
 
Ansträngd relation mellan EU och Ryssland: Vilka
är orsakerna?
 
Angreppet på Ukraina och den ryska militära uppbyggnaden har bidragit till den
ansträngda relationen mellan EU och Ryssland. Läs mer om orsakerna och parlamentets
ståndpunkt.
 

Relationen mellan EU och Ryssland har blivit alltmer ansträngda under det senaste årtiondet,
inte minst på grund av annekteringen av Krim 2014. Kremls stöd till separatister i östra Ukraina
och Rysslands militära intervention i Syrien har bara förvärrat situationen. En annan orsak till
spänningar är Rysslands desinformationskampanjer och it-attacker samt försöken att blanda sig
i västerländsk demokrati.
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En ukrainsk soldat i skyttegrav vid byn Zolote i den östra Luganskregionen, den 21 januari 2022. ©AFP/Anatolii STEPANOV
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/ukraina
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/syrienkonflikten/20160930STO44539/ledamoter-debatterar-aleppo-och-rysslands-engagemang-i-syrienkriget
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/tackla-desinformation


Ukraina 
Den 22 februari 2022 kritiserade ledande Europaparlamentariker i starka ordalag den ryske
presidenten Vladimir Putins erkännande av de i Ukraina icke-regeringskontrollerade områdena
Donetsk och Luhansk som oberoende enheter.
 
Två dagar senare fördömde Europaparlamentets talman Roberta Metsola och de politiska
gruppledarna Rysslands attack på Ukraina inom några timmar från att den inletts och
meddelade att ett extra plenarsammanträde anordnas den 1 mars.
 
Redan i en resolution som godkändes i december 2021, krävde Europaparlamentet att
Ryssland återkallar sina trupper som hotar Ukraina och förklarade att aggression från Moskva
måste få ett högt ekonomiskt pris.
 
Ledamöter i parlamentets utskott för utrikes frågor och underutskottet för säkerhet och försvar
reste till Ukraina för informationssamlingsuppdrag från den 30 januari till den 1 februari 2022.
 
Detta är långt ifrån första gången som parlamentet har motsatt sig ryskt inblandning i landet och
stött Ukrainas önskan om närmare relationer med EU. I en omröstning den 29 april 2021
uttryckte parlamentet sin djupa oro över den stora ryska militäre truppförstärkningen längs
gränsen mot Ukraina och i det illegalt ockuperade Krim. Ledamöterna varnade för att priset för
en rysk invasion kan bli högt. De fördömde också den ryska säkerhetstjänstens inblandning i en
explosion i ett ammunitionsförråd i Tjeckien 2014 och påminde åter om sitt krav på att Aleksej
Navalnyj omedelbart och ovillkorligt ska släppas.
 
Den 15 september 2021, godkände parlamentet en resolution som förklarade att EU måste
motverka rysk aggressionspolitik men också göra grundarbetet för framtida samarbete med ett
framtida demokratiskt Ryssland.
 
Ledamöter efterlyste den 16 februari 2022 ett enat svar och uttryckte sitt stöd för Ukraina i en
debatt om EU och Rysslands relationer, europeisk säkerhet och Rysslands militära hot mot
Ukraina. Parlamentets talman Roberta Metsola och ledarna för de politiska grupperna gjorde
också ett uttalande angående situationen i Ukraina.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220224IPR24001/uttalande-om-ukraina-fran-europaparlamentets-ledning
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220224IPR24001/uttalande-om-ukraina-fran-europaparlamentets-ledning
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02623/russia-meps-deplore-military-build-up-attack-in-czechia-and-jailing-of-navalny
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-strategy-to-promote-democracy-in-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders


Gripandet av Aleksej Navalnyj 
Efter att ha återhämtat sig från en nästan dödlig förgiftning under 2020 greps
oppositionsledaren när han återvände till Ryssland den 17 januari 2021. Vid en omröstning fyra
dagar efter gripandet efterlyste parlamentet betydligt strängare EU-sanktioner mot Ryssland
samt ett omedelbart och villkorslöst frigivande av Aleksej Navalnyj och alla som frihetsberövats i
samband med att han återvänt till Moskva. I december 2021 tilldelade Europaparlamentet
Navalny med Sacharovpriset för tankefrihet för hans kamp mot korruption och Kremls
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Daria Navalnaya tog emot priset i sin fars ställe.
 
