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på nyårsafton 2015 undertecknade ryss-
lands president, vladimir Putin, landets nya 
nationella säkerhetsstrategi. strategin är den 
mest uttalade västfientliga sedan 1997 då den 
första publicerades. EU ses som fientligt in-
ställt till ryssland och den euroatlantiska sä-
kerhetsordningen ifrågasätts öppet. landets 
försvar är det främsta nationella intresset i 
strategin – att jämföra med det främsta in-
tresset i den föregående strategin 2009 som 
var att ”utveckla demokratin och att stärka 
det civila samhället”. formuleringar kring 
mobilisering har skärpts betydligt sedan 
2009. nu talas det om vikten av att stärka 
mobiliseringsberedskapen och det civila för-
svaret. skrivningarna om kärnvapnens roll 
har också blivit vassare sedan 2009, men 

är ändå förhållandevis försiktiga i ljuset av 
den ryska politiska ledningens högljudda 
retorik kring de strategiska kärnvapnen på 
senare år.

strategin söker legitimera de förändringar 
mot ökad repression inom ryssland som re-
dan ägt rum. dessa motiveras med att det är 
nödvändigt för att stå emot hotet från väst. 
samtidigt utmålas den statsstyrda ekonomi 
som en beredskaps- eller krigsekonomi där 
staten ransonerar varor och tjänster i enlig-
het med försvarssektorns behov. det är värt 
att notera särskilt att de ”ryska andliga och 
moraliska värderingarna” har specificerats i 
strategin. genom att fästa dessa kriterier på 
papper minskar man utrymmet för framtida 
förändringar av denna politik.

Mobilisering mot ett fientligt väst1 
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Résumé

On New Year’s Eve 2015, President vladimir Putin signed a new national security strategy 
for Russia. It is the most anti-Western one since the first national security document was 
published in 1997. developing democracy and strengthening civil society was an important 
goal in the previous strategy, published in 2009. the wording on mobilization preparedness is 
notably sharper. however, taking into account the rhetoric on strategic nuclear arms emanating 
from the russian political leadership in recent years, the strategy is in any case more guarded 
when it comes to nuclear arms than many would have expected or feared. the strategy seeks 
to legitimate the increase in repressive legislation and measures that have been introduced by 
referring to the increased threat from the West. also, the state-controlled economy is described 
as a mobilization or even a war economy where the state is rationing goods and services ac-
cording to the needs of the defence sector. it is, furthermore, worth noting that the strategy 
defines what “the Russian spiritual and moral values” are. Committing these to paper, the 
russian leadership has in effect narrowed its future room for manoeuvre.
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Bakgrund
”strategin för ryska federationens natio-
nella säkerhet” är det viktigaste av de of-
ficiella doktrindokumenten. Det framgår 
bl a av de federala lagarna ”om säkerhet” 
(2010) och ”om strategisk planering i ryska 
federationen” (2014).2

den nya nationella säkerhetsstrategin har 
till skillnad från den tidigare 2009 inget årtal 
i titeln. det beror sannolikt på att det i lagen 
om strategisk planering fastslås att den natio-
nella säkerhetsstrategin ska förnyas vart sjätte 
år. initiativet till ett lagförslag om strategisk 
planering togs redan 2006, men har skjutits 
upp vid flera tillfällen. Ansträngningarna 
förnyades efter de regimkritiska demonstra-
tionerna 2011–2012. strategisk planering, 
enligt den nu gällande lagen, syftar till att 
skapa ”en stabil ekonomisk-social utveckling 
i ryska federationen, samt att trygga ryska 
federationens nationella säkerhet.”

i ryska doktrindokument har begreppet 
”nationell säkerhet” en bred definition. I den 
nationella säkerhetsstrategin behandlas nio 
olika områden: 1) nationellt försvar, 2) stats- 
och samhällelig säkerhet, 3) höjd levnadsstan-
dard för ryska medborgare, 4) ekonomisk till-
växt, 5) vetenskap, teknolo gi och utbildning, 
6) hälsovård, 7) kultur (inklusive historia), 
8) ekologi, samt 9) strategisk stabilitet och 
jämlika strategiska partnerskap.3

klart är således att nationell säkerhet i 
den ryska kontexten omfattar betydligt fler 
områden än utrikes- och försvarspolitik.

