rättighet som 
skyddas av stater och inte som en förmåga att agera. Han understryker att 

617 Balzacq, Thierry & Carrera, Sergio, 2006, “The Hague Programme: The Long 
Road to Freedom, Security and Justice”, i Balzacq, Thierry & Carrera, Sergio 
(red.), Security Versus Freedom? A Challenge for Europe’s Future, Aldershot: 
Ashgate, s. 5. 
618 Bigo, Didier, 2006,”Liberty, whose Liberty? The Hague Programme and the 
Conception of Freedom”, i Balzacq, Thierry & Carrera, Sergio (red.), Security 
Versus Freedom? A Challenge for Europe’s Future, Aldershot: Ashgate, s. 36. 
619 Europeiska rådet, 2004, s. 10. 
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denna tolkning av frihet kan undergräva frihet, då varje form av frihet 
definieras av sina gränser och sin antagonism med andra friheter och and-
ras frihet.620 Det blir då logiskt att kontroll och övervakning hamnar un-
der ”ökad frihet”. Frihet blir ett verktyg för att öka säkerhet på samma 
sätt som ”säkerhet är ett sätt att uppnå frihet”,621 eller ”frihetsmålet kan 
aldrig till fullo förverkligas om inte människorna kan känna trygghet och 
säkerhet”.622 Frihet och säkerhet flyter så mycket in i varandra i Haagpro-
grammet att det till slut blir svårt att hålla reda på vad som är vad, eller 
som kommissionen beskriver det i sin handlingsplan för att genomföra 
Haagprogrammets ”ökad frihet”:  

Det är värt att notera att begreppet frihet omfattar alla delar av denna 
handlingsplan. I detta dokument har ’frihet’ den speciella betydelse som av-
ses i Haagprogrammet.623 

 

Det (o)säkra hemmet: att tämja de (o)tämjbara eller en rörlig-
hetsregim för de ständigt rörliga? 
Det finns betydande forskning som analyserat utvecklingen av migrations-
politiken och den starka säkerhetsinriktning som ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa innebar. En process som oftast dateras till Scheng-
enavtalet, men som med Amsterdamfördraget nu tar sig från den mellan-
statliga domänen in i centrum av EU som politiskt projekt. Eller som 
kommissionen uttrycker det: 

 
Frihet, säkerhet och rättvisa är centrala värden som tillhör de viktigaste de-
larna av den europeiska samhällsmodellen. […] Att utveckla denna dimens-

620 Bigo, Didier, 2006, s. 36. 
621 Vitorino, António, Kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet 
1999-2004, http://europa.eu.int/comm (hämtad den 13.01.2005). Ett liknande 
uttalande finns även i en debatt om EU-medborgarnas frihet och säkerhet, Euro-
paparlamentet 4 maj 2004, http://www.europarl.europa.eu (hämtad 17.05.2013). 
622 Europeiska unionens råd, 1998, punkt 9, s. 3. 
623 EU-kommissionen, 2005b, s, 4, not 3 (min betoning).  
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ion i EU är därför den nya integrationsfrågan. Ett verkligt område med fri-
het, säkerhet och rättvisa är en nödvändig förutsättning för EU [...].624  

Det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa utgör med andra 
ord en garanti för de demokratiska principerna och respekten för de 
mänskliga rättigheterna.625 

 

Jag har i föregående kapitel visat på hur denna process kunde skönjas 
redan före Schengen, det vill säga hur frihet, förstått som fri rörlighet, 
ända sedan Romförhandlingarna har uppfattats som en potentiell säker-
hetsrisk. Det vore därför mer adekvat att tala om kontinuitet och föränd-
ring snarare än brott och nydaning. Utifrån diskussionen jag fört i tidigare 
kapitel innebar ett område med frihet, säkerhet och rättvisa inte något 
avgörande skifte i sig, utan snarare en fortsatt bortträngning av andra 
politiska vägar varigenom politikområdets flytt, från den mellanstatliga 
sfären till den överstatliga, inte kom att påverka det politiska innehållet. 
Något som många, inte minst flyktingorganisationer, hade hoppats på.  

Men ett område med frihet, säkerhet och rättvisa kan eventuellt inte 
heller bara beskrivas som en förlängning av redan tidigare existerande 
politik. Detta blir tydligt när man fokuserar på medborgarskapandepoliti-
ken i förhållande till innebörden som ges frihet och säkerhet. Eller så 
borde vi snarare se Amsterdamfördraget och dess medborgarskapande 
som en ny tappning av Romfördragets koloniala logik. 

Domopolitics 
William Walters väljer att beskriva denna ”nya” styrning med termen 
Schengenland;626 Didier Bigo kallar den för ”homeland security”.627 Jag 
föredrar termen domopolitics, som Walters använt i ett annat samman-
hang628, då den bättre beskriver 2000-talets rörlighetsregim i EU. Men 

624 EU-kommissionen, 2004a, Kommissionens meddelande till Rådet och Europa-
parlamentet, Bygga en gemensam framtid: Politiska utmaningar och budgetmedel i 
ett utvidgat EU 2007–2013, KOM(2004) 101 slutlig, Bryssel 10.2.2004, s. 19. 
625 EU-kommissionen, 2002a, Kommissionens meddelande, Ett projekt för Europe-
iska unionen, KOM(2002) 247 slutlig, Bryssel 22.5.2002, s. 9. 
626 Walters, William, 2002. 
627 Bigo, Didier, 2006, s. 37. 
628 Walters, William, 2004, ”Secure Borders, Safe Haven, Domopolitics”, Citizen-
ship Studies, Vol. 8, No. 3, s. 237-260. 

MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  193 
  

                                                      



precis som Barry Hindess är jag inte säker på huruvida domopolitics verk-
ligen är något nytt, eller om domopolitics inte har en längre historia som 
sträcker sig bakåt i tiden.629 Här skulle jag snarare tala om de spår vi kan 
se av kolonialismens interna ambivalens och medförande rörlighetsregle-
ring som diskuterades i kapitel 2.630  

Det latinska ordet domus betyder hus/hem och var namnet på de hus 
som överklassen bodde i under den romerska republiken; som verb – 
domo – betyder det tämja/domesticera och erövra. Domopolitics beskriver 
en styrning där vårt hem blir ”en plats som ska skyddas för att dess skat-
ter (vår egendom) är värdefull och önskas av andra.”631 Frihet förstås då, 
som i Haagprogrammet, som skapandet av ett säkert område med inne-
börden ”ett hem utan objudna gäster”. Eller som Bigo beskriver det: ”fri-
het reduceras till en plats som ska skyddas och en plats under hot”.632 
Domopolitics innebär en förändring av relationerna mellan medborgar-
skap, styre och område/territorium och i botten ligger den länk som eta-
bleras mellan hem och säkerhet.633 Medborgarna appelleras som sårbara, 
vars frihet är hotad av dem som ”missbrukar” friheten. Bigo pekar på att 
frihet förstås, i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som en unik 
kapacitet som måste garanteras och som är ett privilegium för medborgar-
na tillhörande detta område. På det sättet anspelas också på den positiva 
bilden av hemmet; vi har något som andra inte har, vi har ”frihet”. Jag 
menar att denna aspekt är viktig, eftersom den både indirekt legitimerar 
den förda politiken, oavsett om det gäller den fria rörlighetens brister eller 
nedmontering av just den frihet som de andra sägs vilja utnyttja, i form av 
reducerad välfärd och rigorös övervakning. Dessutom omdirigeras det 
politiska samtalet bort från frihetens inskränkningar genom talet om att 
”vi ju har något som alla andra vill ha”. När ”stärkt frihet” på detta sätt 
likställs med skydd mot andra, med säkerhet och förstärkta gränser blir 
det myndigheternas roll att säkra området, att skydda, övervaka och kon-
trollera människors frihet/rörlighet.  

629 Hindess, Barry, 2004a, s. 310f.  
630 Det handlar om konflikten mellan det europeiska koloniala begäret att expan-
dera genom införlivandet av främmande länder och folk, och önskan att producera 
och skydda en konsekvent, sammanhängande och relativt homogen nationell ge-
menskap genom att utesluta dessa samma främmande länder och folk. 
631 Walters, William, 2004, s. 241. 
632 Bigo, Didier, 2006, s. 41. 
633 Walters, William, 2004, s. 241. 
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Men den här kriminologiska logiken634 – som formuleras inom ramen 
för detta politikområde med utsagor om ”nödvändigheten av en konse-
kvent kontroll av de yttre gränserna för att stoppa olaglig invandring och 
bekämpa dem som organiserar denna”,635 och att ”människor har rätt att 
förvänta sig att unionen tar itu med det hot mot deras frihet och lagliga 
rättigheter som den grova brottsligheten utgör”636 – har också den förde-
len att den svarar mot ett specifikt och påträngande EUropeiskt behov, 
nämligen av legitimitet. Genom att använda ett liknande språkbruk kan 
EU framstå som beslutsamt och relevant för en annars missnöjd och från-
vänd allmänhet och härigenom anta rollen som den beskyddande unionen. 
EU tar på sig rollen som medborgarnas väktare när de möter de faror som 
den mobila och snabbt föränderliga och globaliserade världen medför.637  

Så som (o)säkerheten formuleras inom ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa hänger den tätt samman med temat rörlighet, något vi sett 
sedan Romförhandlingarna men som nu totalt dominerar. Det handlar om 
den hotfulla mobiliteten och förekomsten av icke önskvärda kroppar som 
överträtt gränserna för området som, vilket vi sett sedan Schengenför-
handlingarna, paradoxalt nog även uppfattas och förklaras vara ett resul-
tat av EU:s just gränslösa område. Samtidigt är (o)säkerheten kopplad till 
kriminalitet, aktiviteter ”utanför” lagen, där man överträder vårt sätt att 
leva, utnyttjar vår frihet och med andra ord omvandlar vårt hem till en 
slags riskzon. Bigo skildrar detta som tendensen hos en liberalism vid sina 
gränser, eller det han kallar för illiberalism, som utgår ifrån två missför-
stånd. Det första är tanken att säkerhet är en frihet och den första frihet-
en. Det andra är tron att den personliga säkerheten är den kollektiva sä-
kerheten och som sådan statens säkerhet.638 

Det finns även andra aspekter som gör det lämpligt att tala om ett om-
råde med frihet, säkerhet och rättvisa i termer av domopolitics istället för 
”Fort Europa”, Schengenland eller ”Homeland security”. Detta av den 
enkla anledningen att de senare mer entydigt för tankarna till stationära 
murar. Som nämnts betyder domo även underkuva och erövring, med 
innebörden att vilja tämja de krafter som hotar hemmets helgd. Domopo-
litics – att skydda hemmet – innebär således inte entydigt att bygga murar 

634 Garland, David, 2001; Sayad, Adelmalek, 1999; Aliverti, Ana, 2013. 
635 Europeiska Rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 3. 
636 Op. cit., punkt 6. 
637 Kostakopoulou, Theodora, 2000, s. 510. 
638 Bigo, Didier, 2006, s. 42. 
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och upprätta övervakningssystem, utan inbegriper även benägenheten att 
rikta sig utåt, bortom det egna hemmet, så som uttrycks i ”den externa 
dimensionen av asyl och migration” med ”partnerskap med ursprungslän-
der och ursprungsregioner”, ”stöd till kapacitetsbyggande i fråga om nat-
ionella asylsystem och gränskontroll” för transitländer samt ”återtagan-
depolitik”.639 Strävan att tämja den här (o)säkerheten, som mobilitet och 
rörlighet skapar, kan ta sig olika uttryck. Walters beskriver det som en 
särskild form av rörlighetspolitik som söker skapa: 

 

[…] systems capable of utilizing mobilities, tapping their energies and in 
certain cases deploying them against the sedentary and ossified elements 
within society; not a generalized immobilization, but a strategic application 
of immobility to specific cases coupled with the production of (certain 
kinds of) mobility.640 

 

Kanske är det så vi ska förstå EU:s policyrubriker om ”hantering av mi-
grationsströmmar: fastställande av en balanserad strategi”641 samt ”laglig 
migration och kampen mot olaglig sysselsättning”,642 med tillhörande 
formuleringar om att ”laglig migration kommer ha en stor betydelse för 
att stärka den kunskapsbaserade ekonomin i Europa och främja ekono-
misk utveckling och på så sätt bidra till genomförandet av Lissabonstrate-
gin”.643 Detta förklaras handla om att: 

 

Definiera ett balanserat sätt att förhålla sig till hantering av migration ge-
nom att utveckla en gemensam invandringspolitik som för upp frågan om 
legal invandring på EU-nivå och samtidigt stärker kampen mot olaglig in-
vandring.644 

 
 

639 Europeiska rådet, 2004.  
640 Walters, William, 2004, s. 248. 
641 EU-kommissionen, 2005b, s. 6. 
642 Europeiska rådet, 2004 Haagprogrammet, s. 12. 
643 Ibid. 
644 EU-kommissionen, 2005b, s. 6. 
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Vidare handlade det om att: 
 

[H]antera strömmarna av personer vid de yttre gränserna effektivt för att 
säkerställa, å ena sidan, en hög nivå på skyddet vid de yttre gränserna med 
avseende på medlemsstaternas inre säkerhet och, å andra sidan, en smidig 
passage av gränserna för hederliga resenärer.645 

 

Den flexibla rörligheten  
Ett år efter Tammerforsmötet initierades Lissabonstrategin, som var ett 
tioårigt program (2000-2010) med målet att till 2010 göra EU till ”värl-
dens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade eko-
nomi”.646 I tidigare kapitel diskuterades Delors tredje väg och hur det 
EUropeiska medborgarskapandet tar form i intersektionen mellan ett nyli-
beralt fokus på en inre marknad och en kommunitaristisk syn på kulturell 
gemenskap och social sammanhållning. Kopplat till detta visar Ruth Levi-
tas hur innebörden av begreppet social exkludering förändrades efter 
Maastricht där tonvikten nu lades på betalt arbete som ett villkor för den 
sociala sammanhållningen.647 Det handlar om att förena ekonomisk effek-
tivitet med social sammanhållning. Effektivitet blir liktydigt med avregle-
ring och minskade utgifter för välfärdsstaten, medan social sammanhåll-
ning beskrivs som inkludering genom lönearbete och solidaritet skapad av 
civilsamhällets insatser utanför statens försorg. Social solidaritet handlar 
inte längre om fördelningspolitik utan blir istället ett medel för att minska 
de sociala utgifterna.  

Med Lissabonstrategin förstärks detta; här talas om ”modernisering av 
den europeiska sociala modellen”, vilket ska ske genom att skapa en flexi-
bel arbetsmarknad, det vill säga utan ”rigida” regleringar såsom kollektiv-

645 EU-kommissionen, 2005a, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet om inrättandet av ett ramprogram för solidaritet och hantering 
av migrationsströmmar för perioden 2007-2013, KOM(2005) 123 slutlig, Bryssel 
6.4.2005, s. 4 (min betoning). 
646 Europeiska rådet, 2000, Europeiska rådet i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, 
Ordförandeskapets slutsatser. 
647 Levitas, Ruth, 1998, The Inclusive Society. Social Exclusion and New Labour, 
Basingstoke och London: Macmillan Press. Se även Schierup, Carl-Ulrik, Hansen, 
Peo & Castles, Stephen, 2006, Migration, Citizenship, and the European Welfare 
State: A European Dilemma, Oxford: Oxford University Press.  
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avtal och höga ersättningsnivåer. Detta ska leda till mer ”betalt” arbete 
som i sin tur är en garant mot social exkludering.648 Med Peo Hansens 
sammanfattande ord är ”flexibilitet och inklusivitet därför två sidor av 
samma mynt i Lissabonstrategin, och som universallösning på den väx-
ande sociala exklusionen i EU ordineras det betalda arbetet”, som ska 
uppnås bland annat via en utökad servicesektor.649 Lissabonstrategins 
ekonomisk-politiska målsättningar, det vill säga de marknadsliberala mål-
sättningarna och deras inverkan och koppling till den migrationspolitiska 
utvecklingen, har studerats ingående av andra.650 Jag vill här lyfta fram 
några av de aspekter som är relevanta för avhandlingens fokus i stort och 
för den domopolitiska styrningen specifikt. 

