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det österrikiska presidentvalet i maj 
fick många politiker i Europa att rysa. 
Den främsta anledning till detta var att de 
båda kandidaterna – Norbert Hofer från 
Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, ett 
höger och populistiskt parti, respektive den 
gröne presidentkandidaten Alexander Van 
der Bellen, som ställde upp som oberoende 
kandidat – inte representerade de traditio-
nella partierna i Österrike.1 Vad som inte 
uppmärksammades, eller bortsågs från, var 
FPÖ:s ryska kontakter och partiet är ett av 
flera proryska högerextrema och populis-
tiska partier i Västeuropa som upprätthåller 
sådana kontakter. Kontakter som sannolikt 
är mindre kända av en bredare allmänhet, 
men som uppmärksammas då och då i form 
av olika rapporter, i medier i bokform och 
även av EU-parlamentet.

Vilka är de?
Aktuella partier m fl har redovisats i olika 
rapporter och sammanställningar. T ex pu-
blicerade Political Capital Policy Research 

& Consulting Institute i mars 2014 en rap-
port med titeln The Russian Connection 
om europeiska högerextrema partiers och 
rörelsers kontakter med Ryssland.2 I denna 
förtecknas 24 partier och deras relationer 
till Ryssland. Relationer som beskrivs som 
att partiet i fråga öppet ger uttryck för sina 
ryska sympatier, är neutralt eller fientligt 
inställt till Ryssland. I kategorin ”neutra-
la” återfinns bl a Sverigedemokraterna och 

”fientligt inställda” är partier i länder som 
på ett eller annat sätt är involverade i någon 
form av konflikt med Ryssland. Av de totalt 
24 partier som redovisas i rapporten ger 15 
öppet uttryck för sina ryska sympatier, sex 
är neutrala och tre fientliga.

I slutet av 2015 redovisade Association of 
Accredited Lobbyists to the European Union, 
AALEP, på sin hemsida en förteckning över 
vilka partier i EU:s medlemsländer man ansåg 
vara proryska.3 En förteckning som upptar 
18 partier och till stora delar sammanfaller 
med vad Political Capital Policy Research 
& Consulting Institute redovisat. Olika hö-
gerextrema partiers ryska kontakter m m 
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Résumé

What may not be known to a broader public is that a number of right-wing and populistic 
parties in Western Europe are pro-Russian and have more or less extensive Russian contacts. 
These contacts are seemingly encouraged by the Russian political leadership as they promote 
Russian views and are a way to exert influence in different political forums, respectively, on 
public opinion. At first glance, these parties and Russia might be seen as strange bedfellows, 
but what unites are common core values with regard to nation, church and family. This and 
the recent refugee crisis is probably also what explain the success some parties have had in 
recent elections where the electorate does not care about the Russian contacts or is unaware 
of them. Besides open contacts other activities of a more clandestine nature, espionage and 
paramilitary units, have been mentioned by some sources.
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Populist radical right Populist radical right

Alliance for the Freedom of Austria (BZÖ) – •	
Austria
Attack (NSA) – Bulgaria•	
Austrian Freedom Party (FPÖ) – Austria•	
British National Party (BNP) – UK •	
Congress of the New Right (KNP) – Poland
Danish People’s Party (DFP) – Denmark•	
Flemish Bloc/Flemish Interest (VB) – Belgium•	
Freedom Party (PVV) – Netherlands•	
Golden Dawn (GD) – Greece•	
Greater Romania Party (PRM) – Romania•	
Movement for a Better Hungary (Jobbik) – •	
Hungary
League of Polish Families (LPR) – Poland•	
National Front (FN) – France•	
Popular Orthodox Rally (LAOS) – Greece•	
Slovak National Party (SNS) – Slovakia•	
Social Alternative: List Mullolini (AS-LM) – •	
Italy
Social Movement – Tricolour Flame (MS-FT) •	

– Italy
Sweden Democrats (SD) – Sweden•	
The Republicans (REP) – Germany•	
True Finns (PS) – Finland•	

Democratic Union Party (DUP) – UK•	
Hungarian Civil Alliance (Fidesz-MPS) – •	
Hungary
Law and Justice Party (PiS) – Poland•	
UK Independence Party (UKIP) – UK•	
Veritas (V) – UK•	

Left-wing populists Neoliberal populists

Coalition of the Radical Left (Syriza) – Greece•	
Panhellenic Socialist Movement (PASOK) – •	
Greece
Party of Democratic Socialism (PDS) – •	
Germany
Self Defence of the Republic of Poland (SRP) •	

– Poland
Sinn Fein (SF) – Ireland•	
Socialist Party (SP) – Netherlands•	
The Left (DL) – Germany•	
We Can (Podemos) – Spain•	

