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Ryssland/Kaliningrad och den Europeiska Unionen utifrån ett geopolitiskt perspektiv. 
Sammandrag 
I denna uppsats har jag analyserat Ryssland och Kaliningrads län. Detta har gjorts i förhållande till den 
Europeiska Unionen och ett geopolitiskt perspektiv. Geopolitisk teori har tjänat som ett analytiskt 
verktyg då det gäller att studera Kaliningrads förhållande till den centrala federativa makten i Moskva. 
Jag har önskat att studera Kaliningrads möjligheter och begränsningar för att få en s.k. ”särskild status” i 
Ryssland. Därutöver har uppsatsen varit inriktad på att studera Rysslands vilja till interaktion mot 
bakgrund av gällande Partnerskap och Samarbetsavtal (PCA) mellan EU och Ryssland.  
     I uppsatsen kan det konstateras att den centrala federativa makten i Moskva har stärkt sitt inflytande 
gentemot Kaliningrad. Därigenom har Kaliningrad inte fått en ”särskild status” i Ryssland som kunnat 
bidra till förbättrad (t ex ekonomisk) interaktion i regionen och förbättrat samarbete gentemot den 
Europeiska Unionen. Det finns idag en pro-västlig identitet i de nordvästra delarna av Ryssland. 
Därigenom har president Putin en legitimitet att fortsätta och fördjupa samarbetet med den Europeiska 
Unionen. Det finns en trend som pekar på att Kaliningrad utgör en del av Rysslands 
”europeiseringsprocess”. Ryssland bedöms vidare vara en aktiv geostrategisk aktör.  
 
Min sammantagna bedömning är att Ryssland i stort agerar i enlighet med gällande PCA, men att 
Ryssland och den Europeiska Unionen i ett längre tidsperspektiv, har  olika målsättningar med sitt 
samarbete.  
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Sammanfattning 
 
Min uppsats omfattar Kaliningrads län i Ryssland. Detta län har en unik 

geografisk position i de nordvästra delarna av landet. Länet utgörs av en enklav 

mellan Polen, Litauen och Östersjön. Syftet med denna uppsats har varit att 

analysera Kaliningrads möjligheter och begränsningar, för en gynnsam 

interaktion och utveckling mot bakgrund av Partnerskaps och Samarbetsavtalet 

(PCA). Detta avtal som gäller mellan den Europeiska Unionen (EU) och 

Ryssland. Min metod har varit att studera Kaliningrad utifrån geopolitisk 

teoribildning. Denna teori är en vetenskap som studerar processer och principer 

vad gäller utvecklandet av stater, regioner och världen som helhet, med 

beaktande och inflytande av geografiska, politiska, ekonomiska, militära, 

ekologiska och andra faktorer. Teorins grundläggande faktorer skall 

operationaliseras och tjäna som ett analytiskt verktyg. Detta verktyg skall 

därefter appliceras på Kaliningrads inre situation, dvs. möjligheter och 

begränsningar inom Ryssland, samt positiv utveckling med EU.  

För att få s.k. ”multipla perspektiv”1 på Kaliningrad och få flera aspekter 

belysta har jag analyserat tre perspektiv på Kaliningrads komplexa situation. 

Analysen är gjord ur ett ryskt, ett EU och en icke-statlig organisations (NGO) 

perspektiv. Min analys har visat att dessa tre perspektiv i stort har samsyn vad 

avser behovet av att Kaliningrad ges en unik ställning inom Ryssland. Vidare 

bör Kaliningrad ges förbättrade möjligheter att interagera med EU. Det finns 

dock diskrepanser mellan perspektiven, ett ex är att Moskva i realiteten inte 

tillgodosett Kaliningrads behov för en gynnsam ekonomisk utveckling. Min 

första frågeställning var vilka möjligheter och begränsningar har Kaliningrad 

att utveckla ett nära samarbete med EU om det fortsatt skall vara beroende av 

den centrala federativa makten i Moskva? Min bedömning är att både EU och 

Ryssland kommit till insikt om att de måste harmoniera sina insatser. Inom 

Ryssland bör detta i huvudsak hanteras på central federativ nivå. President 

Putin har nu tillsatt nya medarbetare som guvernörer i Kaliningrad, vilka lojalt 

har markerat att de är beredda att åtfölja centralt utgivna direktiv.  

 

                                                 
1 Prof. Lundberg A et al. veta och välja, 1990, s 37.  
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Min andra frågeställning var om man utifrån geopolitiska grundfaktorer kan 

studera vilka möjligheter respektive begränsningar det finns för Kaliningrad? 

Detta i syfte att få en ”särskild status” som region, i Ryssland och i förhållande 

till EU. Min uppfattning är att min analys av geopolitiska grundfaktorer räcker 

långt och ger en helhetlig bild av Kaliningrads situation. De slutsatser som kom 

fram under min inledande analys har i stort sett visat sig gälla även efter det att 

jag studerat de tre olika aktörsperspektiven. Min bedömning är dock att 

Kaliningrad ännu så länge inte fått en fullvärdig ”särskild status” inom 

Ryssland och således inte nyttjat alla möjligheter att vara ett pilot projekt. 

Kaliningrad har fortfarande omfattande miljömässiga, infrastrukturella och 

sociala problem. Däremot ter sig det traditionella militära strategiska läget som 

stabilt. Min tredje frågeställning var om Ryssland åtföljer respektive avviker 

inom uttalad politik och policy, enligt de mål som finns i PCA? Min 

bedömning är att Ryssland i stort åtföljer de mål som finns i avtalet. Detta även 

om jag i min analys visat att det finns en viss diskrepans, när det gäller de 

politiska grundvalarna som utgångspunkt för samarbetet mellan EU och 

Ryssland. Min analys har vidare pekat på att det finns en tendens till 

europeisering i Ryssland och att man numera har en pro-västlig identitet. 

Denna identitet bedömer jag vara gentemot Europa och EU i synnerhet och 

skall inte tolkas som ett närmande till amerikanska intressen i Europa. 

Ryssland är enligt min uppfattning en aktiv geostrategisk aktör med intressen 

att bevaka i Kaliningrad. Denna del av Ryssland är unik och ryssarna vet att 

EU har ekonomisk makt att stödja Ryssland i denna region. Det är EU som 

önskar integrera nya medlemsstater i Rysslands närhet och därmed kan 

president Putin politiskt och ekonomiskt dra nytta av detta samarbete. 

Drivkraften i denna samarbetsprocess är i huvudsak EU. Kaliningrad utgör i 

denna process en geopolitisk pivot, som påverkar EU: s handlingsfrihet. 

Ryssland bedöms dock ha en geostrategisk särställning och handlingsfrihet. 

Men om båda parter lyckas att fördjupa samarbetet med mera detaljerade och 

strukturerade projekt och mål, kan Kaliningrad bli en provplattform för ryskt 

närmande till övriga Europa. Den övergripande politiska viljan finns att följa 

PCA och president Putin har dessutom en legitimitet hos den ryska 

allmänheten – när det gäller att fördjupa samarbetet med EU.  
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1. Inledning 
 
Mötet med det Ryssland som möter Europa är aldrig entydigt. Ryssland har 

genom seklerna varit en utmaning mot Europa – inte minst under det kalla 

kriget. Möjligen kan man nu i ett nytt Europa, förvisa det expansionistiska 

Ryssland till historien. För omvärlden har Ryssland varit något obegripligt, 

vilket bl a Sir Winston Churchill gav uttryck för i ett radiotal den första oktober 

år 1939: 

”Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma”2 

Det finns idag incitament som kan leda till att detta förhållande kan 

förändras. Detta eftersom den Europeiska Unionen (EU) är en betydande 

geopolitisk aktör med relationer till Ryssland. Landet är till ytan fortfarande 

stort, även om man betraktar Ryssland efter Sovjetunionens upplösning år 

1991. Ryssland finns dels i Europa och dels i Asien. Idag utgör Ryssland 

ungefär 50 procent av f d Sovjets befolkning; 60 procent av f d Sovjets 

industriella produktionsförmåga och 70 procent av dess landmassa. Den 

sistnämnda faktorn är av stor betydelse. Många generationer av ryssar har 

grundat sin världsuppfattning från att ha tittat på kartan och uppfattat sitt land 

och union som världens största och starkaste.3  
Bild.4      

 
 

                                                 
2 Persson G, Bodin P-A och Gerner K et al. Ryssland – ett annat Europa, Historia och 
samhälle under tusen år. Sveriges utbildningsradio och SNS förlag år 1995, s 224. 
3 Trenin D, The End of Eurasia 2001 s 1. 
http://pubs.carnegie.ru/english/books/2001/03dt/intro.asp) [2001-05-29]. 
4 Internet: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/rs.html, [2001-11-27]. 
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Denna uppfattning måste nu av bland annat geopolitiska skäl omvärderas. Min 

uppsats omfattar endast en del av Ryssland - Kaliningrads län. Detta län har en 

unik geografisk position i de nordvästra delarna av Ryssland. Kaliningrads län 

utgörs av en enklav mellan Polen, Litauen och Östersjön (se bild nedan).5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliningrad erövrades av Sovjet efter det andra världskriget. Tidigare var 

territoriet en del av en tysk provins inom Östpreussen. Efter kriget deporterades 

många av invånarna, förutom de som hade möjlighet att fly till andra länder. 

Befolkningen ersattes av ryssar, ukrainare och vitryssar. År 1946 döptes 

medeltidsstaden Königsberg om till Kaliningrad. Inom Sovjetunionen var 

Kaliningrad en mycket viktig del av unionens försvar – detta med hänsyn tagen 

till det militär-strategiska läget. Sovjetunionens Östersjömarin lokaliserades till 

Baltisk och de väpnade styrkorna samt militärindustrin blev en betydande 

arbetsgivare i regionen. Utländska besökare var inte välkomna och sovjetiska 

medborgare hade endast begränsad möjlighet att resa, till och från Kaliningrad. 

Idag, måste transporter till och från Kaliningrad genomföras via transitering på 

järnväg, alternativt landsväg, via Litauen eller Polen.6  

 

                                                 
5 Baxendale J et. al. europé’s eastern borders, the EU & Kaliningrad, Federal Trust 2000, s 5. 
6Oldberg I och Hedenskog J: ”Dire Straits: Russia’s Western Regions between Moscow and 
the West.” Oktober 2000, FOA rapport s 65.  
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Under 1990 talets inledning påbörjades en omfattande ekonomisk reformering i 

Kaliningrad. En process som Oldberg och Hedenskog på FOI beskriver på 

följande sätt. ”Västliga experter” som påbörjade en utveckling mot en fri 

ekonomisk zon. Detta i syfte att utveckla en ekonomi som skulle locka till sig 

utländska investerare i regionen. Grundidén var att nyttja Kaliningrads unika 

geografiska läge, i kombination med gynnsamma skatteregler, fri export, god 

infrastruktur och industri. Detta i samverkan med billig och välutbildad 

arbetskraft. År 1991 önskade Kaliningrads första guvernör: Jurij Matochkin att 

enklaven inom tio år skulle var ett ”Baltiskt Hongkong”.7  Idag vet vi att 

Kaliningrad inte blev ett nytt Hongkong. Men, vad kommer nu att hända? Hur 

kommer länet att utvecklas i förhållande till EU? Kommer Ryssland att välja 

integration och samarbete med EU och i vilken omfattning? Dessa är retoriska 

frågor, vilka dock inte är möjliga att avhandla inom ramen för denna uppsats.     

 

2. Syfte och problemformulering 
 

Den första december år 1997 trädde det så kallade Partnerskaps och 

Samarbetsavtalet (PCA) ikraft mellan EU och Ryssland. Detta avtal, som 

undertecknades på Korfu i juni 1994, är en historisk händelse och en ny fas i 

förbindelserna. Avtalets syfte är att lägga en grund för ett partnerskap av 

förtroende till ömsesidig nytta…  

”Genom avtalet bekräftas även Rysslands integrering i den europeiska 
familjen och det utgör ett instrument genom vilket Europeiska unionen och 
Ryska federationen tillsammans kan stärka freden, stabiliteten och 
säkerheten på den europeiska kontinenten.” 8  

 

Regionala förhållanden i och kring Kaliningrad är nu under förändring. Idag är 

fyra östersjönationer medlemmar i EU och ytterligare fyra har ansökt om 

medlemskap. Inom ett par år bedöms ca 90 % av östersjönationerna således att 

vara medlemmar i EU. Denna utvidgning har dock ännu inte genomförts och 

Ryssland som aktör är mycket viktig då det gäller utvecklingen i regionen. 

President Putin har uttryckt att Kaliningrads län betraktas som ett pilot projekt:  

                                                 
7Ibid. 
8Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/pca/q_a.htm Agreement 
for partnership and cooperation, [2001-11-13]. 
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”…for the development of fruitful collaboration between Russia and the 
EU, this would be of greatest importance for the development of the whole 
region.”9 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera Kaliningrads möjligheter och 

begränsningar för en positiv och gynnsam interaktion mot bakgrund av 

Partnerskaps och Samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

Tre övergripande frågeställningar ligger till grund för min uppsats: 

 För det första, vilka möjligheter och begränsningar har Kaliningrad att 

utveckla ett nära samarbete med EU, om det fortsatt skall vara beroende 

av den centrala federativa makten i Moskva?  

 För det andra, kan man utifrån geopolitiska grundfaktorer studera vilka 

möjligheter respektive begränsningar det finns för Kaliningrad att få en 

”särskild status” som region, i Ryssland och i förhållande till EU?  

 För det tredje, vilka åtföljanden respektive avvikelser finns inom rysk 

uttalad politik och policy, sett utifrån de mål som finns i Partnerskaps 

och Samarbetsavtalet? 

2.2 Antagande och Avgränsningar 
 
USA: s centrala geostrategiska roll i Europa antas fortsatt vara att konsolidera 

den transatlantiska länken. Denna länk har syftet att utgöra ett brohuvud till 

den europeiska kontinenten och därmed kunna projicera inflytande över 

utveckling och samarbete i regionen. Jag bedömer att relationen mellan USA 

och EU är viktig för både det amerikanska och europeiska välståndet. EU är 

också en viktig handelspartner i förhållande till USA. 

 

Jag antar att länderna Litauen och Polen, vilka har en gemensam gräns med 

Ryssland och Kaliningrad, kommer att bli medlemmar av EU. Jag stöder detta 

                                                                                                                                 
 
9 Internet: www.baltinfo.org. Conference, ”Russia, Kaliningrad Oblast and the Baltic Sea 
Region” I Kaliningrad, 8-10 Februari 2001, s 3,  [2001-11-21].  
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mot bakgrund av Sveriges f d utrikesminister Lena Hjelm-Walléns tal i 

Sveriges riksdag, februari månad år 1998:  

“Sweden pursues many actions to promote a co-operative neighbourhood 
in its vicinity and a successful extension of the European Union. … This co-
operation is now more and more focused on supporting the membership of 
Estonia, Latvia, Lithuania and Poland in the EU and on tying Russia closer 
to European structures of co-operation. …The engine in this process is the 
EU and its opening eastwards. …The most important motive for the 
inclusion of new members is to advance security in all of Europe.”10 
 
 

Jag antar vidare att EU kommer att fortsätta sitt engagemang gentemot 

Ryssland och Kaliningrad med syftet att utveckla samarbete mot målsättningen 

att skapa stabilitet vid sin östliga perifera gräns. Min bedömning är att om 

Litauen och Polen skall ha möjlighet att bli medlemmar i EU, så kommer det 

av EU krävas att det inte finns olösta konflikter eller presumtiva 

konfliktproblem, t ex gränskontroll med annan stat – i detta fall Ryssland.  

 

När det gäller Rysslands utveckling och relation till USA och NATO avgränsas 

detta bort. Jag frånsäger mig dock inte möjligheten att ytligt beröra detta 

ämnesområde i samband med min analys av relationen mellan Kaliningrad och 

EU. Detta med hänsyn till att denna fråga inte ryms inom ramen för denna 

uppsats omfång.   

 

Rysk kultur och övriga förhållanden innan år 1945 avgränsas bort. Jag 

koncentrerar mig på Ryssland och Kaliningrads historiska arv efter det att 

området blev sovjetiskt/ryskt (år 1945). Vidare avser jag inte beröra eventuella 

utländska krav på territoriet Kaliningrad. Dessa krav anses inte vara trovärdiga 

och utgör i dagsläget inte ett reellt hot mot rysk suveränitet.     

 

Jag avser i min analys i huvudsak undersöka Ry/Kaliningrads agerande mellan 

perioden december 1997 till februari månad år 2002. Detta gör jag mot 

bakgrund av PCA ikraftträdande, som markering för ett tydligt paradigm skifte 

mellan Ryssland och EU. Jag önskar en relativt lång tidsperiod för att om 

                                                 
10 Former Foreign Minister Hjelm-Wallén Lena, Foreign Policy Declaration, Swedish 
Parliament, February 11, 1998, www.ud.se/utrpol/utrdekla/utrdek98.html , [2002-02-15]. 
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möjligt finna tendenser och utfall av detta avtal. Övriga tidsperioder kommer 

ändå i viss omfattning att beröras, t ex avs. den ryska identitetsfrågan. Eftersom 

identitet sannolikt växer fram över tiden, kan denna fråga inte endast avgränsas 

till perioden 1997-2002.    

 
Jag avser inte djupare analysera effekterna av TACIS projekten i Kaliningrad, 

detta avgränsas därmed bort med hänsyn tagen till att detta forskningsområde 

redan bedöms som analyserat, (se aktuellt forskningsläge).  