Först och främst innebar Lissabonstrategin att kommissionen deklare-
rade att ”noll invandringens” tid, beträffande arbetskraftsinvandring från 
länder utanför OECD, nu var över. Detta var således en stor förändring i 
förhållande till den tidigare migrationspolitiska diskursen som gällt från 
70-talet och framåt. Det går inte att nog understryka vilken stor diskurs-
ändring detta innebar, samtidigt som vi också måste vara uppmärksamma 
på hur detta medförde policy-konflikter som inte minst kommissionen 
sökte att överbrygga. För att nå Lissabonstrategins mål krävdes, som vi 
såg i Haagprogrammet, att den lagliga arbetskraftsmigrationen kraftigt 
ökade. Med kommissionens ord: 

  

För att kunna dra fördelar av hela världens mänskliga kapital och utnyttja 
dess kunskapsresurser kommer kommissionen att arbeta på en gemensam 
ram för att hantera ekonomisk migration på EU-nivå.651 

 

648 Hansen, Peo, 2008, s. 111f. 
649 Op. cit., s. 112.  
650 Se till exempel Schierup, Carl-Ulrich, Hansen, Peo & Castles, Stephen, 2006; 
Hager, Sandy Brian, 2008, “’New Europeans’ for the ‘New European Economy’: 
Citizenship and the Lisbon Agenda”, i Apeldoorn, Bastiaan van, Drahokoupil, Jan 
& Horn, Laura (red.), Contradictions and limits of neoliberal European govern-
ance: from Lisbon to Lisbon, Basingstoke: Palgrave Macmillan; Hansen, Peo & 
Hager, Sandy Brian, 2010.  
651 EU-kommissionen, 2005d, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet, Gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning: gemen-
skapens Lissabonprogram, KOM(2005) 330 slutlig, Bryssel den 20.07.2005, s. 10. 
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Kommissionen underströk att invandringen berikar samhället genom att 
medverka till entreprenörskap, mångfald och innovation, och genom att 
den har en positiv ekonomisk inverkan på sysselsättning och tillväxt, ef-
tersom den ökar arbetskraftsutbudet.652 Det gällde att få hit de migranter 
som på bästa sätt skulle kunna bidra till EU:s ekonomiska tillväxt och 
åldrande befolkning under en tid av ekonomisk omställning och globali-
sering. Dessa värdefulla tredjelandsmedborgare var de som skulle kunna 
bidra mest till att nå en balans mellan utbud och efterfrågan på arbets-
marknaden, det vill säga de som tack vare sina kvalifikationer, erfarenhet-
er, anlag och färdigheter var tillräckligt anpassningsbara till ett flexibelt 
arbetsliv.653 Viktigt var ”att göra EU attraktivt för en kategori arbetsta-
gare som i allt högre grad efterfrågas.”654 Men det handlade också om att 
göra EU-medborgarna positivt inställda till den nya arbetskraftsinvand-
ringen. 

Men när kommissionen ganska snart efter Tammerforsprogrammet 
proklamerade att noll-invandringens tid var förbi, på grund av den demo-
grafiska utvecklingen i EU, behövde man paradoxalt nog motarbeta sin 
egen tidigare hållning i frågan. Nu var det inte så kommissionen fram-
ställde det utan istället förklarades EU-medborgarnas ”inställning” till 
migration vara ett problem som måste lösas. I sitt meddelande till Europa-
parlamentet och rådet om att det nu krävdes en ny ”proaktiv” syn på 
invandringspolitik förklarade kommissionen att: 

  

[I]nvandringspolitiken måste kunna ge svar på de svåra politiska debatter 
som äger rum i vissa länder, och kräver ett starkt politiskt ledarskap för att 
kunna påverka den allmänna opinionen.655  

 

652 EU-kommissionen, 2000b, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet om en invandringspolitik för gemenskapen, KOM(2000) 757 
slutlig, Bryssel den 22.11.2000; EU-kommissionen, 2003, Kommissionens med-
delande till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala 
Kommittén och Regionkommittén, Om invandring, integration och sysselsättning, 
KOM(2003) 336 slutlig, Bryssel den 3.6.2003. 
653 EU-kommissionen, 2003, s. 14f. 
654 Europeiska unionens råd, 2007, Pressmeddelande, 2837:e mötet i rådet, Syssel-
sättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, 16139/07, 
Bryssel den 5-6 december 2007, s. 20. 
655 EU-kommissionen, 2000b, s. 15. 
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Detta ska uppnås genom: 

 

[…] att understryka fördelarna med invandring och kulturell mångfald, och 
när man kommenterar frågor som gäller invandring och asyl skall man 
undvika att uttrycka sig på ett sätt som kan underblåsa rasism eller öka 
spänningarna mellan grupper i samhället.656  

 

Samtidigt sade kommissionen motsägelsefullt att det nya systemet, föru-
tom arbetsmarknadens behov, även måste beakta faktorer såsom allmän-
hetetens inställning till fler arbetskraftsinvandrare i landet. Det var även 
viktigt att ta hänsyn till de resurser som finns för mottagande och integrat-
ion och, inte minst, arbetskraftsinvandrares möjligheter till social och 
kulturell anpassning.657  

Men om nu EU:s demografiska utveckling, möjligheterna att främja 
EU:s ekonomiska tillväxt och genomförandet av Lissabonstrategin förut-
sätter en stor arbetskraftsinvandring, måste man ställa sig frågan om det 
verkligen är allmänhetens inställning som är det största hindret? Peo Han-
sen anför att det snarare är en omskrivning för ett beaktande av regering-
arnas uppfattning i frågan, eller kanske snarare den uppfattning de fak-
tiskt förmedlar till väljarna, på grund av rädslan att förlora röster till, eller 
genom att faktiskt samverka med, högerextrema partier.658 Med största 
sannolikhet är det sådana aspekter som gömmer sig bakom formuleringar 
om ”svåra internpolitiska debatter” med anledning av legalisering av ar-
betskraft, och om de ”olika politiska synsätt som håller på att växa fram”, 
samt den växande oro som finns i alla medlemsstater.659 

Men att problemet förläggs hos medborgarna som behöver göras mer 
upplysta om behovet och fördelarna med arbetskraftsinvandringen, istället 
för hos regeringarna, är inte hela bilden. Som jag nämnde tidigare talar 
Walters om en särskild form av rörlighetspolitik inom ramen för den do-
mopolitiska styrningen, som kunde skönjas bakom EU:s tal om ”balanse-
rad strategi”. Det handlar om ”hur legala invandrare skulle kunna bidra 

656 Op. cit., s. 22. 
657 Op. cit., s. 16.  
658 Hansen, Peo, 2008, s. 135. 
659 EU-kommissionen, 2000b, s. 6. 
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till att förverkliga Lissabonmålen”.660 Lite förenklat kan man säga att 
uppgiften som de styrande förbinder sig till är att reda ut vad som är vad, 
för att utnyttja resurserna från ett flöde och samtidigt undertrycka ett 
annat. Det blir då väldigt viktigt att vara ”trovärdig” i sin filtreringsmet-
od: 

  

En effektiv gemensam återvändandepolitik är ett nödvändigt komplement 
till en trovärdig laglig invandrings- och asylpolitik samt en viktig del i 
kampen mot olaglig invandring.661  

 
Det handlar alltså om att se till att migrationsströmmarna styrs på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt, det vill säga att de ”regleras ordentligt 
genom samarbete för att maximera de positiva effekterna”.662 Kommiss-
ionen förklarar att den nya arbetskraftsinvandringen är beroende av att 
man ”samtidigt stärker kampen mot olaglig invandring”.663 Det handlar 
om att EU-medborgarnas växande oro ska mötas genom en samtidig be-
kräftelse att den ”olagliga” invandringen ska minska genom återsändan-
deavtal och partnerskap med tredjeländer för att hindra att dessa männi-
skor når EU:s yttre gränser. ”Trovärdigheten hos en positiv och öppen 
invandringsstrategi” hänger därmed på ”EU:s förmåga att hantera den 
olagliga invandringen” och ”utvecklingen av en verklig politik för åter-
vändande och återtagande”.664 

Denna strategi är betydelsefull, eftersom ”det är de verkliga flyktingar-
na som drabbas när systemet missbrukas”.665 Det vill säga, en hårdare 
kontroll av ”de som missbrukar friheten eller asylrätten” är nödvändig för 
att de ”värdefulla”, de EU behöver för ekonomisk tillväxt, och de ”rik-
tiga” flyktingarna ska kunna få tillträde till unionen. Dessutom är det de 

660 EU-kommissionen, 2003, s. 3; EU-kommissionen, 2000b. 
661 EU-kommissionen, 2005a, s. 4. 
662 EU-kommissionen, 2009a, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens 
tjänst, KOM(2009) 262 slutlig, Bryssel den 10.6.2009, s. 25; EU-kommissionen, 
2000b, s. 3. 
663 EU-kommissionen, 2005b, s. 6. 
664 EU-kommissionen, 2004c, s.9 (betoning i original).  
665 Ibid., (min betoning).  
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oönskade som är skyldiga till att de genuina flyktingarna och de värdefulla 
arbetskraftsinvandrarna drabbas.  

Även integrationspolitiken blev, vid den här tiden, ett verktyg för ”max-
imering av de positiva effekterna av invandring i vårt samhälle och vår 
ekonomi”.666 Den här integrationsutmaningen kräver ett helhetsgrepp, 
skriver kommissionen och påpekar att ”en framgångsrik integration av 
invandrare är både en fråga om social sammanhållning och en förutsätt-
ning för en effektiv ekonomi”. Därför är det av avgörande betydelse att 
man lyckas integrera både etablerade och framtida invandrare. Kommiss-
ionen förklarar att ”de fortsatta problemen när det gäller de nuvarande 
invandrarbefolkningarna visar att det krävs ökade ansträngningar”.667  

I förhållande till den nya linjen om fördelarna med arbetskraftsinvand-
ring uppstår dock målkonflikter. För det första finns här en konflikt i 
relation till den tidigare ståndpunkten om att integration av etniska mino-
riteter fungerar bäst om (arbetskrafts)invandringen kontrolleras, med in-
nebörden ”färre invandrare, bättre integration”. För det andra finns en 
målkonflikt mellan å ena sidan den ”flexibla” arbetskraftsinvandringen 
som förespråkas och å andra sidan den ”varaktiga” integrationspolitiken, 
vilket sällan diskuteras i forskningen. Den nya politiken för ekonomisk 
migration förklaras med att ”en analys av det aktuella läget i fråga om 
migrationsströmmar i EU” anbefaller en ”flexibel syn”.668 Flexibel anspe-
lar, precis som i Lissabonstrategin, på arbetsmarknadens föränderliga 
behov, som bäst möts genom slopandet av rigida regelverk. Flexibel blir 
sålunda synonymt med rörlighet för att möta marknadens behov: 

 

På kort sikt kan invandring gynna den nationella sysselsättningen genom 
att bidra till en flexiblare arbetsmarknad. Det gäller inte minst tillfällig in-
vandring. […] Den ekonomiska invandringen bör tydligt anpassas till 
marknadens behov, särskilt av mycket högt utbildad arbetskraft, eller av 
lågutbildad och outbildad arbetskraft eller säsongsarbetare. Politiken för 
ekonomisk invandring måste ge EU möjlighet att snabbt och effektivt 
kunna fylla arbetsmarknadens behov nationellt, regionalt och lokalt, med 
full insikt om komplexiteten och de snabba förändringarna i dessa behov 
och följaktligen förståelse för behovet av att ge nya invandrare större mobi-
litet mellan medlemsstaterna. Den måste även vara förenlig med relevant 

666 EU-kommissionen, 2005b, s. 9. 
667 EU-kommissionen, 2003, s.16. 
668 EU-kommissionen, 2000b, s.13. 
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gemenskapslagstiftning och de bilaterala och multilaterala avtal som redan 
är i kraft mellan gemenskapen (eller gemenskapen och dess medlemsstater) 
och tredje land.669 

 

Ordet flexibel, i det här sammanhanget, har flera innebörder. Det blir 
en fråga om att vara flexibel i policyutvecklingen, vilket i förlängningen 
innebär att flexibelt anpassa rättigheter efter medlemsstaternas intressen 
och den inre marknadens behov.670 Som vi sett byggde separationen mel-
lan fri rörlighet och migration på grundpelaren att medlemsstaterna skulle 
fortsätta ha kontroll över frågor som rör inträde till och bosättning på 
deras territorium (”invandringskontroll”), när det gällde de verkliga mi-
granterna eller tredjelandsmedborgarna.671 Detta var en förutsättning för 
att de EUropeiska arbetskraftsmigranterna, internmigranterna, skulle för-
vandlas till EU-medborgare. Så när frågan om arbetskraftsinvandring och 
en gemensam EU-policy i frågan diskuteras efter Amsterdam blir det en 
delikat balansgång för kommissionen.  

I sitt meddelande om att det var dags att skrota ”nollpolitiken” förkla-
rar kommissionen att den grundar sin nya politik på en av Europeiska 
rådets slutsatser i Tammerfors, om tillnärmning av nationell lagstiftning 
utifrån gemensamma bedömingar av den ekonomiska utvecklingen i un-
ionen.672 Kommissionen påpekar också att Europeiska rådet avhöll sig 
från att ange ”några närmare detaljer för hur denna politik skulle utveck-
las och genomföras.”673 Kommissionen förklarar att eftersom medlemssta-
terna redan har ”börjat öppna kanaler för ekonomisk invandring för att 
möta omedelbara behov av både välutbildad och outbildad arbetskraft”, 
så ”måste EU därför anta en samordnad strategi” som svarar mot behoven 
”för EU som helhet”.674 Vad kommissionen menar är att den ekonomiska 

669 EU-kommissionen, 2003, s. 10, s. 15 (betoning i original).  
670 Olsson Herzfeld, Petra, 2012, ”EU:s framväxande regelverk om arbetskraft från 
tredjeland – en splittrad union på villovägar”, i Engelbrekt, Antonia, Oxelheim, 
Lars & Persson, Thomas (red.), Arbetslöshet, Migrationspolitik och Nationalism – 
Hot mot EU:s sammanhållning, Europaperspektiv 2012, Stockholm: Santérus. 
671 Carrera, Sergio, Faure, Anaïs, Guild, Elspeth & Kostakopoulou, Dora, 2011, 
”Labour Immigration Policy in the EU: A Renewed Agenda for 2020”, CEPS Poli-
cy Brief, No. 340, Brussels: Centre for European Policy Studies, s. 2. 
672 EU-kommissionen, 2000b, s. 3 (betoning i original).  
673 Ibid. 
674 Op. cit., s. 13f. 
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invandringen tydligt ska ”anpassas till marknadens behov, särskilt av 
mycket högt utbildad arbetskraft, eller av lågutbildad och outbildad ar-
betskraft eller säsongsarbetare.”675 

Detta flexibla förhållningssätt, det vill säga att anpassa invandringen ef-
ter arbetsmarknadens snabba och skiftande behov, baseras således på de 
bilaterala avtal vissa medlemsstater tecknat med tredje länder gällande 
temporär arbetskraft. Kommissionen anser att dessa utgör goda exempel 
på hur partnerskapsmodellen med tredje länder på migrationsområdet 
möjliggör ett effektivt arbete mot illegal invandring.676 Målet, skriver 
kommissionen, 

 

bör vara att ge tillfällig arbetskraft som tänker återvända till ursprungslan-
det rättsligt tydlig status, medan det samtidigt finns en väg som så små-
ningom leder till permanent status för personer som önskar stanna och som 
uppfyller vissa kriterier.677  

 
Men kommissionen måste också vara flexibel i förhållande till med-

lemsstaternas intressen av att var för sig avgöra sina respektive behov av 
arbetskraftsinvandring. Därför lanseras den öppna samordningsmetoden 
som ett sätt att utveckla politiken på området. Kommissionen förklarar att 
”den öppna samordningsmetoden kommer att stödja och komplettera den 
gemenskapslagstiftning som efterfrågas i fördraget och kommer att ge en 
ram, så att man tillsammans med medlemsstaterna kan se över genomfö-
randet av dessa rättsliga instrument”.678 Kommissionens roll blir här att 
”lägga fram förslag till riktlinjer för unionen, säkerställa samordning mel-
lan de olika medlemsstaternas nationella politik, utbyte av god praxis och 
utvärdering av gemenskapspolitikens effekter, även genom regelbundna 
samråd med berörda tredjeländer.”679 Det visar sig dock vara svårt att få 
medlemsstaterna att samarbeta på området, och kommissionen uttrycker 
ofta sin frustration:  

675 Op. cit., s. 15. 
676 Hansen, 2008, s. 130 
677 EU-kommissionen, 2000b, s. 17 (min betoning).  
678 EU-kommissionen, 2001b, Meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet om en öppen samordningspolitik för gemenskapens invand-
ringspolitik, KOM(2001) 387 slutlig, Bryssel 11.7.2001, s. 6. 
679 Ibid. 
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Det tillvägagångssätt som i enlighet med Tammerforsmandatets anda an-
togs när det gäller laglig invandring var ambitiöst, men politiken är fortfa-
rande till stora delar ofullständig. Harmoniseringssträvandena har reduce-
rats till ett absolut minimum. […] Behoven på arbetsmarknaden är uppen-
bara och kommer inte att täckas genom den ibland motstridiga rekryte-
ringspolitik som förs av medlemsstaterna. Ett tillvägagångssätt grundat på-
kategorier, såsom det som påkallades i meddelandet om en strategisk plan 
för laglig migration från 2005, förefaller för närvarande vara det enda sät-
tet att ta sig ur dödläget och förbi medlemsstaternas reservationer när det 
gäller frågor som de anser vara en nationell angelägenhet.680 