Betydelsen av den nationella säkerhets-
strategin ska varken över- eller underskattas. 
strategiska dokument som detta avspeglar 
en konsensus kring den förda politiken, men 
det innebär inte att allt utförs till punkt och 
pricka.4 strategin ska också tolkas i förhål-
lande till andra strategiska dokument och 
uttalanden från den politiska ledningen, inte 
minst presidentens årliga linjetal, poslanije, 

samt den förda politiken. huruvida de dekla-
rerade målen kan förverkligas beror givetvis 
på en mängd faktorer, såsom ekonomisk 
utveckling, inrikespolitiskt läge och interna-
tionella relationer. att deklarera sin avsikt 
är en sak, att faktiskt genomföra den en an-
nan. dock kan noteras att ryssland under 
de senaste tjugo åren har varit konsekvent 
i den meningen att deklarerade mål har ge-
nomförts när tillfället har yppat sig.5

strategin har i denna artikel således ana-
lyserats utifrån tidigare strategi, andra stra-
tegiska dokument, samt den faktiskt förda 
politiken. härvid har några viktiga teman 
utkristalliserat sig som är värda särskild 
uppmärksamhet.

Synen på väst och den nya 
säkerhetsordningen
först kan noteras att den reviderade ryska 
nationella säkerhetsstrategin är det mest ut-
talade västfientliga av de strategiska doku-
ment som publicerats sedan 1997. förutom 
Usa och nato, som även tidigare tecknats 
i negativ dager, framställs nu även EU som 
fientligt inställt till Ryssland.

strategin tecknar en bild av ett allt starkare 
ryssland, där också de ”traditionella ryska 
(rossijskije) andliga och moraliska värdering-
arna har förstärkts” (§ 11). instabiliteten 
i världsutvecklingen ökar, och rysslands 
självständiga utrikes- och inrikespolitik har 
lett till att Usa och dess allierade utsätter 
landet för tryck (davlenije) – politiskt, eko-
nomiskt, militärt och informationsmässigt (§ 
12-13). vidare noteras att västs målsättning 
att motverka integrationsprocessen i Eurasien 
inverkar negativt på rysslands nationella 
intressen (§ 17). Usa och EU pekas direkt 
ut som ansvariga för utvecklingen i Ukraina 
genom att ha stött en ”antikonstitutionell 
statskupp” som ledde till ”djup splittring i 
det ukrainska samhället och att en väpnad 
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konflikt uppstod.” Därtill fastslår strategin 
att ”den djupa social-ekonomiska krisen 
förvandlar Ukraina på lång sikt till en härd 
av instabilitet i Europa” och det just vid 
gränsen till ryssland (§ 17).

i denna allt instabilare omvärld förvär-
ras, enligt dokumentet, läget också av att 

”vissa länder använder informations- och 
kommunikationsteknologier för att nå sina 
geopolitiska mål, t ex manipulering av den 
allmänna opinionen (soznanije) och falsifie-
ring av historien” (§ 21). vidare sägs, i en 
skarp formulering, att ”islamiska staten och 
dess växande inflytande är ett resultat av en 
politik av dubbla standarder som vissa stater 
håller sig till i kampen mot terrorismen” (§ 
18). att det är Usa och väst som står för 
de ”dubbla standarderna” råder det ingen 
tvekan om.

