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Nya säkerhetshot längs Sidenvägen och 
europeisk säkerhetspolitik
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 11 september 2007
av Svante Cornell

betydande svenska militära insatser un-
der 2000-talet har inkluderat fredsbevar-
ande operationer på Balkan, en långvarig 
militär närvaro i Afghanistan där svenska 
trupper befunnit sig i regelrätta strider, en 
marin operation utanför Somalias kust som 
syftar till att trygga sjöfarten i Adenviken 
samt nu senast i upprätthållandet av en fly-
gförbudszon i Libyen. Dessa operationer är 
inte enbart ett resultat av svensk solidaritet 
med Nato och USA, ej heller kan alla ink-
luderas i traditionella fredsbevarande op-
erationer. Istället är motiveringen för dessa 
operationer allt starkare kopplad till sven-
ska nationella intressen, och de senaste två 
årtiondenas grundläggande förändringar i 
hur begreppet säkerhetshot definieras, och 
hur sådana identifieras. De reflekterar en 
konsensus i Europa att ett Afghanistan som 
återfaller i 1990-talets kaos, inbördeskrig 
och förtryck skulle utgöra ett mycket verk-
ligt säkerhetshot mot Europa; på samma 
sätt har hotet mot transportvägarna mellan 
Medelhavet och Indiska oceanen föranlett 
insatsen i Adenviken. Samtidigt är Afghani-
stan och Somalia exempel på det allt tätare 
sambandet mellan militära, säkerhetsfräm-
jande operationer och utvecklingsbistånd.
 Medan invasionshotet i stora drag anses 
vara förbi, är istället nya, eller icke-tradi-
tionella säkerhetshot, det som dagens säk-
erhetspolitik fokuserar på. Dessa utmynnar 

ofta från svaga eller sönderfallande stater; 
hoten är mångfacetterade, från inbördeskrig 
till sjöröveri och narkotikahandel. Medan 
dessa hot finns i stora delar av världen är 
trenden tydlig att det för Europas räkning i 
stor utsträckning handlar om de södra och 
östra närområdena – Mellanöstern och Nor-
dafrika, samt forna kommuniststater i Eura-
sien – dit Afghanistan kan räknas.

Säkerhetsbegreppets 
utveckling
Säkerhet har traditionellt uppfattats som 
kontrollen över användandet av samt hotet 
om militär styrka.1 Detta perspektiv domin-
erade till kalla krigets slut, då rådande hot-
bilder och definitioner av säkerhetsbegreppet 
förlorade sin relevans, med ett ”konceptuellt 
vakuum” som resultat.2 Förändringarna i 
världspolitiken ledde till att en uppsjö av hot-
bilder som tidigare hade underordnats den 
bipolära världsordningen ökade i betydelse 
och omfattning. 
 Säkerhetsbegreppet vidgades till att ink-
ludera hot av icke-militär karaktär, eftersom 
dessa uppfattades ha lika stor eller ibland 
större inverkan på stater och samhällen än 
militära hot. Främst integrerades ekonomis-
ka frågor i säkerhetsbegreppet, givet den allt 
viktigare roll den ekonomiska stabiliteten 
spelar i en integrerad värld där stater står i 
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ekonomiska beroendeförhållanden till var-
andra.3 Transnationella frågor har fått allt 
viktigare betydelse i staters och samhällens 
säkerhetsuppfattning. Sjukdomsepidemier, 
miljöfrågor och organiserad brottslighet 
är exempel på hot mot dagens samhälle 
som inte nödvändigtvis har sitt ursprung i 
statssystemet och inte heller specifikt hotar 
staten som institution. De står i allt högre 
grad utanför statssystemet och dess poli-
tiska gränser. Även terrorismen är transna-
tionell, och i vissa av sina manifestationer är 
den inte främst ett hot mot staten utan mot 
samhället som helhet. Denna världspolitik i 
snabb förändring gjorde det svårt för bes-
lutsfattare och akademiker att inkludera 
nya säkerhetshot i sin världsbild.4 Kimber-
ley Thachuks observation om amerikanska 
beslutsfattare är giltig även för europeiska 
regeringar: 

Whereas the Cold War years produced a 
tightly bipolar structure with identifiable 
peer rivals, the 1990s heralded a looser 
global array, coupled with a complexity 
and mystery that often caught US analysts 
and policy-makers off guard, unable to 
describe what they were facing, much less 
proactively address coming predicaments. 
… the line between matters military and 
political/economic interests has become 
increasingly blurred.5

Den traditionella uppfattningen att staten 
både är den främsta aktören och objektet för 
säkerhet har blivit otillräckligt i en värld där 
inflytande utövas av en uppsjö icke-statli-
ga instanser, som multinationella företag, 
terroristgrupper, kriminella nätverk, geril-
larörelser, självförklarade men icke erkända 
stater, icke-statliga organisationer samt re-
gionala och internationella organisationer. 
 Försöken att omdefiniera begreppet säk-
erhet riskerade dock att göra i princip allt 
till en potentiell säkerhetsfråga, och därmed 
göra begreppet oanvändbart som ett ana-

lytiskt instrument.6 Säkerhetsbegreppet be-
hövde utvidgas, men för att behålla sin rel-
evans även delas upp i sektorer, där den 
militär-politiska sektorn bara var en av flera, 
tillsammans med de politiska, ekonomiska, 
miljömässiga och samhälleliga sektorerna.7 
Forskare argumenterade också för att olika 
objekt kan vara föremål för säkerhet; staten 
är ett av möjliga objekt för säkerhet, dock 
inte det enda – andra kan vara individer, et-
niska grupper, regionala sammanslutningar 
eller världssamfundet som helhet. 
 Dessa analytiska begrepp och verktyg för 
att strukturera säkerhetshot är ofta över-
lappande: väpnad konflikt kan t ex leda till 
både samhällelig kollaps och ekonomisk 
sådan, och hot mot ekonomisk säkerhet 
kan ses som ett automatiskt hot både mot 
samhällelig och politisk säkerhet, eftersom 
de vid en viss nivå påverkar samhällets och 
statens struktur. Även storskaliga miljöhot 
hotar naturligtvis alla andra sektorer. Dock 
är det vid många icke-militära säkerhetshot 
viktigt att kunna identifiera just vilken sek-
tor eller vilka sektorer som berörs av det ak-
tuella hotet, inte minst för att kunna bedöma 
dess effekt samt vilka åtgärder som behövs 
för att bekämpa hotet.
 Vad handlar då säkerhet om? I grunden 
är det ytterst överlevnad och trygghet. Detta 
gäller oavsett om det handlar om individers, 
staters eller företags säkerhet. Tonvikten på 
begreppet varierar naturligtvis med de förut-
sättningar som gäller i olika delar av världen 
– i t ex Afghanistan är säkerhet för både in-
divider och staten fortfarande i första hand 
en fråga om fysisk överlevnad. Även i postin-
dustriella samhällen, som i norra Europa, 
var det överhängande säkerhetshotet under 
kalla kriget risken för ett globalt kärnvap-
enkrig. Men efter att detta hot har bedarrat 
är hotet mot staters fysiska överlevnad inte 
lika akut. Idag är hoten mot enskilda män-
niskors fysiska överlevnad mindre akut här 
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än i länder som Afghanistan, även om ter-
rorismen har påmint människor om deras 
individuella och samhälleliga sårbarhet. 
Säkerhet handlar därför mindre om över-
levnad och mer om samhällelig trygghet 
och funktionalitet – att säkerställa, bevara 
och utveckla statens och samhällets tryg-
ghetssystem. Därför blir de rent militära 
aspekterna på säkerhet mindre relevanta, 
medan hot mot ekonomisk och samhällelig 
säkerhet blir allt viktigare.