 

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft, i december 2009, föll den lag-
liga migrationen utanför gemenskapsmetoden – det ordinarie lagstiftande-
förfarandet – med medbeslutande för Europaparlamentet och omröstning 
med kvalificerad majoritet i rådet. När kommissionen lade fram ett förslag 
på ett horisontellt direktiv 2001, för att reglera villkoren för rätt till inresa 
och vistelse för alla TLM som försöker komma in på arbetsmarknaden i 
EU, fick det dras tillbaka.681 Förslaget utgick i stor utsträckning ifrån att 
samma regler skulle gälla för samtliga arbetstagare, oavsett sektor (dock 
inte helt, för säsongsarbetare fanns t.ex. särskilda regler) och där utgångs-
punkten var likabehandling av TLM och inhemsk arbetskraft.682 Flera 
medlemsstater motsatte sig av olika skäl ”mer EU” på detta känsliga om-
råde.683 Kommissionen förklarade att det är medlemsstaterna som fattar 
beslut om hur många invandrare de vill ta in. Det betydde att det varken 
skulle finnas kvoter som fastställts av Europeiska unionen, och inte heller 
skulle någon rätt till inresa och vistelse för arbetskraftsinvandrare anges i 
framtida direktiv utan enbart villkoren för inresa och vistelse.684  

680 EU-kommissionen, 2007c, Meddelande från Kommissionen till Europaparla-
mentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkom-
mittén, Mot en gemensam invandringspolitik, KOM(2007) 780 slutlig, Bryssel 
5.12.2007, s. 4 (betoning i original). 
681 EU-kommissionen, 2001a, Förslag till rådets direktiv om villkor för tredje-
landsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd 
eller som egenföretagare, KOM(2001) 386 slutlig, Bryssel 11.7.2001.  
682 Olsson Herzfeld, Petra, 2012, s. 87. 
683 Carrea, Sergio Faure, Anaïs, Guild, Elspeth & Kostakopoulou, Dora, 2011, s. 
3. 
684 EU-kommissionen, 2008b, Questions and Answers on the EU common immi-
gration policy, MEMO 08/404, Bryssel 17.06.2008.  
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På grund av medlemsstaternas motstånd mot horisontell lagstiftning 
valde kommissionen att lägga fram förslag som var kategoribaserad och 
som rörde villkor och förfaranden för inresa och vistelse för ett antal ut-
valda kategorier av ekonomiska invandrare.685 Detta gjordes trots att både 
Europaparlamentet och Europeiska sociala och ekonomiska kommittén 
uttryckt att en sektorsinriktad lagstiftning var problematisk då det kunde 
leda till diskriminering.686  

Kommissionen framhärdar dock och lanserar en än mer flexibel modell, 
där flexibel också handlar om ständig rörlighet. Cirkulär migration, skri-
ver kommissionen, tillhör de nya initiativ som EU har tagit, 

 

[…] i ett försök att hantera arbetskraftsmigrationen på ett smidigare sätt så 
att både ursprungsländer, mottagarländer och migranterna själva kan dra 
nytta av den; partnerskap för rörlighet i syfte att tillhandahålla en balanse-
rad ram, så att samarbetet mellan ursprungsländer och mottagarländer kan 
organiseras bättre.687 

 

Gregory Feldman skriver att rörligheten, som både definierar cirkulär 
migration och tillfällig migration, har blivit slagordet i EU:s migrationspo-
litiska diskussioner, inte minst eftersom det innebär ständig cirkulation 
istället för permanent bosättning.688 Kommissionen betonar att upp-
muntrandet av cirkulär migration är likställt med: 

 

[…] [å]tgärder för att maximera den tillfälliga migrationens positiva effek-
ter på utvecklingen. Detta kan ske genom att prioritera tillfälliga anställ-
ningskontrakt till arbetstagare som redan har arbetat under sådana ord-

685 EU-kommissionen, 2007b, Förslag till rådets direktiv om villkor för tredje-
landsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, KOM(2007) 
637 slutlig, Bryssel 23.10.2007.  
686 Carrera, Sergio Faure, Anaïs, Guild, Elspeth & Kostakopoulou, Dora, 2011, s. 
3. 
687 EU-kommissionen, 2007c, s. 6. 
688 Feldman, Gregory, 2012, ”The Right Solution, or, the Fantasy of Circular Mi-
gration”, i Feldman, Gregory, The Migration Apparatus: Security, Labor and 
Policymaking in the European Union, Stanford: Stanford University Press.  
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ningar och som återvänt till hemlandet efter kontraktets slut samt att er-
bjuda deltagande migranter lämpliga belöningar.689  

 

Det förklaras att detta är det ”trovärdiga alternativ till olaglig invandring” 
som Europeiska unionen kan erbjuda. Dock är det helt avgörande att den 
cirkulära migrationen ”hanteras väl”, att den tydligt anpassas till och 
främjar en flexibel arbetsmarknad som leder till tillväxt. I annat fall ”kan 
migration som avsetts vara cirkulär lätt bli permanent och därigenom 
motverka sitt syfte.”690  

Cirkulär migration definieras återhållsamt ”som migration som styrs på 
ett sätt som medger vissa möjligheter till laglig förflyttning i båda rikt-
ningarna mellan två länder”. Det preciseras att ”de två viktigaste former-
na av cirkulär migration som skulle kunna vara av relevans i ett EU-
sammanhang ”involverar dels tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU 
och som temporärt vill återvända till sina ursprungsländer. Men det avser 
även personer, bosatta i ett tredjeland, som vill ”besöka EU tillfälligt för 
arbete, studier, fortbildning eller en kombination av dessa på villkor att 
de, när den period för vilken de beviljats rätt till inresa och vistelse gått till 
ända, åter bosätter sig i ursprungslandet och återupptar sin huvudverk-
samhet där.”691 

I vilken mån är då cirkulär migration verkligen ett ”trovärdigt alterna-
tiv till olaglig invandring”? Jo, förklarar kommissionen:  
 

Tanken är att finna nya sätt att förbättra hanteringen av personers lagliga 
förflyttning mellan EU och sådana tredjeländer som är beredda att göra be-
tydande insatser för att bekämpa olaglig migration. […]. När vissa villkor 
är uppfyllda, t.ex. samarbete om olaglig migration och effektiva mekan-
ismer för återtagande, bör man sträva efter att komma överens om mobili-

689 EU-kommissionen, 2005c, Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europa-
parlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkom-
mittén, Migration och utveckling: konkreta riktlinjer, KOM(2005) 390 slutlig, 
Bryssel 1.9.2005, s. 7 (min betoning).  
690 EU-kommissionen, 2007a, Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europa-
parlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkom-
mittén om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska 
unionen och tredje länder, KOM(2007) 248 slutlig, Bryssel 16.5.2007, s. 9 (min 
betoning). 
691 Op. cit., s. 10. 
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tetsprogram med intresserade länder vars medborgare därigenom lättare 
skulle få tillträde till EU. […] EU behöver därför undersöka hur sådana 
program – som enligt kommissionens mening bör kallas ”partnerskap för 
rörlighet” – skulle kunna utformas och, i samarbete med berörda medlems-
stater, förhandlas fram av EU med tredjeländer som har åtagit sig att sam-
arbeta aktivt med EU när det gäller hanteringen av migrationsströmmar, 
också genom att bekämpa olaglig invandring, och som är intresserade av 
att garantera en bättre tillgång till EU:s territorium för sina medborgare.692 

 

Således är cirkulär migration ett slags belöningssystem för medborgare 
från de tredjeländer som ”bekämpar olaglig invandring”. Men vilken be-
löning innefattas? Om EU kräver att dess partners ska vara orubbliga i 
sina åtaganden vad gäller ”bekämpning av olaglig invandring”, genom 
återtagande av egna medborgare samt andra som anlänt till EU via det 
berörda landets territorium och genom förstärkt gränsförvaltning, så är 
EU:s motprestation att se till att migrationen förblir cirkulär. EU erbjuder 
flexibel migration i förhållande till EU:s medlemsstaters behov, och där-
med temporär i fråga om rörlighet och ytterst sparsmakad i fråga om rät-
tigheter.  

Vi återfinner här den specifika rörlighetspolitik som Walters kallar för 
domopolitics, men där den ”värdefulla” migranten även är den som hela 
tiden förblir just mobil. Feldman påpekar att idén om cirkulär migration 
gör gällande att migranter inte vill bli bofasta utan att de vill vara just 
rörliga, redo att resa vidare till rikare länder för att göra större vinning på 
den arbetskraft de kan erbjuda och få mer kunskaper, som de sedan kan 
använda när de återvänder hem för att bygga upp sina samhällen.693 Han 
menar att detta är ett nytt migrationsparadigm som exemplifieras med den 
tidigare kommissionären för rättvisa, frihet och säkerhet, Franco Frattinis 
ord: 

 

We have to shift – even if not completely – our traditional way of thinking 
of migration as a world of loss and sorrow. Let us be realistic in a visionary 
way. Let us try to use, a new expression: EU mobility. We have to look at 

692 Op. cit., s. 2f (betoning i original). 
693 Feldman, Gregory, 2012, s. 150. 

208  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



immigration as an enrichment and as a inescapable phenomenon of today’s 
world not as a threat.694 

 

Feldman belyser på ett förtjänstfullt sätt hur cirkulär migration porträt-
terar migrant-subjektet som en aktiv, självständig entreprenör vars intres-
sen sammanfaller med EU:s. Dock finns det en tvetydighet i hur migrat-
ionsdebatten förs om hur EU måste välkomna och konkurrera med USA, 
Kanada och Australien om ”de nödvändiga migranterna” för att bibehålla 
sin ekonomiska utveckling: 

 

The increased market value of migrants qua laborers mixes with a broader 
narrative of valuing migrants qua vital human beings. However, statements 
about the value of the migrant’s life carry ambiguously coded messages. Of-
ficials, on the one hand, can speak of migrants in positive terms as “con-
tributors” and “resources” and, on the other, support policies that recruit 
migrants for particular short-term labor needs. 695 

 

Feldman menar att den här nya EU-mobiliteten blir ett verktyg för en 
överenskommelse, en tyst kompromiss, mellan de två avgörande blocken i 
den europeiska migrationsdebatten: den nyliberala och den nationalistiska, 
där bådas intressen tillgodoses. Å ena sidan säkras tillgången till billig 
arbetskraft för att uppnå ekonomisk tillväxt, å andra sidan tillgodoses 
föreställningen om behovet av bevarande av den nationella identiteten 
genom att migranterna förhindras att bosätta sig permanent. Kort sagt, 
cirkulär migration erbjuder en gemensam grund för EU:s migrationspolitik 
genom att den både hyllar rörlighet och samtidigt motverkar (vissas) bo-
fasthet.696  

Feldman ser dock inte den konflikt som jag menar blir tydlig här, näm-
ligen mellan den värdefulla migranten, som förblir rörlig, och den värde-

694 Frattini, Franco, 2007, ”Enhanced mobility, vigorous integration strategy and 
zero tolerance on illegal employment: a dynamic approach to European immigra-
tion policies”, High-level conference on Legal Immigration, Lisbon 13 September 
2007, SPEECH/07/526 (betoning i original).  
695 Feldman, Gregory, 2012, s. 153. 
696 Op. cit., s. 25f, 150f. 
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fulla migranten, som är integrationsbenägen. I Frattinis tal, som hänvisas 
till ovan, blir denna motsättning tydlig: 

 

Immigration is and will remain a far too (negatively) loaded term, in part 
because the dark side of the phenomenon is still alive. […]. The dark side of 
the “old” migration strategy includes the fact of integration problems, of-
ten taking the form of the deliberate denial of Europe's founding values and 
principles. Until a few years ago, our chosen multicultural approach al-
lowed some cultural and religious groups to pursue an aggressive strategy 
against our values. The targets of this ill-conceived “attack” were individu-
al rights, equality of gender, respect for women and monogamy. […]. To-
day we have to share our “background” with all manner of newcomers. It 
is important to stress this point: we have to think of the migration-mobility 
as involving people who are highly motivated and strongly desire to be part 
of the societies they live in. That is precisely why I continue to say that 
there is no migration without integration.697 

 

När Frattini proklamerar ”ingen migration utan integration” antyder 
det inte, som på 80- och 90-talen, ett försvar för invandringsstopp utan 
det fungerar som en filtreringsmetod, där det avgörande är att det ger oss 
tillgång till dem som vi behöver samtidigt som vi kan känna oss säkra. Vi 
försätter inte vårt hem i riskzonen, och de kommer inte att slita sönder 
våra samhällen.698 Walters benämner det som ett antivirusprogram, ”en 
sorts säkerhetsmarkör för dem som cirkulerar i det här nya mobilitetssy-
stemet: de har kontrollerats; du kan lita på dem.”699 Bara de som är ”väl-
digt motiverade och starkt vill bli del av samhällena de bor i” är således 
välkomna. Men om det nu är migranter som starkt uttrycker att de vill bli 
en del av det samhälle de kommer till – det vill säga de som vill integreras, 
de som delar ”våra värderingar” – som utgör de ”säkra” migranterna. 
Hur väl går det ihop med att de ska cirkulera, att de som är ”värdefulla 
ekonomiskt” också är de som ska återvända när deras lagliga vistelse är 
slut?  

I samma dokument som den nya EU-mobiliteten tar form, med laglig 
invandring av temporär och cirkulär karaktär, nämns även integrations-

697 Frattini, Franco, 2007 (betoning i original). 
698 Walters, William, 2004, s. 255. 
699 Ibid. 
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politiken som det andra stora området där EU bör samordna sitt arbete. 
Här hävdas att ”[i]ntegrationspolitiken måste utgöra själva stommen i 
invandringspolitiken”; ”en integrationspolitik som grundas på icke-
diskriminering, likabehandling och samma rättigheter och skyldigheter ger 
invandrarna möjlighet att i högre grad bidra till samhället och förbättrar 
deras utbildnings- och sysselsättningspotential”.700 Kommissionen påpekar 
också, att man dock inte ska glömma ”att integration är en lång pro-
cess”.701  

Här finns en konflikt702 som kommissionen själv fåordigt uppmärk-
sammar, när den skriver att cirkulär migration måste uppmuntras men 
”inte bara som ett sätt att undvika integration av invandrare”703 och löser 
det genom att hänvisa till principen om ”skillnader i rättigheter i förhål-
lande till vistelsens längd”: 

 

Det är dock klart att en grundstomme av rättigheter bör beviljas invandrare 
vid ankomsten, för att de framgångsrikt skall kunna integreras i samhället. 
Gemenskapen bör undersöka hur dessa grundläggande rättigheter skulle 
kunna utökas i förhållande till vistelsens varaktighet. […] EU-lagstiftningen 
bör därför bestå av ett flexibelt allmänt system baserat på ett begränsat an-
tal statuskategorier för att underlätta snarare än att skapa hinder för eko-
nomisk invandring.704 

 

Om vi letar efter vad det här kom att betyda så finns det ytterst lite 
konkret att peka på. Inte ens EU:s blåkort för högkvalificerad arbets-
kraft,705 alltså den arbetskraft EU själv säger sig behöva mest och där 
konkurrensen är som störst mot USA, Kanada och Australien, innebar 
permanent uppehållstillstånd, så som det amerikanska grönkortet ger. I sin 

700 EU-kommissionen, 2007c, s. 2. 
701 EU-kommissionen, 2000b, s. 20. 
702 Hansen, Peo, 2008, s. 131f. 
703 EU-kommissionen, 2007c, s. 11. 
704 Op. cit., s. 18 (betoning i original). 
705 EU-kommissionen, 2007b; Europeiska unionens råd, 2009, Rådets direktiv 
2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och 
vistelse för högkvalificerad anställning, Europeiska unionens officiella tidning, L 
155, 18.06.2009, s. 17-29. 
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jämförelse mellan gårdagens västeuropeiska gästarbetarsystem och dagens 
EU-mobilitetssystem drar Stephen Castles slutsatsen att: 

 

The EU and its Member States seem still to be trying to import labor but 
not people - just as the Western European countries did 40 years ago. The 
social impacts of this situation for both receiving societies and sending soci-
eties are negative. Exploitation of migrant workers and the absence of se-
cure residence status and basic rights for many new residents undermine the 
rule of law and the welfare state in liberal-democratic societies. Moreover, 
there is no reason to think that receiving countries will be any more suc-
cessful in preventing unplanned settlement of ostensibly temporary mi-
grants than in the past.706 

 

