
EU saknar strategi för samarbete i öst
INLÄGG | Modern säkerhetspolitik – nej till isolering av Ryssland

Angela Merkels ansträngda leende under presskonferensen efter toppmötet med 
Vladimir Putin i förra veckan talade sitt tydliga språk. Relationen mellan EU och Ryssland 
är spänd, och EU saknar en strategi för hur kontakterna med vårt grannland i öst ska 
utvecklas och förbättras.

Visst är utvecklingen i dagens Ryssland på flera sätt oroande. Självklart måste Sverige 
– och EU – protestera när demokratins principer åsidosätts och kränks.

Men om EU ska kunna ställa krav på Ryssland, måste EU också bjuda in till samarbeten 
och våga ömsesidiga beroenden.

En modern säkerhetspolitik måste bygga på insikten om att den tid när en fiende och 
ett hot alltid ansågs finnas på andra sidan nationsgränserna är förbi.

Detta är också den röda tråden i en aktuell skrift från Global Utmaning, som är ett nätverk 
som försöker skapa intresse och engagemang för globaliseringens betydelse och följder.

I rapporten ”Osäker säkerhet” intervjuas femton personer som på olika sätt – och i olika 
delar av samhället – funderar över och sysslar med säkerhetsfrågor. -Annika Nordgren 
Christensen, ledamot i försvarsberedningen, förklarar t ex att hon är mycket orolig över 
förfallet och korruptionen på -Kolahalvön eftersom det kan leda till att kärnvapen kommer 
i orätta händer.

Det är ett verkligt – och allvarligt – säkerhetshot i vår geografiska närhet som bara kan 
lösas genom samarbete, byggt på förtroende.

Jan Nygren, rådgivare hos Saab, förklarar i en annan av rapportens intervjuer att han 
anser det vara oerhört viktigt att Ryssland inte isoleras. Det bör därför byggas fler – inte 
färre – gasledningar mellan Ryssland och länderna i EU – helst på land så att så många 
länder som möjligt dras in i projekteringen.

Ömsesidiga beroenden skapar ett tryck att hitta lösningar på gemensamma problem.

Ska vi i längden kunna avvärja kommande – och kanske allvarliga – kriser i relationen 
med Ryssland krävs samarbetsstrukturer som är väl så etablerade och värdefulla att det 
blir ett säkerhetsintresse för alla parter att upprätthålla dem.
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