Italian Force (FI) – Italy•	
Italy of Values (IdV) – Italy•	
Lombardy League/Northern League (LL/•	
LN) – Italy
Progress Party (DFP) – Denmark•	

Five Star Movement (M5S) – Italy•	
People’s Movement Against the EU (FEU) – •	
Denmark

Italian Social Movement (MSI) – Italy•	
National Alliance (AN) – Italy•	
National Democratic Party (NPD) – •	
Germany
National Political Union (EPEN) – Greece•	
The Right – Sicilian Alliance (LD-AS) – Italy•	
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framgår även av Russian Analytical Digest 
från maj 2015.4

Även andra källor redovisar populistis-
ka partier i Västeuropa och University of 
Leicester har gjort en sammanställning över 
populistiska partier och rörelser i Europa där 
de delas in i olika kategorier, se nedan, men 
utan att ange huruvida något eller några av 
partierna har ryska kontakter. Dock åter-
finns bland de högerextrema och populis-
tiska partierna merparten av de med ryska 
kontakter och som kan karaktäriseras som 
proryska.5

Ovanstående förteckning är sannolikt inte 
helt aktuell m h t att de högerextrema och 
populistiska partierna i Europa är en dyna-
misk entitet som förändras över tid då nya 
partier uppträder, t ex Zmiana i Polen, vissa 
marginaliseras, t ex British National Party, 
vissa upplöses, bland dem Svenskarnas parti. 
Dessutom är förteckningen inte helt fullstän-
dig då vissa partier/rörelser saknas.

I Sverige har de högerextrema och populis-
tiska partiernas kontakter med Ryssland bl a 
uppmärksammats i en artikel i Aftonbladet i 
slutet av 2014 och stiftelsen Expo har också i 
olika artiklar redovisat svenska högerextrema 
rörelsers kopplingar till Ryssland.6 Utöver

Aftonbladet och Expo presenterade 2015 
även tankesmedjan Tiden en rapport, Som 
vodka och kaviar, om Europas radikala höger 
och Ryssland.7

De partier som kan betecknas som mer 
proryska än andra och med mer eller mindre 
omfattande ryska kontakter är:

• Belgien: Flamländskt intresse, Vlaams 
Belang.

• Bulgarien: Attack, Ataka.

• Frankrike: Nationella Fronten, Front 
National, FN.

• Grekland: Gyllene Gryning.

• Italien: Lega Nord per l’Indipendenza 
della Padania, Lega Nord, NL, och Forza 
Nuova, FN.

• Polen: Polska republikens självförsvar, 
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, SRP, 
och Zmiana, Förändring.8

• Slovakien: Slovakiska nationalistpartiet, 
Slovenská národná strana, SNS, och Vårt 
Slovakien, Ľudová strana – Naše Slovensko, 
LSNS.

• Tjeckien: Arbetarnas parti för social rätt-
visa, DĽlnická strana sociální spravedlnosti, 
DSSS.

• Tyskland: Tysklands nationaldemokra-
tiska parti, Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands, NPD, och Alternativ för 
Tyskland, Alternative für Deutschland, 
AfD.

• Ungern: Rörelsen för ett bättre Ungern, 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Jobbik.

De ryska kontakterna
De högerextrema och populistiska partiernas 
ryska kontakter tar sig flera uttryck, exem-
pelvis deltagande i konferenser i och utanför 
Ryssland och i det sistnämnda fallet med ryskt 
deltagande, möten med ryska politiker m fl, 
besök i Ryssland och framträdanden i ryska 
media. De partier som i detta sammanhang 
synes vara mest aktiva är;

• Ataka.
• Jobbik.
• Front National.
• Lega Nord.

Bland de kontakter som framgår av öppna 
källor kan nämnas:

• Udo Stein und Thomas Rudy, båda till-
höriga och med ledande positioner i AfD, 
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anlände 23 juli 2016 till östra Ukraina och 
Donetsk folkrepublik för att observera 
preliminärvalen till det lokala parlamen-
tet.9

• Marcus Pretzell, ordförande för AfD i 
Nord-Rhein Westfalen deltog i april 2016 
i Yalta International Economic Forum på 
Krim.10

• Alexander Gauland, ordförande för AfD 
i Brandenburg, gav medio mars 2016 
m a a regionalvalen i Tyskland en längre 
intervju för RIA Novosti.11

• I en intervju för RT i maj 2016 uttalar 
Front Nationals ledare, Marine Le Pen, 
bl a att hon i det fall hon blir president 
kommer att erkänna Krim som ryskt.12 
Hon sammanträffade även i april med 
Sergej Narysjkin, talman i ryska duman 
som hon också träffade drygt ett år ti-
digare vid ett besök i Moskva.13 Enligt 
uppgifter i fransk press ska hon också i 
hemlighet ha sammanträffat med den ryske 
presidenten i februari 2014.14 Le Pen har 
också inbjudits att närvara vid firandet av 
den ryska marinens dag i Sevastopol 29 
juli-2 augusti.15