Rörlighetsproblematikens andra sida: de ”missbrukande” EU-
medborgarna 
Den legislativa utformningen av EU-medborgarskapet har varit helt bero-
ende av dess viktigaste normativa attribut: rätten för medlemsstaters med-
borgare och deras familjemedlemmar att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom EU. Från det att artikel 48 i Romfördraget skulle omsättas i sekun-
därlagstiftning i slutet av 60-talet, kom principen om fri rörlighet för per-
soner att styras av två förordningar och nio direktiv. När de sista direkti-
ven som rörde studenter och andra icke-yrkesverksamma antogs på 90-
talet, hade domstolen redan byggt upp en gedigen rättspraxis på området. 
I sammanhanget är det värt att notera att det förhållningssätt domstolen 
antagit till unionsmedborgarskapet har ökat spännvidden för EU-
medborgarnas tillgång till rättigheter, ibland sekundärlagstiftningen till 

706 Castles, Stephen, 2006, s. 760f. 
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trots.707 Genom sina domar har domstolen i viss mån åsidosatt ett mark-
nadsmedborgarskap, till förmån för en tolkning av unionsmedborgarskap-
et som privilegierar dess självständiga status, istället för att betona kopp-
lingen till ekonomisk aktivitet.708  

Men fram till 2004 fanns ingen konsolidering av en gemensam allmän 
ram, utan fri rörlighet tilldelades på grundval av en spridd, sektorsspecifik 
och en ”bit-för bit”-utveckling, vilket bidrog till ett tämligen fragmenta-
riskt unionsmedborgarskap som juridisk status. 2004 trädde direktivet 
2004/38 i kraft, det så kallade medborgarskaps- eller rörlighetsdirektivet. 
Där samlades den tidigare spridda lagstiftningen för att skapa en gemen-
sam rättslig ordning i fråga om unionsmedborgarskap, genom att fastställa 
rättigheterna för alla unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig 
i andra medlemsstater. Det gjordes genom att ersätta, integrera och kom-
plettera de befintliga rättsliga gemenskapsinstrumenten som var för sig 
rörde olika kategorier av medborgare: arbetstagare, egenföretagare, stu-
derande och andra icke-yrkesverksamma grupper. Målet var att ”förenkla 
och stärka rätten att fritt röra sig och uppehålla sig för alla unionsmed-
borgare”,709 då unionsmedborgarskapet förklaras ”vara en grundläggande 

707 EU-domstolen, 2001b, Domstolens dom den 20 september 2001, Grzelczyk 
mot Centre public d’aide social d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Begäran om för-
handsavgörande: Tribunal du travail de Nivelles – Belgien, Mål C-184/99, Rätts-
fallssamling 2001, s. I - 06193-06249; EU-domstolen, 2004, Domstolens dom den 
7 september 2004, Michel Trojani mot Centre Public D’Aide Sociale de Bruxelles, 
Begäran om förhandsavgörande: Tribunal du travail de Bruxelles – Belgien, Mål C-
456/02, Rättsfallssamling 2004, s. I - 07573-07612; EU-domstolen, 2005, Dom-
stolens dom den 15 mars 2005, The Queen, på begäran av Dany Bidar mot Lon-
don Borough of Ealing och Secretary of State for Education and Skills, Begäran om 
förhandsavgörande: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench 
Division (Administrative Court) - Förenade kungariket, Mål C-209/03, Rättsfalls-
samling 2005, s. I - 02119-02174. 
708 Kostakopoulou, Dora, 2005, “Ideas, Norms and European Citizenship: Ex-
plaining Institutional Change”, Modern Law Review, Vol. 68, No. 2, s. 233-267. 
709 Europaparlamentet & rådet, 2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemed-
lemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 
och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direkti-
ven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, Europeiska unionens officiella tidning, 
L 158, 30.04.2004, Ingressens punkt 3. 
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status för medborgarna i medlemsstaterna när de utövar sin rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig”.710  

Till skillnad från de tidigare rättsakterna kopplar direktivet frågorna 
om fri rörlighet och uppehållsrätt direkt till unionsmedborgarskapet som 
en grundläggande status. Det innebär att det vanliga åtnjutandet av un-
ionsmedborgarskapets rättigheter, såsom uppehållsrätt och icke-
diskriminering, fortfarande är avhängigt rörlighet. EU-medborgarskapet är 
en grundläggande status för en medlemsstats medborgare först när han 
eller hon har flyttat. Därför måste medborgare i medlemsstaterna visa ett 
tydligt gränsöverskridande inslag, för att kunna omfattas av bestämmel-
serna i EU-medborgarskapet. Jag har tidigare påpekat att EU-
medborgarskapet därför är en form av migrantstatus, ett slags migranter-
nas medborgarskap. Men det betyder även att statusen som sådan, det vill 
säga EU-medborgarskapet som grundläggande status, försvagas genom 
medlemsstaternas olika försök att inskränka den fria rörligheten. 

Direktivet stärkte rätten till fri rörlighet och bosättning och gav EU-
medborgare en ovillkorlig rätt till permanent bosättning efter fem års lag-
lig bosättning i värdlandet. Även EU-medborgares familjemedlemmars 
rättigheter utökades och stärktes, även i de fall de inte själva var EU-
medborgare. Det handlar dock inte om en helt oinskränkt rätt till fri rör-
lighet och bosättning för alla EU-medborgare, utan precis som i föregå-
ende lagstiftning, finns villkor. Unionsmedborgare ges rätt till bosättning 
under tre månader utan villkor; därefter ställs krav på de medborgare som 
inte är anställda eller egenföretagare i den mottagande staten. Direktivet 
stipulerar att de ska uppvisa att de har tillräckliga tillgångar för att kunna 
försörja sig själv och familjen, samt har en heltäckande sjukförsäkring som 
gäller i den mottagande medlemsstaten så att de inte blir en belastning för 
den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under deras vistel-
seperiod.711 De socio-ekonomiska villkoren för de kategorier av medbor-
gare, som inte är anställda eller egenföretagare, finns alltså kvar i medbor-
garskapsdirektivet. Dessutom behåller medlemsstaterna sin rätt att be-
gränsa rätten till inresa och uppehåll med hänvisning till allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa. Men här ökar medborgarnas skydd avsevärt, särskilt i 
fråga om utvisning, då direktivet införlivar domstolens snäva rättspraxis.  

Medlemsstaterna fick två år på sig att genomföra direktivet men när 
kommissionen 2008 publicerar en rapport om tillämpningen av direktivet 

710 Ibid.  
711 Artikel 7 i direktiv 2004/38/EG. 
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är resultatet ”tämligen nedslående. Inte en enda medlemsstat har införlivat 
direktivet i sin helhet effektivt och korrekt, och inte en enda artikel har 
införlivats effektivt och korrekt av samtliga medlemsstater.”712 I flera rap-
porter återkommer kommissionen till de många klagomål angående fri 
rörlighet och bosättning som medborgare lämnat in, och de överträdelse-
förfaranden som inletts mot medlemsstater.713 Kommissionen tar särskilt 
upp tredjelandsmedborgares rätt till inresa och uppehållskort när de är 
familjemedlemmar till unionsmedborgare, som en instans där medlemssta-
terna inte följer direktivet. Det innebär således att EU-medborgare som 
utövar sin rätt till fri rörlighet i sällskap med familjemedlemmar som 
också är EU-medborgare möter mycket mindre svårigheter än de som vill 
återförenas eller åtföljas av familjemedlemmar som är TLM. Efter en dom 
i domstolen 2003714, alltså innan medborgarskapsdirektivet antagits, 
”fastställde Danmark, Irland, Finland och Förenade kungariket [UK] tidi-
gare laglig vistelse i en annan medlemsstat som ett villkor för uppehållsrätt 
för familjemedlemmar från ett tredjeland”.715 Ett flertal övriga medlems-
stater hade administrativa riktlinjer med samma innebörd. 

”Kryphålet”  
I juli 2008 omprövar domstolen den tidigare hållningen för att undersöka 
huruvida det nya medborgarskapsdirektivet innebär en rätt till familjeåter-
förening, även med familjemedlemmar från tredje länder som inte har haft 

712 EU-kommissionen, 2008d, Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet 
och Rådet om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemssta-
ternas territorier, KOM(2008) 840 slutlig, Bryssel 10.12.2008, s. 3. 
713 Op.cit., EU-kommissionen, 2008d; EU-kommissionen, 2008a, Rapport från 
Kommissionen: Femte rapporten om unionsmedborgarskap, KOM(2008) 85 slut-
lig, Bryssel den 15.2.2008; EU-kommissionen, 2010, Rapport om EU-
medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter 
att utöva sina rättigheter, KOM(2010) 603 slutlig, Bryssel den 27.10.2010; EU-
kommissionen, 2013c. 
714 EU-domstolen, 2003, Domstolens dom den 23 september 2003, Secretary of 
State for the Home Department mot Hacene Akrich, Begäran om förhandsavgö-
rande: Immigration Appeal Tribunal - Förenade kungariket, Mål C-109/01, Rätts-
fallssamling 2003, s. I - 09607-09692. 
715 EU-kommissionen, 2008d, s. 4. 
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laglig vistelse i en annan medlemsstat.716 Metock-domen, som skapade en 
del rubriker runt om i medlemsstaterna, gällde fyra tredjelandsmedborgare 
som utan framgång ansökt om asyl i Irland innan de träffat och gift sig 
med EU-medborgare som befann sig i Irland efter att ha utövat sin rätt till 
fri rörlighet. TLM, som var familjemedlemmar till EU-medborgare, hade 
vägrats uppehållsrätt av de irländska myndigheterna, på grund av den 
nationella lagstiftningen som fastslog att en sådan uppehållsrätt bara kom 
ifråga om familjemedlemmen var lagligen bosatt i en annan medlemsstat 
och anlände till Irland tillsammans med EU-medborgaren, eller försökte 
att ansluta sig till EU-medborgaren som redan var i Irland. I Metock-
domen omprövar och klargör domsolen sin tidigare rättspraxis.  

Domstolen slår nu fast att det finns en rätt för unionsmedborgare som 
utövar sin rätt till fri rörlighet att till ett värdland åtföljas eller återförenas 
med familjemedlemmar, oavsett var de kommer ifrån (det vill säga inom 
eller utanför EU) och oavsett om de varit lagligt bosatta i en annan med-
lemsstat eller inte. Domstolen påpekade: 

 

Mot bakgrund av att bestämmelserna i direktiv 2004/38 inte får tolkas re-
striktivt eller fråntas sin ändamålsenliga verkan, ska begreppet ”familje-
medlemmar [till en unionsmedborgare] som följer med [denne]” i arti-
kel 3.1 i nämnda direktiv följaktligen tolkas på så sätt att det omfattar både 
familjemedlemmar till en unionsmedborgare vilka har rest in tillsammans 
med denne i den mottagande medlemsstaten och familjemedlemmar som 
uppehåller sig tillsammans med unionsmedborgaren i nämnda medlemsstat. 
Det har i det sistnämnda fallet ingen betydelse om tredjelandsmedborgarna 
har rest in i nämnda medlemsstat före eller efter unionsmedborgaren och 
inte heller om inresan ägt rum före eller efter det att de blev familjemed-
lemmar till unionsmedborgaren.717 

 

Den politiska oro som följde denna dom är ett belysande exempel på mot-
viljan hos flera medlemsstater gentemot EU:s lagstiftning och domstolens 
avgöranden i fråga om den fria rörligheten.  

716 EU-domstolen, 2008, Domstolens dom den 25 juli 2008, Blaise Baheten 
Metock m.fl. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, Begäran om 
förhandsavgörande: High Court – Irland, Mål C-127/08, Rättsfallssamling 2008, I 
- 06241. 
717 Op. cit., punkt 93.  

216  MERIAM CHATTY Migranternas medborgarskap  
 

                                                      



Redan före Metock-domen 2008 hade Italien testat gränserna för det 
nya medborgarskapsdirektivet. Under 2007 antogs ett dekret som tillät de 
lokala prefekterna att summariskt utvisa EU-medborgare från Italien, om 
de bedömdes vara ett hot mot den allmänna säkerheten.718 En pikant de-
talj i sammanhanget är att den italienske premiärministern som nu drev 
igenom dekretet var samme man som några år tidigare varit kommissions-
ordförande och då genomdrivit medborgarskapsdirektivet, det vill säga 
Romano Prodi. Dekretet antogs efter att en italiensk kvinna blivit mördad 
av en man med romsk bakgrund från Rumänien, som samma år (2007) 
blivit EU-medlemsland tillsammans med Bulgarien. Prodi-regeringen an-
klagade EU för att inte ha föregripit den så kallade ”massflykt” av rumä-
ner, som de menade hade ägt rum sedan landet blivit EU-medlem. Giuli-
ano Amato, den italienske inrikesministern, hävdade att villkoren för up-
pehållsrätt och de begränsade bestämmelserna i fråga om utvisningar i 
EU:s medborgarskapsdirektiv var otillräckliga.719 Trots att dekretet speci-
fikt användes för att utvisa romska EU-medborgare, att romer utsatts för 
hämndaktioner och att det handlade om snabbt expedierade utvisningar, i 
avsaknad av en brottsutredning och utan rätt till överklagan i Italien, var 
kommissionens svar väldigt lågmälda.720 

När Italien året därefter fick en ny regering, ledd av Silvio Berlusconi, 
utformas det så kallade säkerhetspaketet som delvis rörde förändringar av 
lagstiftningen, vilka helt uppenbart stred mot medborgarskapsdirektivets 

718 Europaparlamentet, 2007, Parlamentsfrågor 15 november 2007, Skriftlig fråga 
från Jan Marinus Wiersma (PSE) till kommissionen, Angående: Dekret om utvis-
ning i Italien, http://www.europarl.europa.eu (hämtad 12.02.2013). 
719 “Italy uses though decree to expulse Romanians”, Financial Times, 04.11.2007, 
http://www.ft.com (hämtad 12.02.2013). 
720 Human Rights Watch, “Italy: Expulsion Decree Targets Romanians”, 
08.11.2007, http://www.hrw.org (hämtad 10.02.2013); Europaparlamentet, 2007; 
“Italian expulsions worry Romania”, BBC News, 06.11.2007, 
http://news.bbc.co.uk (hämtad 10.02.2013). 
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syfte att begränsa möjligheterna till utvisning av EU-medborgare.721 Detta 
ledde till att kommissionen reagerade och krävde att Italien såg till att 
säkerhetspaketet inte stred mot EU:s lagstiftning.722 Under de här omstän-
digheterna kom så Metock-domen.  

Från september 2008 ägde flera diskussioner rum i rådet om konse-
kvenserna av Metock-domen. Danmark, Irland, Österrike och Storbritan-
nien ansåg att domen öppnade för vad de kallade för bedrägeri och miss-
bruk av den fria rörligheten. De ansåg att domen öppnade ett ”kryphål” 
för ”illegal” invandring och skenäktenskap.723 Redan före domen hade 
tidningen Berlingske Tidende avslöjat att danska Udlændingeservice hade 
gett danska medborgare felaktig information om deras rätt till familjeåter-
förening när de återvände till Danmark, efter att ha bott i andra medlems-
stater. De danska myndigheterna hade inte gett korrekt information om 
att EU-lagstiftningen och tidigare rättspraxis gav danska medborgare (och 
övriga unionsmedborgare) möjligheter att kringgå den väldigt restriktiva 
danska lagstiftningen gällande familjeåterförening med TLM.724  

När domen kom svarade den danske statsministern Anders Fogh 
Rasmussen att ”den danska regeringen motsätter sig starkt detta avgö-
rande” och menade att domen utgjorde en ”kapning” av nationell invand-

721 Europaparlamentet, 2008, Debatter, Bilaga (Skriftliga svar) – Frågor till Kom-
missionen, Fråga nr 51 från Giusto Catania (H-0397/08) Angående: Säker-
hetsdekretets förenlighet med gemenskapsrätten, Strasbourg 19 juni 2008; Merli-
no, Massimo, 2009, “The Italian (In)Security Package: Security vs. Rule of Law 
and Fundamental Rights in the EU”, CHALLENGE Research Paper No. 14, Brus-
sels: Centre for European Policy Studies; Carrera, Sergio & Faure Atger, Anaïs, 
2009, ”Dilemmas in implementation of directive 2004/38 on the right of citizens 
and their family members to move and reside freely in the EU”, Centre for Euro-
pean Policy Studies, Briefing note requested by: The European Parliament's Com-
mittee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, PE 410.669, 11.02.2009. 
722 EU-kommissionen, 2008c, Declaration of Vice-president Barrot on the ‘Italian 
Security Package’, 23.09.2008; “Italy risks legal battle over expulsions of EU citi-
zens”, EUobserver, 24.09.2008.  
723 Lansbergen, Anja, 2009, “Testing the limits of European citizenship”, Europe-
an Policy Brief, London: The Federal Trust, May 2009; ”EU states attack EU’s top 
court”, European Voice, 25.09.2008, http://www.europeanvoice.com (hämtad den 
10.01.2013).  
724 Winsløw, Tanja, 2009, Årets ord er Udlændingeservice: en analyse af Udlæn-
dingeservices krisekommunikation, Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og In-
ternational Erhvervskommunikation, Copenhagen Business School, Institut for 
Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier.  
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ringspolitik.725 Danska integrationsministern Birthe Rønn Hornbech för-
klarade att ”vi har kommit överens om den fria rörligheten för arbetskraft 
inom EU men inte konsekvenserna av denna princip”.726 Den danska rege-
ringen förklarade dock redan före det stundande rådsmötet, där Metock-
domen kom att utgöra en egen punkt på dagordningen,727 att de mycket 
motvilligt skulle respektera domen. Regeringen underströk även sin intent-
ion att verka för en framtida förändring av direktivet. De skulle under 
tiden ”motverka de eventuella negativa konsekvenserna av domen genom 
ett ökat fokus på att bekämpa missbruk, bedrägeri etc”, och förtydligade 
att Danmark skulle kräva ”ett genuint och faktiskt uppehälle som en för-
utsättning för familjeåterförening för EU-medborgare”.728 I praktiken var 
det ett krav som riktades mot återvändande danska medborgare, som nu 
kunde använda EU-lagstiftningen för att få rätt till familjeåterförening. 
När kravet sedermera sattes i administrativ praktik kunde danska med-
borgare plötsligt krävas på dokumentation som var svår att uppvisa retro-
aktivt, såsom bevis för inköp av dagliga nödvändigheter i värdlandet. I 
vissa fall kunde det till och med vara omöjligt, när det handlade om uppe-
hälle med flera år på nacken i en annan medlemsstat. Danska medborgare 
som, i enlighet med föregående praxis i strid med EU-rätten, tidigare hade 
förvägrats rätten till familjeåterförening när de hade återvänt till Danmark 
efter att ha varit bosatta i en annan medlemsstat, möttes av nya svårighet-
er. Det blev svårt, när de lyckades få sina fall prövade enligt de nya regler-
na, att tillhandahålla de bevis på tidigare bosättning som efterfrågades.729  