strategin konstaterar att våldsfaktorns 
roll i internationella relationer inte minskar 
(§ 14). natos utvidgning och dess närman-
de till rysslands gränser utgör ett hot för 
rysslands nationella säkerhet (§ 15). det är 
en skärpning av skrivningen, även om redan 
2009 års säkerhetsstrategi beskrev natos 
planer på ”utökad militär infrastruktur vid 
rysslands gränser” som ”oacceptabla”.6 
Militärdoktrinen (2014) föredrog att be-
nämna Usa:s och natos aktiviteter som 
faror även om vissa förmågor, t ex förmå-
gan att demonstrera militär makt genom 
övningar i rysslands närhet, klassades som 
hot redan då.7

skrivningarna om ”färgrevolutionerna” 
i strategin skiljer sig något från tidigare do-
kument som tenderade att lägga skulden för 
dessa på ”utländska agenter”. i den nationella 
säkerhetsstrategin beskrivs de dock som verk 
av ”radikala sociala grupper, utländska och 
inhemska ickestatliga organisationer, finan-
siella och ekonomiska strukturer och indivi-
der som avser att destabilisera ryssland” (§ 
43). de mer omfattande skrivningarna tyder 

på att den ryska ledningen efter Euromajdan i 
Ukraina upplever hotet från färgrevolutioner 
som mer komplext och reellt än tidigare.

Bland de mer överraskande anklagelserna 
mot väst finns den om att USA skulle utvidga 
sitt ”nätverk av militära-biologiska laborato-
rier” i länder som gränsar till ryssland (§19). 
vad som avses är sannolikt samarbetet med 
att uppgradera skyddet av biologiska labo-
ratorier som arbetar med sjukdomsalstrande 
mikroorganismer i syfte att dessa inte skall 
komma på avvägar eller att en olycka skall 
inträffa. detta samarbete, som leds av Us 
defense threat reduction agency (dtra), 
involverar länder som Ukraina, georgien, 
kazakstan, armenien, azerbajdzjan och 
Uzbekistan. vissa bedömare i ryssland har 
anklagat Usa för att använda samarbetet 
som täckmantel för att utveckla biologiska 
vapen riktade mot ryssland. inkluderingen 
av detta bland hoten i den nationella sä-
kerhetsstrategin kan ses som ett tecken på 
en ökad ansträngning att motverka Usa:s 
anklagelser mot ryssland för att bryta mot 
andra avtal, t ex inf-avtalet, med egna mo-
tanklagelser.8

den euroatlantiska säkerhetsordningen 
ifrågasätts öppet. i ljuset av utvecklingen 
av växande flyktingströmmar från Afrika 
och Mellanöstern till Europa har det visat 
sig, enligt strategin, att ”det regionala säker-
hetssystemet i den euroatlantiska regionen, 
byggd med nato och Europeiska Unionen 
som grund, är ohållbar” (§16). detta är helt 
i linje med tidigare uttalanden och dokt-
riner. Enligt ryssland ger den nuvarande 
internationella säkerhetsordningen inte sä-
kerhet för alla stater. i militärdoktrinerna 
från 2010 och 2014 hette det: ”Befintlig 
arkitektur (system) för internationell säkerhet 
tillgodoser inte en jämlik säkerhet för alla 
stater.” President vladimir Putin talade re-
dan år 2007 i München om behovet av en 
ny global säkerhetsordning. den innebär 
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i praktiken en världsordning där några få 
stormakter delar in världen i sina respektive 
intressesfärer – och utrymmet för små stater 
att agera är ytterst begränsat.

Även om strategin beskriver omvärlden 
som farlig för ryssland, att Usa och dess 
allierade aktivt verkar för att göra den ännu 
farligare och verkar för att begränsa ryss-
lands inflytande gör de utvidgade hoten 
från terrorism, instabilitet och spridning 
att samarbete med dessa stater ändå nöd-
vändigt (§98). detta kan emellertid bara 
ske på rysslands villkor.