EU-sanktioner mot Ryssland 
Sedan annekteringen av Krim 2014 är EU:s ekonomiska sanktioner riktade mot Rysslands
finans-, försvars- och energisektorer. Ryssland har reagerat med motåtgärder och förbjudit
ungefär hälften av sin import av jordbruksbaserade livsmedel från blocket. Före jul beslutade
EU-ländernas ledare enhälligt att förlänga sanktionerna till och med den 31 juli 2021.
Åtgärderna, som förnyas två gånger om året, har drabbat Ryssland hårt: I slutet av 2018 ansågs
dess ekonomi var 6 procent mindre på grund av EU:s och USA:s sanktioner.
 

Demonstrationer har uppstått sedan oppositionsledaren Aleksej Navalnyj fängslats. ©Irill KUDRYAVTSEV/AFP
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/sakharov-2021/20211209STO19125/sakharov-prize-2021-parliament-honours-alexei-navalny
https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf


EU införde också sanktioner mot ryska tjänstemän som svar på Navalnys förgiftning. I en
resolution i december 2021, efterlyste parlamentet ytterligare sanktioner mot Ryssland på grund
av fortsatt rysk aggressionen mot Ukraina.
 
Gasledningen Nord Stream 2 
En annan aspekt av relationen mellan EU och Ryssland är energi och kontroverser om den nya
gasledningen Nord Stream 2 har belyst landets inflytande som unionens främsta
energileverantör. I en resolution som godkändes i januari 2021, uppmanade
Europaparlamentets ledamöter EU att omedelbart upphöra med arbetet med den kontroversiella
rörledningen, som skulle binda Tyskland direkt med Ryssland.
 
 
Ryssland är inte längre en strategisk partner
 
Det finns många områden där både EU och Ryssland har gemensamma intressen och farhågor.
Exempelvis spelade Ryssland en konstruktiv roll i förhandlingarna om kärnteknikavtalet med Ira
n, både EU och Ryssland förespråkar en tvåstatslösning Israel-Palestina-konflikten och båda
har undertecknat klimatavtalet från Paris. EU är fortfarande Moskvas överlägset största
handels- och investeringspartner (42 procent av Rysslands export 2019). Men efter den ryska
regeringens agerande, kan Ryssland inte längre räknas som en strategisk partner, förklarade
Europaparlamentet i mars 2019. En närmare relation kommer endast vara möjlig om Ryssland
samarbetar och avslutar kriget i östra Ukraina och respekterar internationell lag, förklarar
resolutionen.
 
Mer information
Pressmeddelande: "Statement on Ukraine by European Parliament’s leaders" februari 2022
(en)
Parlamentets utredningstjänst: ” Is Russia planning a new conflict in Ukraine?" december 2021
(en)
Aleksej Navalny: vinnare av 2021 års Sacharovpris
Parlamentets utredningstjänst: "The EU and Russia: a fragile neighbourhood [What think tanks
are thinking]. december 2021" (en)
Pressmeddelande: "MEPs criticise visit of EU foreign policy chief to Moscow" 2021-02-09 (en)
Pressmeddelande: "EU-Russia relations – MEPs condemn the decision by the Russian
authorities to expel three EU diplomats", 2021-02-08 (en)
Faktablad: Relationen mellan EU och Ryssland
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200109STO69926/iran-can-the-eu-help-to-defuse-the-situation
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/israel-palestine
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180404STO00910/infographic-timeline-of-climate-change-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)698823
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/177/russia