Danmarks krav på att förändra direktivet fick inget gehör, utan inför 
rådsmötet i september 2008 föreslog istället det franska ordförandeskapet 
att låta kommissionen organisera en expertgrupp som skulle fokusera på 
eventuella behov av förtydliganden liksom det praktiska genomförandet 

725 Lansbergen, Anja, 2009. 
726 “Denmark Pledges to Defend National Immigration Laws against EU”, Bloom-
berg, 27.08.2008, http://www.bloomberg.com (hämtad 10.01.2013).  
727 Europeiska unionens råd, 2008a, Pressmeddelande. 2890:e mötet i rådet, Rätts-
liga och inrikesfrågor, 12923/08, Bryssel den 25 september 2008, s. 9. 
728 ”Political agreement between the Danish Government and the Danish Peoples 
Party on the handling of the EU-legislation on free movement”, 24.09.2008, new-
todenmark.dk (hämtad 10.01.2013).  
729 Vedsted-Hansen, Jens & Hansen Iben, Ulla, 2010, “REPORT on the Free 
Movement of Workers in Denmark in 2009-2010”, Centre for Migration Law, 
University of Nijmegen.  
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av direktivet i ljuset av Metock-domen, som sedan skulle diskuteras på ett 
kommande rådsmöte.730 Däremot fick Danmark igenom en skrivelse i den 
europeiska pakten för invandring och asyl om att ”förebygga riskerna för 
olaglig invandring”, till följd av bestämmelserna om fri rörlighet.731 
Metock-domen kom därför att innebära att medlemsstaterna, inom ramen 
för rådet och på hemmaplan, fokuserade på ”eventuellt missbruk” av de 
rättigheter den fria rörligheten medförde. Arbetet med genomförandet av 
direktivet kom att handla om att ”lägga fram de riktlinjer eller lämpliga 
förslag som kan visa sig vara nödvändiga, särskilt för att bekämpa felaktig 
tillämpning, överträdelser och missbruk som eventuellt kan före-
komma.”732 

Debatten om ”missbruket” fortsatte inom rådet, och det gjordes flera 
försök att införa extra garantier för att avvärja att rättigheterna – som EU-
lagstiftningen och domstolens tolkning av lagstiftningen gav medborgarna 
– ”missbrukades” eller utnyttjades på ett felaktigt sätt. Detta trots att 
direktivet faktiskt redan hade en artikel som gav medlemsstaterna rätt att 
bekämpa ”missbruk”. Artikel 35 stipulerar nämligen att: 

 

Medlemsstaterna får vidta nödvändiga åtgärder för att neka, avbryta eller 
dra tillbaka en rättighet enligt detta direktiv i händelse av missbruk av rät-
tigheter eller bedrägeri, till exempel skenäktenskap. En sådan åtgärd skall 
vara proportionerlig och i enlighet med de rättssäkerhetsgarantier som fö-
reskrivs i artiklarna 30 och 31.733  

 

En artikel som intressant nog, trots sin betydelse vid tidpunkten, inte hade 
införlivats av samtliga medlemsstater.734  

Domstolens hade dock i sin praxis tolkat ”missbruk” mer restriktivt än 
vissa medlemsstater. Att använda den fria rörligheten för att kringgå den 

730 ”Experts to tackle the issue of non-EU spouses”, European Voice, 25.09.2008, 
http://www.europeanvoice.com (hämtad den 10.01.2013) ; “Member States set to 
adopt immigration and asylum pact”, Europolitics, 23.09.2008, 
http://europolitics.info (hämtad den 10.01.2013). 
731 Europeiska rådet, 2008, Den europeiska prakten för invandring och asyl, 
13440/08, Bryssel den 24 september 2008, s. 8. 
732 Europeiska unionens råd, 2008a, s. 9. 
733 Europaparlamentet & rådet, 2004. 
734 EU-kommissionen, 2008d. s. 9. 
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egna statens restriktiva invandringsregler, som drabbar EU-medborgares 
familjemedlemmar från tredjeland, utgör inget missbruk enligt domstolen. 
EU-lagstiftningen skyddar även familjelivet för de EU-medborgare som 
återvänder till sina medlemsstater.735 Redan före Metock-domen hade 
domstolen således skapat möjligheter för EU-medborgare att kringgå nat-
ionell lagstiftning. Surinder Singh-domen från 1992,736 fråntog vissa med-
lemsstaters möjligheter, däribland Storbritanniens, att försvåra familjeåter-
förening för sina medborgare genom att exempelvis ställa ekonomiska 
krav. Genom en kortare flytt till ett annat EU-land kunde rätten till famil-
jeåterförening bibehållas oavsett nya hårdare krav. Dessutom garanterade 
Surinder Singh-domen rättigheter även för de TLM som skilt sig från EU-
medborgare. I Storbritannien, som först 2006 anpassade sin lagtiftning 
efter domen,737 talas om en ”Surinder Singh-route”738 som även betecknas 
som ”extreme immigration”739. Den brittiska regeringen mottog därför 
Metock-domen med stor skepsis, denna gång rörde det även familjemed-
lemmar som definierades som ”olagliga invandrare”. 

Inför ett rådsmöte i november 2008 lade Storbritannien fram ett utkast 
till Coreper på slutsatser angående ”missbruket av den fria rörligheten” 
som de ville att rådet skulle anta.740 Vissa medlemsstater påtalade behovet 

735 EU-domstolen, 2003. Se även EU-domstolen, 1992, Domstolens dom av den 7 
juli 1992, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal och Surinder Singh, ex 
parte Secretary of State for Home Department, Begäran om förhandsavgörande: 
High Court of Justice, Queen's Bench Division - Förenade kungariket, Mål C-
370/90, Rättsfallssamling 1992, Svensk specialutgåva XIII, s. I - 00019-00029; 
EU-domstolen, 2007, Domstolens dom av den 11 december 2007, Minister voor 
Vreemdelingenzaken en Integratie mot R. N. G. Eind, Begäran om förhandsavgö-
rande: Raad van State – Nederländerna, Mål C-291/05, Rättsfallssamling 2007, s. 
I - 10719-10778.  

736 EU-domstolen, 1992.  
737 The Immigration (European Economic Area) regulations 2006, 
http://www.legislation.gov.uk (hämtad den 14.05.2014).  
738 “The Britons leaving the UK to get their relatives in”, BBC News, 25.06.2013, 
http://www.bbc.com (hämtad den 14.05.2014).  
739 “Extreme immigration”, Documentary, BBC Asian Network Reports 
http://www.bbc.co.uk (hämtad den 14.05.2014).  
740 Europeiska unionens råd, 2008b, UK Delegation to the Permanent Representa-
tives Committee Council of the European Union, Note on the Draft Council Con-
clusions on free movement of persons: abuses and substantive problems, 15903/08, 
Bryssel 18 november 2008. Coreper är de ständiga representanternas kommitté 
som bereder alla ärenden innan de tas upp på ministernivå i rådet. 
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av att tygla effekterna av Metock-domen genom att utvidga de grunder på 
vilka de har möjlighet att neka inresa och utvisa medborgare med hänvis-
ning till allmän ordning, säkerhet och hälsa.741 Som ett resultat av detta, 
och med tydliga kopplingar till Italiens ”säkerhetspaket”, lades det brit-
tiska utkastet till slutsatser fram. I sin analys av det brittiska utkastet på-
pekar juristen Steve Peers att de brittiska förslagen i fråga om utvisning 
inte bara strider direkt mot hur tidigare lagstiftning, och sedermera direk-
tivet, formulerar skyddet mot utvisning, utan utgjorde även ett direkt an-
grepp på hur domstolen tolkat detta skydd i sina domar sedan 70-talet.742 

Vad gäller den fria rörligheten och rätten till familjeåterförening är det 
brittiska förslaget ytterst talande. I utkastet förklarades att ”TLM som är 
familjemedlemmar till EU-medborgare delar rätten att röra sig fritt över 
gränserna i EU” med tillägget att ”medlemsstaterna upprepar sitt åtagande 
att skydda denna rättighet från att missbrukas som en rutt för illegal in-
vandring”. Därefter formulerades vad som framstår som ett nytt villkor 
för att få utöva denna rättighet: ”bara de som utövar sina rättigheter i 
enlighet med fördragens anda ska få åtnjuta rätten till fri rörlighet”. Dess-
utom föreslog utkastet att medlemsstaterna skulle ”intensifiera sitt prak-
tiska samarbete för att ta itu med skenäktenskap, falska familjerelationer 
och illegal invandring”.743 Peers frågar sig om allt detta är ett förtäckt sätt 
att säga att medlemsstaterna inte ska behöva respektera Metock-domen, 
och att EU-medborgares privatliv ska övervakas och information om dessa 
ska delas mellan medlemsstaternas nationella ministerier?744 Helt klart var 
det brittiska utkastet ett försök att åsidosätta både EU-lagstiftningen och 
tidigare rättspraxis i fråga om EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet. Man 
ville omformulera och inskränka denna rättighet – EU-medborgarskapets 
sine qua non – och anpassa den efter en säkerhetsorienterad agenda. 

Det brittiska förslaget fick dock inte i sin helhet något stöd hos de 
andra medlemsstaterna, även om de slutsatser som sedermera antogs på 
rådsmötet, i slutet av november 2008, förkroppsligade den säkerhetsorien-
terade andan i det brittiska förslaget. Rådet förklarade att syftet var att 
”skydda rätten till fri rörlighet mot det missbruk som uppkommit, bland 

741 Lansbergen, Anja, 2009. 
742 Peers, Steve, 2008, “The UK Proposals on Free Movement Law: an Attack on 
the Rule of Law and EU Fundamental Freedoms”, Statewatch Analysis, 
http://www.statewatch.org (hämtad 12.01.2013). 
743 Europeiska unionens råd, 2008b, s. 2f.  
744 Peers, Steve, 2008, s. 4. 
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annat genom olaglig invandring” och att detta försvar av den fria rörlig-
heten gick ut på:  
 

[…] att förebygga och bekämpa missbruk, inbegripet gärningar av brottslig 
karaktär, med kraftfulla och proportionella åtgärder mot de medborgare 
som bryter mot lagen, bland annat när de gör sig skyldiga till allvarliga och 
upprepade överträdelser som medför allvarlig skada745  

 
Peers har således rätt i sina slutsatser om att ministrarna i rådet verkar 
vara av uppfattningen att EU-lagstiftningen kan och bör omtolkas enligt 
deras intentioner.746 Dessutom blir det tydligt hur skyddet av rätten till fri 
rörlighet, eller skyddet av EU-medborgarskapet, nu vänds mot medbor-
garna.  

I en önskan om att få omtolka de egna medborgarnas rätt till fri rörlig-
het enligt rådande säkerhetsorienterade agenda, uttrycks ett begär efter 
den exemplariska medborgaren. En medborgare som använder sina rättig-
heter i linje med den säkerhetsregim som både EU som gemenskap och de 
enskilda medlemsstaternas regeringar på hemmaplan investerat sin 
”statsmässighet” i de senaste 30 åren. Visserligen finns, som vi sett i tidi-
gare kapitel, en konflikt mellan den migrationskontroll som EU:s med-
lemmar gör anspråk på och den migrationskontroll som EU som gemen-
skap etablerar. Men här uttrycks även en djup rädsla att medborgarnas 
rörlighet kan komma att stjälpa den strikta uppdelningen mellan ”god” 
och ”dålig” rörlighet. Anja Lansberger beskriver detta väldigt tydligt: 

 

The resentment that the tensions within the citizenship model have attract-
ed from Member States is evidenced by the reaction to Metock and the im-
plementation of both the judgment and the Citizens’ Rights Directive in 
general.747 

 

745 Europeiska unionens råd, 2008c, Pressmeddelande. 2908:e mötet i rådet, Rätts-
liga och inrikesfrågor, Missbruk av rätten till fri rörlighet för personer- Rådets 
slutsatser, 16325/1/08, Bryssel den 26-27 november 2008, s. 27f. 
746 Peers, Steve, 2008, s. 1. 
747 Lanzberger, Anja, 2009. 
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Metock-domen och medborgarskapsdirektivet ställde vissa inneboende 
problem med EU-medborgarskapet på sin spets. I föregående kapitel såg vi 
hur medlemsstaternas förlust av makt över internmigranter, särskilt ifråga 
om kontrollen av begreppet säkerhet, inte bara skapade misstänksamhet 
gentemot domstolen. Det möjliggjorde även separationen mellan rörlighet 
för vissa, i termer av tillhörighet och gemensamt medborgarskap, och 
rörlighet för andra, i termer av säkerhetsproblem. De sistnämnda var ”de 
verkliga migranterna”. Detta var en utveckling som inte minst kommiss-
ionen drev på. Men nu verkade vissa medlemsstater, såsom Danmark, 
Italien, Storbritannien och Nederländerna, ha fått nog. EU-
medborgarskapet hade kommit att innebära en större kontrollförlust än 
vad som var möjligt att förklara för de väljarkårer till vilka man lovat 
hårdare nationell kontroll av invandringen.  