2.3 Aktuellt forskningsläge 
 

Det finns betydande forskningsinsatser på förhållandet mellan Kaliningrad och 

EU.  Jag kommer här endast att beröra några som utförts inom tidsperioden för 

min uppsats:  

Den internationella handelstrenden mellan Kaliningrad, Polen och Litauen 

visar på två dominerande handelsflöden – båda leder framförallt bort från 

Kaliningrad. Från Litauen sker handel i huvudsak norrut och från Polen är 

handelstrafiken framförallt västlig. Kaliningrad är otillgänglig för handel, bl a 

genom begränsningar i infrastruktur - flyg och sjötransporter mm. Byråkratisk 

gränstrafik bidrar också till dessa problem. Kaliningrad utgör inte en naturlig 

länk för handelsflöden, utan utgör i dagsläget snarare en återvändsgränd.11  

 

Relationen mellan centrum och periferi har under Jeltsin perioden 

karakteriserats av ett svagt centrum och stark periferi. Men å andra sidan 

utarmade Moskva regionernas naturresurser då ingen hänsyn togs till tillståndet 

ute i landet och ingen återinvestering gjordes i infrastruktur mm. Det fanns 

bestående spänningar mellan den federala regeringen och regionerna. Vidare 

fanns det även en vilja att utse syndabockar bland dem man uppfattar som 

interna fiender.12 Min kommentar är att denna forskning omfattar tiden då 

Jeltsin var president och endast berör viss del av den tidsperiod som min 

uppsats avser behandla. Därför är denna relation fortsatt intressant att 

undersöka inom ramen för min analys.   

                                                 
11 Dewar S, (Baxendale J ed. et. al). s 81. 
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TACIS projekten i Kaliningrad har haft både positiva och negativa effekter. 

Några positiva exempel är: utbyte av information mellan s.k. experter från väst, 

utbildning av ryska specialister i väst, ökad satsning på utbildning vid 

Kaliningrads universitet och perspektivplaner för att förbättra den ekonomiska 

utvecklingen. Men det finns också negativa erfarenheter, bl a kan nämnas 

teknisk rådgivning till fiskeindustrin i Kaliningrad. En stor mängd teoretiska 

råd med analyser och rekommendationer gavs, men problemet var att det inte 

fanns någon mognad, kunskap eller engagemang att följa dessa västliga råd.13  

 

Inom svensk forskning har Ingemar Oldberg m fl vid FOI skrivit ett flertal 

rapporter om ryska regioners förhållande till centralmakten och Kaliningrads 

förhållande inom Ryssland. Studierna är samtida med och avhandlar 

tidsperioden fram till 2001.  

 

3. Metod- och Materialbeskrivning 
 

Inledningsvis skall jag ge en beskrivning av, eventuella bakomliggande motiv, 

till ryssarnas självbild och deras sätt att betrakta sin omvärld. Därefter skall jag 

inom ramen för min analys (via en deskriptiv metod) studera Kaliningrads 

grundläggande geopolitiska faktorer (se bilaga 2).  

Detta gör jag för att i stort ge en bild av Ryssland/Kaliningrads situation. 

Jag har valt geopolitik som teori, detta m h t att geografi både ger möjligheter 

och begränsningar, för en nations/aktörs agerande och utformande av policy. 

 

I Kaliningrad möts Ryssland och den växande europeiska aktören EU. De båda 

aktörernas intressen måste både respekteras och balanseras. Genom att använda 

geopolitisk teori kopplad till en analys av geopolitiska grundfaktorer, avser jag 

ge en inramning av uppsatsens frågeställningar. Teorin skall således genom 

denna metod operationaliseras och vara ett analytiskt verktyg mellan 

Kaliningrads inre situation och möjligheter att externt interagera med EU.    

 

                                                                                                                                 
12 Petersson B, “Identifying the Enemy Within – eternal enemy images and Collective Identity 
in Russia”,1997 – 1999. 
13 Songal A, (Baxendale J ed. et. al), s 106-107. 
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Jag skall därefter komplettera denna metod genom en tematisk innehållsanalys 

av officiella dokument, rapporter, seminarier och tal, i syfte att lyfta fram EU: s 

perspektiv på samarbetet mellan EU och Kaliningrad. Därefter kommer jag att 

analysera vissa ryska forskare m fl. avseende relationen mellan Kaliningrad – 

EU. För att få ”multipla perspektiv”14 på Kaliningrad och således få flera 

aspekter, skall jag analysera en icke-statlig aktörs bedömning av utvecklingen.  

 

Dessa tre perspektiv skall därefter jämföras. Vidare skall jag genomföra en 

värdering som görs i form av att jag använder mig av ett antal indikatorer. 

Indikatorernas syfte är att studera om målen (enligt artikel 1) i Partnerskaps 

och Samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, utvecklas i enlighet med 

avtalets anda. Indikatorerna nedan har jag valt p.g.a. att Mr. Featherstone för 

närvarande forskar kring ämnet europeisering.15 Se även centrala begrepp. 

Indikatorer; 

 Finns det en utökning av internationella kontakter och nyorientering 

mot Europa? 

 Finns det ökat stöd från rysk allmänhet för EU? 

 Finns rysk vilja att interagera med EU: s policy? 

 Finns det en pro-västlig identitet i Kaliningrad?  

 

Avslutningsvis skall jag (för att ge svar på mina övergripande frågeställningar) 

bedöma Kaliningrads förhållande till den federativa makten i Moskva och vilka 

möjligheter, begränsningarna det finns för Kaliningrad, att få en ”särskild 

status” inom Ryssland och i förhållande till EU.  

 

Under mina sammanfattande slutsatser skall jag diskutera förhållandet mellan 

aktörerna EU och Ryssland och denna diskussion kommer att ske ur ett 

geostrategiskt perspektiv.  

 

 

                                                 
14 Lundberg A, s 37.  
15 Featherstone K,  “Europeinazation of Security and Defence Policy:, Department of European 
Studies University of Bradford: “What is Europeanization? Schools of Thought.” FHS 
konferens 2001-12-05. s 9. 
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Mitt källmaterial består i huvudsak av:  

 Partnerskaps – och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland,  

 tal av politiker, 

 EU rapporter, 

 Stefan Batory Foundation (SBF). 

 

Jag använder mig också av andrahandskällor i form av rapporter från 

Försvarets forskningsinstitut (FOI). Dessa bygger på information från BBC, 

officiella ryska medier och statliga tidningar mm. I och med att författarna på 

FOI har bred erfarenhet från studier av Ryssland och Kaliningrad, bedöms 

informationen i dessa rapporter som tillförlitlig och relevant att använda inom 

ramen för denna uppsats.  

 

I huvudsak utgår mitt underlag från officiellt utgivet och bearbetat material, 

detta i syfte att ge uppsatsen en ökad legitimitet. Undantaget är information 

från Internet, men detta har beaktats i samband med mina slutsatser.  

 

Jag har studerat både västliga och ryska författare och forskare, för att 

uppsatsen skall få en ”empirisk balans”. Att utgå från en bred empirisk grund 

bedömer jag som viktigt – dvs. att studera frågeställningarna från å ena sidan 

västliga influenser och tankeskolor och å andra sidan ryska perspektiv på 

Kaliningrad och EU. Detta gör jag för studera om det ev. är möjligt att skönja 

någon skillnad i uppfattning avseende Kaliningrads problematik, beroende av 

nationalitet och arv,16 eller om detta är av ringa betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Definition av arv – se centrala begrepp  
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                                   Tematisk innehållsanalys 

 Modellen nedan är en beskrivning av vald analysmetod: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Sammanfattande slutsatser 
Här skall de mina slutsatser presenteras och diskuteras. Aktörerna 
Ryssland och EU skall diskuteras ur ett geostrategiskt perspektiv. 

En deskriptiv syn på Rysslands arv  

En presentation av vald teori - Geopolitik 

En beskrivning av Kaliningrads geopolitiska grundfaktorer 

           Slutsatser utifrån de geopolitiska grundfaktorerna: 
           Geografi   Ekonomi   Militärt  Politik  Ekologi  Etniska  

Komparation av 
perspektiven   

Värdering 
Slutsatser och indikatorer bedöms kontra  

Partnerskap & Samarbetsavtalets målsättning

Indikatorer 
 Finns det en utökning av 

internationella kontakter 
och nyorientering mot 
Europa? 

 Finns det ett ökat stöd 
från allmänhet för EU? 

 Finns rysk vilja att 
interagera med EU? 

 Finns det en pro-västlig 
identitet i Kaliningrad? 

Partnerskaps & Samarbetsavtalet 
 Bedömning av uppfyllnad av 

målsättningar enligt artikel 1 i 
avtalet 

Analys av en icke-
statlig aktör perspektiv

Analys av ryskt 
perspektiv 

Analys av EU 
perspektiv 

 
1 
 

 
2 
 

4 
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4. Centrala begrepp 
 
Med begreppet geopolitik avses en vetenskap som studerar processer och 

principer vad gäller utvecklandet av stater, regioner och världen som helhet, 

med beaktande av inflytande av geografiska, politiska, ekonomiska, militära, 

ekologiska och andra faktorer. 

 
Med begreppet geostrategi avses strategiskt management utifrån geopolitiska 
intressen.  
 
Med begreppet region avses följande tolkning:  

En komplex syntes eller manifestation av föremål, mönster, processer, 

social verksamheter och fasta maktrelationer, som bygger på samtidig 

samverkan mellan olika nivåer av sociala processer. [---] Genom 

institutionalisering och de maktkamper som beledsagar denna process, 

erhåller de territoriella enheterna sina gränser och de symboler som skiljer 

dem från andra regioner17.  

 

En region kan således definieras som en socioekonomisk eller politisk struktur. 

Östeuropa forskaren Daniel-Louis Seiler definierar begreppet struktur:  

Långvariga, oföränderliga system av relationer vilka införlivar sociala 

fakta och på ett omedvetet plan påverkar både aktörer och organisationer. 

[---] De flesta i detta sammanhang relevanta strukturer förbinder politisk 

makt och territorium, men även territorium och ekonomin18. 

 
Med begreppet arv – avses förutom en rationell analys grundad på den 

vetenskapliga bilden av historien, även ett mera diffust fenomen med bäring på 

det förflutna. Det är samhällets historiemedvetande, dvs. biologiska och sociala 

metaforer om ”arv”. Individen får tillfredställelse genom att uppleva 

samhörighet med en bestämd etnisk grupp eller ett särskilt territorium. I den 

känslomässiga identifieringen med ”historien” uppfattas en stat, eller ett folk 

som en och samma kollektiva aktör under årtusenden och som väl avgränsad 

från andra, lika fasta kollektiva aktörer.  

                                                 
17 Paasi A, Territories, Boundaries and Consciousness, The Changing Geographies of the 
Finnish-Russian Border, Chichester: John Wiley &Sons, 1995, s 32-33. 
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Denna dimension, som betonar betydelsen av det gemensamma förflutna, är 

paradoxalt nog tidlös. Den bygger på uppfattningen om, i stort sett, 

oförändrade relationer mellan den egna gruppen och omvärlden.19  

 
Med begreppet ”särskild status” avses förbättrade politiska, ekonomiska och 

säkerhetspolitiska förmåner i förhållande till övriga ryska regioner i Ryssland. 

 

Med begreppet ”den centrala federativa makten” (Kreml) avses president Putin 

makt, hans regering, statsrådet och parlamentets båda kamrar. 

(Bild: presidentbostaden i Kreml20) 

 
Med begreppet europeisering avses; en transformerande process med ändring 

av utrikespolicy och sättet att söka nya roller med åtföljande av internationella 

normer samt förväntningar, härrörande från europeisk kollektiv policy. Denna 

process är interaktiv mellan den inrikespolitiska sfären och EU sfären.21  

 
5. Teorianknytning 
 

5.1 Geopolitik och Geostrategi 
 
Varför geopolitik? Inom stater kan politiskt ledarskap variera och därigenom 

förd politik. Men geografi är en grundläggande faktor att utgå ifrån när det 

gäller möjligheterna för formandet av sin politik, ungefär som brädets 

betydelse för att kunna spela schack.    

 

                                                                                                                                 
18 Seiler D-L, ”Inter-Ethnic Relations in East Central Europe: The Quest for a Pattern of 
Accommodation”, Communist and Post-Communist Studies, vol. 26, nr 4, 1993, s. 352.   
19 Gerner K et. al. s 265.   
20Internet: http://president.kremlin.ru/ [2002-01-14]. 
21 Featherstone K, Tonra, B (2000) Denmark och Ireland, Manners and R. G. Whitman, The 
Foreign Policies of European Union Member States, Manchester: MUP. s 7. 
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Ur ett historiskt perspektiv har kontroll av territorium varit en av orsakerna till 

politiska konflikter mellan olika aktörer. Imperier och stater har ofta byggts 

utifrån noggranna val och strider över vitala intressen såsom t ex olja, 

ädelmetaller, skogar och vattendrag. Dessa vitala länkar eller knutpunkter har 

varit och är en del av ett system, vars syfte är att möjliggöra för aktören att 

utöva makt och inflytande22.  

 

Utgångspunkten för geopolitik är geografins möjligheter för politik och 

utformande av policy. Detta förhållande uppmärksammade en av grundarna 

kring geopolitiska tankar; Sir Halford Mackinder (1861-1947).  Han har 

producerat tre olika versioner av geopolitiska teorier kring hjärtlandet. Dessa 

publicerades under åren 1904, 1919 och 1943. Sir Halford Mackinder’s tankar 

måste först och främst sättas in i sin rätta historiska kontext: Den 25 januari år 

1904 föreläste han på ”The Royal Geographical Society” och presenterade sitt 

dokument ”The Geographical Pivot in History”. Efter Boerkriget som slutande 

år 1902, fanns det en oro för Storbritanniens ställning i världen. En 

kommission hade inrättats med uppgiften att analysera varför utfallet av kriget 

varit till Storbritanniens nackdel. En av de identifierade svagheterna var den 

brittiska arméstabens underskattning av geografins betydelse för krigföring. 

Vid denna tid (år 1904) bestod militärmakt av land- och sjömakt. En 

förutsättning för att förstå hans teori är sättet att betrakta interaktionen mellan 

geografi, militärmakt samt de politiska och strategiska konsekvenser som detta 

medför. Tillsammans utgjorde detta ett fundamentalt inslag i internationell 

politik. 23    

 

Sir Halford önskade att hans teori fick genomslag avs. Rysslands dominans på 

den Euroasiatiska kontinenten. Dessutom var det ett faktum att västliga länder 

endast behärskade mindre öar i periferin, omkring hjärtlandet.24  Sir Halford 

framförde i början av 1900-talet sina tankar kring det euroasiatiska ”pivot25 

area”. Detta omfattade Sibirien och stora delar av centrala Asien som så 

                                                 
22 Brzezinski Z, The Grand Chessboard,, Basic Books, s 37. 
23 Gray C and Sloan G, Geopolitics, Geography and Strategy, 1999, s 16, 18-19 .  
24 Ibid. s. 20. 
25 pivot = en geografisk vridningsaxel.  
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småningom kom att inkludera det central europeiska ”kärnlandet”. Genom att 

behärska detta kärnland skulle man kunna uppnå kontinental dominans. I år 

1919 års version, myntade han följande uttryck: 

”Who rules East Europe commands the Heartland; 
  Who rules the Heartland commands the World-Islands; 
  Who rules the World-Islands commands the world.” 26 

 

Detta skrevs efter första världskriget. Sir Halford ansåg att statsmän skulle ha 

detta i åtanke när de diskuterade med en slagen fiende. Det var slut med det 

tysk-ryska två statssystemet i Europa. Ett antal mindre stater fanns nu på den 

internationella arenan, med stöd från Nationernas Förbund. Det hjärtland som 

han talade om definierades till följande område: 

“The heartland for the purposes of strategical thinking includes the Baltic 
Sea, the navigable Middle and Lower Danube, the Black Sea, Asia Minor, 
Armenia, Persia, Tibet and Mongolia. Within it, therefore were 
Brandenburg-Prussia, and Austria-Hungary as well as Russia – a vast 
triple base of manpower, which was lacking to the horse-riders of history. 
The heartland is the region to which under modern conditions, sea-power 
can be refused access.”27  

 

Han insåg tidigt betydelsen av transport teknologi och järnvägars betydelse i 

synnerhet: 

”trans-continental railways are now transmuting the conditions of 
landpower, and nowhere can they have such effect as in the closed 
heartland of Euro-Asia, in vast areas of which neither timber nor 
accessible stone was available for road-making. Railways work the greater 
wonders in the steppe because they directly replace horse and camel 
mobility, the road stage of development having here been omitted.”28  

 

Den tredje versionen av hjärtlandsteorin utvecklades under andra världskriget. 

Sir Halford var nu 82 år gammal och hans såg två hot mot sjömakt. Det första 

hotet kom från Tyskland. Detta land skulle kontrolleras genom en kombination 

av land- och sjömakt. Kriget mot Nazityskland skulle vinnas på två fronter och 

i och med detta skulle tyskarna själva skulle ”lösa problemet” genom 

kraftsplittring.   