Säkerhetshot i Europas 
närområde: det östra 
perspektivet

Från Europas och Sveriges perspektiv spelar 
det ”östra närområdet” – d v s forna Sovje-
tunionens länder – en särskild roll vad des-
sa hot anbelangar. Detta är fallet då efter-
följarstaterna lider av djupa och svårlösliga 
problem som underlättat spridningen av 
icke-traditionella säkerhetshot; problem 
som i stor utsträckning underskattades vid 
självständigheten. 
 Sovjetunionens kollaps ledde till samhäl-
leliga konvulsioner som svårligen kan förstås 
utifrån. Planekonomin hade gjort dessa 
länder mycket illa rustade för att finna en 
roll i den globala ekonomin. Infrastrukturen 
var obsolet, handelsvägar till omvärlden var 
få, och den sovjetiska mentaliteten bland 
befolkning och byråkrati gjorde att länder-
na svårligen kunde konkurrera med asiatis-
ka tigrar eller andra snabbt växande ekon-
omier. 1990-talets ekonomiska kollaps var 
djup: i flertalet länder försvann i runda tal 
hälften av den ekonomiska produktionen på 
enbart något år. Nya stater saknade i många 
fall folklig legitimitet, med följden att flera 
inbördeskrig utbröt – och få av dessa har 
än idag nått en lösning. Fattigdomen blev 
utbredd, särskilt i konfliktdrabbade länder, 

och människor kunde inte längre tillse att 
deras barn fick en levnadsstandard jämför-
bar med vad de själva åtnjutit. I denna miljö 
befästes korruptionens grepp om många de-
lar av samhället, från hälsovård och utbildn-
ing till arbetsmarknaden. Den organiserade 
brottsligheten som funnits under Sovjetti-
den var, inte minst då det var den enda kraft 
i samhället som fungerade enligt kapitalis-
tiska principer, bäst placerad att dra nytta 
av det förändrade läget. 
 Organiserad brottslighet och korruption 
var mycket närvarande fenomen i Sovjetun-
ionen.8 En kriminell elit skapades i arbet-
slägren på 1920- och 30-talen, något som 
underlättades av att den sovjetiska lagstift-
ningen identifierade politiska motståndare 
och inte kriminella som det främsta hotet 
mot staten.9 De s k tjuvarna i lagen, vory v 
zakone, skapades. Det faktum att sovjetisk 
organiserad brottslighet skapades i arbetslä-
gren är också en förklaring till den posts-
ovjetiska organiserade brottslighetens ex-
trema våldsbenägenhet. De skapades i det 
sovjetiska systemets mest brutala delar, 
vilket gjorde att de kriminella grupperna 
blev härdade och stryktåliga på ett sätt som 
saknar motstycke i väst. Därtill utvecklade 
de kriminella eliterna ett symbiotiskt förhål-
lande till den kommunistiska eliten. De sen-
are hade politisk makt, men kommunismen 
försvårade ledningens möjligheter att berika 
sig. De kriminella krafterna delade därför 
med sig av sina rikedomar, och fick politiskt 
skydd – ett tak eller ’kryscha’ – som tack. 
Politikerna behövde de kriminella, och vice 
versa.10 
 När sovjetsystemet kollapsade bröt en 
kamp ut för kontrollen över de tidigare 
statligt ägda resurserna. Problemet var att 
en tydlig definition saknades av vad som var 
lagligt och inte. Under sovjettiden hade själ-
va det kapitalistiska systemet varit olagligt; 
men systemet gjorde det snart när omöjligt 
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att överleva utan att bryta reglerna, vilket 
urholkade människors förtroende för syste-
met. När den kommunistiska ideologin dis-
krediterades blev kapitalismen istället plöt-
sligt inte bara laglig utan den accepterade 
normen. Vanlig affärsverksamhet, som varit 
olaglig på sovjettiden och kallats ’spekula-
tion’, legaliserades över en natt; men vissa 
former av affärer förblev illegala – såsom 
handel med vapen och droger. Gränsen mel-
lan det lagliga och olagliga flyttades; men 
samhällets förståelse och respekt för denna 
gränsdragning saknades.
 Problemens vidd underskattades grovt av 
1990-talets västliga bedömare. De berörda 
staternas utveckling sågs genom det s k ’tran-
sitionsparadigmet:’ enkelt uttryckte förut-
sattes det att länder i transition från enpar-
tistyre och planekonomi skulle utvecklas till 
västerländska demokratier med flerpartisys-
tem och marknadsekonomi. Frågan var en-
bart hur långt komna de olika staterna var 
på vägen; huruvida de över huvud taget var 
på denna väg ifrågasattes aldrig. Men i själ-
va verket stod det vid 2000-talets början ty-
dligt att de forna sovjetstaterna, de baltiska 
staterna undantagna, inte hade utvecklats på 
samma sätt som länderna i Centraleuropa. 
Istället för utveckling mot demokrati hade 
i flertalet länder nya, postsovjetiska former 
av auktoritärt styre utvecklats: Ryssland, 
Vitryssland, och de flesta centralasiatiska 
stater är exempel på detta. Andra stater, 
såsom Georgien, Moldavien, Ukraina eller 
Kirgizistan, saknade fungerande demokrati, 
men där var staten så svag att situationen 
ofta liknade kaos snarare än en fungerande 
autokrati. I dessa länder skedde också un-
der 2000-talet folkliga uppror, som ledde 
till varierande grad av förändring. Georgien 
har kommit längst i  byggandet av en fun-
gerande stat; Kirgizistan har efter två våld-
samma uppror och etniskt våld alltmer bör-
jat likna en fallerad stat, medan Ukraina har 

sett en återgång till ökat auktoritärt styre.
 Säkerhetshoten i det östra närområdet 
är mångfacetterade, och kopplade till var-
andra. Konflikter och inbördeskrig är ett 
ledande problem; ett annat är radikalisering 
och terrorism; ett tredje är den organiserade 
brottslighetens ökade roll; ett fjärde är stor-
politiska maktspel, vilket inkluderar utnyt-
tjandet av energi för politiska syften. 