Landets försvar och 
mobilisering
det främsta nationella intresset enligt den 
nya nationella säkerhetsstrategin är ”stär-
kande av landets försvar” (§ 30). detta står 
i direkt motsatsförhållande till att ”utveckla 
demokratin och att stärka det civila samhäl-
let” (§ 21), som var det främsta nationella 
intresset i strategin från 2009. och även om 
landets försvar nämndes år 2009 som en 
prioriterad uppgift är det mycket tydligare 
uttalat i den nya strategin.

särskilt värt att notera är skrivningarna 
kring mobilisering som skärpts betydligt 
sedan 2009. nu talas det om vikten av att 
stärka mobiliseringsberedskapen och det 
civila försvaret (§§ 34, 39, 40). i den förra 
strategin förekom inga formuleringar om 
just ”mobiliseringsberedskap”.

dessa formuleringar överensstämmer 
myck et väl med dem som återfinns i militär-
doktrinen. där fastslogs att ekonomins mo-
biliseringsberedskap ska stödjas – en uppgift 
som tillhör försvarspolitikens område. likaså 
ligger det inom ryska federationens försvars-
politik att ”samla resurserna på statlig, sam-
hällelig och individnivå för försvaret av ryska 
federationen; utarbeta och genomföra åtgär-
der för att öka effektivite ten inom militärpa-

triotisk fostran av ryska federationens med-
borgare samt deras militärtjänstgöring.”9

till yttermera visso har, i den nationella 
nya säkerhetsstrategin, skrivningarna kring 
strategiska reserver av mineral- och råva-
ruresurser blivit skarpare. i strategin 2009 
nämndes under avsnittet om ekologi och 
rationellt användande av naturen att ”ett 
statligt program tas fram och realiseras för 
att skapa strategiska reserver av mineral- och 
råvaruresurser, tillräckliga för att tillgodose 
ryska federationens behov”. detta är nu 
framflyttat till det ekonomiska avsnittet och 
talar om nödvändigheten av att ”skapa en 
strategisk reserv av mineral- och råvarure-
surser, tillräcklig för att garantera att ryska 
federationens mobiliseringsbehov tillgodo-
ses” (§ 62). således tycks ett program redan 
finnas idag.

Kärnvapen
strategisk avskräckning – med betoning på 
nukleär avskräckning – är fortfarande en 
grundbult i ryskt militärstrategiskt tänkande. 
skrivningarna kring kärnvapen har skärpts 
något i den nya strategin. nu heter det att 

”strategisk avskräckning och förebyggande 
av militära konflikter uppnås genom att 
upprätthålla nukleär avskräckning på en 
tillräckligt hög nivå (§ 36). i 2009 års sä-
kerhetsstrategi talades det om vikten av att 

”bevara potentialen hos de strategiska nu-
kleära styrkorna”.

det bör noteras att dessa skrivningar är 
förhållandevis försiktiga i ljuset av den rys-
ka politiska ledningens högljudda retorik 
kring de strategiska kärnvapnen på senare 
år. senast i december 2015 uttryckte först 
president Putin att ryssland ska ”fullända 
sina kärnvapen som avskräckningsfaktor”.10 
försvarsminister sergej sjojgu försäkrade 
också i december att ”våra strategiska kärn-
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vapenstyrkor tillförsäkrar oss paritet och 
säkerhet.”11

Inrikes stabilitet och 
informationssäkerhet
hoten från ”utländska staters specialtjänsters 
och organisationers underrättelse- och annan 
verksamhet” framhålls särskilt genom att de 
nämns allra först under avsnittet statlig och 
samhällelig säkerhet (§ 43). först därefter 
kommer hoten från terrorist- och extremist-
organisationer, radikala grupper och utländ-
ska och internationella organisationer och 
personer som hotar rysslands enhet eller 
destabiliserar den inrikespolitiska och sociala 
situationen. de utländska specialtjänsterna 
kom först även i 2009 års strategi, men då 
benämndes detta inte som hot, utan som 
källor till hot.