                                                 
26 Brzezinski Z, s 38. 
27 Ibid. 
28 Gray C and Sloan G,  s 21.  
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Det andra hotet kom från Sovjetunionen – det fanns en fara att de skulle erövra 

Nazityskland och därmed bli den största landmakten i världen. Sir Halford 

Mackinder’s grundidé var att sjömakt skulle kunna projiceras in över land, i 

syfte att balansera hot från andra landmakter.29  

 

Man kan fråga sig om hjärtlandsteori och geopolitik fortfarande äger sin 

giltighet? Viss kritik kan anföras mot geopolitik p.g.a. att Sir Halford skrev 

sina alster under en epok då det brittiska koloniala väldet och inflytande 

gradvis minskade. Hans tankar var också ett sätt att försöka få in nya idéer och 

influenser i syfte att modernisera det brittiska väldet. Sir Halford har själv sagt 

följande: “every century has its own geographical perspective”. 30 Dessutom 

negligerar han USA: s intåg på den internationella arenan och luftmaktens 

betydelse för geopolitiken. Å andra sidan identifierade han ett internationellt 

system där en aktör (Sovjetunionen) hade ambitionen att bli den dominerande 

aktören i världen. Vidare pekade Sir Halford på ökad betydelse av transport 

och vapenteknologi och att internationella relationer i framtiden, skulle bli än 

mera intensiva och komplexa. Han har lämnat ett teoretiskt arv – ett arv som är 

tidlöst och kan användas när det gäller att studera politik ur ett geopolitiskt 

perspektiv.31 

 

Ett lands geopolitiska läge är fortsatt viktigt ännu i våra dagar. Inom en stats 

intressesfär begränsar och möjliggör gränser en stats intresse, avseende 

politiskt- ekonomiskt- och militärt inflytande gentemot grannländer och övriga 

aktörer. Staters agerande analyseras utifrån sitt läge, territorium, resurser, 

demografi, ekonomi, militär förmåga, politisk struktur och vilja i ett 

internationellt sammanhang.  

Detta medför att geopolitik är ett holistiskt synsätt, som betyder att helheten 

är viktigare än summan av de ingående komponenterna. Ur ett geopolitiskt 

betraktelsesätt är således helheten primär i förhållande till delarna och delarna 

måste betraktas utifrån helheten.  

                                                 
29 Ibid. s 25, 34. 
30 Ibid. s 35. 
31 Ibid. s 112. 
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Aktiva geostrategiska aktörer är de stater som har förmåga och vilja att utöva 

makt och inflytande bortom deras nationella gränser. Dessa aktörer är ur ett 

geopolitiskt perspektiv väldigt sårbara. Vissa stater söker regional hegemoni 

och särställning på den internationella arenan. Geopolitiska pivoter är stater 

vars betydelse utgår – inte enbart från deras reella maktmedel och syfte, utan 

framförallt utifrån deras känsliga geografiska läge. Detta kan ge aktören en 

särställning, t ex avseende inflytande inom viktiga områden och möjlighet att 

begränsa en annan aktörs handlingsfrihet. Vidare kan en geopolitisk pivot 

fungera som en defensiv sköld gentemot en annan aktör och/eller aktörer inom 

en region. ”I Europa utgör Ryssland definitivt en betydande geopolitisk 

pivot”32.    

5.2 Ryssland ur ett geopolitiskt perspektiv   
 
Det finns företrädare som anser att dagens globalisering medför att nationella 

gränser och territorium är ett förlegat sätt att betrakta världen. Den traditionella 

världen bestående av nation-stat är under förvandling och kommer att 

omvandlas till en stor internationell gemenskap. Trenden är att landsgränser, 

minskar i betydelse och kommer så småningom att försvinna. Sedan kalla 

krigets slut har integration varit i fokus och vunnit ”mark”. Exempel på detta är 

Maastricht - avtalet från 1992, vilket möjliggör en gemensam europeisk 

marknad; Schengen - avtalet från 1995, möjliggör fri rörlighet för personer 

mellan länder som tecknat detta avtal. Vidare, under år 1999, enades tolv av 

femton EU-länder om att man skulle införa en gemensam valuta i EU – EURO, 

med början första januari år 2002. Dessutom pågår det nu en utveckling mot en 

EU gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – CFSP.33  Ingen av dessa trender 

har ännu eliminerat den viktiga roll som staten har som aktör på den 

ekonomiska arenan.  

 

Vad som däremot har hänt är att i många delar av världen, har landgränser 

upphört att vara en barriär. Dessa gränser har däremot blivit en faktor när det 

gäller samarbete och integration.  

                                                 
32 Brzezinski Z, s 41. 
33 Trenin D, s 1-2. 
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Gränsöverskridande (i bokstavlig mening) interaktion har utvecklats till en 

drivkraft då det gäller gynnsam ekonomisk utveckling. Ett motargument är 

naturligtvis att nationella gränser däribland även Ryssland, i ökad grad utmanas 

mer från inre säkerhetsproblem än yttre.34   

”…the most important factors in Russia’s ’geopolitical security’ 
(geopoliticheskaya bezopasnost’) are internal conditions rather than 
external parameters.” 35 

 

Ryssland har alltid saknat tydliga geografiska gränser. Den europeiska delen av 

landmassan domineras av vidsträckt slättland och saknar bergsmassiv eller 

andra naturliga barriärer, som medger indelning i delar som tydligt anger 

gränsen mot grannländer. Å ena sidan är det en nackdel då landet blir sårbart, 

som t ex under andra världskriget då naturen medgav begränsat skydd från 

invaderande styrkor. Å andra sidan när landet efter kriget skulle återuppbyggas 

var det en fördel att det var få geografiska barriärer som begränsade 

Sovjetunionen från att projicera sin styrka i flera riktningar.36    

 

Rudolf Kjellén var en svensk statsvetare som bl a författat fyra böcker om 

stormakterna med geopolitiska tankar som grund för sitt resonemang. I boken 

stormakterna del IV från år 1913, beskrev han förhållandet mellan Ryssland 

och Europa: 

”Det nya Ryssland nalkas Europa med sin mun, men dess hjärta är alltjämt 
långt därifrån” … Utan tvivel gjorde Europas makter klokt i att i tid lyssna 
till de röster som snart ett halfsekel sedan direkt manat till en 
sammanslutning mot öster. Det macedoniska och gammalpersiska 
horoskopet för Ryssland lida af ett gemensamt fel: att betrakta Rysslands 
framtid som en affär med Europa allena. Dess pacifiska politik har en gång 
för alla förändrat denna gamla förutsättning, genom att ge de två fronter: 
den i Asien till den i Europa.”37 

 

Även om mycket av Kjelléns beskrivning av Ryssland känns igen, kan kritik 

anföras mot hans tankegångar i allmänhet. Inom vissa samhällsområde gav han 

uttryck för rasistiska åsikter såsom i kapitlet om befolkningspolitik, med 

                                                 
34 Ibid. 
35 Gray C and Sloan G,  s 255. 
36 Trenin D, s 2.  
37 Kjellén R, Stormakterna IV Konturer kring samtidens storpolitik., kap IX, Hugo Gebers 
förlag Stockholm. 1913, s 189-190.  
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beskrivning av den s.k. ”negerfrågan”- där han ger uttryck för rasistiska 

åsikter. I dagens samhällsklimat och statsvetenskap känns dessa idéer 

främmande. Därmed avser jag inte ytterligare fördjupa mig i hans verk. 

 

Dr Dmitri Trenin betonar nedan geografins betydelse för en nations 

möjligheter: 

”Geography makes Russia Eurasian. This description has important 
implications. To many a European, this means ”not one of us”. Czech 
President Vaclav Havel for example, uses this characteristic to argue that 
Russia can never belong to Europé (sic) . To virtually all Asians, there is 
no question of regarding Russia as an Asian country. To a number of 
Russian traditionalists, however, this special position gives Russia a 
license to pursue a ”third way,” neither European or (sic) Asian. The 
question of borders naturally becomes a question of political, economic, 
and social orientation. Geography is not enough, it must be supplemented 
by a discussion of cultural links.”38  

 

Ett annan vinkling av geografi och gränsers betydelse kan vara följande:   

”The advance of the European Union (EU) to the Russia’s border has both 
significant geoeconomic and geopolitical consequences, diverting trade 
from Russia, raising trade barriers against Russia, finally “sealing of” the 
Baltic states  from Russia.”39   

 

5.3 Slutsatser 
 

Detta faktum att Ryssland inte har en given roll i förhållande till Europa kan å 

ena sidan ses som en möjlighet, dvs. rollen att vara obunden och fri att agera i 

kraft av sin storlek och geostrategiska läge. Å andra sidan en begränsning då 

det finns en risk för att ryssarna känner sig isolerade. Detta med hänsyn tagen 

till att det inte finns någon naturlig och självskriven gemensam värde- och 

intressegrund mellan Ryssland och Europa. 

 
6. Bakgrund 

6.1 Rysslands arv  
 

                                                 
38 Trenin D, s 2.. 
39 Gray C and Sloan G, s 260. 
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Denna del av uppsatsen utgör en deskriptiv del som syftar till att ge en 

bakgrundsbeskrivning kring den ryska befolkningens ursprung och eventuella 

motiv till deras sätt att se på sig själva och andra.  

”For a country searching for its new identity, the value and relevance of 
historical experience is of prime importance.”40  
 

Under efterkrigstiden var Europa uppdelat i tre politiska kategorier: väststater, 

öststater och alliansfria stater. Uppdelningen följde med vissa mindre undantag 

geografin. Väststaterna tillhörde NATO och/eller EG, medan öststaterna 

tillhörde Warszawapakten och Comecon. Mellan de två blocken låg de 

alliansfria staterna Sverige, Finland, Schweiz, Österrike, Jugoslavien och 

Albanien. De fyra förstnämnda var politiska demokratier, marknadsekonomier 

och rättstater. Jugoslavien och Albanien var kommunistiska diktaturstater. Man 

kunde med utgångspunkt i kriterier som mänskliga rättigheter, yttrande- och 

tryckfrihet, oberoende samhällsforskning och obundet kulturliv, renodla 

uppdelningen av Europa till endast två delar. Sverige, Finland och Schweiz och 

Österrike hörde till väst, medan Jugoslavien och Albanien hörde till öst. I ett 

globalt perspektiv hörde alla kapitalistiska marknadsekonomier till väst och 

alla kommunistiska diktaturer till öst. Turkiet och Grekland räknades till väst 

eftersom de var medlemmar av NATO.41  

Öst-västuppdelningen utgick från geografin, men begreppen väst- och 

öststater var inte geografiska, utan ideologiska. I väst förblev historie- och 

samhällsvetenskapen i princip ideologiskt obunden och kännetecknades av 

pluralism. Den var problemorienterad, kritisk gentemot det egna system och 

kreativ, samtidigt som den hade ambitionen att täcka in hela världen med sina 

teorier och genom empiriska studier. I öst var vetenskapen i princip 

underkastad statsmakten. Den kännetecknades av skönmålning av det egna 

systemet och primitiva marxistiska teorier om ”drivkrafter”.  

Den socialistiska samhällsvetenskapen struntande i seriösa empiriska studier av 

den icke-socialistiska världen. Allt detta ledde till en djupgående asymmetri.42     

                                                 
40Trenin D,  s 1. 
41 Gerner K et. al. s 15.  
42 Ibid. s 15 – 16. 
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6.2 De duala modellerna 
 

Denna beskrivning av de duala modellerna gör jag i syfte att teckna en 

bakgrundsbeskrivning över tidigare ryskt tänkande. Den finns en kontinuitet i 

det ryska tänkandet. Samtidigt finns det ett antal tvära kast i den ryska historien 

och kulturen: Som exempel kan nämnas 1917 års revolution och dagens 

demokratiseringsprocess. Det tycks ingå en förkärlek för ytterlighetstänkande. 

Motsatspar som Ryssland/Västeuropa, mystik-rationalism, gudstro - ateism, 

barbari - bildning, konservatism – revolution. Tankar och idéer verkar renodlas 

på ett särskilt sätt i den ryska kulturen och begrepp ställs emot varandra, så att 

en maximal spänning uppstår emellan dem. Detta brukar betecknas som den 

ryska maximalismen. Enligt detta synsätt finns det en särskild rysk psykologi 

som är främmande för kompromisser och nyanserade värderingar av olika 

fenomen. Den ryska maximalismen brukar jämföras med de oändliga ryska 

slätternas storslagenhet och ses som ett av de viktigaste karaktärsdragen i den 

ryska själen. Liksom så många andra särdrag i vår bild av Ryssland finns det 

här kanske både en sanning och ett mytskapande såväl från ryssarnas egen sida 

som från Västeuropas. Människan i det gamla Ryssland tvingades att sortera in 

hela sin verklighet antingen i kategorin heligt eller syndigt, som plus och 

minus, medan väst lättare kunde ta till sig nya företeelser eftersom man kunde 

placera in dem i det neutrala fältet mellan heligt och syndigt. Den dynamiska 

medeltiden i väst existerade tack vare detta neutrala fält, tack vare skärselden - 

den medeltida handelsstaten, det medeltida borgerskapet etc. I Ryssland kunde 

man däremot endast utöka systemet genom flera motsatspar av samma slag. En 

annan möjlighet var att vända plus till minus och minus till plus. Peter den 

stores reformer just var en sådan omkastning. Europa som hade varit ett helt 

negativt fenomen blev nu något helt positivt, det ryska arvet som hade varit 

något helt igenom positivt blev nu någonting helt igenom negativt. Efter 

revolutionen år 1917 blev den föregående historien ett negativt begrepp och det 

nya systemet uppfattades som helt positivt. Och i våra dagar har värdena ännu 

en gång till stor del omkastats i och med förändringarna i landet från mitten av 

1980-talet. De föraktade författarna har blivit hjältar och de uppburna 

författarna har nu förkastats. Kolchozsystemet som varit allt igenom gott 
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skildras nu i massmedia som någonting i grunden ont. Kristendomen är inte 

längre ett opium för folket utan skall rädda Ryssland. Tsarväldet, som tidigare 

skildrats i de mörkaste färger, framträder nu i en mycket positiv dager.43   

6.3 Den Euroasiatiska skolan 
 
Under de senaste tio åren har en ny skola vuxit fram – den euroasiatiska. Det 

vill säga, Ryssland arbetar dels mot den europeiska arenan och den asiatiska 

arenan, men även genom att kombinera dessa båda. För sju år sedan kunde man 

se drag av ortodox isolation, men det har nu förändrats och nu är trenden en 

mix mellan klassisk västerländsk orientering och euroasiatisk skola. Under en 

konferens vid Försvarshögskolan gav Alexander Nikitin från ”Moscow State of 

International Relations” en beskrivning av denna skola: 

”The composite… essence of the Russian civilization is often defined as 
”Eurasian”, meaning that Russia was for centuries a bridge between and a 
mixture of European and Asian civilizational components…After decades of 
Soviet ideology the debate about Russian policy towards Europe returned to 
search for a “middle way” between the pure Slavophile and Westernizer 
extremes.”44 “For Westernizers (or Westerniks) Russia was on its slow way to 
joining the family of European nations. They admired the values of the 
European Enlightenment and advocated Russia’s adopting democratic 
structures and procedures that were more developed in Europe… The 
Eurasianist school was an interesting attempt at synthesis – an attempt to 
proclaim a “third way” for Russia, not between East and West, but rather 
through both of them.”45 “The modern Eurasian trend tends to define the 
national interests of modern Russia geopolitically rather than ideologically. 
Moreover, importantly, that zone of “Russia’s vital interests” is interpreted not 
as the geographical boundaries of the modern Russian Federation but rather 
as the Eurasian “post-Soviet space.”46   

 
Ett sätt för Ryssland att närma sig Europa är att formalisera relationen. Detta 

gjordes i samband med införandet av Partnerskaps och Samarbetsavtalet år 

1997. 

 

                                                 
43 Bodin et. al.s 39-40.  
44 Nikitin A I, (Fedorov Y & Nygren B ed.), 2002, Russia and Europe: Putin’s Foreign Policy, 
Eurasianism in the Russian mentality and policy towards Europe, Försvarshögskolan ACTA B 
23, Institutionen för Säkerhet och Strategi (ISS) Stockholm, s 53. 
45 Ibid. s 54. 
46 Ibid. s 61. 
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6.4 Partnerskaps och Samarbetsavtalets (PCA) målsättning47  
 
År 1997 skapades ett avtal mellan EU, med dess medlemsstater och Ryssland. I 

avtalet48 (artikel 1) återfinns målsättningar med PCA och lyder som följer; 

- att tillhandahålla ett ramverk syftande till politisk dialog 

mellan parterna och tillåtande av ett nära samarbete och 

utveckling mellan parterna; 

- att stödja handel och investeringar samt harmoniska och 

ekonomiska relationer, som baserar sig på 

marknadsekonomiska principer, samt vidmakthållen 

utveckling mellan parterna;  

- att stärka politisk och ekonomisk frihet; 

- att stödja ryska försök att konsolidera landets demokratisering 

och utvecklande av ekonomi, samt en fullständig omställning 

av marknaden, gentemot marknadsekonomi; 

- att skapa en bas för ekonomiskt, socialt, finansiellt och 

kulturellt samarbete, grundat utifrån principer för ömsesidig 

fördel, ömsesidigt ansvartagande och ömsesidigt stöd; 

- att stödja gemensamma aktiviteter som ligger i båda parters 

intresse; 

- att stödja ett lämpligt ramverk – för gradvis integration mellan 

Ryssland och en vidgad arena för samarbete i Europa; 

- att skapa erforderliga förhållande för framtida etablering av en 

öppen marknad mellan EU och Ryssland, innehållande all  

handel mellan parterna och förutsättningar för fri etablering av 

företagsamhet, samt gränsöverskridande service och flöde av 

kapital.  

 

Jag avser att återkomma till dessa målsättningar under kapitlet - Värdering. I 

detta kapitel skall jag göra en helhetsbedömning av min analys. 

