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Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland 

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat 

det svenska demokratistödet till Ryssland, det vill säga det ekonomiska stöd som Sverige ger 

till förmån för en demokratisk utveckling i Ryssland.  

Nivån på Sveriges demokratistöd till Ryssland låg på i genomsnitt 100 miljoner kronor per år 

under åren 2004-2006. Därefter minskade den stegvis ner till 13 miljoner kronor under 2009 

för att sedan åter stiga till 38 miljoner kronor för år 2010. Under perioden 2010-2014 har 

demokratistödet legat kvar på ungefär samma nivå. 

Utvecklingen på demokrati- och människorättsområdet i Ryssland har under många år varit 

negativ. Sedan ett par år tillbaka är den alarmerande. Yttrande-, mötes- och föreningsfriheten 

inskränks kontinuerligt. Organisationer inom det civila samhället pressas med hjälp av 

repressiva lagar. Regimkritiker förföljs och trakasseras, inte minst gäller det dem som 

försöker motverka president Vladimir Putins alltmer aggressiva politik mot omvärlden. Grova 

övergrepp mot de mänskliga rättigheterna sker dagligen i det fortfarande konfliktpräglade 

Norra Kaukasus. Oberoende informationssajter på internet blockeras av myndigheterna. 

HBTQ-personer får regelbundet sina rättigheter kränkta. 

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det 

svenska demokratistödet till Ryssland:  

1) Hur anser X-partiet att Sverige bör agera för att främja en demokratisk utveckling i 

Ryssland? 

2) Hur mycket pengar anser X-partiet ska anslås per år till demokratistöd till Ryssland under 

den kommande mandatperioden? 

 

  



Vänsterpartiet 

1) Hur anser Vänsterpartiet att Sverige bör agera för att främja en demokratisk utveckling i 

Ryssland? 

En genomgripande förändring av världen kräver att människor går samman och gemensamt 

arbetar för förändring. Därför är det bra att mycket av det bistånd som Sverige kanaliserar 

genom folkrörelser syftar just till att stärka människors möjligheter att kräva att få sina 

rättigheter tillgodosedda och respekterade. Och därför är det viktigt att Sverige fortsätter 

stödja det via civila samhället, t.ex. demokratirörelser, fackföreningar, urfolksorganisationer, 

hbtq-rörelsen, miljörörelsen etc. 

Vänsterpartiet vill att Sverige ska sluta stödja auktoritära och odemokratiska regimer genom 

exportkrediter och export av vapen. Svenskt exportfrämjande måste bli mer transparent och 

kopplas till tydliga kriterier när det kommer till mänskliga rättigheter. Det minsta man kan 

fråga sig vid varje affär är om den bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna eller till att 

stärka icke-demokratiska regimer. Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, 

krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga 

rättigheterna. 

Vänsterpartiet vill också att Sveriges regering ska bli bättra på att inom internationella 

organisationer som EU föra fram krav på att auktoritära och odemokratiska regimer inte ska 

gynnas genom förmånliga handels- och samarbetsavtal. Det är också viktigt att regeringen 

använder sig av de möjligheter till inflytande som Sverige har genom sitt medlemskap i de 

organisationer där både Sverige och Ryssland är medlemmar, som t.ex. Arktiska rådet, OSSE 

och Europarådet. 

2) Hur mycket pengar anser Vänsterpartiet ska anslås per år till demokratistöd till Ryssland 

under den kommande mandatperioden? 

Det är viktigt att Sverige fortsätter stödja det civila samhället i Ryssland, oavsett om det sker 

via biståndsbudgeten eller via andra budgetposter. Vänsterpartiet har inte någon ståndpunkt i 

frågan om hur stor del av biståndet som ska gå till Ryssland. Däremot har vi motsatt oss att 

det svenska biståndet används till andra saker än just bistånd. I år tar regeringen 6,5 miljarder 

kronor, 17 % av biståndsbudgeten, för att finansiera helt andra saker än bistånd. Den största 

avräkningen görs för flyktingmottagande i Sverige. I vår budget för 2014 halverar vi 

avräkningarna för flyktingmottagande i ett första steg. Eftersom vi minskar avräkningarna har 

vi mer pengar kvar att satsa på demokratistöd. 

 

  



Socialdemokraterna 

1) Hur anser Socialdemokraterna att Sverige bör agera för att främja en demokratisk 

utveckling i Ryssland? 

Den alltmer auktoritära trenden oroar. Sverige måste vara en tydlig röst för mänskliga 

rättigheter i Ryssland. 

Det finns en mycket negativ utveckling rörande pressfrihet, demokrati och respekten för 

mänskliga rättigheter i Ryssland. Utvecklingen har de senaste åren gått i en auktoritär och 

repressiv riktning. 