• Volen Sidorov, ordförande för Ataka, del-
tog i IV International Parliamentary Forum 
i oktober 2015 i Moskva.16 En kongress 
som den ryska duman och utrikesdepar-
tementet organiserade.17

• Matteo Salvini, ordförande för Lega Nord, 
sammanträffade i oktober 2014 med den 
ryske presidenten i samband med dennes 
besök i Italien.18

• Johann Gudenus, ledande FPÖ-politiker, 
deltog i september 2014 i konferensen 
Large family and future of humanity som 
genomfördes i Moskva där ett tema var 
skyddet av de traditionella familjevärde-
ringarna.19

Ett antal företrädare för högerextrema och 
populistiska partier har även verkat som val-
observatörer vid de val som hölls i november 
2014 i de separatistkontrollerade områdena 
i Ukraina.20 Något som organiserades av 
the Eurasian Observatory of Democracy 
and Elections and the European Centre for 
Geopolitical Analysis, båda organisationer 
med kopplingar till Ryssland.21 Den först-
nämnda organisationen har vid ett par till-
fällen sedan 2015 också uppmärksammats 
av Sputnik, bl a genom att redovisa vad 
Luc Michel, som företräder organisationen, 
uttalat.22 T ex i en notis 14 maj 2015 där 
Luc Michel säger att: “The glorification 
of Fascism and neo-Nazism, and history 
revisionism that goes along with it, are not 
unique to Ukraine of 2014–2015. They ac-
company every stage of NATO expansion 
to the East. In particular in the Baltic States, 
but also in Romania”.

De konferenser som genomförts med del-
tagande av företrädare för de högerextrema 
och populistiska partierna har med få un-
dantag rönt någon större uppmärksamhet. 
Ett sådant är en konferens som hölls bakom 
lyckta dörrar i Wien i maj 2014 organiserad 
av den ryske oligarken Konstantin Molofejev 
och med Aleksander Dugin, en kontrover-
siell rysk geopolitiker och konservativ tän-
kare, som främste talare.23 Malofejev, en 
rysk oligark, redovisar också i en intervju i 
österrikiska Profil sina kontakter med FPÖ 
och Front National, men förnekar att han 
stödjer FPÖ finansiellt.24

En annan konferens, som väckte betydligt 
större uppmärksamhet, var The international 
Russian Conservative Forum vilken genom-
fördes i St Petersburg 22 mars 2015 och som 
även kommer att genomföras i oktober i 
år.25 En konferens som organiserades av 
det ryska partiet Rodina och med följande 
målsättning:26
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• “Establishment of movement to unite 
the conservative and nationally-oriented 
forces in Europe and Russia.

• Creation of the permanent platform for dis-
cussion and decision-making on the issues 
of interaction of the national-conservative 
forces and counteracting the internal and 
external threats to the sovereignty of the 
countries of Europe and Russia in terms 
of mutual economic sanctions.

• Development of the concept of creating 
the new international financial institu-
tion, independent of the modern liberal 
transnational financial-industrial groups 
in order to support the development of 
economic relations in the new conserva-
tive world”.

Några företrädare för det ryska politiska 
etablissemanget, med undantag av Alexei 
Zhuravlyov, dumaledamot och ledare för 
Rodina samt senatorn Igor Morozov vil-
ken fanns på talarlistan men avstod från att 
framträda, deltog ej i konferensen.27 Bland 
deltagarna återfanns även Stefan Jacobsson, 
dåvarande ordförande för det numera ned-
lagda Svenskarnas parti.

Svenskarnas parti är dock inte ensamt 
om att ha ryska kontakter, vid Nordiska 
Motståndsrörelsens Nordendagar 2015 
framträdde Stanislav Vorobjev, ledare för 
den Ryska Imperiska Rörelsen, en höger-
extrem och paramilitär organisation, och 
som bl a önskade Motståndsrörelsen fram-
gång i dess ”frihetskamp”.28 Enligt Vorobjev, 
som också gav en intervju i samband med 
Nordendagarna, var det inte heller första 
gången som företrädare för Ryska Imperiska 
Rörelsen besökte Sverige och hans framträ-
dande har också uppmärksammats av Svenska 
Dagbladet respektive Aftonbladet.29

Även den s k Manhemsdagen i Stockholm 
28 maj år? tilldrog sig uppmärksamhet i både 

svenska och utländska medier. Konferensen 
organiserades av Motgift,30 Alliance for Peace 
and Freedom, och stiftelsen Europa terra 
nostra samt med bl a Stefan Jacobsson och 
Graikos Fotios från Gyllene Gryning som 
talare.31 Vad som gjorde att Manhemsdagen 
uppmärksammades var förutom dess delta-
gare och innehåll att arrangemanget enligt 
Expo delvis finansierats med ekonomiskt 
stöd från EU.32