                                                 
47 Engelsk version återfinns i bilaga 3. 
48 Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf [2001-11-
13]. 
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7. Analys 

7.1 Geografiska faktorer 
 
Kaliningrad oblast (län) är en enklav som är geografiskt isolerad från övriga 

Ryssland och befinner sig geografiskt närmare de västliga delarna av Europa, 

än någon annan del av Ryssland. Området har en yta på 15 100 km² och en 

befolkning på ca 951 000 invånare, varav 427 000 bor i huvudstaden 

Kaliningrad.49 En förutsättning för Kaliningrads möjligheter att utvecklas är 

länets och Rysslands relation till grannländerna och andra aktörer i regionen.  

 

Litauen 

Litauen är en av Kaliningrads viktigaste handelspartner och en betydande 

investerare. Landet är beläget utmed transiteringsrutten mellan Kaliningrad och 

övriga Ryssland. Litauen har den största andelen besökare från Kaliningrad och 

vill bevara sina goda förbindelser med Ryssland, dvs. Kaliningrad får inte 

isoleras och blir en ekonomisk eller politisk oroshärd. Litauen har med 

Ryssland byggt en institutionell grund för samarbete, bl a genom bilaterala 

avtal om Kaliningrad (1991 och 1999). I februari år 2000 gjorde Ryssland och 

Litauen ett gemensamt uttalande om regionalt samarbete, det så kallade Nida-

initiativet. Där kom de överens om en rad olika gemensamma projektförslag 

inom ramen för den nordliga dimensionen, innefattande transporter, 

gasledningar, vattenförvaltning och gränsfrågor.50   

 

Polen 

Det finns ett samarbetsavtal mellan vissa regioner i Polen och Kaliningrad. I 

insatserna ingår huvudsakligen partnerskap och utbytesverksamhet på lokal 

nivå (små och medelstora företag, högskolor och universitet). Därutöver 

genomförs förberedelser för investeringsprojekt, t ex. på transport-, energi-, 

och miljöområdet. Polen är en viktig investerare i Kaliningrad och den främsta 

partnern när det gäller samriskprojekt med lokala företag.51   

                                                 
49 Internet: Europeiska gemenskapernas kommission, meddelande från kommissionen till rådet 
– EU och Kaliningrad. Bryssel den 17.1 2001, s 2, [2001-11-09]. 
50 Ibid. s 15. 
51 Ibid. s 16.  
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Östersjöstaternas råd och Euroregioner52 

Östersjöstaternas råd har nära förbindelser med regionala myndigheter och har 

nyligen öppnat en ”Eurofakultet” vid Kaliningrads statliga universitet. 

Kaliningrad är en del av flera så kallade euroregioner som inrättats för att 

främja samarbetet över gränserna. Euroregionen ”Saule” har inrättats mellan 

arton regionala och lokala myndigheter i Litauen, Lettland, Sverige och Ry (två 

distrikt och en stad i den norra delen av länet Kaliningrad). Dessutom finns 

Euroregionen ”Neman” med syfte att knyta samman samhällen i Litauen, 

Kaliningrad och Vitryssland.53  

 
7.1.1 Slutsatser 
 
Kaliningrads geografiska läge och utveckling är en fråga som berör många 

aktörer i regionen. Ökad integration och interdependens skall bidra till att 

minska på skiljaktigheter och skapa ett bättre utvecklingsklimat. I praktiken är 

metoden att öka interaktionen mellan ett stort antal företag, såväl statliga, icke-

statliga och intresseorganisationer, vilka är aktiva i detta arbete. Kaliningrad 

skall således inte isoleras, utan engageras inom ett flertal samhällsområden.  

7.2 Ekonomiska faktorer  
 
”The basic trends of the economic relationship between Russia and Europé 
demonstrate the objective necessity to strengthen cooperation, including 
establishment of an official framework.”54 
 

Kaliningrads län är speciellt ur flera perspektiv. I länet finns vissa 

oljefyndigheter, men de flesta finns utanför kusten och är ännu inte 

exploaterade. Dessutom finns här världens största bärnstensfyndighet. När 

regionen år 1991 blev en exklav - isolerades Kaliningrad från leveranser av 

råmaterial, produktion och Rysslands inre marknad. Litauens och Vitrysslands 

tullkostnader var höga. I syfte att kompensera Kaliningrad, etablerades det en 

”Free Economic Zone” (FEZ) för att genom det geografiska läget locka till sig 

utländska investerare. Genom en federal lag (år 1996) ersattes denna zon med 

                                                 
52 Östersjöstaternas råd består av elva kuststater och syftar till att säkra den demokratiska och 
ekonomiska utvecklingen i Östersjöområdet.  
53 Europeiska gemenskapernas kommission, s 16, [2001-11-09]. 
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en ”Special Economic Zone” (SEZ). Detta innebar i korthet att import och 

export till och från Kaliningrad var undantaget från bl a tullkostnader.  

Produkter ansågs producerade inom zonen om värdet på en vara ökade med 

30 procent. Enda undantaget var elektronikvaror - där förutsättningen var en 

ökning med 15 procent. Idén var att främja tillverkningsindustri. Resultatet 

blev att importerna till Kaliningrad ökade mer än i någon annan region, nästan 

lika mycket som St. Petersburg, som har nära fem gånger så stor 

befolkningsmängd. Litauen och Polen tillät visumfritt resande för invånare i 

Kaliningrads län. Med stöd från Moskva tilläts länet att etablera kontakter med 

EU, som önskade stödja ekonomisk tillväxt i regionen. Trots denna vilja blev 

det mycket få utländska investeringar och importen dominerade. 

Industriproduktionen minskade, samtidigt som arbetslöshet och hyror ökade.55  

 

Tabellen nedan visar på EU: s handel med Ryssland, åren 1997 –2000.56 

 1997 1998 1999 2000 
EU export till 

Ryssland 
23.1 19.2 13.4 16.5 

% förändring 35 -17 -30 23 
EU import från 

Ryssland 
25.7 21.8 24.7 41.1 

% förändring 16 -15 19 66 
Handelsbalans - 2.5 -2.7 -11.4 -25.7 
“The dramatic downturn in bilateral trade in 1998 was provoked by the 

financial crisis of 1998, which had a particularly strong impact on the EU 
countries’ exports to Russia.”57  
 
Vilka var anledningarna till den negativa handelsbalansen? De få varor som 

tillverkades hade för låg kvalité och kunde således inte hävda sig på den 

internationella marknaden. Kommunikationsmöjligheterna (land-, sjö-, och 

flygförbindelser) framförallt till väst var begränsande. De flesta västliga 

affärsmän önskade tillgång till de större marknaderna i övriga Ryssland. Med 

hänsyn tagen till dessa problem satsade investerare i huvudsak i de närliggande 

baltiska staterna och Polen.58  

                                                                                                                                 
54 Frumkin B,  (Fedorov Y & Nygren B ed.), s 114.  
55 Oldberg I et. al. s 33-34. 
56 Frumkin B, (Fedorov Y & Nygren B ed.), s 99. 
57 Ibid. 
58 Oldberg I et.al. s 35. 
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Ekonomisk styrka, stora naturtillgångar och närhet till utländska marknader 

antas kunna reducera beroendet av federativt stöd, samt öka regionens önskan 

att själva styra över sina tillgångar.59 Hur är det ekonomiska läget i 

Kaliningrad? För befolkningen i Kaliningrad har de reella inkomsterna minskat 

med hälften medan prisnivån (år 1991) var högre. Under år 1999 visade en 

undersökning av befolkningens levnadsstandard, att 37 procent levde under 

ryskt existensminimum. Detta har givetvis resulterat i sociala effekter. Industri 

produktionen i Kaliningrad under åren 1990-1999 minskade med 70 %, övriga 

Ryssland minskade med 50 % under samma tidsperiod. Detta förhållande 

existerade även inom jordbrukssektorn, där förhållandena visade på 55 % 

respektive 43 % i minskad produktion. Under år 1999 exporterade Kaliningrad 

i huvudsak  råolja, metaller, cellulosa och transporttjänster (transportstöd till 

utländska fiskare). Importen dominerades framförallt av bilar, fartyg, 

oljeprodukter och konsumentvaror (även potatis och fisk).60 Under en 

paneldebatt (FHS Ryssland konferens, 2001-11-30) ställde jag följande fråga 

till Boris Frumkin; ökar eller minskar utländska investeringar i Kaliningrad 

Oblast?  

”Polen och Litauen investerar mycket, men i mycket liten skala. 
Kaliningrad är ett viktigt område som måste prioriteras när det gäller 
samarbete mellan Ryssland och EU!” 

  

En offentlig rysk analys av Kaliningrads ekonomiska utveckling har 

genomförts av ekonomerna Anatoli P. Khlopetskii och Gennadij M. Fedorov, 

som dragit följande erfarenheter: Varken realekonomi, befolkningstillväxt eller 

den ryska federationen har tjänat på denna SEZ!61 Under år 1998 infördes 

importbegränsningar för denna zon. Några exempel på varor som omfattades 

av denna restriktion var: bilar, möbler, köttvaror, cigaretter och alkoholdrycker. 

Syftet med restriktionerna var att begränsa att varor importerades via 

Kaliningrad till övriga Ryssland utan att behöva betala tull. De förlorade 

skatteinkomsterna beräknades årligen uppgå till flera hundra miljoner U. S. 

                                                 
59 Ibid. s 26. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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dollar.62  De internationella finansinstituten såsom Europeiska banken för 

återuppbyggnad och utveckling, Världsbanken, Nordiska investeringsbanken 

och Nordiska miljöfinansieringsbolaget betraktar Kaliningrad som en del i ett 

övergripande ryskt och baltiskt sammanhang. Detta medför att området hittills 

inte fått någon särbehandling.63 

 
7.2.1 Slutsatser 
 
Kaliningrad har ännu inte fått någon ”särskild status” inom den ryska 

federationen. Den särskilda zonen (SEZ) har inte fungerat enligt grundtanken 

och inte fått någon särbehandling. Kaliningrad utgör endast en marginell 

ekonomisk marknad och i kombination med dålig infrastruktur, 

kommunikationer mm, finns det litet intresse för utländska eller ryska 

investeringar i länet.    

7.3 Militära faktorer  
 

Kaliningrads militära betydelse har kraftigt minskat sedan början av 1990- 

talet. Enligt ”Military Balance” har de väpnade styrkorna i Kaliningrad 

reducerats från att år 1993 uppgå till 103 000 soldater, till att år 2001 omfatta 

ca 25 000 soldater. Precis som i övriga Ryssland har militär övningsverksamhet 

och beredskap minskat och endast ett fåtal övningar genomförs årligen. 

Underhåll av militär materiel nedprioriteras och utbetalning av löner till 

anställd personal har försenats. Många dugliga officerare har lämnat de 

väpnade styrkorna till förmån för mer lukrativ civil verksamhet. De militära 

förbanden har i utökad omfattning blivit beroende av den civila sektorn – för bl 

a elkostnader logi och kost. Trots nerdragningar inom den ryska militära 

numerären, har grannländerna fortsatt att känna ett visst hot och osäkerhet. Det 

är ju inte länge sedan de ryska trupperna lämnade deras territorium. Speciellt 

utsatt har Litauen varit. Detta skall ses utifrån det allt närmare samarbetet 

mellan Kaliningrad och Vitryssland. Både Polen och de baltiska staterna har 

angett Kaliningrad som ett argument för sin önskan om medlemskap i NATO. 

                                                 
62 Internet: Centre for Russian Studies,  www.nupi.no/cgi-win/Russland/krono.exe?1965 och 
2535, [2001-12-06]. 
63 Europeiska gemenskaparens kommission, EU och Kaliningrad, s 16. 
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Denna strävan efter NATO medlemskap har lett till ökat säkerhetsdilemma i 

regionen. När Polen under våren år 1999 antogs som medlemmar i NATO, såg 

Ryssland å sin sida ett ökat hot. Detta säkerhetsdilemma är inte utagerat m h t 

att Litauen redan år 1994 anmälde sitt intresse om medlemskap i NATO. I 

december 1999 tecknade Ryssland ett nytt unionsavtal med Vitryssland, vilket 

ledde till ökad integration inom  bl a luftförsvaret.64   

Den nya Kaliningrad guvernören amiral Vladimir Jegorov – f d chef för 

Östersjömarinen, markerade tidigt att han fortsättningsvis önskade ha kvar 

Östersjömarinen i Baltisk. Syftet angavs vara att dess strategiska betydelse 

skulle öka i takt med EU: s utvidgning. Detta tolkades i sin tur av 

grannländerna som ytterligare ett motiv till att gå med i NATO. Emellertid har 

denna situation med ömsesidig misstänksamhet medfört att Ryssland, NATO 

och de baltiska staterna börjat sträva efter att förbättra sina inbördes relationer. 

Detta i syfte att minska spänningen.65  Guvernör Jegorov har i handling visat 

att han inte önskar öka antalet militära förband i Kaliningrad, detta som ett svar 

på en kommande NATO utvidgning. Vidare har han ratificerat gränsavtalet 

med Litauen.66 

 

7.3.1 Slutsatser 
 

Ur ett militärstrategiskt perspektiv är Kaliningrad i ett utsatt läge vid en 

förmodad EU och NATO utvidgning. Trots detta har de väpnade styrkorna 

precis som den övriga trenden i Ryssland, fortsatt att reducera sina styrkor i 

regionen. Kaliningrad har inte råd med konfrontation utan måste av 

realpolitiska skäl försöka hitta en rimlig nivå för sin militära närvaro. Den 

militära beredskapen och förmågan har nedgått och fått lägre prioritet. 

Samtidigt har de militära förbanden i Kaliningrad fått ett ökat beroende av stöd 

från den civila sektorn, i syfte att kunna behålla en dräglig infrastrukturell nivå. 

Ett annat tecken på rysk dualism är att Kaliningrad är beroende av såväl 

västligt demokratiskt EU stöd, samtidigt som man fortsätter och fördjupar sitt 

militära samarbete med president Lukasjenkos auktoritära Vitryssland.   

                                                                                                                                 
 
64Oldberg I, Kaliningrad Russian exclave, European enclave, Juni 2001, FOI rapport s 13-15. 
65 Ibid. 
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7.4 Politiska faktorer  
 
År 1998 besökte dåvarande vice premiär minister Boris Nemtsov under juli 

månad Kaliningrad. Han lovordade SEZ och hävdade att denna region, ur ett 

geopolitiskt perspektiv var mera attraktivt för utländska investerare än St. 

Petersburg. President Putin har vid senare tillfälle lovat federativt stöd till 

Kaliningrad, enligt konceptet med en speciell ekonomisk zon – SEZ.  

En annan stark anhängare till Kaliningrad särskilda status var Vladimir 

Shumeiko f d vice premiär minister och representant för Kaliningrads län i 

federationsrådet. Under hans tid vid makten mellan åren 1993-95 föreslog han 

en autonomitet för Kaliningrad inom ramen för FEZ. Vidare hyste han 

förhoppningar om att regionen skulle kunna bli ett internationellt center för 

kongresser och mässor samt tullfri turism. År 1998, när han inte längre 

innehade en central position vid makten, motiverade han Kaliningrads särskilda 

status med att denna status endast fanns med tanke på Kaliningrads geografiska 

läge och utsatthet. Om de förmånliga villkoren övergavs, måste den centrala 

federativa makten bidra med ökat ekonomiskt stöd. Om inte stödet 

genomfördes skulle det medföra att livsmedelspriser dubbleras, arbetslösheten 

ökas sjufaldigt, importen halveras och exporten minska trefaldigt. Utländska 

investerare skulle fly och det skulle bli en fördjupad social katastrof.67      

 
Under år 1996 ökade det federativa inslaget i Kaliningrad; den federala makten 

tog över ledningen av gränskontroll, militärindustri, naturtillgångar (t ex 

bärnsten), energiproduktion, transport och även massmedia. Under år 1998 (i 

samband med Rysslands finansiella kollaps) ville dåvarande premiärminister 

Kirienko ta bort tullfriheten, genom att införa ett nationellt ekonomiskt 

krispaket. Detta förslag gick inte igenom, då kommunisterna var i 

majoritetsställning i den ryska duman. Under den andra hälften av år 1999 

stärktes den federativa makten och Rysslands ekonomi. Detta berodde bl a på 

att världsmarknadspriset på olja och gas ökade, importen minskade och 

devalveringen av den ryska rubeln stärkte rysk ekonomi. Putin agerade resolut 

(i samband med makttillträdet i maj år 2000) emot regionala avvikanden och 

                                                                                                                                 
66 Ibid. s 65. 
67 Oldberg I, Kaliningrad Russian exclave, s 51-52. 
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han hävdade att federativ lagstiftning skulle följas. Kaliningrad hade därmed 

inte längre rätten att självständigt förhandla med bl a utländska banker. Detta 

hade dåvarande guvernör Gorbenko gjort då han tagit ett lån i Tyskland för 

Kaliningrads räkning.  

Under år 2000 distanserade sig Putin från Gorbenko, till förmån för den 

nya guvernörskandidaten amiral Jegorov, som vann valet i november.68 Varför 

fick inte Gorbenko president Putins stöd? Ett sannolikt skäl kan vara att han 

under sin tid som guvernör skapat nya bestämmelser för gränskontroll. 