Olösta konflikter

De många konfliktzonerna i området har 
den gemensamma nämnaren att de utbröt 
vid Sovjetunionens kollaps; dock finns 
viktiga skillnader. Vissa handlar om terri-
torium medan andra handlar om regerings-
makten; betydelsen av etnicitet och religion 
i konflikterna varierar också. Grovt räknat 
kan konfliktområdena delas upp i två klus-
ter. Det första är ett västligt kluster av kon-
flikter där politiseringen av etnicitet dom-
inerar, vilket inkluderar konflikten mellan 
Armenien och Azerbajdzjan, konflikterna i 
Georgien med ett i allt högre grad inblandat 
Ryssland, samt konflikten i Moldaviens ut-
brytarrepublik Transnistrien. Det andra är 
ett östligt kluster där politiseringen av reli-
gion dominerar, vilket inkluderar inbörd-
eskrigen i Afghanistan och Tadzjikistan 
(som även spridits till Pakistans norra re-
gioner), men även påverkat grannländer 
genom Uzbekistans Islamiska Rörelses 
aktiviteter och de främst etniskt baserade 
oroligheterna i södra Kirgizistan. Konflik-
ten i norra Kaukasus visar kännetecken av 
båda dessa kluster. Konflikten i Tjetjenien 
på 1990-talet var ursprungligen etnisk och 
nationell till sin natur, och skilde sig där-
för inte från mönstret i södra Kaukasus el-
ler forna Jugoslavien. Under senare delen 
av 1990-talet och särskilt under 2000-talet 
har dock konfliktens karaktär förändrats. 
Från att ha varit en nationell tjetjensk af-
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fär blev konflikten alltmer religiöst beton-
ad, och spreds till hela regionen. Idag är 
konflikten alltmer lik det ’östligare’ klus-
tret av konflikter, då våldsbejakande isla-
mistisk extremism är det främsta organis-
erade motståndet mot ryskt styre.
 Det västliga klustret av konflikter är 
av ökande relevans för Europa. När kon-
flikterna utbröt under tidigt 1990-tal up-
plevdes de som långt ifrån EU, inte minst 
i jämförelse med konflikterna på Bal-
kan. Men medan konflikterna på Balkan 
fick en lösning – om än imperfekta lösn-
ingar som Daytonavtalet 1995 och Kos-
ovos självständighet 2008 – har ingen av 
konflikterna i Moldavien, Georgien el-
ler mellan Azerbajdzjan och Armenien 
fått en lösning. Tvärtom har situationen 
i dessa förvärrats. Konflikten i Transnis-
trien är kanske den mest stabila av des-
sa, dels på grund av Moldaviens svaghet 
som stat, dels eftersom konflikten sett en 
mindre grad av nationalistisk mobiliser-
ing än de övriga. Säkerhetsläget i Geor-
giens konflikter har däremot som bekant 
förvärrats kraftigt. Under 2000-talet an-
vände den ryska regeringen konflikterna 
som instrument för att utöva påtrycknin-
gar mot Georgien och förhindra landets 
närmande till Nato och USA. Konflikten 
trappades upp efter rosenrevolutionen i 
Georgien 2003, i och med att den georgis-
ka staten stärktes och dess ledning sökte 
större västerländsk inblandning i konflik-
tlösningen, samt tog unilaterala initiativ 
för att förändra situationen i konfliktom-
rådena. Detta kulminerade i Rysslands se-
dan länge planerade invasion av Georgien 
2008, vilken skrinlagt alla förhoppningar 
på en förhandlingslösning  av konflikter-
na. Sedan 2008 har Ryssland byggt bety-
dande militärbaser i både Abchazien och 
Sydossetien i strid med internationell rätt.
 Konflikten mellan Armenien och Az-

erbajdzjan är möjligen ännu allvarligare. 
Medan Armenien gick vinnande ur kriget 
1992–94 och ockuperar både det om-
stridda området Nagorno-Karabach och 
sju kringliggande azerbajdzjanska provin-
ser har styrkeförhållandena  mellan länder-
na sedan dess förändrats radikalt. Tack 
vare olja och gas har Azerbajdzjans ekono-
mi blivit fem gånger större än Armeniens, 
och landets försvarsbudget är nu större än 
Armeniens hela statsbudget, medan Ar-
menien sett en betydande minskning av sin 
befolkning genom emigration. Kort sagt är 
situationen ohållbar, och i brist på en lösn-
ing ökar varje år risken för ett nytt krig.
 Georgienkriget visade att kriser i områ-
det per automatik landar i EU:s knä, efter-
som andra mekanismer för konflikthanter-
ing saknas. EU tvingades framförhandla 
ett eldupphörsavtal som Ryssland ännu 
inte fullföljt, och tvingades även hastigt or-
ganisera en observatörsmission i Georgien. 
På samma sätt skulle en förnyad konflikt 
mellan Armenien och Azerbajdzjan tvinga 
EU att ingripa. Ur ett bredare perspektiv 
kan noteras att förhoppningar på förhan-
dlingslösningar av områdets konflikter ofta 
framförts, men alltid grusats. Ett skäl till 
detta är att konflikterna finns på flera ol-
ika nivåer: de är inomstatliga konflikter i 
botten, mellan stater och deras utbrytar-
republiker; men har blivit uppslukade av 
storpolitiska aktörer, in minst Ryssland. 
Lösningar kräver därför att kompromisser 
nås både på lokal och storpolitisk nivå. Re-
gionens konflikter är istället på god väg att 
utvecklas i likhet med konflikterna i Mel-
lanöstern och Kashmir: de förblir olösta, 
och perioder av ”kall fred” avlöses med 
korta väpnade intervaller. För EU kommer 
hanteringen av denna utveckling att bli en 
central säkerhetspolitisk fråga.
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Radikalisering och terrorism

