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Denne afhandling fokuserer på at bekæmpe agent-baseret og strukturel dominans i EU. Afhandlingen 

formulerer en ny kritik af strukturel dominans som samtidig informerer en ny kritik af EU-

konstitutionalisme. Det overordnede mål med afhandlingen er at reformulere debatter om EU's 

konstitutionelle demokratiske underskud ved at placere en kritik af dominans og republikanisme i 

hjertet af EU-integrationsprocessen. Afhandlingen viser at strukturel dominans er den underliggende 

årsag til en stor del af den ufrihed, der gennemsyrer alle niveauer af moderne samfund, og at enhver 

forfatningsmodel dermed må forsøge at begrænse både agent-baseret og strukturel dominans. Til trods 

for den store litteratur om EU-integration, og de mange forskellige modeller der er blevet præsenteret 

for at forklare EU's natur og funktion, forbliver der store huller mellem de typer af strukturerer og 

processer der eksisterer i EU, og de modeller der bliver brugt til at forklare og retfærdiggøre dem. 

Overraskende nok har ganske få studier forsøgt at evaluere EU ud fra et republikansk perspektiv, og 

endnu færre har på baggrund af et paradigme om republikansk frihed som ikke-dominans undersøgt 

EU’s forfatningsmæssige balance, selvom problemet om dominans er centralt for at forstå EU’s 

forfatningsmæssige orden. 

Dominans er af allestedsnærværende betydning, men der findes ikke noget konsensus om 

dominans’ natur. Nogle af de vigtigste debatter mellem neo-republikanere og strukturelle 

republikanere handler om fundamentale spørgsmål vedrørende denne natur: Hvad er dominans? 

Hvordan manifesterer den sig i moderniteten? Og hvordan kan man bedst strukturere en 

forfatningsorden som kan bekæmpe dominans. Det nærværende studie udvikler et strukturelt begreb 

om dominans som rækker videre end den neo-republikanske opfattelse af dominans som centeret 

omkring agent-baserede relationer. Dominans, argumenteres der for i afhandlingen, er en social form 

for magt, der skaber underkaster på måder der fundamentalt underminerer socio-politisk frihed. 

Dominans materialiserer sig som et resultat af ukontrollerede magtubalancer og sociale asymmetrier, 

der inkluderer interpersonelle, agent-baserede relationer, og strukturelle og systematiske fænomener 

indlejret i sociale systemer, der ikke afhænger af at enkelte agenter bevidst udøver magt. 

Afhandlingen adresserer det teoretiske, analytiske og normative aspekt af det overordnede 

spørgsmål om ikke-dominans i EU. Mit originale bidrag til den teoretiske debat om dominans og 

EU's forfatningsmæssige demokrati er udviklingen og brugen af den nye strukturelle republikanske 

model: Institutionel balance som deliberativ konstitutionalisme og demokratisk debat. Denne 

strukturelle republikanske  model syntetiserer fundamentale begreber og argumenter  af 

forfatningstanker, der har dybe rødder i den republikanske  tradition: – (a) 

forfatningsmæssige ’checks and balances’, (b) deliberativ konstitutionalisme og demokratisk debat, (c) 

en forfatningsmæssig orden organiseret omkring institutionel balance – der tilsammen fungerer som 

strukturel sikring imod dominans. Modellen etablerer også de følgende ikke-dominansmæssige, 

deliberative kriterier som normative standarder: (a) politisk lighed, (b) inklusiv participation, (c) delt 

kontrol og overlappende autoritet mellem en pluralitet af samfundsmæssige interesser, (d) offentlig 



debat, (e) legitimation, (f) ex-ante og ex-post prøvelsefor at sikre en evaluering af, om EU opnår det 

ønskede resultat om et europæisk offentligt gode og sikrer alle samfundsmæssige interesser i EU imod 

dominans. 

Derefter kaster jeg mig over de analytiske spørgsmål. Afhandlingen fremfører det argument, 

at det forfatningsmæssige princip om institutionel balance grundlægger ikke-dominans som en generel 

norm for EU-governance. Dette er et centralt aspekt i at identificere og opnå EU’s republikanske gode. 

Ved at bygge på eksisterende analyser af relationerne mellem dominans og frihed i feltet af 

komparativ forfatningslitteratur, law in action, politisk filosofi og critical legal theory finder denne 

afhandling, at EU’s forfatningsmæssige demokratiske underskud af en manifestation af dominans i 

EU's mange niveauer af governance. Jeg bruger den strukturelle republikanske model til at evaluere de 

republikanske træk og kvaliteten af ikke-dominans i EU’s institutionelle balance, i EU’s skabelse af nye 

juridiske regler og i EU-Domstolens retspraksis. Analysen konkluderer at EU’s institutionelle balance 

strukturerer EU’s skabelse af nye regler i forhold til at sikre en balance mellem Kommissionen, Rådet 

og Parlamentet, og at sikre at ingen enkelt samfundsmæssig interesse kan dominere andre, hvilket er 

en nutidig iteration af de former for blandet forfatningsorden, der fandtes i det antikke Grækenland, 

det antikke Rom og den sene moderne periodes britiske konstitutionalisme. Analysen finder desuden 

at EU-Domstolens magt til at strukturere EU’s beslutningsprocesser gennem juridisk prøvelse leder til 

et strukturelt skift der fundamentalt former indholdet og funktionen af princippet om institutionel 

balance. Selvom EU har taget vigtige skrid imod en strukturel republikansk model har det ikke fuldt 

ud kunnet realisere idealet om ikke- dominans. Forfatningsmæssige og institutionelle mangler, 

hemmeligholdelsen af trialogues, magtubalancer mellem EU-institutioner og den manglende 

demokratiske forbindelse reflekteret i no demos-kritikken manifesterer alle seriøse problemer i forhold 

til at opnå princippet om ikke-dominans. Endelig vender jeg mig imod normative refleksioner. For at 

sikre legitim governance, må EU undvige specifikke problemer relateret til forskellige europæiske og 

nationale interesser, samt til konkurrerende medlemsstaters interesser. Den strukturelle republikanske 

model tilbyder et ramme for at kunne skabe en balance mellem konkurrerende perspektiver – socialt, 

juridisk, politisk, kulturelt og økonomisk – og til at skabe en dialektisk samtale mellem aktører der 

repræsenteret konkurrerende visioner for europæisk integration, herunder intergovernmentalisme og 

supranationalisme. Denne strukturelle republikanske model understreger behovet for systematisk at 

fokusere på magtbalancer for at bekæmpe sociale ubalancer, strukturelle asymmetrier og systematisk 

uretfærdighed i stedet for nærsynet at koncentrere sig om intentionelt arbitrære, agent-baserede og 

interpersonelle relationer. I en tid præget af transformationer truer parallelle EU-kriser og et 

fraktionerede styreformer med at styrke fundamentale bekymringer om kvaliteten af EU’s 

konstitutinelle demokrati. At gentænke EU-integrationens stukturer og regler gennem et analytisk linse 

bygget på ikke-dominans bidrager med et perspektiv, der kan realiserer det europæiske offentlige gode, 

og som samtidig kan bekæmpe de mange måder hvorpå dominans manifesterer sig i det europæiske 

samfund. 
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