Till ryska kontakter kan också hänföras 
rysk finansiering och det har över tid fö-
rekommit spekulationer och antaganden 
om detta i öppna källor. De partier som 
antyds att ha erhållit rysk finansiering är 
AfD, Ataka och Jobbik, men även Nordiska 
Motståndsrörelsen.33 Det enda parti där rysk 
finansiering kan påvisas är Front National 
som 2014 fick ett lån på 9,4 miljoner euro 
av First Czech Russian Bank.34 En bank vars 
VD är Roman Popov och som av vissa källor 
uppges att ha kopplingar till de ryska un-
derrättelsetjänsterna.35 Front Nationals lån 
uppges också att vara ett av flera omfattande 
totalt 40 miljoner euro, något som Marine 
Le Pen förnekat, samtidigt som partiet sökt 
ett lån i Ryssland om 27 miljoner euro för 
att finansiera president- och parlamentsva-
len 2017.36

Rysk finansiering av partier i Europa under 
det senaste årtiondet är också något som den 
amerikanska kongressen gett James Clapper, 
US Director of National Intelligence, i upp-
drag att utreda vilket Jobbik kommenterade 
på sin hemsida:37

Jobbik welcomes the news that the US 
Congress has instructed James R Clapper, 
Director of National Intelligence, to conduct 
an investigation into any Russian influence 
operations or funding of political parties 
in EU member states. The US legislature 
believes the Kremlin’s goal is to leverage 
on the division among European countries, 
destabilize NATO, block the US missile 



N R 4 OKTOBER/DECember  2016

72

defence system and get the anti-Russia eco-
nomic sanctions lifted.

Jobbik requests the US authorities to reveal 
the findings of their investigation as soon 
as possible since the public has the right 
to know which political parties are funded 
by external powers. In the meantime, we 
request Russia to also disclose the findings 
of its own intelligence services regarding the 
potential US funding of European political 
parties. ....

Vid sidan av de kontakter i olika former som 
redovisas av öppna källor kan inte uteslutas 
att det förekommer dylika av mer konspi-
rativ natur och med andra syften. Något 
som indikeras av att ledaren för Zmiana, 
Mateusz Piskorski, i maj anhölls misstänkt 
för att ha spionerat för Ryssland samt att 
Jobbiks EU-parlamentariker Bela Kovacs 
misstänks för spioneri.38

Inte bara partier
Vid sidan av de högerextrema och popu-
listiska partierna finns det också ett antal 
organisationer vilka förenar dessa partier 
och där dess medlemmar ingår. Bland dessa 
organisationer återfinns:

• Alliance for Peace and Freedom., AFP.

• Europa terra nostra.

• Alliance of European National Movements, 
AENM.

• World National Conservative Movement, 
WNCM.

AFP grundades i februari 2015 och är ett så 
kallat politiskt parti på europeisk nivå och 
består av flera partier och enskilda företrä-
dare från olika europeiska länder. I samband 
med grundandet av AFP kommenterade 
Stefan Jacobsson, dåvarande ordförande i 
Svenskarnars parti, detta och uttalade då 
att ”Genom arbetet inom APF kan Europas 

nationalister äntligen arbeta mer koordinerat 
och kunna bistå varandra i kriser och vid 
politiska kampanjer och jag ser med stor till-
försikt över utvecklingen och är stolt över att 
Svenskarnas parti ingår i det gemensamma 
samarbetet”.39

Organisationen säger sig främja traditio-
nell patriotism och vara ett paneuropeiskt 
parti.40 De nyheter som redovisas på AFP:s 
hemsida gör det uppenbart att organisationen 
är flyktingfientlig och har en positiv inställ-
ning till Ryssland. Den första bild som möter 
besökaren på Alliance for Peace and Freedom 
hemsida visar också en manifestation under 
rubriken Stop Russophobia.41

I styrelsen för Alliance for Peace and 
Freedom ingår:42

• Roberto Fiore, ordförande, Forza Nuo-
va.

• Artemis Mattheopoulos, vice ordförande, 
Gyllene Gryning, medlem av det grekiska 
parlamentet.

• Nick Griffin, vice ordförande, partilös. 
Tidigare ordförande i British National 
Party ur vilket han uteslöts 2014.43

• Stefan Jacobsson, generalsekreterare, par-
tilös.

• Jens Pühse, NPD.

• Thomas Wandas, DSSS.

• Gonzalo Martin Garcia, Democracia 
Nacional, Spanien.

• Daniel Carlsen, Danskernes Parti, Dan-
mark.

• Herve van Laethem, Nation, Belgien.

• Olivier Wyssa, advokat och medlem 
av Rhone-Alpes regionala parlament, 
Frankrike.