Det östliga klustret av konflikter samt norra 
Kaukasus påverkar Europa främst genom 
den grogrund för våldsbejakande islamisk 
extremism som det kommit att utgöra, men 
även genom att dessa konfliktområden kom-
mit att spela en ledande roll i produktionen 
och smugglingen av opiater till Europa. Af-
ghanistans Talibanregim var under det sena 
1990-talet centrum för den globala våldsbe-
jakande extremismen i al-Qaidas tappning; 
denna fortsätter att utgöra ett ledande hot 
mot Europas säkerhet. Under 2000-talet 
har al-Qaida i allt större utsträckning kom-
mit att beskrivas som ett fenomen, och ett 
nätverk, snarare än som en hierarkisk or-
ganisation. I detta nätverk har grupperingar 
i Centralasien kommit att upptas, nätverk 
som har förgreningar i Europa. 2007 uppd-
agades exempelvis att en föga känd terror-
grupp vid namn Islamic Jihad Union, med 
rötter i Uzbekistan, haft långtgående planer 
på att utföra terrordåd i Tyskland.11 Även 
i Sverige finns extremistiska islamistiska 
grupper med rötter i Uzbekistan, inte minst 
givet lättheten med vilken uzbekiska regim-
motståndare beviljas asyl i Sverige. Exem-
pelvis har uzbekiska medlemmar i den ex-
tremistiska organisationen Hizb-ut-Tahrir 
beviljats asyl i Sverige på grund av de för-
följelser dessa riskerar i Uzbekistan.12 Hizb-
ut-Tahrir hävdar sig avstå från våldsan-
vändande och har inte kunnat kopplas till 
något terrordåd; men även anhängare av 
våldsbenägna organisationer kan ha upp-
nått asyl i Sverige på detta sätt.
 Norra Kaukasus är det konfliktkomplex 
närmast beläget Europa där islamistiska ter-
roristgrupper är aktiva. Dessa grupper har 
under det senaste årtiondet utökat sina ak-
tiviteter från att bekämpa ryska säkerhet-
sstyrkor till att även utföra terrordåd mot 
civila i Ryssland, inte minst i Moskva. Inga 

tecken finns på att dessa grupper skulle 
planera tillslag mot europeiska mål. Dock 
upplever grupperingarna sig själva som en 
del av den globala jihadistiska rörelsen, 
vilken ser Europa som en måltavla och även 
som en allierad till Ryssland. Givet områ-
dets närhet till Europa är därför Rysslands 
oförmåga att skapa säkerhet och stabilitet 
i området mycket oroande: Norra Kauka-
sus kan i allt högre grad betecknas som en 
fallerad stat inom den ryska staten. Beva-
kning av regionens utveckling är därför av 
högsta vikt, givet risken antingen att ex-
tremister från norra Kaukasus utvecklar 
förgreningar i Europa, eller att andra isla-
mistiska terrorgrupper i framtiden utnyttjar 
området som en transitväg till Europa. Att 
sådana scenarier inte är gripna ut luften be-
visas bäst genom det faktum att Usama Bin 
Ladens andreman, Ayman Al-Zawahiri, ar-
resterades i Dagestan i december 1996, men 
släpptes kort därefter. Zawahiris egna an-
teckningar visar att resans syfte var att söka 
möjligheter att etablera al-Qaidas bas i nor-
ra Kaukasus.13 

Organiserad brottslighet, 
konflikt och stat
Transnationell och grov organiserad brott-
slighet har sedan 1990-talet utvecklats inte 
bara till ett av de större samhällsproblemen 
i det postsovjetiska området, utan även till 
ett ledande säkerhetshot för dessa stater. 
Narkotikahandeln med fokus på opiater 
från Afghanistan har varit drivande i denna 
verksamhet, men brottsligheten är mång-
facetterad och omfattande. Förutom narko-
tikahandeln är smuggling av människor, 
vapen, och varor omfattande, medan ett 
betydande antal incidenter av smuggling av 
kärnmaterial också har registrerats. Denna 
brottslighet, och särskilt narkotikahandeln, 
har givetvis betydande konsekvenser för 
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lokala samhällen längs smugglingsvägarna. 
Men två faktorer har gjort att brottsligheten 
även blivit ett hot mot staters säkerhet: dess 
koppling till väpnade konflikter, och dess in-
filtration av statsmakten.
 Traditionellt sett har kriminella och 
statsfientliga grupper uppfattats som åtskil-
da, då de ansetts ha diametralt olika moti-
vation: makt och pengar för de förra, och 
ideologi för de senare. Dock har under sen-
are årtionden en allt närmare relation mel-
lan statsfientliga rörelser och kriminalitet 
kunnat observeras, särskilt då beträffande 
narkotikahandeln. Denna utveckling är ett 
resultat dels av att kalla krigets slut ledde till 
att statlig finansiering till olika gerillagrup-
peringar sinade; och dels av att globaliser-
ingen av den transnationella brottsligheten 
gjort det lättare för brottsliga nätverk att 
förflytta sig, och utnyttja den instabilitet 
som konfliktområden skapar. Idag är snar-
ast relationen mellan ideologiskt och krim-
inellt motiverade organisationer en skala, 
med rent ideologiska grupper på ena änden 
och rent kriminella på den andra. Mellan 
dessa finns en gråzon där vissa ideologiskt 
motiverade grupper beblandar sig med krim-
inell verksamhet i rent finansieringssyfte, 
medan andra i allt högre grad kommer att 
motiveras av kriminalitet snarare än av den 
nominella ideologiska övertygelsen.14 Kon-
sekvensen av detta är att konflikter blir län-
gre och mer svårlösta, då de statsfientliga 
grupperna med hjälp av kriminell verksam-
het ökat både sin finansiella kapacitet och 
sin självständighet från tidigare externa fin-
ansiärer.15

 Även relationer mellan stater och brotts-
lighet är föremål för samma logik. I fattiga 
och svagt institutionaliserade stater har den 
organiserade brottsligheten ett starkt kor-
rumperande inflytande. Brottsliga nätverk 
dras till konfliktområden på grund av av-
saknaden av starka rättsordningar och 

brottsbekämpning; men om dessa nätverk 
kan förhindra brottsbekämpningens funk-
tioner genom infiltration och korruption av 
statliga myndigheter, och då särskilt brotts-
bekämpande sådana, behöver de inte den 
instabilitet som konflikter skapar. 
 Att kriminella nätverk systematiskt 
försöker korrumpera statsapparater för att 
förenkla sin verksamhet och minska risker 
och kostnader är ingenting nytt.16 Korrup-
tion, på lägre nivåer av statsapparaten och 
även isolerade fall på högre nivå, hindrar 
staten från effektiv brottsbekämpning, men 
är inget egentligt hot mot statens säkerhet. 
Men i flertalet postsovjetiska stater har kor-
ruptionen gått från mutor av tjänstemän till 
statliga institutioners direkta inblandning i, 
och kontroll över, organiserad brottslighet. 
När hela statliga institutioners ledning ’fån-
gas’ av kriminalitet är fenomenet inte längre 
korruption, utan en process där statens insti-
tutioner ’fångas’ för att utnyttjas i kriminel-
la syften.17 Tillräckligt långt gången utgör 
denna process – kriminaliseringen av staten 
– ett allvarligt hot mot statens suveränitet 
och säkerhet, eftersom det påverkar alla 
statens kärnfunktioner och inte minst dess 
kapacitet att fungera i det internationella 
systemet.