Därutöver försökte han ändra bestämmelser för de lokala dumavalen samt ville 

öka censuren över lokala media. Gorbenko ansågs som korrupt och var den 

ytterst ansvarige för det ekonomiska kaoset i regionen.69  

Den 13 maj år 2000 gav president Vladimir Putin ut ett dekret som 

reglerade att Rysslands 89 administrativa enheter, skulle vara underordnade sju 

administrativa distrikt. Dessa distrikt är Central, Nordvästra, Nordkaukasiska, 

Volga, Ural, Sibirien och Fjärran Östern. Kaliningrad ingår i det Nordvästra 

distriktet med St. Petersburg som ”centrum” inom distriktet. Detta beslut var 

omtyckt av bl. a kommunistledaren Gennadij Zjuganov;  

”it is extremely important to restore the vertical system of authority and 
normal control over the country, as some of the regional leaders have 
actually turned into khans and sheiks.” 70  

 

Guvernör Jegorov utlovade prioritet gentemot lagförbrytelser genom att 

makten omfördelas till förmån för den federativa makten i Moskva. Dessutom 

skulle krafttag tas rörande den ekonomiska situationen.71 I juli år 2000 avslog 

Putin ett förslag till ny lag om ekonomiska zoner m h t till principen om 

jämlikhet mellan olika regioner och juridisk jämlikhet inom den ryska 

federationen. Därutöver infördes i januari år 2001, en ny federal skattelag som 

reglerade extra skatt på importerade varor. Detta omfattade även varor som 

producerats i Kaliningrad, vilket innebar att de tidigare förmånerna med 

tullfrihet i praktiken försvann. Guvernör Jegorov pekade på att detta beslut 

stred mot en klausul i den ryska konstitutionen. En klausul om ekonomisk 

                                                 
68 Ibid. s 56-57. 
69 Ibid. s 64. 
70 Internet: Centre for Russian Studies, www.nupi.no/cgi-win/Russland/krono.exe?4743  
[2001-12-06]. 
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frihet och fri rörlighet för varor och tjänster inom Ryssland. Lagen 

suspenderades och Putin lovade kompensation för den uppkomna situationen i 

Kaliningrad. När den ryska regeringen i mars år 2001 diskuterade ”a new 

development programme for Kaliningrad” konstaterade de att konceptet med 

en ekonomisk zon inte hade fungerat och beslöt att skapa en ”zone of export 

production”.72  

 

I februari år 2000 gjorde EU kommissionären Chris Patten ett besök i 

Kaliningrad. Guvernör Jegorov framförde då att han önskade ett starkt stöd 

från EU, (precis som från Moskva) och han var positiv till utländskt stöd till 

Kaliningrad, t ex sjukvård. Jegorov tog också aktiv del i förhandlingarna med 

EU och dess planer på utvidgning. Både Putin och Jegorov har bakgrund inom 

kraftstrukturerna i Ryssland, men de betonar också vikten av att stödja 

marknadsreformer och samarbete med väst.73   

 

7.4.1 Slutsatser 
 
President Putin’s stärkande av den federativa kontrollen över Kaliningrad 

bedöms vara ett sätt att stärka inflytande och öka den nationella säkerheten i 

regionen. Ur ett ryskt perspektiv ter sig detta logiskt m h t till en sannolik 

utvidgning av NATO: s och EU: s intressesfär i direkt anslutning till ryskt 

territorium. Den federativa makten bedöms nu agera utifrån att Kaliningrad 

som geografisk del av Ryssland är unikt och att Kaliningrad således är i behov 

av särskilda lösningar. Någon fungerande metod att lösa Kaliningrads speciella 

behov finns ännu inte. Lösningar kan eventuellt utarbetas i samverkan med EU, 

trots att Putin tydligt markerat att framtida lösningar måste ske inom ramen för 

givna federala riktlinjer. De federativa restriktionerna har således ökat och det 

federativa stödet har ännu inte blivit mer än retorik. President Putin har genom 

inrättandet av sju nya superdistrikt och tillsättande av lojala medarbetare, 

återförsäkrat sig om att hans beslut och vilja återspeglas i förd regional politik. 

Putin har genom detta agerande på ett skickligt sätt balanserat kommunisternas 

                                                                                                                                 
71 Oldberg I, Kaliningrad Russian exclave, s 65. 
72 Ibid. s 57-58. 
73 Ibid. s 67-68. 
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krav på centralstyre och minskat regionalt självstyre. Den politiska situationen 

framstår som stabiliserad, men nu återstår det att skapa tillväxt och effektivt 

samarbete med väst och EU. Rysslands agerande på den utrikespolitiska arenan 

präglas officiellt av samarbete, men det finns ett antal aktörer som måste 

balanseras och tillgodoses. Genom Rysslands union med Vitryssland har de ett 

interdependent förhållande, vilket påverkar Rysslands möjligheter att ensidigt 

agera gentemot EU.  

7.5 Ekologiska faktorer  
 
Den demografiska trenden är att den ryska befolkningen har minskat från 148 

miljoner år 1992 till 145 miljoner år 2000. Immigration av ryssar från de forna 

sovjetrepublikerna har i viss mån bidragit till att minskningen inte blivit större. 

Denna trend är givetvis svår att acceptera för den ryska befolkningen och 

statsledningen. En av anledningarna är minskad fertilitet – från ca sju barn per 

kvinna under slutet av 1900 – talet till ca 1.2 under år 2000. En bidragande 

faktor är att antalet aborter i Ryssland är bland de högsta i hela världen. Denna 

trend är dock inte unik för Ryssland, utan vikande antal födslar finns även i 

övriga delar av Europa och Nordamerika.  

Utöver detta så är det en ökning av för tidig död i Ryssland. Vid en 

jämförelse med USA, dör ryska män vid 57 års ålder och amerikanska vid 74. 

När det gäller kvinnor framträder där en mindre differens – ryska kvinnor dör i 

snitt vid 70 år och amerikanska kvinnor vid 79 års ålder. Bidragande faktorer 

till den tidiga manliga dödligheten är våld, skador, hård arbetsbelastning och 

många av dödsfallen är alkoholrelaterade.74   

 

Liksom i övriga Ryssland har arbetslösheten och fattigdomen ökat kraftigt 

sedan år 1991. Uppskattningsvis lever nu 30 procent av befolkningen i 

Kaliningrad under existensminimum. De viktigaste välfärdsindikatorerna 

antyder att levnadsstandarden i Kaliningrad ligger under det ryska 

genomsnittet, även om en förhållandevis hög synlig konsumtion kan märkas, t 

ex. i form av västerländska snabbköp och restauranger.75 Kaliningrad står 

                                                 
74 Internet. www.rand.org/publications/RB/RB5054 [2001-11-27], s 1-2. 
75 Europeiska gemenskapernas kommission, EU och Kaliningrad, s 13.. 
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vidare för den näst största mängden föroreningar i östersjöområdet efter St. 

Petersburg och producerar över 400 000 ton hushålls- och industriellt avfall per 

år. De sanitära förhållandena i städerna håller på att förvärras och 

avloppssystemet är från tiden före andra världskriget. Ryssland har åtagit sig 

att agera mot havsföroreningar vilket lett till att utsläppen minskat något sedan 

år 1991.76   

Trots naturresurser såsom bärnsten och olja mm, är Kaliningrad nästan helt 

beroende av energi som är importerad från övriga Ryssland. Kaliningrad 

producerar endast 20 procent av egna behov, huvudsakligen vid små olje- och 

kolkraftverk. Att leverera eldningsolja och kol är kostsamt och komplicerat 

samt beroende av vilket transiteringssystem man kommit överens om med 

grannländerna. Gas får man från övriga Ryssland via en pipeline som går 

genom Vitryssland och Litauen. Myndigheterna i Kaliningrad vill öka andelen 

gas för elproduktion och ett nytt gaskraftverk håller på att byggas.77    

 
7.5.1 Slutsatser 
 
Kaliningrad har omfattande problem att ta hand om sin egen befolkning. Ett 

flertal samhällsfaktorer, däribland infrastruktur, befolkningstillväxt, sociala 

förhållanden är negativa och det krävs omfattande insatser, detta i syfte att 

vända denna utveckling och skapa gynnsamma levnadsförhållanden för 

Kaliningrads befolkning. Kaliningrad är i stor omfattning beroende av stöd från 

övriga Ryssland och grannländer, för att trygga sin egen energiförsörjning.   

7.6 Etniska & andra faktorer 
 
Efter andra världskriget är det endast hälften av Kaliningrads befolkning som 

fötts i regionen, övriga har invandrat till länet. Kaliningradbor känner sig också 

generellt rotade i sina hemtrakter och unga ryssar identifierar sig ofta såsom 

”europeiska ryssar”. De önskar sig mera öppenhet gentemot sin 

grannbefolkning i allmänhet och väst i synnerhet. Detta tankesätt är ett motiv 

till att vissa Kaliningradbor önskar en särskild status inom den ryska 

                                                 
76 Ibid. s 14. 
77 Ibid. 
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federationen.78 Det är dock en förändring på gång inom den ryska befolkningen 

m h t till åldersstrukturen. Under senare decennier har antalet personer över 60 

års ålder fördubblats. Enligt RAND institutet ser denna trend ut att fortsätta 

under de kommande åren. Detta kan bland annat spegla nationens våldsamma 

historia. Under det andra världskriget dog många unga ryska män, trots detta 

steg antalet födslar mycket snabbt efter kriget. I framtiden bedöms det som 

svårt att minska effekterna av denna negativa befolkningsutveckling om man 

inte får ett substantiellt tillskott inom ekonomin. För att bibehålla dagens ryska 

befolkningsantal krävs det mer än en halv miljon immigranter årligen!79    

Angående Kaliningrads utbildning, hälsa och sjukvård så är den 

grundläggande utbildningen i Kaliningrad av en god nivå. Kaliningrads statliga 

universitet och de övriga fem högskolorna i området håller en hög standard. 

Men fakulteterna och kurserna tillgodoser inte i tillräcklig utsträckning 

behoven inom mikroelektronik, bioteknik, nya tillverkningsprocesser och 

företagsekonomi. Den offentliga hälso- och sjukvården i Kaliningrad ligger 

nära det ryska genomsnittet. Vilket innebär att sjukdomar som tuberkulos (tbc), 

difteri och mässlingen har stor spridning. Tbc håller på att bli multiresistent 

och förekommer allt oftare, särskilt bland internerna på Kaliningrads fängelser. 

Narkotikaanvändning och prostitution har lett till en oroväckande spridning av 

andra överförbara sjukdomar. Exempelvis hör Kaliningrad till de områden i 

Ryssland som har flest antal registrerade fall av hiv-smitta och är den allra 

mest drabbade regionen i Östersjöområdet.80   

Liksom i andra delar av Ryssland är brottsligheten omfattande i 

Kaliningrad, myndigheterna har inte kraft att stävja den. Det förekommer såväl 

organiserad brottslighet, människohandel, handel med narkotika och stulna 

fordon som illegal invandring. Smuggling förekommer också, främst av 

bärnsten, alkohol och cigaretter. Enligt officiell statistik är brottsligheten 20 

procent högre i Kaliningrad än det ryska genomsnittet. Detta gäller i synnerhet 

den organiserade brottsligheten bland minderåriga under alkoholpåverkan. Den 

organiserade brottsligheten har liksom i resten av Ryssland genomgripande 

                                                 
78 Oldberg I et. al. s 26. 
79 Internet. www.rand.org/publications/RB/RB5054 [2001-11-27], s 3. 
80 Europeiska gemenskapernas kommission, EU och Kaliningrad, s 14.  
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negativa effekter på företags- och investeringsklimatet. Brottsligheten och den 

korruption som hänger samman med den, utgör ett hot mot den ekonomiska 

utvecklingen och framväxten av ett demokratiskt system styrt av 

rättstatsprincipen. Myndigheterna i Kaliningrad genomförde under åren 1998-

2000 en rad insatser som rörde stulna fordon (”The Kaliningrad Project”, 

1998), narkotika (”Channel”1999) och illegal invandring (”Baltic Guard” 

1997-98) och (”VIVAN”, 1999). Ryssland har även organiserat gemensamma 

insatser i Kaliningradområdet vilket har varit mycket uppskattat bland de 

övriga länderna runt Östersjön. Dessa gemensamma insatser har bidragit till att 

skapa förtroende och att förbättra den ”mjuka” säkerheten i Östersjöområdet. 

Tack vare detta är uppfattningen om Kaliningrad i dag mycket mer positiv än 

vad den var innan år 1996 då detta arbete påbörjades.81 

 
7.6.1 Slutsatser 
 
Kaliningrad befolkning bedöms generellt som positiva till sina grannländer och 

västlig orientering. Bland de positiva förtecknen är möjligheterna till utbildning 

vilket på sikt skapar en bra grund för utveckling i regionen. Bland de negativa 

tecknen finns problemen i Kaliningrad med framförallt organiserad brottslighet 

och stor social misär. Ryssland visar dock upp en vilja att agera i en 

internationell kontext och komma till rätta med de värsta missförhållandena. 

Jag bedömer dock att Kaliningrads omfattande problem till stor del måste lösas 

innan regionen kan komma att betraktas som gynnsamt för utländska 

investeringar och handel.    

7.7 Kaliningrad sett ur EU perspektiv 
 
Denna del av uppsatsen syftar till att analysera EU perspektivet utifrån 

officiella rapporter och tal. EU har organiserat en konferens med benämningen: 

”The Northern Dimension” (ND). Följande aktörer ingår; EU - med 

medlemsstater och sju partnerländer (Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge, 

Polen och Ryssland). ND bör ses som ett försök att överbrygga ogynnsamma 

förutsättningar och meningsskiljaktigheter mellan EU länder och ryska 

regioner. Det är länder vilka har nationsgräns, eller länder som efter ett EU-

                                                 
81 Ibid. s 15. 
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inträde, kommer att ha en gräns mot Ryssland. Målsättningen är att skapa en 

vänlig grannsämja mellan länderna och huvudsyftet är att främja en ökad 

interdependens. ND utgör en formula för samarbete mellan Ryssland och en 

utökad EU.82  Enligt Finlands utrikesminister Mr. Tuomioja är PCA det rätta 

instrumentet för utbyte av information och samarbete mellan EU och 

Kaliningrad… Det finns ett antal problem, såsom visa - arrangemang, 

transitering mellan Kaliningrad och övriga Ryssland, miljö, energi, fiske och 

gränshandel. Ett sätt att komma tillrätta med dessa problem är att skapa en 

grupp (inom ramen för PCA) som skall hantera Kaliningrad och de förslag som 

läggs fram av EU kommissionen.83   

I juni år 1999 antog EU en gemensam strategi avseende förhållningssätt 

gentemot Ryssland. Syftet med dokumentet är att ytterligare ge stöd åt PCA 

som fortfarande är huvuddokumentet. Denna nya strategi är således en önskan 

om fördjupat samarbete med Ryssland. Men, dialogen är viktig och det finns 

uppenbara svårigheter att bygga stabila relationer mellan EU och Ryssland.  

”The ineffectiveness of the complaints from EU officials about the 
brutalities carried out by Russian troops in connection with this conflict 
(Chechnya – my remark) also gives cause for reflection about the 
possibilities for the EU to influence policies that Russia regards as 
essential”84 

 

EU kommissionären för externa relationer Chris Patten och Sveriges 

utrikesminister Anna Lindh skrev i december 2000 följande i en artikel i 

Financial Times: 

”With the EU accession of its neighbours, Lithuania and Poland, 
Kaliningrad will become a Russian enclave inside the Union. That will 
pose a number of practical questions of transport links, trade facilitation, 
visas, border controls, and so on. …we are working on proposals for early 
action”85 

 

                                                 
82 Internet: www.baltinfo.org, Mr. Erkki Tuomioja, Finlands utrikesminister. Tal vid konferens: 
i Kaliningrad, 8-9 Feb, 2001, ”Russia, Kaliningrad and the Baltic Sea Region – An appeal for 
enhanced co-operation”, [2001-11-21], s 2.  
83 Ibid. 
84 Hallenberg, J, rapport till NATO avs., “The Extension of the European Security Community 
to the Periphery…”Strategiska institution, Försvarshögskolan, juni. 2000, s 17.   
85 Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/patten/north_dim.htm. Chris 
Patten & Anna Lindh ”The Northern Dimension of EU foreign policy: from words to action”. 
Financial Times article 20 December 2000, [2001-11-21], s 2.  
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Dr. Lars-Erik Lundin86 presenterade EU:s perspektiv för regionalt samarbete i 

samband med en konferens i Stockholm, den 19 oktober år 2000. Han betonade 

i sitt tal att EU nu måste få operationalisera EU: s tankar och idéer för regionalt 

samarbete. ”Flera problemområden måste samtidigt penetreras: t ex bör vi 

arbeta tillsammans med internationella finansinstitut och den privata sektorn, 

detta i syfte att uppnå en multipel effekt. En annan del av problemet är att vi 

mera noggrant måste söka stöd för våra förslag i samverkan med Rysslands 

regering. I Kaliningrad är det väldigt svårt att nå framsteg, innan vi vet exakt 

vilka riktlinjer som Rysslands regering medger i syfte att främja utvecklingen i 

regionen. Vi letar efter multipla effekter.”87  

”Limited key investments in very specific contexts, which could catalyse 
progress in wider regional settings as exemplified by improving border 
crossings. …it is already going on in Kaliningrad.”88 

 

Europaparlamentet89 (EP) är också engagerade i samarbetet med Kaliningrad. 