AFP är också under utredning i EU-
parlamentet om organisationen uppfyller 
kriterierna för att vara ett europeiskt par-
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ti, specifikt paragrafen om demokrati och 
mänskliga rättigheter, och på så sätt få eko-
nomiskt stöd från EU.44

Vad avser AFP:s ryska kontakter så är 
det uppenbart att dess ledande medlemmar 
har dylika, men om de i dessa sammanhang 
förträder AFP eller sin moderorganisation/-
parti är oklart. Dock deltog Roberto Fiore 
i The international Russian Conservative 
Forum där han i ett inslag från konferensen 
på YouTube presenteras som AFP:s ordfö-
rande.45 Något som pekar på att beroende 
på sammanhanget företräder man antingen 
AFP eller sin moderorganisation/-parti. I sam-
manhanget bör också noteras att i samband 
med grundandet av AFP deltog Kris Roman, 
grundare av organisationen EuroRus.46 En 
organisation som är uttalat prorysk och 
med ryska kontakter, bl a framträdde före-
trädare för den ryska ambassaden i Belgien 
vid EuroRus konferens i april i Bryssel och 
Kris Roman besökte i maj också de separa-
tistkontrollerade områdena i Ukraina.47

Europa terra nostra är en förening som 
bildades i juli 2015 i Berlin och som är för-
bundet med AFP.48 Vilka som ingår i led-
ningen för föreningen framgår inte av or-
ganisationens hemsida, men Dan Eriksson, 
med en bakgrund i Svenskarnas Parti och 
Nationaldemokratisk ungdom, anger sig 
själv som dess ordförande i en artikel i Fria 
Tider.49

AENM grundades I oktober 2009 i 
Budapest av ett antal nationalistiska och 
högerextrema partier i Europa, bland des-
sa Jobbik, Front National, Triclour Flame 
(Italien), Nationaldemokraterna, en utbry-
targrupp ur SD som upplöstes i april 2014, 
samt National Front (Belgien).50 Sett till vad 
som publicerats på organisationens hemsida 
är intrycket att den är relativt inaktiv.

I styrelsen för Alliance of European Na-
tional Movements ingår:

• Béla Kovács, ordförande, Jobbik.

• Valerio Cignetti, generalsekreterare, Fiam-
ma Tricolore, Italien.

• Zmago JelinĽiĽ Plemeniti, SNS.

Till organisationen är knuten en stiftelse, 
European Traditions and Identity Foundation, 
ITE, vars hemsida har ett identiskt utseende 
med AENM:s hemsida.51 ITE ägnar sig åt 

”research, gathers knowledge and expertise on 
the fields of political sciences, historic and re-
cent social-economic issues, communication 
and education aims to draw the conclusions 
of them and share the experiences with the 
public”.52 Stiftelsen driver också projektet 

“NatBook”, National Bookshelf, där artiklar 
m m publiceras.53 Några uppgifter om kon-
takter m m mellan AENM och Ryssland har 
ej påträffats, men dess ordförande besöker 
frekvent Ryssland.54

WNCM är en ny organisation som bilda-
des i december 2015 efter det att ett antal 
partier och rörelser dessförinnan inbjudits 
att ingå i densamma. En inbjudan som inte 
bara omfattade partier och organisationer i 
Västeuropa utan även i USA och Japan m fl ut-
omeuropeiska länder.55 Den inbjudan om att 
ingå i WNCM vilken spreds sommaren 2015 
uppmärksammades av Anton Shekhovtsov, 
forskare med inriktning på högerextrema 
partier i Central- och Östeuropa, som på sin 
blogg skrev bl a följande om WNCM:56

Russia seems to be getting serious about 
building an international alliance of extreme 
right parties that would aim at undermin-
ing the liberal democratic consensus in the 
West. In addition to providing financial 
support for parties such as France’s Front 
National and using extreme right activ-
ists and politicians as tools of propaganda, 
Russia is now building what it calls the 

“World National-Conservative Movement” 
(WNCM). A number of the internal docu-
ments (passed to me by the Moscow-based 
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”Sova Centre”) provide an insight into the 
agenda and structure of the WNCM.

The driving force behind the movement is 
the St. Petersburg branch of the extreme 
right Rodina (Motherland) and the Russian 
Imperial Movement.

I samband med att WNCM formellt bildades 
i december 2015 uppmärksammades detta 
också av Nordfront, Nordiska motstånds-
rörelsens internetportal i Sverige:57

Under december månad har en konferens 
hållits över internet där nationella och kon-
servativa individer samt representanter för 
större partier och organisationer deltagit. 
Konferensens mål var att skapa en världs-
omspännande nationalkonservativ rörelse, 
vilket också gjorts.