Sverige ska kraftfullt kritisera Rysslands brott mot mänskliga rättigheter och ett alltmer 

auktoritärt styre men samtidigt och på lång sikt arbeta för att skapa ömsesidigt förtroende 

genom konkret samarbete, ökad handel och ökade kontakter med Ryssland. 

Vi vill också att Sverige, även om Ryssland inte är ett biståndsland enligt DAC, ska fortsätta 

med demokratistöd. 

 

2) Hur mycket pengar anser Socialdemokraterna ska anslås per år till demokratistöd till 

Ryssland under den kommande mandatperioden? 

Vi kritiserade regeringen när den tidigare snabbade på utfasningen av demokratistödet till 

Ryssland. Till viss del har demokratistödet dit sedan återinförts men Socialdemokraterna 

menar att svenskt demokratistöd via olika aktörer kan och bör spela en större roll än idag. 

  



Folkpartiet 

1) Hur anser Folkpartiet att Sverige bör agera för att främja en demokratisk utveckling i 

Ryssland? 

Sverige måste stå upp för de modiga människor som kämpar för demokrati och mänskliga 

rättigheter i Ryssland. Förutom att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och ryska 

organisationer bör Sverige ha en tydlig linje i Europarådet, EU och OSSE när det gäller att 

ställa krav på Ryssland att leva upp till de internationella åtaganden som landet har gjort. 

Ryssland har slagit in på en odemokratisk väg och man kan inte blidka Putin genom 

undfallenhet. Även om den ryska motreaktionen på fördömanden och sanktioner från väst ofta 

slår mot oppositionen i det korta perspektivet, är alternativet inte att vända bort blicken och 

låta bli att agera. 

Särskilt viktigt är det att på olika sätt stödja de ryska medborgarnas möjligheter att välja sin 

regering. Det är bara det ryska folket som kan införa en fungerande demokrati i sitt eget land, 

men Sverige kan bistå med ökade möjligheter till informationsinhämtning/spridning, ökade 

möjligheter för vanliga ryssar att resa utomlands och moraliskt och praktiskt stöd till dem som 

kämpar för sina rättigheter. 

 

 

2) Hur mycket pengar anser Folkpartiet ska anslås per år till demokratistöd till Ryssland under 

den kommande mandatperioden? 

 

Folkpartiet tycker att minst det som redan anslås ska gälla. För Folkpartiet är det mycket 

viktigt att vi stöder insatser för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet genom 

civilsamhällets organisationer. 

 

  



Centerpartiet 

1) Hur anser Centerpartiet att Sverige bör agera för att främja en demokratisk utveckling i 

Ryssland? 

Centerpartiet vill se en relation med Ryssland som vilar på respekt för internationella 

spelregler, institutioner och principer. Vi tror att åtaganden inom världshandelsorganisationen 

WTO och Europarådet är effektiva instrument för att uppmuntra en utveckling mot ett 

pluralistiskt och mer demokratiskt Ryssland. EU måste samtidigt påtala de oacceptabla 

övergreppen mot de mänskliga rättigheterna inte minst mot HBT-personer och den ökade 

repressionen mot det civila samhället. 

2) Hur mycket pengar anser Centerpartiet ska anslås per år till demokratistöd till Ryssland 

under den kommande mandatperioden? 

Regeringen har fasat ut biståndet till Ryssland eftersom pengar som går till Ryssland enligt 

OECD:s regler inte får klassas som bistånd. Samarbetet med Ryssland är därför begränsat till 

miljöinsatser inom östersjöområdet samt insatser för demokrati och mänskliga rättigheter, 

främst i nordvästra Ryssland och norra Kaukasus. Centerpartiet anser att vi bör fortsätta att 

stödja dessa insatser på samma nivå som idag, det vill säga med cirka 40 miljoner kronor per 

år. 

 

  



Sverigedemokraterna 

1. Sverigedemokraterna känner oro inför utvecklingen mot ett allt mer aggressivt och 

auktoritärt Ryssland som både kränker sina egna medborgares mänskliga rättigheter och 

stöttar extrema krafter i den fria världen. Vi tror dock att den enda möjligheten till en positiv 

utveckling i Ryssland är att de ryska medborgarna själva kräver att få sina rättigheter 

respekterade, likt man gjorde 1991. 

 

2. Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti stoppa allt bistånd till Ryssland. Som vi 

ser det är inte Rysslands problem en brist på resurser för vare sig fattigdomsbekämpning eller 

demokratiutveckling, utan att viljan saknas. 