Afghanistan
Detta fenomen är utbrett i forna sovjetstat-
er och inte minst i Afghanistan, som tydligt 
uppvisar element av kriminalisering av både 
konflikt och stat. Redan på 1980-talet ut-
gjorde narkotikahandeln en viktig finansiell 
resurs för de många motståndsgrupperna 
mot den sovjetiska ockupationen i Afghan-
istan,  en koppling som växte sig starkare 
under inbördeskriget på 1990-talet. Gul-
buddin Hekmatyars Hezb-e-Islami var en 
pionjär i denna utveckling, då organisa-
tionen redan på sent 1980-tal sökte finan-
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siering från droghandeln för att minska sitt 
beroende av pakistanskt och indirekt ameri-
kanskt stöd.18 Under 1990-talet kom de fles-
ta grupperingar att beblanda sig med opia-
thandel, som kom att utgöra den i särklass 
största källan till inkomster i landet.19 Un-
der större delen av 2000-talet beräknades 
opiumindustrins storlek vara likvärdig med 
ca 50 procent av landets totala BNP.20

 Även idag finansieras motståndet mot 
Natostyrkorna delvis av narkotikaindus-
trin. Men hotet detta utgör bleknar jäm-
fört med de systematiska länkarna mel-
lan opiumindustrin och den afghanska 
regeringen och dess myndigheter.21 I ko-
rthet kan Afghanistan liknas vid en ’nar-
co-state’ – en stat där narkotikaindustrin 
har ett starkt inflytande på politiker på alla 
nivåer.22 Läckta hämligstämplade ameri-
kanska dokument visade exempelvis att 
president Hamid Karzais bror, som kontrol-
lerar den viktiga Kandaharprovinsen, an-
sågs djupt inblandad i narkotikaindustrin, 
och att presidenten vid upprepade tillfäl-
len benådat fällda narkotikabrottslingar.23 
På samma sätt uppdagades att de Förenade 
Arabemiraten rapporterat att Afghanistans 
vicepresident Ahmad Zia Massoud trans-
porterat 52 miljoner dollar i kontanter till 
landet, som knappast kunnat ha något an-
nat ursprung än narkotika.24 Snarare än 
att bekämpa höga tjänstemän, såsom min-
istrar eller guvernörer som visats vara de-
laktiga i narkotikaindustrin har president 
Karzai haft tendensen att flytta runt dem på 
olika poster i staten, vilket inte förhindrat 
dem från att fortsätta med sin kriminella 
verksamhet. Kort sagt är staten för svag för 
att bekämpa kriminaliteten inom de högsta 
leden. I en situation där narkotikaindustrin 
har starkt inflytande på både landets högsta 
tjänstemän och det väpnade motståndet är 
utsikterna för statsbyggnad mycket begrän-
sade, vilket försvårar målsättningen att sta-

bilisera Afghanistan och undvika att landet 
även i framtiden blir en härd för extremis-
tiska organisationer.

Centralasien

Problemet är som värst i Afghanistan, men 
som flera postsovjetiska länder visar har 
fenomenet spridits även i stater som saknar 
egen produktion av narkotika. Tadzjikistan 
och Kirgizistan är de två resursfattigaste 
länderna i Centralasien. Tadzjikistan drab-
bades av ett inbördeskrig på 1990-talet, 
vil ket till del var kopplat till utvecklin-
gen i grannlandet Afghanistan, och ledde 
till en statskollaps. Instabiliteten gjorde 
Tadzjikistan till en ledande transportrutt 
för afghanska opiater mot Ryssland och Eu-
ropa; magnituden på droghandeln är bety-
dande för ett land på under sju miljoner in-
vånare; narkotikasmuggling anses motsvara 
över en tredjedel av landets BNP.25 
 Kopplingen mellan ideologiskt moti-
verade grupper och brottslighet illustre-
ras i regionen främst genom Uzbekistans 
Islam iska Rörelse, IMU, en organisation 
som dels i allt högre grad kommit att ingå i  
al-Qaidas nätverk; men som samtidigt anses 
ha varit djupt inblandat i narkotikasmugg-
ling genom Centralasien under perioden  
1996–2001. IMU:s militära aktioner 1999 
och 2000, i gränsområdet mellan Tadzjik-
istan, Uzbekistan och Kirgizistan, kan främst 
förklaras med avsikten att destabilise ra om-
rådet och öppna rutter för narkotikasmug-
gling.26

 Narkotikaindustrin har också bidrag-
it starkt till destabiliseringen av det land 
som en gång kallades för ’demokratins ö i 
Centralasien,’ Kirgizistan. Under den re-
formvänlige men svage presidenten Askar 
Akajevs tid vid makten (1991–2005) miss-
lyckades staten med att kontrollera landets 
södra delar, som gränsar till Tadzjikistan 
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och som fungerade som transportrutt vi-
dare från Tadzjikistan för afghanska opi-
ater; det var i dessa områden som IMU:s 
operationer ägde rum. Lokala kriminella le-
dare växte sig samtidigt starka och utveck-
lade betydande politiskt inflytande, inte 
minst i parlamentet. Den folkliga revolten 
2005 startades just av kriminella grupper 
från landets södra delar.27 Från 2005 till 
den folkliga revolten 2010 styrdes landet av 
Kurmanbek Bakiyev, en politiker från lan-
dets södra delar. Bakiyev bekämpade visser-
ligen de kriminella nätverken, och såg bland 
annat till att flera kriminella ledare bragtes 
om livet. Problemet var bara att hans regim 
inte gjorde detta i syfte att upprätta lag och 
ordning, utan i syfte att söka kontroll över 
den organiserade brottsligheten i landet. 
Enkelt uttryckt utnyttjade Bakiyev statens 
resurser till att förstatliga den organiserade 
brottsligheten – med följden att Bakiyevs 
närmaste familjemedlemmar fick kontrol-
len över smugglingen av afghanskt heroin 
till Ryssland och Europa.28 Bakiyev avsattes 
2010, men den regim som ersatt hans styre 
präglas av djup korruption och nepotism, 
och saknar med stor sannolikhet medlen att 
vända Kirgizistans långsamma väg mot stat-
skollaps.