Den nya rörelsen kallar sig på engelska 
”World National-Conservative Movement” 
och antog under konferensen ett manifest, 
ett program samt stadgar som styr hur rö-
relsen fungerar. Vidare bildades ett antal 
kommittéer som ska arbeta med olika frågor 
som ideologi, information, manifestationer, 
juridik, militär och frivillig-verksamhet samt 
humanitärt arbete.

WNCM:s mål och ideologi anges som:58

I rörelsens program står det vidare att rö-
relsens mål är att värna nationernas na-
tionella identiteter och intressen samt att 
rörelsens anhängare ska dela information 
och kunskap och stödja varandra.

Som ideologisk ambition har rörelsen att 
”utveckla en nationalkonservativ doktrin 
under moderna förhållanden”. Mer prak-
tiskt är målsättningen att bland annat ar-
rangera konferenser, skicka delegationer på 
nationalistiska tillställningar i olika länder, 
genomföra gemensamma aktioner i flera 
länder samtidigt, stödja nationella aktivister 
som fängslas av systemet samt organisera 
träningsläger.

Men det är inte bara i olika organisationer 
som de högerextrema och populistiska par-
tierna möts. Man deltar också i varandras 
demonstrationer eller demonstrerar till för-
mån för broderpartier. T ex deltog företrä-
dare för Vlaams Belang i och talade inför en 
Pegidademonstration i början av december 
2015 i Dresden samt genomfördes under 
våren 2016 på olika håll i Europa demon-
strationer till förmån för NPD.59

Politiskt inflytande
De proryska högerextrema och populistiska 
partierna i Västeuropa är representerade i 
olika lokala, regional, nationella och mellan-
statliga politiska fora, men representationen i 
dessa varierar över tid och från land till land. 
Under senare tid har man otvivelaktigt också 
haft vissa framgångar. Exempelvis i de tyska 
delstatsvalen i mars där AfD i Rheinland-
Pfalz fick 12,6 % av rösterna jämfört med 
0 % 2011 resp i Sachsen-Anhalt där partiet 
fick 24,6 % av rösterna jämfört med 0 % 
2011.60 På motsvarande sätt förhåller det 
sig också i Österrike där FPÖ i delstatsva-
len i Wien ökade från 25,8 % av rösterna 
2010 till 30,8 % 2015 och i Steiermark från 
10,7 % 2010 till 26,8 % 2015.61 Även i 
det slovakiska parlamentsvalet i mars hade 
både SNS och LSNS framgångar och där 
båda partierna nu är representerade i det 
slovakiska parlamentet med sammanlagt 29 
platser.62 I och med detta har Ryssland fått 
större möjligheter att via de partier som haft 
valframgångar påverka opinion m m, men 
samtidigt också möjligen leda till ett större 
behov av att dölja kontakter och stöd m m 
för att inte berörda partiers framgångar ska 
omintetgöras på sikt.

De framgångar som redovisats ovan be-
döms i första hand vara avhängigt av hur 
flyktingsituationen utvecklat sig i Europa 
sedan hösten 2015. I det sammanhanget 
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torde väljarna antingen ha varit omedvetna 
om aktuella partiers kopplingar och syn 
på Ryssland resp agerande till förmån för 
Ryssland/ryska ståndpunkter eller ha bort-
sett från detta. D v s aktuella partiers syn 
på flyktingfrågan har varit avgörande när 
man röstat på dem.

Aktuella partier är också representera-
de i EU-parlamentet där de ingår i parti-
gruppen Europe of Nations and Freedom 
Group/Gruppen Nationernas och friheter-
nas Europa – Front National, Lega Nord, 
Vlaams Belang och Freiheitliche Partei 
Österreichs – respektive den grupp som be-
nämns ”grupplösa” – Gyllene Gryning, Front 
National och Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands.

Som synes finns det i EU-parlamentet ingen 
grupp som samlar samtliga aktuella partier, 
och hur ledamöterna röstar när det gäller 
resolutioner etc med bäring på Ryssland varie-
rar. T ex röstade SD-ledamöterna till förmån 
för den resolution om människorättssitua-
tionen på Krim som antogs 3 februari 2016 
och gick därmed tvärt emot sin partigrupp.63 
Även om ledamöter för de högerextrema och 
rysslandsvänliga partierna i EU-parlamentet 
varierar i sina ställningstaganden så synes 
trenden ändock vara att man röstar nej till 
resolutioner som är negativa eller till nack-
del för Ryssland.

Innebörden av att de högerextrema och 
populistiska partierna är företrädda i EU-
parlamentet är att Ryssland via ombud har 
möjligheten att få sin stämma hörd i ett mel-
lanstatligt politiskt forum. Något som torde 
ge ett större genomslag än vad som avhandlas 
i lokala och nationella politiska fora och bidra 
till att frågor som rör Ryssland uppmärksam-
mas på ett annat sätt vilket onekligen bidrar 
till, och ses som en möjlighet, att påverka 
bilden av, och inställningen till Ryssland, i 
den allmänna opinionen i Europa.