Till följd av den debatt om ”social turism”, som blossat upp i flera 
medlemsstater, och i och med besluten om övergångsregler (2004 och 
2007), befann sig den fria rörligheten dessutom redan i ett utsatt läge. Inte 
bara i Italien, som vi sett ovan, utan även i medlemsstater som Frankrike 
och Sverige, utlöste romers fria rörlighet kraftiga reaktioner och åtgärder. 
Det berodde för det första på att romer, i egenskap av EU-medborgare, nu 
kunde använda rätten till fri rörlighet och bosättning i hela EU. Detta stod 
i bjärt kontrast till antiziganismens historiska käpphäst om ”kontroll” av 
just dessa människors rörlighet, liksom förnekandet av deras rätt till bo-
sättning. Reaktionerna lät för det andra inte vänta på sig, då fattigdom 
och fri rörlighet hade betraktats som varandras motsatser. Fattigdom var 
något som hörde till migrationens domän, inte till fri rörlighet och medföl-
jande rättigheter. Fattiga EU-medborgare kom helt enkelt att betecknas 
som migranter och inte som medborgare. Detta kom bland annat till ut-
tryck när migrationsminister Tobias Billström, med hänvisning till den 
svenska utlänningslagen, försvarade avvisningen av romer med att ”vi har 
inte skapat den fria rörligheten i den Europeiska unionen för att männi-
skor ska kunna dra från land till land och tigga sig fram”.748 Detta trots 
att medborgarskapsdirektivet är överordnat den svenska utlänningslagen, 
och att tiggeri inte räknas in bland undantagsbestämmelserna i direktivet, 

748 Tobias Billström, 2010, i ”Debatt om avvisningar av romer från Sverige”, P1-
morgon, 2.08.2010, http://sverigesradio.se (hämtad den 14.04.2014). Se även 
“Romers rätt”, Dagens Nyheter, 03.08.2010, http://www.dn.se (hämtad den 
15.05.2013); “Fri rörlighet- inte för romer”, Aftonbladet, 22.08.2010, 
http://www.aftonbladet.se (hämtad den 15.05.2013); ”Svenskt hyckleri”, Dagens 
Nyheter, 02.09.2010, http://www.dn.se (hämtad den 15.05.2013). 
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utifrån domstolens rättspraxis. Samma idé uttrycktes i det brittiska försla-
get om att fri rörlighet bara skulle vara tillåtet i fördragens anda, under-
stått i en för den inre marknaden ändamålsenlig anda. Alltså skulle EU-
medborgarskapet begränsas till att vara ett marknadsmedborgarskap, där 
den rörlighet som godkänns enbart är den som gynnar den inre mark-
naden. Försöken att ”göra den fria rörligheten mindre fri”, som David 
Cameron och många andra regeringar för närvarande driver allt hårdare, 
återkommer jag till avhandlingens avslutande kapitel där jag diskuterar 
var den fria rörligheten ser ut att vara på väg.749 

”Missbruket” 
Om Metock-domen hade en inverkan på medlemsstaternas förhållnings-
sätt till den fria rörligheten så var det just att ”missbruk” kom att inta en 
central plats i debatten. Det lades mycket fokus på hur detta ”missbruk” 
kunde stävjas.750 Detta sker samtidigt som EU-kommissionen hävdar att 
den fria rörligheten faktiskt är ”underutnyttjad”.751 Enbart 3,1 procent av 
arbetskraften i EU består av arbetare som bosatt sig i en annan medlems-
stat, och många EU-medborgare uppfattar den fria rörligheten som en 
kostsam historia eftersom den fortfarande omgärdas av många hinder.752 

Den brittiska formuleringen om familjeåterförening som en rutt för ille-
gal invandring fick snart uppbackning av den holländska regeringen, som i 
slutet av 2009 presenterade en rapport om ”missbruk” av den fria rörlig-
heten, där den skilde mellan tre olika former av fri rörlighet. Den första 
var ”den riktiga” som utgjordes av holländare och andra EU-medborgare 
som regelbundet använder sin rätt till fri rörlighet i den rätta andan. Den 
andra formen bestod av EU-medborgare som regeringen ansåg fuska eller 
ingå skenäktenskap som möjliggör för TLM att ta sig till EU eller från en 

749 Cameron, David, 2013, ”Free movement needs to be less free”, Financial 
Times, 26.11.2013, http://www.ft.com (hämtad den 10.04.2014). 
750 Fernhout, Roel & Wever, Ries, 2011, “Thematic report 2010 – 2011: Follow-
up of the case law of the Court of justice of the European union”, Network of 
experts on free movement of workers, European Commission, s. 36.  
751 EU-kommissionen, 2013b, Free movement of workers: Commission improves 
the application of worker's rights – frequently asked questions, MEMO/13/384, 
Bryssel 26 april 2013.  
752 EU-kommissionen, 2013a, Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv 
om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med 
fri rörlighet för arbetstagare, KOM(2013) 236 slutlig, Bryssel den 26.4.2013; EU-
kommissionen, 2013b.  
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annan medlemsstat till Nederländerna. Den tredje bestod av holländare 
(och EU-medborgare) som ansågs använda sin fria rörlighet enbart i syfte 
att kringgå nationell lagstiftning om familjeåterförening. Detta benämndes 
av den nederländska regeringen som den ”europeiska rutten”. Den neder-
ländska regeringen aviserade att den inte bara ville stävja den andra for-
men utan ansåg även att den ”europeiska rutten” måste stoppas. Neder-
länderna förklarade att de skulle försöka inleda EU-förhandlingar om 
detta, och vid behov ändra medborgardirektivet.753 Bland annat föreslogs 
att den ”europeiska rutten” skulle stävjas genom att förvandla den till 
”tredjelandsmedborgarrutten”. Det vill säga, de rörliga EU-medborgare 
som vill återförenas med familjemedlemmar från tredjeland ska inte om-
fattas av medborgardirektivet, utan får förlita sig på de mer begränsande 
bestämmelserna om familjeåterförening för TLM i direktiv 2003/86.754 
Den holländska regeringen föreslog dessutom att nämnda direktiv skulle 
begränsas ytterligare.755 Om målet vid Tammerforsmötet var att bofasta 
TLMs rättigheter skulle närma sig EU-medborgarnas,756 kan denna nya 
impuls från vissa medlemsstater innebära just en tillnärmning, om än på 
EU-medborgarnas bekostnad. Deras rättigheter ska inskränkas för att 
tillnärmas TLMs mycket mer begränsade rättigheter, istället för en ut-
veckling åt andra hållet. 

Kommissionen uppmanades efter Metock-domen av rådet att presentera 
förslag på hur ”missbruk” skulle kunna stävjas. I sin första rapport om 
tillämpningen av medborgarskapsdirektivet skriver kommissionen under 
rubriken ”Missbruk och bedrägeri”: 

 

Gemenskapslagstiftningen får inte missbrukas. Medlemsstaterna får enligt 
artikel 35 vidta åtgärder för att förhindra missbruk, t.ex. skenäktenskap, 
vilket bekräftas genom EG-domstolens dom i målet Metock. Om det finns 
tvivel om att ett äktenskap inte är genuint får medlemsstaterna göra en ut-
redning för att avgöra om rättigheterna enligt direktivet missbrukas, t.ex. i 
syfte att kringgå nationella regler om invandring, och kan neka eller dra 
tillbaka rättigheterna till inresa eller uppehåll, om missbruk konstateras. 

753 Fernhout, Roel & Wever, Ries, 2011, s. 16f. 
754 Europeiska unionens råd, 2003a, Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 sep-
tember 2003 om rätt till familjeåterförening, Europeiska unionens officiella tid-
ning, L 251, 03.10.2003, s. 12-18. 
755 Fernhout, Roel & Wever, Ries, 2011, s. 59. 
756 Europeiska Rådet, 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkt 18 och 21.  
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Enligt direktivet ska proportionalitetsprincipen respekteras liksom rättssä-
kerhetsgarantierna i artiklarna 30 och 31. Trots sin betydelse har artikel 35 
inte införlivats av samtliga medlemsstater.757 

 

Några månader senare förklarar kommissionen att:  

 

EU-medborgarskapet ger den enskilde möjligheten att fritt röra sig mellan 
unionens medlemsstater. Trots detta är det många som stöter på hinder för 
att fritt resa och bosätta sig i ett annat EU-land än det där de har sitt nat-
ionella medborgarskap. Kommissionen fäster hög prioritet vid ett effektivt 
införlivande och en korrekt tillämpning av direktivet om den fria rörlighet-
en för personer, och kommer att stärka sina insatser till stöd för detta mål. 
Det bör samtidigt understrykas att den fria rörligheten medför vissa skyl-
digheter för dem som utnyttjar den, och kommissionen kommer att under-
söka hur den kan hjälpa de nationella myndigheterna att effektivt bekämpa 
missbruk av denna grundläggande princip. Riktlinjer för kommissionens 
åtgärder inom området kommer att offentliggöras senare.758  

 

Vi har alltså en situation där enbart 3 procent av medlemsstaternas med-
borgare i reell mening är EU-medborgare, det vill säga använder sin rätt 
till fri rörlighet för att bosätta sig i en annan medlemsstat. Av dessa möter 
många administrativa hinder, och medlemsstaterna har varit minst sagt 
dåliga på att införliva direktivet. Enligt kommissionen hade bara 63 pro-
cent av direktivets innehåll införlivats korrekt och fullständigt. Det är ett 
lågt resultat i förhållande till standarden för resultattavlorna för den inre 
marknaden. Av de resterande 37 procenten hade 5 procent införlivats 
tvetydigt, 16 procent införlivats felaktigt och/eller ofullständigt samt 8 
procent inte införlivats alls.759 Inte ens den artikel som specifikt handlar 
om ”missbruk” hade införlivats korrekt. Kommissionen varnar för att den 
i vissa fall kommer inleda överträdelseförfaranden. I det sammanhanget 
betonas vikten av att ”effektivt bekämpa missbruk”.  

I riktlinjerna som presenterades kort därefter försökte kommissionen 
klargöra var ”gränsen går mellan verklig användning och missbruk av 

757 EU-kommissionen, 2008d, s. 9. 
758 EU-kommissionen, 2009a.  
759 EU-kommissionen, 2008d, s. 12. De resterande 8 procenten bestod av mer 
förmånlig behandling än vad direktivet krävde.  
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gemenskapsrätten”, underförstått var gränsen går mellan att använda sina 
medborgerliga rättigheter på ett ”rätt” sätt respektive på ett ”felaktigt” 
sätt. Dokumentet kommissionen presenterar innehåller en mängd exempel 
och vägledande kriterier, som medlemsstaterna kan använda för att av-
göra om det handlar om missbruk eller ej. För det första klargörs att sken-
äktenskap är ett tydligt exempel på missbruk. Därefter förklarar kommiss-
ionen att: 

 

Missbruk kan också vara för handen när EU-medborgare – vars familje-
medlemmar från tredjeland inte kan ansluta sig till honom i hans [sic!] ur-
sprungsmedlemsstat på grund av nationella invandringsregler – flyttar till 
en annan medlemsstat med det enda syftet att vid återvändandet till hem-
medlemsstaten genom att åberopa sina rättigheter enligt gemenskapens lag-
stiftning kunna kringgå den nationella lagstiftning som har hindrat famil-
jens försök till återförening. De avgörande kännetecken för var gränsen går 
mellan verklig användning och missbruk av gemenskapsrätten bör bygga på 
bedömningen av om utövandet av gemenskapens rättigheter i en medlems-
stat från vilken EU-medborgarna och deras familjemedlemmar återvänder 
var verkligt och faktiskt.760 

 

I efterföljande rapporter om medborgarskapsdirektivet fortsätter kom-
missionen i samma anda: 

 

Missbruk: ett konstruerat uppträdande som uteslutande försiggår i syfte att 
erhålla rätten att fritt röra och uppehålla sig i EU som, trots att det formellt 
uppfyller villkoren i EU:s regelverk, inte är förenligt med dessa regler. 

Typiska exempel på missbruk är skenäktenskap. Uppgifter som medlems-
staterna har lämnat in om identifierade skenäktenskap visar att denna före-
teelse finns, men att omfattningen varierar avsevärt mellan medlemsstater-

760 EU-kommissionen, 2009b,s. 17 (betoning i original); EU-kommissionen, 2009c, 
“Guidelines on free movement and residence rights of EU citizens and their fami-
lies”, MEMO/09/311, Brussels 2 July 2009.  
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na. Trots låga siffror är konsekvenserna av organiserad brottslighet en oro-
väckande faktor.761 

 

Trots att problemet med skenäktenskap inte förekommer i någon nämn-
värd utsträckning är det ändå detta medlemsstaterna fokuserar när det 
gäller införlivandet av direktivet efter Metock-domen.762 I en situation där 
direktivet i övrigt införlivats dåligt och de EU-medborgare som använder 
sina rättigheter på ”rätt” sätt drabbas, väljer ändå kommissionen i sitt 
program, att som första stödåtgärd för nationella och lokala myndigheters 
effektiva tillämpning av EU:s bestämmelser, fokusera på just skenäkten-
skap.763 

Metock-domen visar tydligt att när den fria rörligheten blir ett hinder 
för medlemsstaterna att bedriva “effektiv migrationskontroll”, svarar 
kommissionen inte med att i främsta hand skydda medborgarnas rättig-
heter, utan istället med att hjälpa medlemsstaterna att fortsätta bedriva 
migrationskontroll, och detta inom ramen för EU:s regelverk. En annan 
aspekt är den skillnad som uppstår mellan den rörliga och den stationära 
medborgarens rättigheter: 

 

The reach of Metock does not stop at the elimination of barriers to free 
movement; on the contrary, it is intended explicitly to encourage migration 
between Member States and in so doing it privileges the migrant citizen 
above those who remain in the Member State of which they are nationals. 
This results in a situation of reverse discrimination, in which migrant citi-
zens have enhanced rights of residence for their non-EU national family 
members under Community law whilst static EU citizens must rest their 
hopes on fulfilment of national immigration criteria which are becoming 
increasingly restrictive. The irony of Metock is that the more the Court in-
vests in the enhancement of citizenship rights, the greater the gap between 

761 EU-kommissionen, 2013e, Meddelande från Kommissionen till Europaparla-
mentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkom-
mittén. Fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer: Fem åtgärder för att 
skapa förändring, KOM(2013) 837 slutlig, Bryssel den 25.11.2013, s. 8f (betoning 
i original).  
762 Efter en begäran från rådet uppmanade kommissionen medlemsstaterna att 
tillhandahålla information om missbruk av den fria rörligheten genom skenäkten-
skap. Se även Fernhout, Roel & Wever, Ries, 2011. 
763 EU-kommissionen, 2013e, s. 11f. 
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migrant and non-migrant citizens grows, and the more obvious are the con-
tradictions inherent within the market citizenship framework.764 

 

Man ska dock inte idealisera medborgarskapsdirektivet. Trots med-
lemsstaternas reaktioner innebar direktivet inte att rätten till fri rörlighet 
och bosättning var ovillkorad. De socio-ekonomiska villkoren för de kate-
gorier av medborgare som inte är anställda eller egenföretagare finns alltså 
kvar i medborgarskapsdirektivet, något som naturligtvis drabbar vissa 
grupper mer än andra: 

 

Romanian citizens in Italy are Community citizens to all effects, but by in-
terpreting some of the characteristics of European directives in a certain 
way, a particular application has been carried out. The fullness of the right 
of citizenship has been tied to income. This is a concept of “census” citizen-
ship which is akin to taking a couple of centuries’ leap back into history 
and establishing that he who hasn’t enough income is not fully a European 
citizen.765  

 

Avslutning: den (o)säkra medborgaren  
I det här kapitlet har vi följt utvecklingen från Amsterdamfördraget till 
genomförandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Av de 
tidsperioder vi följt i den här avhandlingen utgör de senaste 20 åren av-
gjort det största empiriska materialet. Att de empiriska källorna mer än 
fördubblades, jämfört med föregående kapitel, säger något om hur avgö-
rande ett område med frihet, säkerhet och rättvisa nu är för hela EU-
projektet som sådant. Med det vill jag säga att när vi förfäras över flyk-
tingkatastroferna i Medelhavet måste vi, istället för att tänka på dödsoff-
ren i termer av just ”katastrofer” och ”olyckor”, placera dessa i centrum 
av EU-integrationen som sådan. Det inre säkerhetsrummet har kommmit 
att bli en autonom del av den Europeiska unionens politiska identitet, till 
skillnad mot tidigare en fråga om kompensatoriska åtgärder för förverkli-

764 Lansbergen, Anja, 2009.  
765 ”Decree Law on Deportation and “the war against the last”, interview with 
Marco Revelli, Melting pot Europe, http://www.meltingpot.org (hämtad den 
17.03.2014).  
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gandet av den inre marknaden. Säkerhetssamarbetet ses nu som en central 
förutsättning för frihet som sådan och därmed också för EU som sådant: 

 

Frihet, säkerhet och rättvisa är centrala värden som tillhör de viktigaste de-
larna av den europeiska samhällsmodellen. […] Att utveckla denna dimens-
ion i EU är därför den nya integrationsfrågan. Ett verkligt område med fri-
het, säkerhet och rättvisa är en nödvändig förutsättning för EU […].766 

 

Målet med säkerhetssamarbetet var att föra unionen närmare sina med-
borgare; det var medborgarna som sades efterfråga mer säkerhet. För den 
rörlighetsregim som nu etableras, där ”vårt” hem blir en plats som ska 
skyddas, för att medborgarnas frihet gör dem ”sårbara” gentemot de som 
”missbrukar” friheten, blir det helt avgörande att kunna särskilja den 
”önskade” mobiliteten från den ”oönskade”. Rens van Munster förklarar 
att: 

 

Whereas traditionally the space of governance has been conceived in terms 
of a relation between a national population and national territory defined 
by the geographical border, security governance in the EU has been first 
and foremost oriented towards the problem of connecting and reconstruct-
ing the EU as a zone of mobility rather than a physically demarcated terri-
tory.767 

 

Jag har i kapitlet använt termen domopolitics för att beskriva den poli-
tik som skapar och upphäver den inre och yttre kretsen, medborgare och 
främlingar. Men särskiljandet mellan ”önskad” och ”oönskad” mobilitet, 
mellan de som använder friheten ”på rätt sätt” och de som ”missbrukar” 
friheten, kan även göra EU-medborgaren till en osäker kategori. Även EU-
medborgarnas rörlighet kan skapa ”osäkerhet” och påkalla säkerhetsåt-
gärder, vilket inte minst östutvidgningarna, romernas rörlighet, Metock-
domen och dagens regeringskrav på inskränkningar i den fria rörligheten 
tydliggör. I politiken uttrycks ett begär efter den exemplariska medborga-
ren, för att få omtolka de egna medborgarnas rätt till fri rörlighet enligt 

766 EU-kommissionen, 2004a, s. 19. 
767 van Munster, Rens, 2005, s. 20f. 
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den rådande säkerhetsorienterade agendan. En medborgare som använder 
sina rättigheter helt i linje med den arbetsmarknads- och säkerhetsregim 
som både EU som gemenskap och de enskilda medlemsstaternas inrikespo-
litik investerat sin ”statsmässighet” i de senaste 30 åren. Visserligen finns, 
som föregående kapitel visat, en konflikt mellan den migrationskontroll 
som EU:s medlemsstater gör anspråk på och den migrationskontroll som 
EU som gemenskap etablerar. Nu understryks emellertid att det inte hand-
lar om mer eller mindre säkerhet, utan om vem som ska ha behörighet att 
genomföra politiken. Metock-domen och medborgarskapsdirektivet ställ-
de vissa inneboende problem med EU:s medborgarskapande på sin spets. 
Frågan är vad som blir kvar av detta EU-medborgarskap som förutsätter 
en fri rörlighet, vilken både är ”underutnyttjad” och samtidigt inte får 
”missbrukas”? 
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Kapitel 6 Avslutning: EU-medborgarskapande 
som en autoimmun process? 
 