De frysta konflikterna

Längre västerut har narkotikaindustrin en 
mindre central roll i den organiserade brott-
sligheten. Medan narkotikan fortfarande är 
den enskilt största formen av brottslighet, är 
den här blandad med annan form av krim-
inalitet – inte minst människohandel och 
vapensmuggling. Härvidlag har de ’frysta 
konflikterna’ – och särskilt då Sydossetien 
och Transnistrien – kommit att spela en 
viktig roll. Eftersom konflikterna har för-
blivit olösta, har de fyra territorierna i frå-
ga hamnat i en juridisk limbo.29 De erkänns 

som delar av sin ’moderstat’ (Azerbajdzjan, 
Georgien, Moldavien) men kontrolleras inte 
av dessa staters regeringar. Istället har sep-
aratistiska regimer tagit makten, med stöd 
från utländska krafter (Armenien i Nagorno-
Karabach, och Ryssland i Abchazien, Sydos-
setien, och Transnistrien). Detta medför att 
konfliktområdena inte utgör del av det in-
ternationella samfundets mekanismer. De 
är inte medlemmar i några internationella 
organisationer, och saknar utländska di-
plomatisk närvaro. Med andra ord kan de 
liknas vid svarta hål på den politiska värld-
skartan. De är inte fallerade stater att jäm-
föra med Somalia, där statsmakten saknas; 
men de står för de flesta praktiska ändamål 
utanför världssamfundet. Två av dessa om-
råden – Abchazien och Nagorno-Karabach 
– har haft en långsiktig politisk ambition att 
upptas i världssamfundet och uppnå erkän-
nande, och har därför sökt undvika långt-
gående kriminalisering. Sydossetien och 
Transnistrien har däremot kommit att sty-
ras av starkt kriminaliserade eliter med nära 
band till delar av den ryska säkerhetsappa-
raten.30 Förutom narkotikahantering och 
storskalig smuggling med konsumtionsvar-
or och bränsle har de två profilerat sig inom 
andra nischer: Sydossetien fanns exempelvis 
2006 vara källan till avancerat falskmynteri 
av amerikanska dollarsedlar värda tiotals 
miljoner dollar.31 Vid upprepade tillfällen 
har även höganrikat uran smugglats från 
Ryssland genom Sydossetien mot destina-
tioner i Mellanöstern.32 Transnistrien har 
istället specialiserat sig dels på vapensmug-
gling, inte minst från de vapenfabriker som 
finns i området sedan sovjettiden, något Eu-
roparådet har uppmärksammat; och dels på 
människosmuggling och människohandel.33 
Föga förvånande är Moldavien starkt över-
representerat bland människohandelsoffer 
i Europa, och den stora majoriteten av des-
sa kommer från Transnistrien.34
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Georgien mot strömmen

Medan översikten så långt illustrerar hur 
organiserad brottslighet kommit att bli ett 
allvarligt och djupt hot mot staters säker-
het och utveckling finns även ljusglimtar. 
Utvecklingen i Georgien sedan rosenrevolu-
tionen 2004 visar att den nedåtgående spi-
ralen faktiskt kan brytas, och att effektiv 
bekämpning av både korruption och organ-
iserad brottslighet är möjlig. Innan revolu-
tionen hade korruptionen och kriminaliser-
ingen av den georgiska staten nått mycket 
långt – så långt att det var väl känt att vis-
sa ministrar förfogade över heroinlabora-
torier i bergsområden nära den tjetjenska 
gränsen. Därtill hade ett område, Pankisi-
dalen, i princip hyrts ut av inrikesministeriet 
till organiserade brottsliga nätverk. Den nya 
regeringen under den tidigare justitieminis-
tern Mikheil Saakasjvili identifierade kor-
ruption och organiserad brottslighet som 
ledande hot mot statens utveckling. En 
omfattande korruptionsbekämpningskam-
panj genomfördes, i vilken tidigare höga 
tjänstemän fängslades och tvingades åter-
betala betydande summor till staten. Det 
faktum att även höga tjänstemän lagfördes 
cementerade den folkliga legitimiteten för 
regeringens nolltolerans mot lågnivåkor-
ruption. I Transparency Internationals in-
dex över korruption låg Georgien 2003 på 
sjunde sämsta plats av 133 länder; 2010 
hade landets position förbättrats till den 
grad att Georgien låg positionen efter Ital-
ien, och var högre rankat än tre EU-länder 
– Rumänien, Bulgarien och Grekland.35 Se-
dan flera år tillbaka uppger mindre än två 
procent av alla georgier i undersökningar 
att de tvingats betala en muta. I Transpar-
ency’s Global Corruption Barometer, pub-
licerad 2010, hamnade Georgien i den 
grupp av länder där minst antal människor 
tvingats betala mutor – samma grupp som 

Sverige – medan EU-länder som Italien, 
Frankrike, Tjeckien, Polen och Österrike 
rankades sämre. 

Stormaktspolitik och energi
De transnationella hot som diskuteras ovan 
interagerar ofta med traditionell stormakt-
spolitik. I det postsovjetiska området har 
detta främst inneburit Rysslands försök 
att bibehålla sin intressesfär över de forna 
sovjetrepublikerna. I och med att externa 
makter – USA, EU, Kina, och Turkiet – sökt 
inflytande över dessa regioner har även 
Rysslands ansträngningar för att bibehålla 
sin särställning ökat. Detta har varit sär-
skilt tydligt sedan Vladimir Putin kom till 
makten 1999. Problemet för Moskva har 
varit att flertalet randstater aktivt sökt sig 
bort från Rysslands skugga. I Centralasi-
en har både USA och särskilt Kina möjlig-
gjort detta genom att erbjuda de regionala 
staterna utrikes- och säkerhetspolitiska al-
ternativ; längs Rysslands södra och västra 
gräns har USA och i ökande grad EU – se-
dan 2008 genom det östliga partnerskapet 
– spelat denna roll. Länder som Ukraina, 
Moldavien, Georgien och Azerbajdzjan – 
och i ökande grad även Vitryssland – har 
tydligt tagit avstånd från Moskvas imper-
ieambitioner; flera har även aktivt sökt 
medlemskap i Nato och EU. 
 Rysslands svar på dessa staters ambition 
att själva utforma sin utrikes- och säker-
hetspolitik har varit mångfacetterad – dock 
kan en gemensam nämnare i rysk politik 
noteras, nämligen att piskan använts flitig-
are än moroten. 
 I praktiken har rysk politik kommit att 
stå i direkt konflikt med europeiska int-
ressen i området, både i termer av politisk 
utveckling, säkerhet, och energi. Moskvas 
har anammat ett nollsummeperspektiv på 
området: europeiskt inflytande uppfattas 
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var centrala för närområdet: dels arbetet 
med att stärka (bolster) auktoritära regim-
er, som den i Vitryssland eller de i Central-
asien; och försöken att systematiskt under-
minera (subvert) reformvänliga regeringar, 
särskilt i  Ukraina och Georgien. Slutligen 
sökte Moskva koordinera sin politik med 
andra stater, såsom Kina, som delade dess 
motstånd mot demokrati.
 Mot denna bakgrund bör ryska försök 
att underminera demokratiserande staters 
säkerhet ses som en aktiv del av en strategi 
där även dess försök att manipulera olösta 
konflikter och utnyttja Rysslands roll som 
energimakt ingår.