Innebörden av att de proryska högerex-
trema och populistiska partierna i Västeuropa 
är representerade i lokala, regional, natio-
nella och mellanstatliga politiska fora är att 
Ryssland i dessa har företrädare som utgör 

”husbondens röst”. Härigenom kan initiativ 
tas och förslag framföras som är till förmån 
för Ryssland alternativt att negativa sådana 
förhindras eller förhalas. Exempel på detta 
är att parlamentet i Ligurien, som domineras 
av Lega Nord, 29 juni antog en resolution 
som uppmanade det italienska parlamentet 
att få EU att ändra sin inställning till Krim 
och kräva att folkomröstningen om anslut-
ning till Ryssland erkänns som legitim.64 En 
motsvarande resolution, som även innehål-
ler en uppmaning till att häva sanktionerna 
mot Ryssland, har också i maj antagits av 
parlamentet i Veneto.65 Även FPÖ har i det 
österrikiska parlamentet uttalat sig för att 
sanktionerna mot Ryssland ska hävas och 
uppmanat regeringen att agera för detta.66 
Och Alexander Gauland, vice ordförande för 
AfD och medlem av lantdagen i Brandenburg, 
har kritiserat Natos senaste övningsverksam-
het i Polen där han beklagar Bundeswehrs 
deltagande.67

Varför?
De högerextrema och populistiska partiernas 
ryska kontakter och att det från rysk sida 
finns ett intresse att ha resp vidmakthålla och 
vårda dessa kan synas som en anakronism 
mot bakgrund av de lidanden Hitlertyskland 
åsamkade Sovjetunionen samt den ryska 
synen på fascismen. Och fascism/nazism är 
också ett uttryck som används då man från 
rysk sida vill svartmåla eller misstänkliggöra 
en stat, organisation eller individ. Något som 
frekvent utnyttjats i samband med krisen i 
Ukraina för att beskriva ukrainska politiker, 
partier och organisationer m m. Jämför t ex 
vad Luc Michel uttalade i maj 2015.
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De ryska kontakterna och det ryska in-
tresset för aktuella partier är också något 
där dubbla budskap förekommer. I en rap-
port från det ryska utrikesministeriet 4 maj 
2015, “Neo-Nazism – a dangerous threat 
to human rights, democracy and the rule 
of law”, vilken publicerades i anslutning till 
70-årsfirandet av Segerdagen 2015 och getts 
en vid spridning, beskrivs och etiketteras 
flera av de partier som har ryska kontakter 
och agerar proryskt som nynazistiska och 
fascistiska.68 Bland de partier som getts eti-
ketten nynazistiska återfinns bl a Tysklands 
nationaldemokratiska parti, Gyllene gryning 
och Forza Nuova.69 Möjligen kan man ha 
undanröjt detta ”problem” genom att be-
nämna de högerextrema och populistiska 
partierna ”konservativa” och att de därmed 
ur ett ryskt perspektiv kan betraktas som 
salongsfähiga.

Konservatism i rysk tappning är också 
nyckeln till vad som förenar aktuella par-
tier och Ryssland där det tal som den ryske 
presidenten höll inför Valdaiklubben 19 sep-
tember 2013 är belysande. I talet sade Putin 
bl a följande: ”We can see how many of the 
Euro-Atlantic countries are actually rejecting 
their roots, including the Christian values 
that constitute the basis of Western civilisa-
tion. They are denying moral principles and 
all traditional identities: national, cultural, 
religious and even sexual. They are imple-
menting policies that equate large families 
with same-sex partnerships, belief in God 
with the belief in Satan”.70

Denna uppfattning kommer också till ut-
tryck i andra sammanhang när utvecklingen 
i Europa beskrivs av ryska källor, inte minst 
i sammanhang med invandring och flyk-
tingkris, och kan avse Europa generellt eller 
ett specifikt land. I det sistnämnda fallet är 
Sverige inget undantag och kan exemplifie-
ras med det inlägg Arkadij Rabtjenko, en 
rysk akademiker och bloggare med fokus 

på Norden, hade på sin blogg i april 2015.71 
Inlägget var andra delen av en längre in-
tervju med den rysk-ortodoxa kyrkans fö-
reträdare i Stockholm under rubriken Vi 
befinner oss i Sverige som på Sodom och 
Gomorras jord i vilken denne redovisade sin 
syn på Sverige och svenskarna, något som 
bl a omfattade kvinnliga präster och deras 
agerande, enkönade äktenskap, homosexu-
alitet, kyrkans roll och verksamhet i Sverige 
m m. Sammanfattningsvis var det en nega-
tiv bild av Sverige som gavs i intervjun och 
budskapet är uppenbart, Sverige är ett land 
där sedernas förfall är en realitet.