Enligt Elisabeth Schroedter90 har EP betonat ett antal åtgärder. Ekonomiskt 

samarbete och gränskontroll (tillsammans med Polen och Litauen) måste 

förbättras. Stöd till förbättringar inom infrastruktur, energi och miljöområdet är 

några områden som bör prioriteras. En av de mest betydelsefulla frågorna är att 

hitta olika lösningar på gränsproblematiken – det måste fungera med fri 

rörlighet för varor och tjänster, men även en möjlighet att resa för befolkningen 

i Kaliningrad. Nu måste också EU Kommissionen utarbeta en konkret tidtabell 

för samarbetet med Ryssland avseende Kaliningrad.91  

 
Andra sekreterare Giovanni Cremonini92 pekar på att Kaliningrad ekonomiskt 

kommer att tjäna på utvidgningen av EU. Vidare bör ett antal åtgärdspunkter  

handläggas inom ramen för PCA: 

                                                 
86 Dr.Lundin innehar befattningen: Head of Security Department Directorate General External 
Relations European Commission. Vid denna konferens företrädde han EU Kommissionären 
Chris Patten.  
87 Internet: www.usis.usemb.se/bsconf/2000/lundin.html “An EU Perspective on Regional 
Cooperation in Northern Europe”, [ 2002-01-11], s 1. 
88 Ibid. 
89 Wallace and Wallace Policymaking in the European Union. 2000.Europaparlamentet har en 
konsultativ och medgivande roll till EU Rådet i  frågor som rör tredje land eller utvidgning, s 
21  
90 Elisabeth Schroedter, Member of the European Parliament. 
91 Elisabeth Schroedter, Kaliningrad. Isolation or Co-operation? 2001, s 82-83. 
92 Giovanni Cremonini: Second Secretary Delegation of the European Commission in Russia.  
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 EU bör göra en bedömning av effekterna kring EU: s östutvidgning, 

inklusive tekniska normer och standarder, 

 en diskussion bör snarast startas mellan EU, Ryssland, Litauen och 

Polen – i syfte att förbättra möjligheterna för gränskontroll och 

procedurer, 

 EU bör identifiera behovet av nyckelinvesteringar och kravnivåer - som 

krävs för att skapa en förbättrad infrastruktur för transporter, 

 möjligheterna att minska kostnader för pass, visum och öppnande av 

EU konsulat, 

 bedömning och framtagande av olika scenarios kring Kaliningrads 

framtida energi försörjning och 

 uppta en diskussion kring miljöfrågor.    

    Detta är inte det slutliga handlingsprogrammet utan är snarare att betrakta 

som ett första steg, kring vad som måste göras. Detta kan enligt Cremonini 

göras under följande förutsättning: 

”If the Governments of the EU Member States agree and if we find the 
support of our partners in Russia, Poland and Lithuania the European 
Commission will mobilise its resources and instruments…”93  
 

Ett exempel på samarbete är samverkan mellan Ryssland och EU avseende 

modifiering av två gränsstationer (en mot Polen och en mot Litauen). 

Därigenom kommer gränskontroll och gränstrafik att underlättas. Det finns 

också planer på att bygga en helt ny gränskontroll vid Mammonovo 

(gränsstation till Polen). Finansiering kommer att tas ur den Europeiska 

centralbanken utvecklingsfond och kostnaderna beräknas uppgå till cirka 80 

miljoner US dollar.94     

7.8 Kaliningrad - EU sett ur ett ryskt perspektiv 
 
Vilken inställning har då president Putin till fortsatt integration med Europa? 

Presidenten är född i St. Peterburg (fönstret mot Europa) och har tidigare varit 

verksam inom säkerhetstjänsten, med placering i forna Östtyskland. Enligt Dr. 

                                                 
93 Internet: Jegorov I www.bisnis.doc.gov/bisnis/country/0111KaliningradOverview.html  – 
”Bisnis Representative for North-West Russia”, [2002-01-11], s 2. 
94 Ibid. 
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Trenin95 är Putins mål att först integrera Ryssland med Europa och därefter 

inkorporera Ryssland inom Europa.96  Han bedömer vidare att Ryssland inte 

(inom en snar framtid) kan bli medlem i NATO och att medlemskap i EU 

endast är ett hypotetiskt resonemang och inte särskilt sannolikt.97    

“While defining their medium and long-term goals, Russia and the West 
need to carefully map out the road leading to them, thinking about the more 
immediate and more real objectives.”98 

 

I samband med ett tal av president Putin (vid det ryska utrikesministeriet den 

26 januari, 2001) beskrev han Rysslands relation till EU enligt följande:   

”A very complex and dynamic process is going on in Europé today. 
European structures and the role of European organisations and regional 
forums are changing. That is why the significance of our relations with the 
EU is growing. Of course our goal is to be a member of the EU. But we 
should also aim at making this co-operation more effective and to improve 
its quality.”99 

 

En annan officiell person med central position är Ryssland ambassadören 

Arthur Kuznetsov.100 Enligt honom har EU Kommissionen senaste förslag avs. 

Kaliningrad på ett konstruktivt och objektivt sätt, bedömt vikten av de problem 

som finns i Kaliningrad. Han betonar också att ansvaret för utvecklingen av 

regionen givetvis är Rysslands. Men, många saker kan säkerligen lösas inom 

ramen för relationen mellan EU och Ryssland.101 Enligt guvernör Jegorov är 

det främst målet för Kaliningrads regionala administration följande: 

”…to provide favourable external conditions for the social and economic 
development of the exclave. The problems which might not be solve on the 
Oblast level, will be discussed on the Federal level, during consultations on 
intergovernmental level, and if it is necessary, in the Council of the 
Federation, the State Duma, the State council, and the number of 
Ministeries and departments.”102 

 

                                                 
95 För mer information om Dr Trenin se bilaga 1. 
96 Trenin D,  ”Russia an ally of the Alliance?” –  “The Transatlantic Link” SNDC, Stockholm 
November 2001, s 136..  
97 Ibid. s 139. 
98 Ibid. s 136. 
99 Kuznetsov A, Kaliningrad. Isolation or Co-operation? 2001,  s 22. 
100 Ambassador. “Representative of the Ministry for Foreign Affairs of the Russian 
Federation.”  
101 Kuznetsov, s 24-28. 
102 Jegorov V.G, Governor i Kaliningrad. Kaliningrad. Isolation or Co-operation? 2001, s 13. 
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Ryssland behöver vidare harmonisera sina nationella målsättningar och 

resurser. Logiskt sett kan Ryssland bli en betydande europeisk aktör – med 

aspiration på ett mera fördjupat förhållande till EU.103 Utmaningarna för väst är 

lika viktiga. Först och främst bör man definiera sina långsiktiga mål gentemot 

Ryssland. Det gäller att i mindre utsträckning betrakta Ryssland som ett 

problem. Istället bör fundera på hur man skall agera gentemot Ryssland och 

vad kan man göra för att integrera Ryssland. Det vore naturligt att Ryssland då 

får möjlighet att delta inom olika råd och fora mm. Om man önskar ett enat 

Europa så kan förhållandet till Ryssland vara en nyckelfråga: 

”Europé so far had been preoccupied with its internal change, while 
getting ready for the Union’s new enlargement. It has the potential of 
becoming more of a world actor politically, but this can only be realised by 
means of a European policy which reaches out beyound the EU borders, 
and not just stays within them. The EU’s long-term policy toward Russia 
could be key to Europe assuming a qualitatively higher international 
profile and role.”104    

 

Det finns ett antal tänkbara motiv till att Ryssland har en positiv grundsyn på 

EU: s utvidgning. En allmänt vedertagen syn är att ett partnerskap mellan 

Ryssland och EU är att betrakta som en möjlighet, som mera beror på 

Rysslands ekonomi och demokrati än externa faktorer, (läs NATO – förf. 

anm.). Sett ur en regional kontext kan tre motiv skönjas: För det första är ryska 

företag nu aktiva i EU ansökarländerna. Detta medför att det nu öppnas helt 

nya möjligheter att bedriva handel, inom ramen för EU: s legala system. För 

det andra, genom att Estland och Lettland blir medlemmar i EU, öppnas det 

indirekt förbättrade möjligheter för rysk minoritetsbefolkning i dessa båda 

länder. Detta problem skulle därmed kunna försvinna och möjliggöra bättre 

samarbete med det Baltiska staterna och gynna regional integration. För det 

tredje, Sverige och Finland har uppvisat en positiv vilja till förmån för ökad 

integration och inte integration mot någonting eller någon.105 Finlands EU 

medlemskap bidrar till en tätare relation mellan Ryssland och EU – detta bl a 

                                                 
103 Trenin D,  “The Transatlantic Link”, s 136. 
104 Ibid. s 140. 
105 Moshes A, et. al. Russia looks at the Baltic Sea region, FHS, 2000, s 12..    
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beroende på Finlands policy och initiativ inom ND (ett fora där Ryssland är en 

viktig aktör).106          

Rysslands attityd gentemot Litauen är i stort positiv. Litauen har visat prov 

på en vilja till ekonomiskt samarbete med Kaliningrad. Vidare har man kunnat 

undvika en allvarlig konflikt mellan länderna, efter det att den ryska militära 

transiteringsproblematiken kunnat lösas.107 Den ryska synen på 

Östersjöregionen är att Ryssland nu kan agera multilateralt och delta i 

utvecklandet av ekonomiskt samarbete. Detta sker generellt genom politiskt 

dialog och en god grannsämja mellan länderna i regionen. Det finns nu en 

förståelse för Rysslands ekonomiska utveckling i Östersjöregionen och landets 

politiska framtid som en europeisk aktör. Ryssland ser sig i den regionala 

dimensionen som en aktiv aktör.108      

 

Som en motvikt till Moshes syn på Rysslands roll i Östersjöregionen avser jag 

här också beskriva en något annan syn än den som Moshes företräder. Moshes 

ser numera Ryssland som en aktiv aktör i regionen och som driver fram olika 

initiativ. Detta kan ifrågasättas då det finns motiv att anse att Ryssland snarare 

har reagerat än pro- aktivt agerat i Östersjöregionen. En annan syn är att 

Ryssland genom sin ”aktivism”, antingen återfallit i maktpolitik, eller så har 

Ryssland påverkats av andra viktigare regionala (t ex europeiska) frågor kring 

utveckling som haft en större betydelse. Detta gäller i synnerhet frågan om en 

NATO utvidgning.109 Hur fungerar då gränshandel och fördelning av kontroll 

mellan den centrala federala makten och den regionala inom Ryssland?   

 ”…hopes of lessened central federal control of cross-border activities not yet 
seen in the Baltic region. …Regionalisation in the general  sense of the word 
refers to a situation where cross-border regions are created through interests 
across borders, often in opposition to central authorities. Russia today has all 
the power to control such cross-border “regionalisation”….Moscow is often 
seen as the very threat to economic development in border regions like 
Murmansk and Petrozavodsk. The same goes for economic actors, provided 
that they are not state-owned or linked to state authorities. Their possibilities 
to operate are much greater, however, than the possibilities of regions to 
interact independently of Russian federal authorities.”110  
                                                 
106 Ibid. s 15. 
107 Ibid. s 20. 
108 Ibid. s 22. 
109 Nygren B, et. al. Russia looks at the Baltic Sea region, s 25. 
110 Nygren B, s 27-28.  
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En annan forskare som studerat förhållandet mellan Ryssland och Europa är Dr 

Nadia Alexandra Arbatova111. Enligt henne var undertecknandet av PCA en 

politisk signal som markerade att Ryssland inkluderats i övriga Europa. Vidare 

menar hon att det i väst finns tvivel om Rysslands utveckling. För det första, 

dök Ryssland upp på den internationella arenan med en stark förhoppning om 

att bli en del av den civiliserade världen. För det andra, kommer Rysslands 

utveckling inte enbart bero på rysk inrikespolitik och utveckling utan i hög 

grad bero på den policy som EU i synnerhet kommer att inta gentemot 

Ryssland. PCA och övriga strategier mellan EU och Ryssland saknar 

strategiska målsättningar och riskerar således att enbart bli en lista med goda 

intentioner och fina ord.  

”…it will be of utmost importance to put forward more concrete objective – 
such as Russia’s association with the EU, when Russia meets all the 
standards of the Union.”112     
 
   

Enligt Yuri Borko113 finns det i Ryssland nu goda förutsättningar för samarbete 

med EU. Det finns en pro västlig orientering inom den ryska allmänheten. 

Institutet för ”Sociological Analysis” i Moskva utförde en 

opinionsundersökning i februari år 2000, som påvisade detta samband. Jag har 

inte haft möjlighet att få fram uppgifter om denna undersökning är statistiskt 

säkerställd, men undersökningens legitimitet antas vara god, bl a beroende på 

att resultatet officiellt har redovisats vid ett seminarium på Storbritanniens 

ambassad i Bryssel den 29 mars år 2000.  

Tabell 1 (% fördelning av svar) 114 

Stats modell Modell som Du 
föredrar 

Förväntad modell 
under Putins styre 

Monarki (motsv. 
Ryssland fram till år 
1917) 

4 3 

Sovjetisk modell 22 6 
Västlig modell 39 38 
Unik modell 28 25 
Svårt att definiera   8 29 

                                                 
111 För mera information se bilaga 1. 
112 Dr Arbatova. “Russia and Europe”  2001, s 81-83.   
113 För mera information om Yuri Borko se bilaga 1. 
114 Borko Y et. al. ”EU enlargement and Russia’s priorities”, “The EU and Kaliningrad”  
Storbritanniens ambassad i Bryssel år 2000, s 69-70. 
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Utifrån denna tabell kan man notera att den västliga modellen har störst antal 

anhängare och att Putin förväntas följa denna modell.  En annan fråga 

behandlade regim och styre på ett mera konkret sätt. Detta åskådliggörs enligt 

tabell nedan:   

 

Tabell 2 (% fördelning av svar)115  

Förväntat regim 
(mönster) 

Regim som Du föredrar Förväntad regim under 
Putins styre 

Västlig liberal 
demokratisk regim 

51 45 

Pinochet regim 11 17 
Kina - en parti regim 4 4 
Sovjetisk - en parti regim 18 5 
Svårt att svara 16 29 
 

Utifrån dessa svar kan man notera att de svarande med stor majoritet bejakar en 

regim som grundar sig på liberala värderingar. Yuri Borko bedömer vidare att 

om Putin implementerar dessa värderingar kommer han att ha en bred rysk 

majoritet bakom sig som stöd för samarbete med väst och EU. Men det finns 

skäl att vara försiktig när det positiv utveckling. Om Ryssland utvecklas mot en 

mera auktoritär regim, med t ex brott mot mänskliga rättigheter, kan det 

försvåra samarbetet med EU.116    

 

Vid samma seminarium som ovan, gav Sylvia Gourova117 sin bedömning av 

situationen mellan EU och Kaliningrad.  Hon betonade att Kaliningrads 

administration har följande prioriteringar vad avser utvecklingen i regionen: 

1. För det första, är det av vitalt intresse att Kaliningrad kan upprätthålla 

pålitliga förbindelser med övriga Ryssland. Lika viktigt är det att 

tillgodose möjligheterna till fri rörlighet för människor och tjänster via 

EU länderna. 

 

 

 

                                                 
115 Ibid. 
116 Ibid. s 71. 
117 Sylvia Gourova är vice borgmästare i Kaliningrad. 
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2. För det andra, är det viktigt att det kommer att bli en fungerande visa 

regim även efter det att Litauen och Polen blivit medlemmar av EU.   

3. För det tredje, är det av yttersta vikt att energitillförsel kan säkerställas 

till Kaliningrad. Inom en snar framtid kommer Litauen att inte ingå i 

det forna Sovjetunionens energinätverk och således kommer situationen 

att bli än mera komplicerad. Därför bör Kaliningrad bygga upp en egen 

förmåga till energiproduktion.118  

 

Vad gäller relationerna och ansvarsfördelning mellan Kaliningrad och Moskva 

så beskrev Gourova detta enligt följande:  

”The steps that need to be taken in the near future can be divided into two 

groups; 

 First, specific Russian activities: - i.e. regional initiatives and 
proposals to the Federal Government, and the decisions of the 
Government based on them; 

 Second, measures falling within international competences which will 
have to be settled between the EU leadership and the Government of 
the Russian Federation. However, we are absolutely convince that our 
local experts should also be involved in the preparation of these latter 
decisions.”119 

 
En forskare som studerat just relationen mellan centrum och regional periferi är 

Igor Leshukov.120  Hans bedömning är följande: Kaliningrad har en unik 

geografisk och politisk situation, men detta återspeglas inte i administrativa 

termer. Ryssland som federativt styre är indelat i tre nivåer: Federal, regional 

och kommunal nivå. Kaliningrad är bara ett län i Ryssland och ingår i det 

nordvästra distriktet. Dessutom är det svårt att motivera särskilda förmåner för 

Kaliningrad – förmåner som normalt endast är reserverat för ”nationella 

republiker” (89 administrativa enheter). Som ”republik” har man möjligheten 

att agera utifrån en suveränitetsklausul. Efter Sovjets sönderfall fick 

Kaliningrad endast status som rysk region. Frånvaro av denna nationella status 

har blivit ett stort administrativt problem, när det gäller att ge 

Kaliningradregionen en särskild status.  

                                                 
118 Ibid. s 121-123 
119 Ibid. s 120-121 
120 Leshukov Igor - se bilaga 1 för mera information.  
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Kaliningrad är till stor del ekonomiskt beroende av Moskva. Detta beror 

mycket på federala stödprogram som hanteras på den regionala nivån (St. 

Petersburg). Det finns nu ett administrativt juridiskt förslag som går ut på att 

omarbeta guvernörernas ställning. Från att som politiskt vald guvernör och 

med rätt att agera som ledamot i det ryska federationsrådet, till att bli officiella 

tjänstemän, med risk för kraftig personligt beroendeförhållande till centrala 

statsorgan. 