Säkerhet

Moskvas utrikespolitik utgår från anta-
gandet att Ryssland för sin egen säkerhet 
behöver fortsatt dominans över det forna 
Sovjetunionen. Ryssland kräver öppet re-
spekt för en ’zon av särskilda intressen’, i 
vilken Moskva äger rätten att påverka både 
länders inrikespolitiska förehavanden och 
deras utrikes- och säkerhetspolitik. För att 
bibehålla sådant inflytande har Ryssland ut-
nyttjat en veritabel verktygslåda av instru-
ment i sin relation till kringliggande stater. 
Moskva har utnyttjat det strukturella  be-
roende som Sovjetunionen skapade mel-
lan Ryssland och dessa länder. Ekonomiska 
morötter såsom vapenförsäljning till re-
ducerade priser förekommer, liksom sub-
ventionerade energileveranser. Dock dom-
inerar piskan framför moroten. Moskva 
har använt ekonomiska sanktioner och em-
bargon, blandat sig i inrikespolitiska strid-
er genom subversiva metoder, manipulerat 
olösta konflikter, och även ägnat sig åt mil-
itära provokationer och i fallet Georgien ett 
välplanerat, fullskaligt militärt angrepp på 
en annan stat.37

 I relation till de olösta konflikterna i Ryss-

som ett hot mot Moskvas dominerande in-
flytande i regionen, vilket i sin tur uppfat-
tas som ett hot mot Moskvas nationella in-
tressen.

Politisk utveckling

Rysslands politik drivs lika mycket av ideol-
ogiska skäl som av realpolitiska. Det är in-
gen tillfällighet att Rysslands utrikespolitik 
blivit mer antagonistisk i takt med att Ryss-
land blivit mer auktoritärt.  Tvärtom har 
konsolideringen av en auktoritär regim ökat 
Moskvas motstånd mot demokratiser ing av 
dess grannländer. Moskva hävdar öppet att 
västlig demokrati inte är passande för Ryss-
land eller forna sovjetstater, utan att dess 
eget auktoritära system är den rätta model-
len för politisk utveckling.
 Tidigare såg inte Moskva EU som en 
säkerhetspolitisk motståndare. Men revo-
lutionerna i Georgien och Ukraina innebar 
att en ideologisk dimension lades på de real-
politiska skiljelinjer som fanns mellan ryska 
och västliga intressen i området. Kort sagt 
fanns ökade farhågor i Moskva för att den-
na typ av folkliga revolter kunde spridas 
till Ryssland och äventyra regimens säker-
het. Eftersom EU gav stöd till demokratiser-
ing, blev EU:s politik ett hot mot Rysslands. 
Den amerikanske statvetaren Thomas Am-
brosio har observerat att Moskva utveck-
lade en fempunktsstrategi för att motverka 
demokratins spridning i det postsovjetis-
ka området: “insulate, redefine, bolster, 
subvert and coordinate.”36 På hemmap-
lan sökte Moskva förhindra demokratisk 
utveckling genom att isolera demokratiska 
krafter och oskadliggöra dem. Retoriskt 
försökte Moskva dessutom omdefiniera sitt 
eget system, genom att uppfinna termer som 
’suverän demokrati’, liksom dess ansträngn-
ingar för att misskreditera västerländska 
demokratier. De två påföljande momenten 
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pital att dessa staters återgång till den rys-
ka sfären idag är svårtänkbart. Enbart i 
Ukraina verkar Moskva i skrivande stund 
se en för sig positiv utveckling. Men i de 
flesta stater har Moskvas påtryckningar och 
försök att underminera staters suveränitet 
och säkerhet förstärkt övertygelsen om att 
dessa staters intressen bäst stärks genom en 
orientering bort från Ryssland.

Energi

Moskvas dominerande roll i energiförsör-
jning har varit Kremls främsta vapen för 
att återuppbygga Rysslands stormaktsroll. 
Gentemot EU har naturgasförsörjning varit 
ett starkt vapen; kontroll över flödet av olja  
och gas från andra postsovjetiska länder 
har varit en viktig del i detta.38 Å ena sidan 
söker Moskva bibehålla sin ställning i Eu-
ropas energiförsörjning, vilken skulle förs-
vagas om olje- och gasproducenter kring 
Kaspiska havet hade möjlighet att exportera 
sina resurser direkt till EU. Å den andra vet 
Moskva att sådana möjligheter skulle stär-
ka dessa staters politiska och ekonomiska 
självständighet.
 Det är mot denna bakgrund som Moskva 
aktivt motarbetat producenternas projekt 
att bygga olje- och gasledningar som inte går 
genom ryskt territorium. Dels har Moskva 
genom politiska påtryckningar och korrup-
tion sökt vinna rättigheten att köpa länder-
nas energiresurser; samtidigt har Moskva 
i Europa sökt övertyga potentiella köpare 
att kaspiska länders resurser är otillräckli-
ga och överdrivna. Men viktigast har varit 
Moskvas arbete med att aggressivt bygga 
gasledningar som kopplar Ryssland direkt 
till EU-länder, genom att kringgå nuvarande 
transitländer i Östeuropa som Ukraina, Vit-
ryssland och Polen. 
 Två projekt har varit centrala i Mosk-
vas ögon: Nordstream-projektet genom 