strategin ska läsas mot bakgrund av de 
senaste årens faktiska utveckling där repres-
sionen inom ryssland ökat. sedan Putin 
återvände som president 2012 har antalet 
lagar som inskränker befolkningens politiska 
och civila rättigheter ökat och som regel 
med hänvisning till behovet av att öka den 
nationella säkerheten.12 lagen som kräver 
att ryska ngo:er (icke-statliga organisa-
tioner) som erhåller stöd från utlandet ska 
registrera sig som utländska agenter liksom 
lagen om ”ej önskvärda” utländska och in-
ternationella organisationer har motiverats 
på detta sätt. den 22 januari 2016 hade 
113 organisationer klassats som ”utländska 
agenter” av Justitieministeriet. framför allt 
rör det sig om organisationer som arbetar för 
demokratiska och mänskliga rättigheter samt 
miljöorganisationer.13 antalet organisationer 
som registrerats som ”ej önskvärda” var i 
januari 2016 fortfarande bara fyra stycken. 
trots betydligt färre antal fall förtjänar de 
att uppmärksammas då det är straffbart för 

ryska medborgare att ens ha kontakt med 
dessa organisationer.

vidare har antalet ryska medborgare som 
åtalas eller döms för spioneri eller ”lands-
förräderi” (gosizmena) också ökat markant 
2014–2015. Enligt officiella uppgifter döm-
des totalt 25 personer under femårsperioden 
2009–2013 för detta. Under enbart 2014 
dömdes 15 personer för landsförräderi varav 
nio till mer än tio års fängelse. Under första 
kvartalet 2015 hade förundersökning inletts 
mot nio personer.14

Enligt den nationella säkerhetsstrategin 
ska statens roll stärkas, den rättsliga regle-
ringen utvecklas och medborgares förtro-
ende för rättsvårdande och domstolssystemet 
i ryssland stärkas (§ 44). dessutom ska 
rättsvårdande organ och specialtjänster och 
statliga kontrollorgan bli mer effektiva (§ 
45). dokumentet anger också att en process 
pågår för att utveckla rättsvårdande organ 
och specialtjänster, dess medarbetare får 
bättre sociala villkor men ska även beväpnas 
med modern specialutrustning och tekno-
logi (§ 47). En rimlig tolkning är att polis, 
åklagarmyndigheter och säkerhetstjänster 
därmed kommer att få ytterligare verktyg 
och befogenheter för att förhindra social 
oro och protester. redan tidigare har t ex 
federala säkerhetstjänsten (fsB) får utökade 
befogenheter i och med att lagstiftningen 
ändrats då den nu t ex tillåts skjuta in i 
folksamlingar även då det finns risk för att 
oskyldiga skadas.15

likaså har friheten inom medier och på in-
ternet inskränkts med hänvisning till alltifrån 
hot av extremistisk karaktär, terrorism eller 
för att skydda barn och unga från skadlig 
information. denna utveckling återspeglas 
också i formuleringarna i den nationella 
säkerhetsstrategin. som redan nämnts pe-
kas Usa och dess allierade ut som skyldiga 
till att utöva politiskt, ekonomiskt, militärt 
och informationsmässigt tryck på ryssland. 
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dokumentet pekar också på en tilltagande 
kamp i globala informationssfären där ”vissa 
länder använder informations- och kom-
munikationsteknologi för att nå sina geo-
politiska mål” (§ 21). i avsnittet om statlig 
och samhällelig säkerhet hänvisas nästan i 
förbigående till hot mot rysslands infrastruk-
tur för information (§ 43), medan faran för 
att befolkningen får ta del av information 
som destabiliserar landet behandlas i en rad 
paragrafer – inte minst i avsnittet om kultur 
(§§ 43, 44, 47, 79, 82).