“Further opening up to Europe, while remaining embedded in Russian 
practice will create a serious risk that, instead of becoming Europeanised, 
the region will provide a powerful interface channelling into Europe many 
unpleasant aspects of Russian life…the region will require a structured 
approach…the federal centre is trying to pursue a balancing act. The 
regions of North-West (sic) Russia are more exposed to western influences 
and closer involved with the West than many of the more remote Russian 
regions. Kaliningrad’s case is complex…will Moscow be prepared to allow 
Kaliningrad to go first and the others follow? Any attempt by Europe to 
force this issue before a clear understanding is reached internally by the 
Russians, would be very risky and might involve high political costs.”121 

7.9 EU- Kaliningrad sett ur en icke-statlig aktörs perspektiv 
 

För att ytterligare ge en aspekt på relationen mellan EU och Kaliningrad har 

jag valt att ta med en icke-statlig aktörs analys. Denna aktör är ”Stefan Batory 

Foundation (SBF)”. SBF organiserades år 1988 av en amerikansk finansiär: 

George Soros, med syftet att stödja samarbete mellan central/östra Europa och 

SBF har idag kontor i 31 länder. Under år 2001 har SBF skrivit två rapporter 

kring förhållandet mellan Kaliningrad och EU. En rapport avhandlar 

förhållandet efter en EU utvidgning och en rapport om östra Europas 

framtid.122 De analyserar och diskuterar olika problem, men ger också konkreta 

förslag på lösning på problem. Problem som idag finns eller som kommer att 

accentueras i samband med Litauen och Polens ev. medlemskap i EU. Enligt 

SBF kan den kommande utvidgningen av EU (inom de närmaste åren) komma 

att bidra till att skapa en ny ”gräns” mot de östra delarna av vår kontinent. Dvs. 

                                                 
121 Leshukov I (Borko et. al) 128-129, 131, 135, 137, 139.  
122 “SBF papers is not merely intended to present Polish viewpoints. It is vital for the papers to 
offer a pan-European perspective and constitute a material input to the debate… NGO:s may 
play an important role in the discussion. Their hands are not tied by the numerous restrictions 
associated with the current political state of affairs and the ongoing delicate negotiations with 
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mellan de länder som innefattas av EU och de som kommer att finnas utanför. 

En av huvuduppgifterna för EU blir att skapa goda förhållanden med sina östra 

grannar – Vitryssland, Ryssland och Ukraina! I samband med murens fall år 

1990 uppstod en liberaliserad syn på befolkningens möjlighet att resa i östra 

Europa. EU kandidatländer fick tillstånd att resa till EU utan visumtvång. Detta 

var en del i etablerandet av den ”öppna gräns policyn” som syftade till att 

skapa goda relationer mellan olika grannländer. Genom EU: s antagning av 

kandidatländer som t ex Polen fall som gränsar till Ryssland/Kaliningrad, kan 

det uppstå hinder för möjligheten att resa fritt mellan länderna. Polen å sin sida, 

planerar i närtid att införa visum tvång för vitryssar och ryssar. För första 

gången sedan det kalla krigets slut kommer EU att gränsa till bl a Ryssland, 

vilken skiljer sig vad gäller politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. 

Genom införandet av Schengen-avtalet och mera restriktiva åtgärder för resor 

över nationsgränser, riskerar detta problem att negativt bidra till ryssarnas syn 

på EU som helhet. Å ena sidan betonar EU att man inom ramen för den andra 

pelaren (CFSP) skall bidra till att skapa öppenhet och största möjliga regionala 

samarbete, mellan länder som gränsar till EU och Ryssland i synnerhet. Denna 

policy stöds av individuella EU länder, som samtidigt är medvetna om att EU 

inte får bli en nytt isolerat fort – kallat Europa. Å andra sidan betonas 

Schengen regelverket inom ramen för EU: s första pelare. I avtalet regleras 

restriktiva bestämmelser för befolkning tillhörande bland annat Ryssland.123  

 

Genom att vara medlem i EU accepteras också bestämmelser enligt 

Schengenavtalet. Enligt SBF kommer införandet av visum inte bli en barriär 

för organiserad gränsöverskridande brottslighet, utan kommer sannolikt att bli 

ett hinder för vanliga medborgares möjligheter att resa till och från EU.124 

 

SBF rekommenderar följande åtgärder i syfte att minska problemen i samband 

med EU östutvidgning och införandet av visum tvång vid resor: 

  

                                                                                                                                 
the EU. Policy paper 1. Overcoming Alienation: Kaliningrad as a Russian Enclave inside the 
EU.” 2002-01-08. s 2.  
123Boraty´nski J and Gromadzki G, ”On the Future OF EUROPE  Policy Papers 2, SBF, 
Warsaw, Mars 2002-01-08, s 5-14.   
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1. Den förstå åtgärden vore att utvidga antalet konsulära kontor och 

tjänster. Förutsatt att resandet mellan Polen och Ryssland fortsätter 

enligt nuvarande nivå, skulle denna åtgärd innebära att ca 5000 visum 

dagligen behöver administreras. Därutöver skulle man behöva inrätta 

250 – 300 konsulära tjänster. 

2. De konsulära arbetsformerna behöver reformeras. Detta innebär i stort 

att handläggningstider minimeras och att visum i normalfallet medges, 

såtillvida det inte är uppenbart att den som ansöker bedöms som 

presumtiv flykting eller kriminell. SBF betonar att det är viktigt för 

ryssarnas självkänsla så att de inte blir kontraproduktivt, vilket skulle 

kunna göra att de känner sig som en andra klassens européer.      

3. Endast ett besök på konsulatet skall behövas. Detta bedöms kunna 

uppnås, om Schengens Informations System (SIS) i ökad omfattning 

kan samköras med andra databaser. 

4.  Behovsprövning inför utfärdande av visering borde införas. Ett 

exempel vore att utfärda s.k. Schengen visum över längre 

tidsperioder.125 

 

I Rysslands fall bedöms möjligheterna till visum fritt resande som väldigt 

avlägset, men detta skulle kunna vara ett viktigt instrument syftande till att 

stärka möjligheten för pro västligt samarbete.126 Enligt SBF är det viktigt att 

EU är flexibelt, gällande relationerna till Kaliningrad. EU måste räkna med att 

det kan bli plötsliga och negativa utfall i samband med de policydirektiv som 

utges från Moskva. Denna policy kan emellanåt vara bakslag på de framgångar 

som hittills uppnåtts i samarbete mellan EU och Ryssland. Om man analyserar 

migrationen i Kaliningrad har fler personer flyttat till området än lämnat det. 

En förklaring kan vara att Kaliningrad, trots sin situation, upplevs som en 

möjlighet till något nytt och utvecklande. Denna inflyttning har kompenserat 

det faktum att det varit negativ befolkningstillväxt i Kaliningrad och därmed 

ligger befolkningsantalet still på ca 950 000 människor. SBF anser att detta 

fenomen med spontan inflyttning till Kaliningrad, är tvärtemot den allmänt 

                                                                                                                                 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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rådande uppfattning om migrationen i regionen, som finns inom Moskvas elit. 

Under senare år har det vuxit fram en form av regional identitetskänsla ibland 

Kaliningrads befolkning. Denna identitet är inte en ”Kaliningrads nationalitet” 

utan snarare ett erkännande av deras säregna position inom hela Ry. Detta är 

intressant m h t att hela Kaliningrads befolkning (från 1945 då Sovjetunionen 

tog över territoriet) består av människor som flyttat till regionen. För 

närvarande finns det en stark pro sovjetisk känsla bland de äldre 

generationerna, medan de yngre och medelålders mera har accepterat de nya 

realiteterna och anpassat sig till rådande situation. Dagens styre med guvernör 

har insett Kaliningrads speciella behov och betydelse och är därmed 

intresserade av nära samarbete med såväl grannländerna som EU.127 

  

Avseende Kaliningrads militära potential så har Östersjömarinen (som också är 

territoriell chef för alla förband i Kaliningrad), reformerat styrkorna. Dessa 

tillhör de enheter som har bäst träning och organisation inom hela Ryssland. 

Östersjömarinen har med nuvarande personalstyrka (ca 25 000) och 

styrkestrukturen har enligt SBF anpassat sig till den nya geopolitiska och 

ekonomiska situationen i Ryssland. Östersjömarinen har dock en viktig 

ekonomisk betydelse för Kaliningrad som inte kan underskattas. De genererar 

stabilitet och kraft samt är en betydande arbetsgivare i Kaliningrad. 128  

SBF riktar kraftig kritik mot att det inte finns en klar policy, från den 

centrala federativa makten i Moskva. Bristen på policy är den mest betydande 

orsaken till oförmågan att göra Kaliningrad till en ekonomiskt välmående 

region. Regelbundna förändringar inom tull och skattelagstiftningen har 

bidragit till att ”FEZ” och ”SEZ” inte blivit en framgång.  Inom den närmaste 

tiden är det inte troligt att handel och affärsverksamhet kan utföras i enlighet 

med EU standard – varken i Kaliningrad eller i Ryssland. Kommer Ryssland 

att välja den militära inriktningen för Kaliningrad eller en utveckling mot en 

välmående ekonomisk zon? Den nuvarande bedömningen är att Ryssland inte 

kommer att välja någondera, utan man kan nog förvänta sig en fortsatt oklar 

                                                                                                                                 
126 Ibid. 
127Gromadzki G and Wilk A. 1, “Overcoming Alienation: Kaliningrad as a Russian Enclave 
inside the European Union.” SBF, 2002-01-08, s 3-9. 
128 Ibid. 
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central policy gentemot Kaliningrad, även om det nog blir mera styrning från 

den centrala makten i Moskva. Relationerna mellan Moskva och Kaliningrad 

bör ses i ett vidare perspektiv. President Putin visar på en klar centraliserings 

tendens genom stärkande av den centrala federativa makten i Moskva. 

Etablerandet av sju federala distrikt (Kaliningrad tillhör nordvästra distriktet 

med huvudsäte i St Petersburg) innebär att stärka den centrala kontrollen över 

regionernas möjlighet till självstyre. Denna mekanism är redan uppenbar i 

fallet Kaliningrad. Ett av de troligast bakomliggande motiven är Moskvas 

ovillighet att acceptera en mera självstyrande utveckling av Kaliningrad 

enklaven och Moskvas rädsla för potentiell disintegration från den ryska 

federationen. Rysslands president kan om han så önskar endast i begränsad 

omfattning ta hänsyn till nationella lagar. Han kan modifiera och ändra dem 

enligt eget behag. Den nuvarande guvernören Jegorov uppfattas som lojal och 

agerar enligt de direktiv som han får av president Putin. Vid en bedömning av 

Jegorovs styre, välkomnar han förbättringar i relationerna med EU. Kanske 

finns det kvar ett mentalt arv från sovjettiden, som istället kommer att hämma 

honom. Nyligen motsatte sig Jegorov en försäljning av privat ägande av land. 

Detta kan visa sig bli ett hinder för utländska investeringar i Kaliningrad. 

President Putin och guvernör Jegorov har en god inbördes relation. Detta är av  

betydelse och kan komma att avgöra stor del av rysk förd politik, även efter 

Polen och Litauens medlemskap i EU.129  

 
SBF: s rekommendationer – avs. samverkan mellan Kaliningrad och EU:   
 
1) EU samarbete med Kaliningrad bör framförallt ske via regional samverkan 

och inte via enskilda organ inom EU eller dess medlemsländer. Det bör 

således vara ett fåtal direkta kontakter mellan EU och Kaliningrad. Detta 

eftersom dessa kan komma att mötas med skepsis, då man befarar att 

Kaliningrad tillmäts för stor betydelse i den internationella politiken 

gentemot EU. Detta även om EU: s intentioner är enbart goda.     

2) Det skulle vara positivt om man kunde skapa ett ramverksdokument mellan 

EU och Ryssland om Kaliningrad. Ett dylikt dokument skulle ge den 

centrala federativa makten i Moskva garantier om att EU inte på något vis 

                                                 
129 Ibid. 
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har några maktbefogenheter över Kaliningrad. Denna önskan delas av de 

lokala myndigheterna i Kaliningrad och skulle underlätta samarbete i frågor 

som rör EU och Kaliningrad.  

3) Samarbetet mellan EU och Kaliningrad kommer alltid att vara 

asymmetriskt till sin natur, med större engagemang från EU än från 

Ryssland.  Även om samarbetet är asymmetriskt så bidrar EU engagemang 

till ökad säkerhet i Östersjöregionen.130   

 

8. Jämförelse av perspektiv  
 
EU (Tuomioja) och den ryska forskaren Arbatova betonar vikten av PCA och 

att det är inom ramen för detta avtal som samarbetsfrågor i huvudsak skall 

behandlas. EU anser till skillnad mot forskaren Leshukov, att det finns en 

strategi och att man nu skall operationalisera sina idéer och vidta konkreta 

åtgärder. Enligt Leshukov och Arbatova saknas det en tydligt övergripande 

strategi med målsättningar, om vad EU egentligen vill ha ut av samarbetet med 

Ryssland. Dr. Lundin (EU Kommissionär Chris Pattens utsände) betonade att 

EU mera måste harmoniera sina förslag och åtgärder avs. Kaliningrad och att 

det bör ske i nära samverkan med Ryssland regering. Detta stämmer väl 

överens med vice borgmästare Gourovas uttalade synpunkter på en 

ansvarsfördelning inom Ryssland för samarbete på internationell nivå.  

 

När det gäller gränskontroll och procedurer, återfinnas dessa frågor högt upp på 

agendan hos både EU, Ryssland och aktören SBF. Det finns dock en viss 

skillnad. Ryssland markerar tydligt att transitering till hemlandet är av vitalt 

nationellt intresse och säkerställandet av Kaliningrads energibehov. SBF 

betonar att EU inte har en tydlig policy i sin önskan att samarbeta med 

Kaliningrad och Ryssland. EU betonar att man å ena sidan vill ha samarbete 

inom EU: s andra pelare, detta samtidigt som man i nya medlemsländer 

implementerar Schengenavtalet inom den första pelaren. Detta kan eventuellt 

motverka syftet med integration och samarbete, för att öka säkerheten och 

stabilisera utvecklingen i regionen.     

                                                 
130 Ibid. 
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På den politiska nivån råder det stor enighet och vilja till samarbete mellan EU 

och Ryssland. President Putin önskar ett fördjupat och långtgående samarbete 

med EU. Den ryske presidenten är väldigt tydlig när det gäller att markera 

målet med det ryska samarbetet, dvs. på sikt ett ryskt medlemskap i EU. Dr 

Lundin betonar att EU Kommissionen nu måste ta fram en konkret tidtabell för 

samarbetet med Ryssland och Kaliningrad och andra sekreterare Cremonini 

säger att Kaliningrad kommer att tjäna på en EU östutvidgning. EU tenderar att 

se samarbetet i form av samverkan i den mån det gynnar upptagande av nya 

medlemsstater och att det blir en stabil region som helhet. Att sträva efter att 

uppta Ryssland som ny medlemsstat i EU ter sig i nuläget inte aktuellt. EU och 

Ryssland har således officiellt olika målsättningar med sitt samarbete men 

Kaliningrad är trots detta med på den politiska agendan. Här råder en samfälld 

uppfattning, men president Putin har tydligt sagt att man ser Kaliningrad och 

dess samarbete med EU och väst som ett pilot projekt. Här är stämmer inte 

rysk politisk retorik med verkligheten och en särskild status inom Ryssland.  

Leshukov betonar att Moskva genom administrativa hinder inte ger 

Kaliningrad fullt stöd. Det vill säga möjligheter att interagera med övriga 

länder i regionen och EU. Denna uppfattning delas av SBF som betonat att 

regelbundna förändringar inom tull och skattelagstiftningen bidragit till att 

”FEZ” och ”SEZ” inte blivit en framgång. När det gäller 

centraliseringstendenserna är både SBF och Leshukov överens. Den centrala 

federativa makten kommer att stärkas och Kaliningrads autonomitet kommer 

att minska. Utifrån Yuri Borko’s redovisade undersökning noterar jag att de 

svarande med stor majoritet bejakar en regim som grundar sig på liberala 

värderingar. Den generella inställningen är att det finns en pro-västlig 

inställning i Ryssland och västliga influenser, framförallt i de nordvästra 

regionerna. Detta ger också en legitimitet till president Putins tydliga 

ställningstagande till fördjupad interdependent samverkan med EU. Enligt SBF 

är det viktigt med regional samverkan och att detta inte enbart sker mellan EU 

och Kaliningrad. Detta tolkar jag som ett subjektivt uttryck för att SBF är måna 

om att deras röst som icke-statlig organisation också skall göras gällande, vad 

avser formandet av utvecklingen i regionen.    
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9. Värdering 
 
Mitt syfte med denna värdering är att studera om målen (enligt artikel 1) i 

Partnerskaps & Samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, utvecklas i 

enlighet med avtalets anda. Jag avser att redovisa respektive delmål med fet 

kursiv text. Därefter gör jag en bedömning av delmålets uppfyllnad och i de 

fall där det är lämpligt sker en värdering mot indikatorer nedan:  

 Finns det en utökning av internationella kontakter och nyorientering 

mot Europa? 

 Finns det ökat stöd från rysk allmänhet för EU? 

 Finns rysk vilja att interagera med EU: s policy? 

 Finns det en pro-västlig identitet i Kaliningrad? 