lands närområde har Moskvas aktiva in-
blandning ökat sedan början på 2000-talet. 
Detta inkluderade utdelningen av ryska 
pass till invånare i Abchazien, Sydossetien, 
Krimhalvön och Transnistrien. Vilket se-
dermera användes för att legitimera Ryss-
lands engagemang för sina ’medborgare’ i 
dessa regioner. Rysslands militära närvaro 
i grannländer – specifikt i konfliktområden, 
men även flottbasen i Sevastopol och mil-
itärbaserna i Armenien, Kirgizistan och 
Tadzjikistan –  har varit ett ytterligare ele-
ment.
 Moskva har utnyttjat sin roll som 
fredsmäklare i de olösta konflikterna för att 
manipulera dessa och säkerställa att konf-
likternas förlopp gagnar ryska intressen. 
En ofta förbisedd komponent har varit 
Moskvas alltmer direkta inflytande över 
regeringsstrukturerna i de icke erkända re-
publikerna, såsom Abchazien, Sydossetien 
och Transnistrien. Från 2005 och framåt 
har betydande delar av dessa områdens 
regeringar bestått av tjänstemän från de 
ryska säkerhetstjänsterna, som helt enkelt 
sekunderats från Moskva till tjänst i dessa 
icke erkända stater, i direkt brott mot inter-
nationell rätt. På så sätt blev dessa territo-
rier i praktiken Moskvas vasaller, alltmed-
an Moskva mäklade fred mellan sina egna 
vasaller och de stater dessa tillhör.
 Rysslands politik har varit både desta-
biliserande och kontraproduktiv. Dess an-
tagonistiska politik har alienerat flertalet 
forna sovjetstater. Armenien må vara en 
nära allierad, men få i Armenier hyser nå-
gra illusioner om Rysslands välvilja gente-
mot Jerevan. Även en tidigare nära allierad, 
Vitryssland, har blivit alltmer frånstött av 
Moskvas politik. Därtill har Moskva miss-
lyckats med att motverka västorienteringen 
i stater som Georgien, Moldavien och Az-
erbajdzjan – tvärtom har Moskva till den 
grad underminerat sitt eget förtroendeka-
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slighet och politik, och stormaktspolitik och 
konflikter. Vissa områden har dock drab-
bats av en samverkan av i princip samtliga 
av de hot som diskuterats ovan, med kon-
sekvenser som bäst sammanfattas som stat-
skollaps.
  På 1990-talet är Afghanistan typexem-
plet på denna utveckling. Den sovjetiska 
krigföringen ledde till att över två miljoner 
människor dödades och miljoner fler för-
drevs från sina hem; samhällets samman-
hållning och uppbyggnad skadades svårt 
av detta, då traditionella strukturer förs-
vagades i och med uppkomsten av nya, 
såsom radikala islamiska rörelser medan 
samhällets ekonomiska struktur kollap-
sade. Narkotikaekonomin cementerade 
istället sitt grepp över landet, och under det 
påföljande inbördeskriget kollapsade stat-
ens funktioner totalt. Mycket har åstad-
kommits i Afghanistan sedan 2001, såsom 
allt mer fungerande utbildningssystem och 
hälsovård, men landets problem är myck-
et djupa och relaterade till varandra: stor-
maktsrivalitet, fattigdom och arbetslöshet, 
extremism, terrorism och väpnade konflik-
ter, organiserad brottslighet, korruption och 
kriminell statsinfiltration är alla starkt när-
varande och påverkar varandra till att bil-
da ett problemkomplex som inte har några 
enkla lösningar, vare sig konceptuellt eller 
praktiskt. FN-förhandlaren Lakhdar Bra-
himis beskrev det på ett träffande sätt: ett 
sår så infekterat att man inte vet var man 
ska börja rengöra det.41 
 Norra Kaukasus har i tio års tid utvecklats 
i samma riktning, något som kan kallas om-
rådets ’afghanisering’:42 en samhällelig och 
politisk nedåtgående spiral, i vilken statens 
kontroll över territoriet gradvis försvinner, 
och istället ökar inflytandet av mycket vari-
erande och decentraliserade ekonomiska och 
politiska grupper vars relationer till varandra 
är både motstridiga och i snabb förändring. 

Östersjön, och Southstream-projektet ge-
nom Svarta Havet. Dessa projekt är uto-
mordentligt dyra: Nordstream beräknas 
kos ta långt över 10 miljarder dollar och 
Southstream det dubbla – långt större sum-
mor än landbaserade ledningar genom Ös-
teuropa skulle kosta.39 Därtill saknas gas-
fält som med säkerhet kan komma att fylla 
dessa ledningar.  Projekten är därför enbart 
ekonomiskt berättigade om planen är att 
sänka volymerna som transporteras genom 
idag befintliga gasledningar genom Ukraina 
och Polen. Projektens syfte är därför poli-
tiskt: att öka Moskvas inflytande över gas-
producerande och transitländer i Östeuropa 
och Centralasien.
 Som en FOI-studie har visat har Moskva 
systematiskt använt sin särställning i region-
ens energiförsörjning, och vid dussintals till-
fällen på politiska grunder manipulerat en-
ergiförsörjningen till stater som är beroende 
av rysk olja och gas – från de baltiska sta-
terna i norr till Georgien i söder.40

 Rysslands politik rörande politisk utveck-
ling, konflikter och energiförsörjning har 
alltså haft en kraftigt negativ inverkan på 
de postsovjetiska staternas stabilitet, vilken 
Moskvas politik aktivt sökt underminera i 
syfte att säkra sin intressesfär. I stater som 
redan lider av de djupa problem som be-
skrivits ovan har detta varit en ytterligare 
komplicerande faktor för deras utveckling.

När hoten samverkar: 
risken för statskollapser
I ökande grad har under det senaste årtion-
det förståelsen för de nya säkerhetshoten 
utvecklats bland både beslutsfattare och an-
alytiker. Men förståelsen för konsekvenser-
na av samverkan mellan de olika formerna 
av hot är ännu begränsad. Ovan har exem-
pel givits på samverkan mellan organiserad 
brottslighet och konflikt, organiserad brott-
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ternaliserats, givet att EU stått maktlöst mot 
den pågående upptrappningen i konflikten 
mellan Azerbajdzjan och Armenien. 
 På samma sätt har Europa inte tagit 
bekämpningen av organiserad brottslighet 
på allvar. I Afghanistan har denna kärnfrå-
ga konstant skjutits åt sidan. Skulden ligger 
till stor del på den ovilja som den ameri-
kanska försvarsmaktens delar med den af-
ghanska regeringen; men även Europa har 
undvikit problemet, både i relation till Af-
ghanistan och i sitt biståndsarbete till an-
dra länder närmare EU:s gräns. Även i en-
ergifrågor, där EU:s intressen sammanfaller 
med de unga nationerna i närområdet, har 
handlingsförlamningen varit påtaglig.
 Europas framtida förmåga att erbjuda 
säkerhet i sitt närområde beror därför i be-
tydande utsträckning på en ökad förståelse 
för de problem som de nya säkerhetshoten 
utgör, och sättet på vilket de samverkar – 
och på att man under kommande år anpas-
sar och utvecklar instrument för att motver-
ka dessa hot.

Författaren är direktör för institutet för säk-
erhets- och utvecklingspolitik och ledamot 
av KKrVA.

Ingen kraft förmår kontrollera området el-
ler skapa säkerhet i det, vilket möjliggör för 
både kriminella och extremistiska grupper 
att vistas där.Områden i södra Centralasi-
en – tidigare Tadzjikistan, i dagsläget också 
södra Kirgizistan – förefaller i mindre ut-
sträckning falla i samma kategori.

Slutsatser 

Inom överskådlig framtid kommer de mån-
ga och varierande säkerhetshoten i det forna 
Sovjetunionen och angränsande områden 
utgöra viktiga, ibland centrala utmaningar 
för europeisk säkerhetspolitik. Så här långt 
har Europa, med sin begränsade förmåga 
att projicera inflytande och stabilitet, inte 
varit uppgiften mäktig. I upptakten till au-
gusti 2008 misslyckades EU i att förutse och 
förebygga Rysslands allt mer beslutsamma 
försök att utnyttja de olösta konflikterna 
i Georgien till att slå ett dråpslag mot den 
västvänliga regeringen i landet; på ett bre-
dare plan har EU saknat ett trovärdigt en-
gagemang i hanteringen och lösningen av de 
olösta konflikterna i sitt omedelbara närom-
råde. Läxan från Georgien – att det inte finns 
några ’frysta’ konflikter – verkar inte ha in-
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