En ny informationssäkerhetsdoktrin har 
utlovats under 2016. i det utkast som läckts 
tycks det hot som särskilt behandlas vara 
användningen av modern informationstek-
nologi för att destabilisera ryssland inri-
kespolitiskt och socialt.16 detta ligger väl 
i linje med den ryska politiken som tycks 
bestå i att uppnå en ”nationalisering” av 
internet, d v s att ryssland kontrollerar in-
ternet inom landets gränser – något som man 
också försökt driva genom att få till stånd 
en bindande internationell konvention om 
informationssäkerhet.17

Åtgärderna för att stärka statens roll inri-
kes har redan vidtagits, och strategin söker 
snarast legitimera de förändringar mot ökad 
repression som ägt rum med motiveringen 
att det sker för att stå emot hotet från väst, 
från extremism, terrorism och utländska 
underrättelsetjänsters verksamhet för att 
destabilisera ryssland.

Ekonomisk säkerhet
strategin beskriver valda delar av ekonomins 
problem som har resulterat i ekonomisk till-
bakagång och hävdar att dessa ska avhjäl-
pas med ökat statligt inflytande i ekonomin. 
statlig styrning och kontroll är ledorden (§ 
44, 45). samtidigt önskar man att ryssland 
ska vara attraktivt för investerare och att 
en förbättrad statlig reglering av ekonomin 

ska leda till uthållig ekonomisk tillväxt (§ 
58, 62).

Emellertid kommer detta inte ske, då för-
bättrad tillväxt snarare kräver mindre statlig 
inblandning, privatisering, institutionella 
reformer och ökad konkurrens. länder kan 
ha olika grad av marknadsekonomi och ka-
pitalism, men den statsstyrda ekonomi som 
rysslands säkerhetsstrategi utmålar liknar 
mer en beredskaps- eller krigsekonomi där 
staten ransonerar varor och tjänster i enlighet 
med försvarssektorns behov. ryssland har 
redan vidtagit åtgärder för att bli självför-
sörjande på bl a livsmedel, vilket resulterat 
i ökad inflation och brist på vissa varor.

genom att göra gällande att ryssland är 
omgivet av olika hot kan man motivera dessa 
åtgärder som allvarligt skadar ekonomin och 
sänker befolkningens levnadsstandard. i en 
reell krigssituation är dessa konsekvenser av 
en nödvändig mobilisering, men den ryska 
strategin pålägger dessa restriktioner genom 
att bara påstå att det finns yttre hot.

Ryska traditionella andliga 
och moraliska värderingar
att historieskrivning och ryska traditionella 
andliga och moraliska värderingar lyfts fram 
som särskilt viktiga i den nationella säkerhets-
strategin kommer inte som någon överrask-
ning. det rimmar väl med formuleringarna i 
militärdoktrinen och uttalanden i presiden-
tens årliga linjetal och den förda politiken.18 
I militärdoktrinen, som ytterst definierar vad 
de ryska väpnade styrkorna ska användas till, 
heter det bl a att grundläggande inre militära 
faror är ”informationsoperationer för att 
påverka befolkningen, i första hand landets 
unga medborgare, i syfte att underminera 
historia, andliga och patriotiska traditioner 
inom försvaret av fosterlandet.”19 detta 
innebär att de väpnade styrkorna tilldelats en 
roll att spela för att försvara historieskrivning 
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och andliga traditioner, vilket kan kopplas 
till den satsning som ägt rum på senare år i 
s k militär-patriotisk fostran och patriotisk 
fostran. dessa satsningar är inriktade på den 
unga generationen.

frågan om vad de ryska andliga och mo-
raliska traditioner består av har varit ett 
ämne som president Putin ibland talat om. 
den 17 april 2014, i samband med ett di-
rektsänt telefonväkteri med allmänheten, 
menade han att ett folk som lever på ett 
territorium med en gemensam kultur och 
historia – till och med klimat – utvecklar 
särskilda distinkta drag. En ryss, en person 
i den ”ryska världen”, karaktäriseras som 
en person som främst koncentrerar sig på 
det allmänna bästa. ”vi är andligt mer gene-
rösa.” i den ”ryska världen” är döden vacker, 
sade Putin ”att dö för sina vänner, sitt folk 
och sitt fädernesland är vackert. detta är en 
grundsten i vår patriotism.”20

