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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Då Finland under hösten 2006 för andra gången innehade ordförandeskapet av Europeiska unionens råd hade landet varit medlem av unionen i
dryga tio år. Finlands skötebarn och stora initiativ inom EU-politiken har varit nordliga dimensionen alltsedan dess första ordförandeskap år
1999.
Före Finlands inträde i EU hade unionen inget medlemsland som gränsade till Ryssland. Östersjön var ett hav långt uppe i norr med beröring till
endast två dåvarande medlemsländer. Politiskt sett var Medelhavstrakten mycket centralare beläget med många medlemsstater ivriga att bevaka
regionens intressen.
Avhandlingen undersöker hurdan framgång två av EU:s instrument för gränsöverskridande samarbete - Barcelonaprocessen i söder och nordliga
dimensionen i norr - haft under tidsperioden 1999-2006. Programmen skapar en gråzon mellan medlemskap och icke-medlemskap vid unionens
gränsområden och utgör Europeiska unionens arbetsinstrument för stabilitet i dessa trakter.
Kärnan i arbetet utgörs av ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandelandet har en särskild möjlighet att påverka de ärenden som
under ordförandeskapets sex månader tas upp till behandling i rådet. Som material används de olika ordförandeländernas prioriteringar i
Europeiska unionens råd och slutsatser från Europeiska rådets sammanträden.
Utgående från dessa dokument redogörs för hur nordliga dimensionen och Barcelonaprocessen behandlats av EU:s medlemsländer genom en
aktörsanalys. Barcelonaprocessen framstår av olika orsaker som mer framgångsrikt. Syftet med arbetet är att försöka förklara varför
Barcelonaprocessen haft viss framgång medan nordliga dimensionen haft det mer motigt.
Medlemsstaterna och deras ordförandeskap granskas ur ett centrum-periferi perspektiv. Såväl Medelhavsregionen som Östersjöregionen kan
uppfattas som konkurrerande periferier inom unionen, vilket fungerar som ett spänningsmoment i arbetet. Medlemsländerna indelas i tre grupper
(syd, nord och väst) för att möjliggöra en jämförelse.
Då nordliga dimensionen aldrig blivit fullt institutionaliserad med tydliga egna resurser har det varit svårt att utveckla den på längre sikt.
Medelhavsländerna i söder har lyckats finna större enighet i främjandet av Barcelonaprocessen, medan de nordliga medlemsstaterna i
Östersjöregionen inte lyckats lika bra med att ena sina krafter i att driva nordliga dimensionen framåt.
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