 

  



Kristdemokraterna 

1) Hur anser Kristdemokraterna att Sverige bör agera för att främja en demokratisk utveckling 
i Ryssland? 

Vi är djupt oroade inför den situation som Ryssland befinner sig i. 

Civilsamhällesorganisationer, journalister, HBT-personer och kyrkor m.fl. förtrycks och 

begränsas i sitt sätt att agera. Detta i kombination med ett allt mer aggressivt Ryssland 

gentemot de närmaste grannländerna, ökad propaganda, menar vi, gör att insatserna för att 

stärka de mänskliga rättigheterna och demokratin måste öka. Samtidigt måste det ske på ett 

sådant sätt så att enskildas säkerhet inte riskeras. Vi är måna om att det ska finnas medel från 

Sverige för att dessa organisationer ska kunna verka och att även svenska organisationer ska 

kunna ge stöd. Ryssland är inte ett land som kan ta emot bistånd enligt OECD-DAC:s 

definition vilket gör att andra medel måste till. Vi vill att det ska läggas ett mycket starkt 

fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i det arbete som Sverige för gentemot Ryssland.  

 

2) Hur mycket pengar anser Kristdemokraterna ska anslås per år till demokratistöd till 

Ryssland under den kommande mandatperioden? 

Vi menar att Sverige ska ta ett stort ansvar för att säkerställa att medel finns tillgängliga, 

troligen kommer behoven aldrig fullt ut kunna mötas. Men för de kommande fyra åren ser vi 

att ungefär 90 miljoner kronor per år ska kunna användas för insatser i Ryssland och vi vill se 

dessa medel fokuserar på insatser för demokrati och mänskliga rättigheter.  

  

  



Miljöpartiet 

Östgruppen vill veta vad Miljöpartiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till 

det svenska demokratistödet till Ryssland: 

1) Hur anser Miljöpartiet att Sverige bör agera för att främja en demokratisk utveckling i 

Ryssland? 

Svar: Sverige och Ryssland har inte befunnit sig i krig med varandra på 205 år och ingen 

etablerad säkerhetspolitisk bedömare ser idag något militärt hot österifrån mot vårt land. 

Däremot bidrar konflikten i Ukraina till att östersjöområdet blir mer strategiskt intressant. Att 

Sverige skulle upprusta militären på grund av den negativa utvecklingen i Ukraina känns inte 

realistiskt. Om EU ska vara en garant för fred och frihet i Europa bör man också agera för att 

den negativa trenden bryts. Nu mer än någonsin skulle EU:s civila fredskår behövas för att 

finna konstruktiva diplomatiska lösningar i den pågående konflikten. Istället för att eskalera 

konflikten bör EU och Nato istället lägga mer resurser på att finna en fredlig lösning som alla 

parter kan acceptera.  

Miljöpartiet anser att vi istället för att lägga pengar på militär upprustning bör satsa våra 

resurser på att bekämpa och förebygga verkliga hot i form av sådant som organiserad 

brottslighet, gränsöverskridande miljöproblem och cyberhot. Vi vill stötta aktörer i Östeuropa, 

Vitryssland och Ryssland som vill förändra samhället i en mer hållbar och rättssäker riktning. 

Få ting bygger fred så effektivt och varaktigt som handel över internationella gränser. Men 

handel förutsätter företagsamhet och – mer specifikt – att Ryssland utvecklar ett diversifierat 

näringsliv där regionalt förankrade små och medelstora företag börjar spira och för landet bort 

från dagens beroende av ett fåtal storföretag inom sektorn olja & gas. 

Utvecklingen på människorättsområdet i Ryssland har länge varit på väg åt fel håll med bland 

annat grova kränkningar av mötes- och föreningsfriheten. Särskilt utsatta är regimkritiska 

organisationer, till exempel de som arbetar för mänskliga rättigheter. Dessa organisationer får 

allt svårare att verka öppet och har i princip inte någon möjlighet att finansiera sin verksamhet 

inom landet. De behöver omvärldens stöd för att kunna fortleva. I takt med att utvecklingen i 

Ryssland försämrats har Sverige drastiskt skurit ned stödet till demokratirörelsen i stället för 

att höja den. Det vill Miljöpartiet ändra. Vi vill återställa demokratistödet, i ett första skede, 

till 2004 års nivå.  

2) Hur mycket pengar anser Miljöpartiet ska anslås per år till demokratistöd till Ryssland 

under den kommande mandatperioden? 

Svar: I ett första skede föreslår Miljöpartiet att demokratistödet till Ryssland höjs till 2004 års 

nivå, d v s 110 miljoner kronor, för att senare eventuellt ytterligare höjas. 

  

  



Moderaterna 

(Besvarade inte enkäten)  

 