 

 

As we know, an autoimmunitary process is that strange behavior where a 
living being, in quasi-suicidal fashion, ”itself” works to destroy its own 
protection, to immunize itself against its “own” immunity.768 

 

De blandar äpplen och päron väldigt friskt. De blandar ihop intern EU-
rörlighet och invandring.769 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

768 Derrida, Jacques, 2003, ”Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides”, i Bor-
radori, Giovanna, Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Haber-
mas and Jacques Derrida, Chicago: University of Chicago Press, s. 94.
769 Malmström, Cecilia, 2013, i “Hot om bidragsturism får fart igen”, Svenska 
Dagbladet, 3.06.2013; http://www.svd.se (hämtad den 11.08.2013). 
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Jag började den här avhandlingen med att redogöra för varför EU:s med-
borgarskapande kräver att man som forskare vänder på perspektivet. I 
förordet till avhandlingen berörde jag även hur min egen förvandling till 
EU-medborgare föranlett mitt intresse för att försöka förstå bakgrunden 
till, och baksidan av, mitt privilegium att plötsligt slippa sitta i ett väntrum 
i väntan på min tur att söka uppehållstillstånd.  

Medborgarskap är ett politiskt begrepp som av förklarliga skäl har en 
normativ dimension med en politisk och social sprängkraft. Det förklarar 
forskningens stora intresse för medborgarskap och att forskare ofta ramar 
in sina olika studieobjekt i termer av medborgarskap eller medborgerliga 
dimensioner.  

Ett problem hos den omfattande och pågående medborgarskapsforsk-
ningen är dock, som Barry Hindess påpekar, att medborgarskapets exter-
na dimension sällan tydliggörs.770 Detta blir särskilt påtagligt i den forsk-
ning som gjorts om EU-medborgarskapet. Den externa dimensionen hand-
lar om medborgarskap som ett verktyg för migrationskontroll, den syn på 
och reglering av människors rörlighet som medborgarskap implicerar. Det 
innefattar en avgörande uppdelning mellan den ”normala” rörligheten 
inom en nationalstats gränser och den rörlighet vi kallar för migration, 
men även föreställningen om människor som naturligt hemmahörande på 
en ”nationell” plats.  

Som jag visat karaktäriseras EU-medborgarskapet av en inneboende 
spänning: mellan ett medborgarskap som härleds från de nationella med-
borgarskapen (nationalitet/nationalstaten) och ett medborgarskap som 
definieras av fri rörlighet över nationella gränser. Å ena sidan är de med-
borgerliga rättigheterna som följer av EU-medborgarskapet något som, i 
första hand, tilldelas medborgare i medlemsstaterna och endast delvis eller 
differentiellt utvidgats till tredjelandsmedborgare,771 vilket förstärker de 
nationella medborgarskapens betydelse. Å andra sidan följer de medbor-
gerliga rättigheterna i EU den centrala rättigheten, fri rörlighet, vilket gör 
att medborgarnas rörlighet är en förutsättning för EU-medborgarskapets 
konkretisering som sådant. Men EU-medborgarskapet innebär även en 
differentiering mellan olika kategorier av EU-medborgare. Det frångår på 
avgörande sätt idén om ett formellt jämlikt medborgarskap. EU-
medborgarskapets innovation, som samtidigt är dess stötesten, är därför 

770 Hindess, Barry, 2000. 
771 Maas, Willem, 2008. 
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också en (pågående) omförhandling av den strikta uppdelningen mellan 
medborgaren och migranten.  

Det problematiska medborgarskapandet 
I den här avhandlingen har vi följt den historiska utvecklingen av det 
EUropeiska medborgarskapet, hur dess förverkligande förutsatte att fri 
rörlighet uppfattades som något väsensskilt från migration. Avhandlingen 
har studerat EU:s, och framförallt EU-kommissionens, medborgarskap-
ande genom regleringen och kategoriseringen av människor i förhållande 
till rörlighet. Jag talar då om processen genom vilken EU skapar och regle-
rar medborgarna via rörlighet. Jag har undersökt de möjliggörande villko-
ren för att avskilja fri rörlighet från migration samt separationens politiska 
konsekvenser. Det handlar om hur denna uppdelning samtidigt för med 
sig ett potentiellt ifrågasättande av den fria rörligheten och därmed av EU-
medborgarskapet som sådant. Härigenom har jag velat visa att EU-
medborgarskapets möjliggörande villkor även kan bli dess omöjliggörande 
villkor.  

Fri rörlighet är och har alltid varit en känslig fråga i EU, även då den 
begränsas till den EU-interna arbetskraftens rörlighet. Sedan principen 
stadfästes i Romfördraget har det ständigt förhandlats om vilka som kan 
styras med främjande av lämpliga former av frihet och vilka som bör sty-
ras på andra sätt.772 Insikten om detta är central då det inom dagens EU-
forskning finns en stark tendens att bortse från att EU-kommissionen (och 
alla andra) faktiskt en gång beskrev motsvarigheten till dagens EU-
medborgare som just migranter, och att, som dagens debatt visar, detta 
språkspel inte är avslutat. Tvärtom är EU-medborgaren alltid en ”potenti-
ell” migrant, och som utvidgningar och kriser visat och visar kan den 
medborgerliga fri- och rättighetsdiskursen snabbt slå över i migrationens 
säkerhetsdiskurs. 

Avhandlingen belyser alltså hur fri rörlighet alltid har varit samman-
kopplad med en säkerhets-problematique, och vi har sett hur EU:s med-
borgarskapande fungerat som ett instrument för migrationskontroll. Det 
har både handlat om en rörlighet som ska användas på ”rätt” sätt och av 
”rätt” kategorier medborgare. Medan frågan om ”rätt” sätt varit föremål 
för tvister mellan medlemsstaterna och domstolen, har det funnits större 
konsensus kring frågan om medborgarkategorier. Som jag dock visat går 

772 Hindess, Barry, 2004b, s. 28. 
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”rätt” sätt och ”rätt” kategorier medborgare ofta in i varandra på ett sätt 
som sällan gynnar EU-medborgarskapet som en enhetlig och jämlik status. 

Som framgick i kapitel 3 kunde den fria rörligheten först förverkligas 
när vissa uteslöts från dess regim. Det var när EUropeiska arbetares rör-
lighet inte längre framstod som ett hot om en socialt och ekonomiskt kost-
sam migration, som det blev politiskt möjligt att på allvar lansera begrep-
pet europeisk medborgare. Under den här perioden - från Romfördrags-
förhandlingarna till början av 70-talet - handlade det både om att defini-
era vilka som skulle uppfattas som nationella medborgare för gemen-
skapsrättens ändamål och att avgränsa den fria rörligheten gentemot arbe-
tare från tredje land. Den ”fullvärdige” EUropeiske arbetaren var den som 
hade ”sina rötter” i Europa, vilket senare innebar att den EUropeiska 
medborgaren definieras i förhållande till TLM. Som Étienne Balibar 
påpekat: 

 

But the fact that, with respect to individuals, this ”citizenship” is defined as 
the simple addition of the national citizenships of the member countries of 
the union, transforms the status of the foreigner. In each particular country 
the foreigner is only the national of another sovereign state […]. But at the 
level of the newly instituted union, he or she becomes the object of an in-
ternal exclusion.  

In being totalized on the scale of Europe, the objective signification of the 
exclusion changes: European citizenship is presented as the mechanism that 
includes some of the populations historically present in the space of the 
community while rejecting others, most of which are long established and 
contribute equally to the development of the civil society of the new organ-
ism. Foreigners have become metics or second-class citizens whose resi-
dence and activities are the object of particular surveillance.773 

 

Frågan om exkluderingen av TLM, och att det är som medskapare till 
den gemensamma marknaden som arbetaren och senare EU-medborgaren 
blir en EUropeisk rättighetsbärare, har lyfts fram i forskningen. Däremot 
har varken medborgarskapsforskningen eller migrationsforskningen upp-
märksammat att fri rörlighet och säkerhet varit intimt sammankopplade 
ända sedan principen infördes i fördraget 1957, då uppdelning mellan fri 
rörlighet och migration gjordes och godkändes av både medlemsstaterna 

773 Balibar, Étienne, 2004, s.171. 
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och kommissionen (och i viss mån domstolen). Som jag också visat har 
forskningen försummat att undersöka hur flera av medlemsstaternas kol-
oniala relationer påverkade utformningen av Romfördraget och den fria 
rörligheten. Jag har klarlagt hur Frankrike och Nederländerna, uppmunt-
rade av Italien och Västtyskland, definierade sina respektive nationaliteter 
enligt en kolonial logik, när det gällde tillträdet till den EUropeiska fria 
rörligheten. Det brittiska exemplet, som jag också tagit upp, är på liknade 
sätt belysande då Storbritannien, innan inträdet i EEG 1973 och i sam-
band med de första medlemsförhandlingarna inte hade någon klar med-
borgarskapsdefinition, vilket skapade stora bekymmer i relation till den 
fria rörligheten. När sedan Storbritannien antogs som medlem blev det 
uppenbart att vissa koloniala subjekt vägrades rätten till EUropeisk fri 
rörlighet trots att de räknades som brittiska subjekt/medborgare. Avhand-
lingen har på så sätt kunnat demonstrera hur frihet, förstått som fri rör-
lighet, ända sedan Romförhandlingarna har uppfattats som en potentiell 
säkerhetsrisk. Detta är ett bidrag som både problematiserar och komplet-
terar forskningen, men som även möjliggör en bättre förståelse för den 
samtida politiska utvecklingen. 

I de efterföljande kapitlen 4 och 5 har jag visat hur EU:s medborgar-
skapande fortskrider genom en styrningsmodalitet som reglerar den fria 
rörligheten genom kontrollen och administreringen av dess oroväckande 
övermått. Även om tiden fram till Maastrichtfördraget kan karaktäriseras 
som ett EU-medborgarskapande i termer av en rättighetsdiskurs, så sam-
manföll den likväl med en logik om att i möjligaste mån begränsa okon-
trollerad och ”onödig” fri rörlighet. Det handlade dock inte om att be-
gränsa den fria rörligheten i principiell mening, utan att anpassa den i 
enlighet med den inre marknadens behov. EU-medborgarna var inte i 
första hand fria att röra sig, utan uppmanades att göra det för att bidra till 
den inre marknaden.774 Den fria rörligheten fick alltså inte “utnyttjas” på 
”fel” sätt, och uppehållsrätten kom att inskränkas till att bara omfatta de 
medborgare som inte var en ekonomisk belastning. Andemeningen var att 
blott de som kunde göra rätt för sig var fullvärdiga EUropeiska medbor-
gare. Det var därför först när frågan om ett eventuellt ”utnyttjande” av 
den fria rörligheten för bättre sociala förmåner avgjorts i slutet av 80-talet, 
och man via sekundärlagstiftning inskränkt rätten till fri rörlighet och 
uppehållsrätt, som det blev möjligt att införa unionsmedborgarskapet som 
en juridisk status i Maastrichtfördaget.  

774 van Munster, Rens, 2005, s. 4f. 
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Med den inre marknaden följde frågan om att ta bort hindren för en 
mer generell fri rörlighet för personer i EU-medborgarnas namn. Det inne-
bar att diskussionen om medborgarskap flyttades från det socialpolitiska 
området till området för rättsliga och inrikes frågor. Detta medförde att 
säkerhetsfrågor kom att överskugga diskussionerna om fri rörlighet. EU-
medborgarnas fria rörlighet i den inre marknadens intresse krävde kom-
pensatoriska åtgärder, vilket innefattade en skärpt kontroll av de yttre 
gränserna, men även gemensamma interna säkerhetsåtgärder för att kon-
trollera de invånare som inte omfattades av den fria rörligheten. 

Med Amsterdamfördraget i slutet av 90-talet kom dessa kompensato-
riska åtgärder att bli en del av EU:s centrum. Åtgärderna behövde nu inte 
längre kompensera något utan blev en relativt självlegitimerande del av 
den Europeiska unionens politiska och juridiska identitet. Med Amster-
dams ”område med frihet, säkerhet och rättvisa” kom EU-
medborgarskapandet mindre att handla om en rättighetsdiskurs i förhål-
lande till den fria rörligheten och mer om en säkerhetsdiskurs. Detta inne-
bar både en förändring av förhållandet mellan fri rörlighet och säkerhet 
och av hur medborgarnas intressen artikulerades. Säkerhet blev något som 
EU-medborgarna sades efterfråga och som unionen ville leverera för att 
komma närmre sina medborgare och för att ”skydda” medborgarna från 
de hot rörligheten skapade. Säkerhet blir nu den första och den främsta 
friheten, en förutsättning för utövandet av frihet i en allmän mening. Att 
vara fri blir synonymt med att vara ”skyddad från hoten” som de som 
missbrukar den fria rörlighetens frihet medför. Som vi har sett har katego-
rierna som potentiellt drar orättmätig fördel av den fria rörligheten vuxit 
över tid. Det kan röra sig om papperslösa arbetskraftsinvandrare, asylsö-
kande som tar sig från Grekland till norra Europa, fattiga romska EU-
medborgare, EU-medborgare som har familjemedlemmar från tredjeland, 
eller EU-medborgare som arbetar i andra medlemsstater och får tillgång 
till sociala rättigheter. Och i takt med att debatten stegras tillkommer nya 
kategorier, vilket föranleder frågan vem denna EU-medborgare är som 
måste röra sig från en medlemsstat till en annan för att kunna åberopa 
sina medborgerliga rättigheter, men som samtidigt allt oftare beskylls för 
att ”utnyttja” rättigheterna på fel sätt? 
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Medborgare eller migrant? 
Det EUropeiska medborgarskapet har rubbat den moderna medborgar-
skapsidén om ett formellt allmänt och enhetligt medborgarskap och har 
sedan det instiftades i Romfördraget bidragit till att skapa ett heterogent 
rättighetsutrymme i dagens EU. Det ständiga utformandet av olika status 
och grader av medborgarskap ifrågasätter nu medborgarskapsbegreppets 
centrala idé om jämlikhet. Eleonore Kofman ger en bild av denna process:  

 

Multiplying the sites of citizenship may seem […] attractive, but we must 
be wary of producing a two-tiered system of citizenship: one for the ’poor’, 
who are locked into restricted spaces with second-class rights, the other 
cosmopolitan and encompassing all of the levels for the dominant groups in 
Europe.775 

 

Att det EUropeiska medborgarskapet utvecklats som ett heterogent ut-
rymme får konskevenser både för dem som formellt inte kan göra anspråk 
på detta medborgarskap och för dem som formellt sett är inkluderade. Att 
EU har upprättat en delvis gemensam migrationspolitik, det vill säga att 
migrationspolitiken på nationell nivå anpassas efter Schengenregelverk och 
ett ökande antal gemensamma direktiv och riktlinjer, har inneburit en 
differentierad, sektoriell (alltså anpassad för specifika ekonomiska sek-
torer) och selektiv policy och lagstiftning avseende migranter. Detta har 
medfört ett skapande av allt fler kategorier av migranter och tredjelands-
invånare i EU, som alla sinsemellan ges en ojämlik status i relation till den 
fria rörligheten och därtill hörande rättigheter. Häribland återfinns kate-
gorier såsom varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, säsongsarbetare, 
studenter, högkvalificerad arbetskraft (blåkortet), volontärarbetare, fors-
kare samt företagsinternt förflyttad personal. Denna produktion av ojäm-
lika statuskategorier utmanar idén om ett jämlikt och enhetligt medbor-
garskap, som också påverkar de som formellt är inkluderade i detta med-
borgarskap. Även deras rättigheter fragmentiseras, och trots att de alltjämt 
uppmanas att använda den fria rörligheten i EU är det en högst villkorad 
frihet, en frihet som varken teoretiskt eller politiskt finner sig till rätta 
inom det demokratiska medborgarskapets definitionsramar.  