 
– att tillhandahålla ett ramverk syftande till politisk dialog mellan parterna 
och tillåtande av ett nära samarbete och utveckling mellan parterna; 

Min analys har visat att flera politiker och forskare har betonat att PCA är 

ett viktigt dokument och en politisk signal. PCA utgör ett övergripande 

ramverk med målet att fördjupa samarbetet mellan Ryssland och EU. 

Utvecklingen i Kaliningrad följs noga upp av EU - ett exempel på detta är 

Javier Solanas meddelande till Rådet angående Kaliningrad.       

 Finns det en utökning av internationella kontakter och nyorientering 

mot Europa? 

Ja, min bedömning är att sedan avtalet trätt ikraft, har det blivit en markant 

ökning av kontakter på flera nivåer – lokala, regionala och kontakter på 

regeringsnivå.  

 
– att stödja handel och investeringar samt harmoniska och ekonomiska 
relationer, som baserar sig på marknadsekonomiska principer, samt 
vidmakthållen utveckling mellan parterna; 

Min analys har visat att man på politisk nivå önskat stödja handel och 

ekonomisk utveckling i Kaliningrad, men ett problem är att kvalitén på 

tillverkade produkter i Kaliningrad har varit för låg. Vidare har västliga 

finansiärer investerat i för liten skala och istället satsat i övriga Ryssland, Polen 

och de närliggande baltiska staterna.(Frumkin) Den särskilda ekonomiska 

zonen: SEZ har inte visat sig framgångsrik, (ekonomerna Khlopetskii och 

Fedorov). EU har inte i tillräcklig omfattning harmoniserat sina insatser med 
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den ryska regeringen avs. Kaliningrad. Statsägda företag eller företag med 

koppling till staten har en fördel när det gäller att bedriva sin verksamhet. Den 

centrala federativa makten kan till och med ses som ett hot mot regional 

ekonomisk tillväxt (Nygren). EU önskar inrikta sig på vissa specifika områden 

för att få multipla effekter t ex gränspassager (Lundin).  

Min bedömning är att detta delmål inte uppfyllts i tillräcklig omfattning, då 

den centrala federativa makten ej tillgodosett Kaliningrads 

marknadsekonomiska behov.    

 
– att stärka politisk och ekonomisk frihet; 

Min analys har visat att ett ryskt motiv till särskild status för Kaliningrad är 

dess geografiska läge och utsatthet. Skulle SEZ försvinna måste det 

ekonomiska stödet öka från den centrala federativa makten i Moskva. 

Utländska investerare skulle fly och det skulle bli en fördjupade social 

katastrof, (Vladimir Shumeiko). Min bedömning är att både guvernör Jegorov 

och vice guvernör Gourova lojalt har inordnat sig under den federala makten. 

Det behöver inte vara negativt med federal styrning: Men om Moskva menar 

allvar med att se Kaliningrad som ett pilotprojekt med ”särskild status”, krävs 

det att man även administrativt möjliggör för Kaliningrad att pröva nya 

metoder. Med detta menas metoder som lämpar sig för stärkande av en positiv 

politisk och ekonomisk utveckling och integrerande samverkan med EU.   

Min bedömning är att Rysslands centrala federativa makt inte givit 

Kaliningrads regionala administration tillräcklig frihet att pröva nya vägar och 

metoder, avs. politisk och ekonomisk tillväxt.   

 
– att stödja ryska försök att konsolidera landets demokratisering och 
utvecklande av ekonomi, samt en fullständig omställning av marknaden, 
gentemot marknadsekonomi; 

Min analys har visat att det finns en pro-västlig inställning i Rysslands 

nordvästra delar. Enligt Yuri Borko kommer Putin, om han implementerar 

dessa värderingar, att ha en bred rysk majoritet bakom sig som stöd för 

samarbete med väst och EU. Å andra sidan finns det skäl att vara försiktig när 

det gäller en positiv rysk utveckling, vilket SBF också framhåller. Leshukov 

betonar också risken med ett okontrollerat öppnande mot Europa. – där man 
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inte blir “Europeanised” utan Kaliningrad blir i detta scenario enbart ett 

”problem” med t ex kanalisering av brottslighet, miljöproblem mm.  

 Finns det ökat stöd från rysk allmänhet för EU? 
Ja, min bedömning är att det finns en rysk opinion för samarbete med EU.  
 

 Finns det pro-västlig identitet i Kaliningrad? 
Ja, min bedömning är att det finns en pro-västlig identitet i Kaliningrad, detta  

trots att undersökningen inte specifikt studerade Kaliningradbors uppfattning. 

 
– att skapa en bas för ekonomiskt, socialt, finansiellt och kulturellt 
samarbete, grundat utifrån principer för ömsesidig fördel, ömsesidigt 
ansvartagande och ömsesidigt stöd; 

Denna bas återstår till stor del att skapa. Min analys har visat att det idag 

finns en mängd fora mm som har intresse av positiv utveckling i Kaliningrad. 

PCA, ND, TACIS, och EU: s gemensamma strategi med Ryssland för att 

nämna några. Men det återstår mycket att göra innan man i realiteten når detta 

delmål.  

 Finns det en utökning av internationella kontakter och nyorientering 

mot Europa? 

Ja, man har kommit en bit på vägen, men jag anser att man nu måste finna 

gemensamma målsättningar som båda parter kan vara överens om. Om 

parterna har olika målsättningar som motiv för sitt samarbete, går det enligt 

min bedömning inte att nå detta delmålet fullt ut. 

 
– att stödja gemensamma aktiviteter som ligger i båda parters intresse; 

Min uppfattning är att EU borde kunna påverka Ry att t ex införa en 

möjlighet till privat ägande av land i Kaliningrad.  Denna åtgärd torde kunna 

främja en  etablering av utländska företag och ekonomisk tillväxt, vilket sedan 

i en vidare kontext torde gynna alla parter.   

 Finns det en utökning av internationella kontakter och nyorientering 

mot Europa? 

Min bedömning är att målet i stort är uppfyllt och parterna strävar efter att 

tillgodose gemensamma aktiviteter, men det kan göras mer för att främja denna 

delmålsättning.   
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– att stödja ett lämpligt ramverk – för gradvis integration mellan Ryssland 
och en vidgad arena för samarbete i Europa; 

Min analys har visat att det finns problem att bygga stabila relationer 

mellan EU och Ryssland (Hallenberg). EU: s gemensamma strategi avs. 

förhållningssätt gentemot Ryssland betonar dock PCA som huvuddokument. 

Ett annat exempel på samarbete är ”The Northern Dimension” som har syftet 

att överbrygga meningsmotsättningar kring nationsgränser och bygga en 

grannsämja (Tuomioja). Putin har också sagt att betydelsen av Rysslands 

relation och samarbete med EU ökar.  

 

 Finns det en utökning av internationella kontakter och nyorientering 

mot Europa? 

Ja, min bedömning är att man nu har ett flertal engagemang mellan EU länder 

och Ryssland, vilket tillsammans med stor sannolikhet bidrar till gradvis 

integration och vidgad arena för samarbete i Europa. Denna delmålsättnings 

utformning svarar dock inte mot president Putins uttalade målsättning att på 

sikt erhålla  ryskt medlemskap i EU. 

 

– att skapa erforderliga förhållanden för framtida etablering av en öppen 
marknad mellan EU och Ryssland, innehållande all handel mellan parterna 
och förutsättningar för fri etablering av företagsamhet, samt 
gränsöverskridande service och flöde av kapital. 

Min analys visar att guvernör Jegorov uppfattas som lojal och agerar enligt 

de direktiv som han får från president Putin. Min uppfattning om Jegorov styre 

är att han bedöms välkomna förbättringar i relationerna med EU. Nyligen 

motsatte sig Jegorov dock en försäljning av land till privat ägande (SBF). 

 Finns rysk vilja att interagera med EU: s policy? 

Ja, min bedömning är att Ryssland har en tydlig vilja att fördjupa samarbetet 

med EU. Därutöver bedömer jag att båda parter nu försöker hitta formerna för 

samarbete på ett mera konkret plan. Båda parter måste nu operationalisera de 

övergripande målsättningarna till satsningar som kommer Kaliningrad direkt 

tillgodo. Ryssland och Moskvas policy är dock fortfarande tvåfaldig med 

byråkratisk centralisering.  
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(Leshukov och SBF). Den centrala federativa makten i Moskva har i denna 

fråga inte i praktiken valt väg mot mera liberala värderingar. Därmed har 

Ryssland inte skapat erforderliga förutsättningar för fri etablering av 

företagsamhet.  

9.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera Kaliningrads möjligheter och 

begränsningar för en positiv och gynnsam utveckling mot bakgrund av 

Partnerskaps och Samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland.  

 

Tre övergripande frågeställningar har legat som grund för min analys:  

 Den första frågeställningen var; vilka möjligheter och begränsningar 

har Kaliningrad att utveckla ett nära samarbete med EU, om det fortsatt 

skall vara beroende av den centrala federativa makten i Moskva?  

Min uppfattning är att både EU och Rysslands regering nu kommit till insikt 

om att man måste harmoniera båda parters insatser. Dessa skall i huvudsak ske 

på federal nivå i Ryssland. President Putin har tillsatt nya medarbetare som 

guvernörer i Kaliningrad, vilka lojalt har markerat att man är beredd att åtfölja 

centralt utgivna direktiv. Det kan vara positivt för Kaliningrad om den 

utrikespolitiken och internationella relationer styrs från Moskva. Men, det som 

avgör är om Putin i realiteten kommer att ge Kaliningrad förmåner som går 

utöver de generella federala riktlinjerna till distrikten i Ryssland. I huvudsak är 

min bedömning att Kaliningrad för närvarande har för mycket begränsningar 

och ges inte administrativt spelrum att agera med särskild status inom 

Ryssland. Men Kaliningrads situation kommer utöver inrikespolitisk 

utveckling, också i hög grad bero på den policy EU nu utvecklar gentemot 

Ryssland.  

 

 Den andra frågeställningen var; kan man utifrån geopolitiska 

grundfaktorer studera vilka möjligheter respektive begränsningar det 

finns för Kaliningrad att få en ”särskild status” som region, i Ryssland 

och i förhållande till EU?  
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Min uppfattning är att studie av geopolitiska grundfaktorer räcker långt och ger 

en helhetlig bild av Kaliningrads situation. De slutsatser som kom fram under 

min inledande analys har i stort sett visat sig gälla även efter att jag studerat de 

tre olika aktörsperspektiven. Dessa perspektiv har vidgat min förståelse för 

Kaliningrads unika situation. Min bedömning är dock att Kaliningrad ännu så 

länge inte fått en fullvärdig ”särskild status” inom Ryssland och begränsas 

därmed i sin utveckling. Därmed har Ryssland inte nyttjat alla möjligheter att 

låta Kaliningrad vara ett pilot projekt. Kaliningrad har fortfarande 

begränsningar p.g.a. omfattande miljömässiga, infrastrukturella och sociala 

problem. Däremot ter sig det traditionella militära strategiska läget som stabilt.  

 

 Den tredje frågeställningen var; vilka åtföljanden respektive avvikelser 

finns inom rysk uttalad politik och policy, sett utifrån de mål som finns 

i Partnerskaps och Samarbetsavtalet? 

Min bedömning är att Ryssland i stort åtföljer de mål som finns i avtalet. Dock 

finns det en viss diskrepans när det gäller de politiska grundvalarna, som 

utgångspunkt för samarbetet mellan EU och Ryssland. Min analys har vidare 

pekat på att det finns en tendens till europeisering i Ryssland och att man 

numera har en pro-västlig identitet. Denna identitet bedömer jag vara gentemot 

Europa och EU i synnerhet och skall inte tolkas som ett närmande till 

amerikanska intressen i Europa. Ryssland är enligt min mening en aktiv 

geostrategisk aktör med intressen att bevaka i Kaliningrad. Denna del av 

Ryssland är unik och ryssarna vet att EU har ekonomisk makt att stödja 

Ryssland i denna region. Det är EU som önskar integrera nya medlemsstater i 

Rysslands närhet och därmed kan president Putin politiskt och ekonomiskt dra 

nytta av detta samarbete. Drivkraften i denna samarbetsprocess är i huvudsak 

EU. Kaliningrad utgör i denna process en geopolitisk pivot, som påverkar EU: 

s handlingsfrihet. Ryssland bedöms dock ha en geostrategisk särställning och 

handlingsfrihet. Men om båda parter kan lyckas att fördjupa samarbetet med 

mera detaljerade och strukturerade projekt och mål, kan Kaliningrad bli en 

provplattform för ryskt närmande till övriga Europa. Den övergripande 

politiska viljan finns och president Putin har dessutom en legitimitet hos den 

ryska allmänheten – när det gäller att fördjupa samarbetet med EU.  
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Som en avslutande reflektion anser jag att relationen mellan Ryssland och 

Vitryssland kan vara lämpligt objekt för vidare analys. Detta med tanke på det 

PCA dokument som upprättats (år 1995 mellan EU och Vitryssland) men ännu 

ej trätt ikraft. Därutöver är EU: s förhållningssätt gentemot Vitryssland av 

intresse, m h t till att EU: s östliga perifera gräns kommer att tangera 

Vitryssland och president Alexander Lukasjenkos auktoritära regim. Om 

huvudsyftet med EU är säkerhetsfrämjande verksamhet i Europa – kan man 

således inte bortse från Vitrysslands geografiska närhet till EU och geopolitiska 

samverkan med Ryssland. 

 
Vidare har min analys pekat på att till skillnad mot Bo Peterssons bok om 

Jeltsin perioden - med svagt centrum och stark periferi, att det nu har skett en 

klar maktförskjutning under president Putin som pekar på motsatt förhållande. 

Jag har inte kunnat finna att det skulle vara några spänningar mellan den 

federala regeringen och Kaliningrads ledarskap.  

 

Angående rysk befolknings identitet och arv så sällar jag mig till den 

euroasiatiska skolan. Ryssland är varken det ena eller andra, utan är och 

kommer fortsatt att vara en betydande geopolitisk aktör både i Europa och i 

Asien. Men i de nordvästra delarna av Ryssland finns det tecken på en 

europeiseringstrend.   
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Definition av Geopolitik: En vetenskap som studerar processer och principer vad gäller utvecklandet av stater, regioner och världen 
som helhet, med beaktande av inflytande av geografiska, politiska, ekonomiska, militära, ekologiska och andra faktorer. 

GEOGRAFISKA FAKTORER 
 Land, rymd förhållanden (land massa, 

nationsgränser, position i förhållande 
till andra stater, tillgång till hav och 
klimat), 

 Naturresurser (land, vatten, skog och 
tillgänglighet). 

 

 

EKONOMISKA FAKTORER 
 Levnadsstandard, 
 Industri och jordbruksförhållanden, 
 Resurser av strategiskt intresse, 
 Ekonomiska band med andra stater.  

MILITÄRA FAKTORER 
 Utvecklingsnivå, beredskap & förmåga, 
 Övningsmönster, infrastruktur, 
  Internationella avtal, rustningskontroll 

och militärt samarbete, 
 Militärens betydelse i samhället. 

POLITISKA FAKTORER 
 Styrelseskick, struktur och styrelseorgan,
 Social struktur, 
 Partier och media frihet, 
 Förhållande till andra stater: avtal och 

ev. olösta problem med andra stater, 
 Gränser och deras betydelse.  

EKOLOGISKA FAKTORER 
 Demografiska förhållanden, 
 Naturresurser, 
 Naturförstöring, 
 Radioaktivitet och andra gifter, 
 Naturkatastrofer. 

ETNISKA & ANDRA FAKTORER  
 Religion och kulturella traditioner, 
 Befolkning och utvecklingstakt, 
 Nationella intressen i andra länder, 
 Forskning, utbildningsnivå och sjukvård,
 Brottslighet och icke-statliga intressen 

med andra länder. 

Källa: Colin S. Gray och Geoffrey Sloan, Geopolitics, Geography and Strategy, 1999, s 249.   
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Abstract 
 
An Essay on The Russian Federation/Kaliningrad, the European Union and 
Geopolitics 
 
The aim of this essay has been to analyse Russia and the Kaliningrad region -
possibilities and limitations. This analysis is made with respect to the 
Partnership and Cooperation Agreement (PCA) that exists between Russia and 
the European Union (EU). This essay covers the period of December 1997 – 
February 2002 from a geopolitical perspective. 
 
In order to achieve this objective three questions are posed:  

 Firstly, what possibilities and constraints does Kaliningrad have in 
order to achieve close co-operation with the EU if Kaliningrad is still to 
be dependent on the central authorities in Moscow?  

 Secondly, is it possible to analyse this situation from geopolitical basic 
factors. Further, what kind of opportunities and limitations exist, if 
Kaliningrad is to receive a “special status” as a region in Russia and in 
its relationship to the EU?   

 Thirdly, what possibilities and constraints are within the official 
Russian politics and policy, when regarding the goals that exist in the 
Partnership and Cooperation Agreement?  

 
One of the most important conclusions is, that the central authorities have 
regained their power vis-à-vis Kaliningrad. My assessment is that Kaliningrad 
is yet to achieve a “special status” within Russia and therefore Kaliningrad is 
restrained in its development. A second conclusion is that there is a tendency 
towards a pro-western identity in the northwestern parts of Russia and a trend 
towards “europeanisation.”  
 
The main conclusion is that Russia has an all-embracing attitude towards  
the PCA, but Russia and the EU have at the moment different long-term 
objectives concerning their cooperation.      
 
 
Keywords: 
The Russian Federation, Kaliningrad, The EU, Geopolitics, Special status, 
PCA, Europeanization  