därför är det knappast förvånande att de 
ryska andliga och moraliska värderingarna 
tas upp i den nationella säkerhetsstrategin. 
Men det är anmärkningsvärt att de specifi-
ceras så tydligt. i § 78 fastställs de som ”det 
andligas prioritet över det materiella”. vidare 
anges ”försvar av människoliv; mänskliga 
fri- och rättigheter; familjen; konstruktivt 
arbete; att tjäna fosterlandet; moraliska 
normer och etik; humanism, barmhärtighet, 
rättvisa och samverkan; kollektivism; den 
historiska enigheten bland rysslands folk; 
vårt fäderneslands historiska arv.”

genom att fästa dessa kriterier på papper i 
ett grundläggande strategidokument minskar 
man utrymmet för framtida förändringar av 
denna politik. Möjligheterna att ändra poli-
tiken i annan riktning, t ex en mer västvänlig 
hållning, har härigenom begränsats.

Även i denna strategi, liksom 2009, nämns 
att försök att falsifiera historien utgör ett 
hot mot rysslands nationella intressen på 
kulturområdet. nytt i strategin 2015 är for-

muleringen om att ”lågkvalitativ produktion 
av masskultur utifrån” också utgör ett hot 
mot rysslands nationella intressen. allt detta 
illustrerar rysslands politiska beslut att vända 
sig från väst och söka sin egen väg genom 
strategisk avskildhet.21

Slutsatser
strategin tecknar en mörk bild av hot som 
Ryssland står inför från en fientligt sinnad och 
alltmer instabil omvärld. Upprätthållandet 
av nukleär avskräckning på tillräckligt hög 
nivå genom kärnvapen bedöms som nöd-
vändigt för strategisk avskräckning och fö-
rebyggande av militära konflikter. Den nya 
säkerhetsstrategin från december 2015 är 
sammantaget det mest antivästliga av alla of-
ficiella dokumentet som kommit ut i Ryssland 
under de senaste åren.

strategin bekräftar de senaste årens förda 
politik – inrikes- och utrikespolitiskt, samt 
ekonomisk-politiskt. dokumentet visar att 
den ryska politiska ledningen ger stärkan-
det av landets försvar högsta prioritet över 
andra samhällsmål. den politiska viljan att 
satsa rysslands resurser på försvarssektorn 
ligger fast. den ekonomiska politiken går ut 
på att statens inflytande ska öka. I strategins 
avsnitt om kultur ges också bilden av att den 
ryska politiska ledningen nu satsar på den 
unga generationen, som ska skolas in i en 
nationalistisk ideologi. den innefattar ett av-
ståndstagande från väst, som hotar ryssland 
och som gör att det krävs ett starkt militärt 
försvar. Utrymmet för en mer samarbetsin-
riktad politik gentemot väst har minskat i 
den nya nationella säkerhetsstrategin.

dokumentet visar att den politiska viljan i 
ryssland att vända sig bort från väst och att 
satsa på de väpnade styrkorna och försvarsin-
dustrin ligger fast. den politiska inriktningen 
är tydlig. av allt att döma revideras även nu 
det utrikespolitiska konceptet som gavs ut 
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2013, samt möjligen även militärdoktrinen 
från 2014.22 Även om dessa dokument inne-
höll ett tydligt antivästligt ställningstagande 
vill uppenbarligen den politiska ledningen att 
det ska framgå ännu klarare i dessa doku-
ment. visserligen sker förändringar snabbt 
i vår säkerhetspolitiska tid, men manöver-
utrymmet för den ryska politiska ledningen 

har minskat genom strategins skrivningar. 
ingen ska sväva i tvivelsmål om vad som 
gäller – både internt och externt.

författarna är samtliga forskare vid foi. 
gudrun Persson och carolina vendil Pallin 
är ledamöter av kkrva.
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