775 Kofman, Eleonore, 1995, s.135.  
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Som jag diskuterat ingående i det föregående kapitlet, använder William 
Walters begreppet och teorin om domopolitics när han beskriver den här 
politiken för att tämja och villkora medborgares och andra invånares rör-
lighet.776 Domopolitics bidrar till att begreppsliggöra EU:s medborgar-
skapande som en rörlighet vilken, till skillnad från den vi känner från 
demokratiska stater, inte vilar på en generell och fast grund om alla med-
borgares formellt jämlika tillgång och delaktighet. Snarare bestäms den av 
högst specifika mål, intressen och uppfattningar om säkerhet och en effek-
tiv marknad. Dessutom är dess utformning otydlig, oförutsägbar och 
ibland godtycklig, som exempelvis i fallen med övergångsregler. 

Oförutsägbarheten är återigen på tapeten idag när många EU-
medborgares fria rörlighet ifrågasätts och likställs med en skadlig migrat-
ion och bidragsturism. Det kom inte minst till uttryck när Storbritannien, 
Tyskland, Österrike och Nederländerna i april 2013 skrev ett gemensamt 
brev till det irländska ordförandeskapet och kommissionen, och krävde att 
den fria rörligheten inskränks med anledning av de problem som ”vissa 
migranter från andra medlemsländer skapar”. Det hänvisades till de kost-
nader för skolgång, boende, sjukvård och socialbidrag som denna typ av 
migration medför och man krävde att ”nödvändiga åtgärder måste vidtas 
för att ta itu med konsekvenserna av denna typ av invandring och be-
kämpa dess orsaker.”777 Intressant i sammanhanget är att de kostnader 
som påtalas är sociala rättigheter som följer av att vara arbetstagare i en 
annan medlemsstat och är inget som en EU-medborgare som inte är ar-
betstagare eller egenföretagare kan göra anspråk på. För de som inte är 
arbetstagare eller egenföretagare krävs för uppehälle längre än tre måna-
der att vederbörande kan uppvisa att de har tillräckliga tillgångar för att 
kunna försörja sig själv och familjen, samt har en heltäckande sjukförsäk-
ring som gäller i den mottagande medlemsstaten, ”så att de inte blir en 
belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem 
under deras vistelseperiod”.778 Det är således inte Maastrichtfördragets 
EU-medborgare som angrips i detta brev utan Romfördragets gemen-
skapsarbetare. 

776 Walters, William, 2004.  
777 Letter to Mr Alan Shatter, President of the European Council for Justice and 
Home Affairs 15 April, 2013, http://docs.dpaq.de/3604-
130415_letter_to_presidency_final_1_2.pdf. 
778 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG, artikel 7. 
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De senaste årens användning av termer som EU-migranter och sociala 
turister säger något fundamentalt om EU-medborgaren och den fria rör-
ligheten. Vad regeringsretoriken ger för handen är, för det första, att en 
EU-medborgare per definition inte är fattig; för det andra, att den fria 
rörligheten per definition inte är ekonomisk migration. Det överensstäm-
mer med hur kommissionen uttryckte det på 60-talet när den påbörjade 
sitt arbete för att frigöra fri rörlighet från migration. Då gjorde kommiss-
ionen gällande att fri rörlighet var något som inte kunde förstås genom, 
eller inrymmas i, de traditionella föreställningarna om in- och utvandring. 
Dessa begrepp implicerade, enligt kommissionens perspektiv, en syn på 
invandrare som människor som inte kunde erhålla en tillfredsställande 
levnadsstandard i sina egna hemländer.779 Istället skulle den fria rörlighet-
en tolkas som en frihet att välja den plats i gemenskapen där man vill bo-
sätta sig och försörja sig, men inte på grund av personlig ekonomisk nöd-
vändighet utan på grund av personliga preferenser såsom nya karriärsmöj-
ligheter eller kulturella preferenser.780  

Till följd av eurokris och kraftigt vidgade förmögenhets- och inkomst-
skillnader inom EU, blir den uppdelningen svårare att upprätthålla idag. 
Runt om i EU:s huvudstäder, både inom ramarna för gällande lagstiftning 
och stundtals på gränsen till överträdelser, arbetar regeringarna hårt för 
att ”förhindra bidragsfusk” och en socio-ekonomisk börda, trots att 
kommissionen och forskare upprepade gånger visat att det inte utgör ett 
reellt problem.781 David Cameron har utmärkt sig bland de europeiska 
ledarna när det gäller att sätta ord på dessa nya försök till omförhandling 
av den EUropeiska fria rörligheten. I ett förslag om att ”göra den fria rör-
ligheten mindre fri”, förklarar han: 

 

The EU of today is very different from the EU of 30 years ago. We need to 
face the fact that free movement has become a trigger for vast population 
movements caused by huge disparities in income. That is extracting talent 
out of countries that need to retain their best people and placing pressure 

779 EU-kommissionen, 1962, s. 2118. 
780 EU-kommissionen, 1971b, s. 3. 
781 Se till exempel ”Invandrare ska läras nederländska normer”, Europaportalen, 
21.02.13; ”Tysk minister fruktar fattigdomsflykt”, Europaportalen, 25.02.13; 
”Studie: EU-migranter ingen börda för välfärdssystemen”, Europaportalen, 
18.10.13; “Germany sets up panel on migrant welfare”, EUobserver, 09.01.14; 
“EU till Tyskland: sluta särbehandla invandrare”, Euroaportalen, 10.01.14.  
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on communities. It is time for a new settlement which recognises that free 
movement is a central principle of the EU, but it cannot be a completely 
unqualified one.782 

 

I sina svar på de senaste årens krav på att ”göra den fria rörligheten 
mindre fri” fortsätter kommissionen att förfäkta att fri rörlighet är något 
annat än migration. Kommissionären som vid tidpunkten var ansvarig för 
frågor rörande migrationspolitiken (Cecilia Malmström) och kommission-
ären ansvarig för frågor rörande EU-medborgarskapet (Vivian Reding) 
uttryckte stark samstämmighet. Som Malmström inskärpte i sitt svar till 
det nyss nämnda brevet från Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och 
Österrike ska under inga omständigheter EU-medborgare likställas med 
”invandrare” från länder utanför EU; EU-migranter existerar inte. ”De 
blandar äpplen och päron väldigt friskt”, fortsatte hon. ”De blandar ihop 
intern EU-rörlighet och invandring”.783 Reding uttryckte sig liknande: 

 

I want to make it absolutely clear: Free movement is a fundamental right, 
and it is not up for negotiation. Let language not betray us: European citi-
zens exercising their right to free movement are not “immigrants”. All 
European citizens have the same rights.784 

 

Som vi sett andra exempel på i avhandlingen, driver kommissionen två 
linjer samtidigt. Å ena sidan argumenterar man för att EU-medborgare 
inte är migranter och producerar underlag för att stärka denna utgångs-
punkt. Rapporter och uttalanden förs fram som tydliggör att den fria rör-
ligheten inte är migration, såtillvida att den inte utgör någon socioekono-

782 Cameron, David, 2013. 
783 Malmström, Cecilia, 20013. 
784 Reding, Viviane, Vice-President of the European Commission, EU Commission-
er for Justice, Main Messages: Trieste Citizens’ Dialogue, SPEECH 13/706, 16 
September 2013 (betoning i original). 
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misk belastning för värdländerna, tvärtom.785 Å andra sidan läggs fokus 
vid ”bekämpandet av missbruk” och kommissionen producerar ständigt 
nya riktlinjer för hur medlemsstaterna, inom ramen för gällande lagstift-
ning, ska kunna avvärja ”missbruket” av rättigheter kopplade till den fria 
rörligheten.786 Parallellt drar Malta till sig uppmärksamhet genom sina 
planer att få in pengar till statskassan via försäljning av EU-pass till TLM 
som investerar pengar på Malta.787 Även andra länder säljer ”snabbvägar” 
till EU-medborgarskapet.788  

I november 2014 uttvecklar David Cameron, i sitt stora migrationstal, 
de ”problem” som ”den nya migrationen” för med sig. Talet fångar på 
sätt och vis den här avhandlingen i förkortad form, såtillvida att alla olika 
delar som avhandlingen berör finns med i talet. Allt från den koloniala 
historien till Metock-domen berörs men naturligtvis utifrån helt andra 
perspektiv än vad vi som forskare skulle göra gällande.789 Talet var ett 
angrepp, inte mot ”missbruk”, utan mot att Romfördragets EUropeiska 
arbetskraftsinvandrare alls skulle ha några sociala rättigheter i de EU-

785 EU-kommissionen, 2013d, “Impact of mobile EU citizens on national social 
security systems”, Employment, Social Affairs & Inclusion, 14.10.13; ICF GHK, 
2013, “A fact finding analysis on the impact on Member States’ social security 
systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-
contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence”, Final 
report submitted by ICF GHK, DG Employment, Social Affairs & Inclusion via 
DG Justice Framework Contract, 14.10.13; EU-kommissionen, 2014b, EU-
kommissionen värnar om fri rörlighet för människor, MEMO/14/9, Bryssel, 15 
januari 2014.  
786 EU-kommissionen, 2013e; EU-kommissionen, 2013f, Practical guide on the 
applicable legislation, European Commission, Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities; EU-kommissionen, 2014a, Fri rörlighet: ny handbok om 
kravet på stadigvarande bosättning, IP/14/13, Bryssel, 13 januari 2014; ”EU spells 
out rules on migrant access to benefits”, EUobserver, 13.01.14. 
787 “Malta’s sale of EU passports causes controversy”, EUobserver, 07.01.14; 
”Malta stands firm on passport sales as MEPs hit out”, Financial Times, 
17.01.2014.  
788 Exempelvis Cypern och Österrike. Se “Flera snabbvägar till EU-
medborgarskap”, Svenska Dagbladet, 17 januari 2014; ”Maltese Citizenship sales 
angers MEPs”, EUobserver, 17.01.14.  
789 Cameron, David, 2014, “Speech on immigration”, 28 november 2014, 
http://press.conservatives.com/post/103802921280/david-cameron-speech-on-
immigration (hämtad den 30.11.2014).  
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länder där de arbetar.790 En av de första reaktionerna från kommissionen 
lät klargöra att ”detta är brittiska idéer och de är en del av debatten”. 
Kommissionen skulle undersöka förslagen utan dramatik och diskutera 
dem lugnt och sansat. Sedan underströk man att ”det är upp till de nat-
ionella lagstiftarna att bekämpa missbruk av systemet och EU-
lagstiftningen tillåter detta.”791 

Frihetens (o)säkerhet 
EU-medborgarskapandets eventuella landvinningar är om något mycket 
motsägelsefulla, och detta både på grund av den separation som gjordes 
mellan fri rörlighet och migration och moduleringen mellan fri rörlighet 
och säkerhet. En landvinning är dock svår att ifrågasätta, och den handlar 
om frambringandet av gemensamma säkerhetsåtgärder:  

 

One thing leads to another. This has been a feature of the Community, 
which is constantly being undertaken into new areas. One of these areas is 
closely linked to the overall concept of security. I am referring, of course, to 
the consequence of free movement for individuals and the need for joint ac-
tion, or at the very least close co-ordination, to combat the various threats 
to personal security […]. Political initiatives in this security-related area are 
another expression of solidarity, a leitmotif of the European pact.792 

 

Trots alla kompensatoriska och solidariska säkerhetsåtgärder EU-
länderna emellan, förblir den fria rörligheten en EUropeisk oroshärd. Som 
jag visat här beror detta på dess rumsliga närhet till migration (trots dess 
metaforiska distansering). EU-medborgarskapandet eftersträvade att sam-
ordna politiken på EU-nivån gällande EUropeiskt medborgarskap, å ena 
sidan, och invandring, å den andra. Processen fortskred utifrån logiken att 
EU skulle lyckas möta de nya utmaningar som invandring och asyl inne-
bar, endast om en gemensam strategi för inkludering och exkludering 
antogs. Här knyts EU-medborgarskapet till ”invandringsproblemen” så till 
den grad att det aldrig kommer fullt förverkligas så länge som ”invand-

790 “Cameron to tell EU: cut all tax credits to migrants”, The Guardian, 
28.11.2014.  
791 “Reaction to David Cameron’s immigration speech”, BBC News, 28.11.2014. 
792 Delors, Jacques, 1991, “European integration and Security”, Survival: Global 
Politics and Strategy, Vol 33, No 2, s. 103. 
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ringsproblemet” inte tacklas. Det beror inte bara på att migration utmanar 
de EUropeiska medborgerliga rättigheterna; migrationen framhäver också 
dessa rättigheter. Men samtidigt som ”invandringsproblemen” skulle tack-
las har detta också inneburit att den fria rörligheten och därmed EU-
medborgarskapet som sådant blivit en osäker kategori, så långt ifrån mi-
granten och samtidigt så farligt nära.  

Vad avhandlingen vidare visat är hur viktigt det är att EU-forskningen 
återvänder till arkiven. Den kontinuitet och diskontinuitet jag kunnat 
påvisa och som Schengenprocessen är en del av, men dock inte starten på, 
tydliggör hur oumbärlig arkivforskningen är för att fördjupa vår kunskap 
om EU. 

Jag avslutade mitt analytiska ramverk i kapitel 2 med Matt Dillons, fi-
losofiska och politiskt relevanta, resonemang om hur något inte kan bli 
säkert med mindre än att objektet som ska skyddas i grunden förändras.793 
I ett annat och bredare sammanhang talar Jaques Derrida om denna auto-
immuna process. Autoimmunitet, förklarar Derrida, är det biologiska 
tillstånd där en levande organism ”arbetar för att förstöra sitt eget skydd, 
att vaccinera sig mot sin ’egen immunitet’”.794 Han förtydligar: 

 

To lose itself all by itself, to go down on its own, to autoimmunize itself, as 
I would prefer to say in order to designate this strange illogical logic by 
which a living being can spontaneously destroy, in an autonomous fashion, 
the very thing within it that is supposed to protect it against the other, to 
immunize it against an aggressive intrusion of the other.795 

 
Autoimmunitet handlar således om en relation mellan ”jaget” eller ett 
”vi” och de ”andra”, och begreppet sätter den traditionella motsättningen 
mellan ”jaget” och ”icke-jaget” ur spel.  

Detta filosofiska resonemang kan avslutningsvis appliceras även på re-
lationen mellan frihet och säkerhet, vilken varit ett centralt tema genom 
avhandlingen. En fundering jag har haft men som jag aldrig kunnat landa 
i, är hur det kommer sig att trots att frihet är ständigt närvarande som 
begrepp, så diskuteras denna frihet tämligen sällan på något mer ingående 

793 Dillon, Michael, 1996, s. 122. 
794 Derrida, Jaques, 2003, s. 94.  
795 Derrida, Jacques, 2005, Rogues: two essays on reason, Stanford: Stanford Uni-
versity Press, s. 123.  
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sätt. Säkerhet diskuteras däremot flitigt. Frågan är dock vad detta säger 
om forskningens förståelse för det som möjliggjort att säkerhet blivit ett 
problem. Vad är säkerhet utan frihet? Eller annorlunda uttryckt: är det 
verkligen säkerhet som utgör problemet och som bör stå i centrum? 
Kanske är det inte fler kritiska säkerhetsstudier som behövs, utan istället 
fler kritiska frihetsstudier? 
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Bilaga 1 
 
ARTICLE 8796 
1. Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding the 
nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. 
2. Citizens of the Union shall enjoy the rights conferred by this Treaty and 
shall be subject to the duties imposed thereby. 
ARTICLE 8 a 
1. Every citizen of the Union shall have the right to move and reside freely 
within the territory of the Member States, subject to the limitations and 
conditions laid down in this Treaty and by the measures adopted to give it 
effect. 
2. […] 
ARTICLE 8 b 
1. Every citizen of the Union residing in a Member State of which he is not 
a national shall have the right to vote and to stand as a candidate at mu-
nicipal elections in the Member State in which he resides, under the same 
conditions as nationals of that State. […] 
2. Without prejudice to Article 138(3) and to the provisions adopted for 
its implementation, every citizen of the Union residing in a Member State 
of which he is not a national shall have the right to vote and to stand as a 
candidate in elections to the European Parliament in the Member State in 
which he resides, under the same conditions as nationals of that State. […] 
ARTICLE 8 c 
Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in 
which the Member State of which he is a national is not represented, be 
entitled to protection by the diplomatic or consular authorities of any 
Member State, on the same conditions as the nationals of that State. […] 
ARTICLE 8 d 
Every citizen of the Union shall have the right to petition the European 
Parliament in accordance with Article 138d. Every citizen of the Union 
may apply to the Ombudsman established in accordance with Article 
138e. 
ARTICLE 8 e 

796 Treaty on the European Union, Official Journal of the European Communities, 
C 191, 29.7.1992.  
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The Commission shall report to the European Parliament, to the Council 
and to the Economic and Social Committee before 31 December 1993 and 
then every three years on the application of the provisions of this Part. 
This report shall take account of the development of the Union. On this 
basis, and without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and 
after consulting the European Parliament, may adopt provisions to 
strengthen or to add to the rights laid down in this Part, which it shall 
recommend to the Member States for adoption in accordance with their 
respective constitutional requirements. 
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