Att Ryssland av de högerextrema och 
populistiska partierna uppfattas som beva-
raren av de traditionella värdena i form av 
nationen, kyrkan och familjen är del av vad 
som förklarar dessa partiers affinitet med 
Ryssland. Till detta kommer också en öm-
sesidig negativ inställning till Nato och EU. 
Sammantaget en värdegemenskap vilken av 
en källa beskrivs som Putinism, d v s post-
totalitär auktoritarism, nationalism och ett 
antivästligt förhållningssätt.72

En rysk femtekolonn
Det kan diskuteras om i det hägn av eller vid 
sidan av de partier och organisationer som 
nämnts även finns annan verksamhet med 
kopplingar till Ryssland av ickepolitisk art 
och i andra syften. I sammanhanget är vad 
som nämns om World National-Conservative 
Movements mål och ideologi samt verksam-
het av intresse. Organisationen ska vid sitt 
bildande ha organiserat olika kommittéer, 
bl a för militär och frivilligverksamhet, och 
man ska också organisera träningsläger.73 
Vad detta tar sig för uttryck i praktiken är 
inte känt, men samtidigt kan också konsta-
teras att det i Europa finns ett antal olika 
paramilitära organisationer med ett ökande 
antal medlemmar.74 Organisationer med en 
politisk hemvist på den yttersta högerkanten 
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och i Tjeckien med kopplingar till LSNS. En 
företrädare för en av de paramilitära organi-
sationerna i Tjeckien, CVZ, har också uttalat 
att om regeringen tvingar organisationen att 
slåss under Natoflaggan kommer ”Skjutandet 
att börja i regeringskansliet och i parlamentet” 
och på organisationens hemsida sägs också 
att ”fienden är inte ryska soldater utan våra 
politiker”.75

I sin bok Putins Verdeckter Krieg näm-
ner också Boris Reitschuster Systema, en 
kampsportorganisation som utbildar i den 
ryska kampsportsvarianten systema.76 Enligt 
Reitschuster har flera av Systemas instruktö-
rer en bakgrund i den ryska försvarsmakten/
de ryska tjänsterna resp östtyska försvars-
makten och han nämner också förekomsten 
av träningsläger för paramilitära grupper i 
Schweiz och Tjeckien. Han uppger vidare 
också att Systema i Tyskland som särskilt 
intressanta ”kunder” ser poliser, militärer, 
personal inom rättsväsendet samt anställda 
i privata säkerhetsföretag.

Systema är enligt sin hemsida representerat 
i princip i hela världen, bl a i Sverige, och 
har som chefsinstruktörer Michail Rybko 
och Vladimir Vasiliev.77 Rybko uppges att 
ha ett förflutet inom det ryska inrikesminis-
teriet och ryska specialförband och utgående 
från vad som sägs om Vasiliev kan antas att 
han har en militär bakgrund. För Systema 
i Sverige finns en kartbild som anger en 
hemvist i Stockholm, ett telefonnummer 
och en email-adress för att man ska kunna 
boka tid eller att få ytterligare information. 
Dessutom anges en internetadress till en icke 
existerande sida.78

Mot bakgrund av ovanstående kan inte 
helt bortses från möjligheten av en rysk femte 
kolonn i Europa som kan agera i ett skym-
ningsläge eller en krissituation, jämför de 
lokala självskyddsstyrkor som uppenbarade 
sig i östra Ukraina våren 2014. Sannolikt 
är den antalsmässigt och medlemsmässigt 
liten till antalet, men torde trots detta kunna 

åstadkomma skada eller genom att engagera 
polis och/eller militär avleda uppmärksam-
heten från andra angreppsformer. Och en 
presumtiv femte kolonn behöver inte nöd-
vändigvis fås att agera på ett sätt som gör 
det uppenbart vem uppdragsgivaren är utan 
genom att denne uppträder under falsk flagg 
eller genom s k reflexiv kontroll.

Kopplingar till Ryssland – en 
nullitet eller ett hot?
För vissa kan det ryska intresset för och 
kontakter med de högerextrema och popu-
listiska partiernas ses som uttryck för rysk 
hybridkrigföring. Och de aktuella kontak-
terna företer också likheter med det sovje-
tiska agerandet visavi kommunistiska bro-
derpartier och organisationer i Väst under 
det kalla kriget.

Otvivelaktigt är dock att för Ryssland 
innebär kontakterna de högerextrema par-
tierna och populistiska partierna i Europa 
ett antal fördelar, inte minst i nuvarande 
läge med sanktioner och en allmän negativ 
attityd i Europa mot Ryssland. Sett till vilka 
ryska kontakter de olika partierna har är det 
uppenbart att dessa också uppmuntras av 
den ryska politiska ledningen. Kontakterna 
innebär också att man kan peka på att det 
finns de i Väst som delar de ryska värdering-
arna samt synen på USA, religion, familj etc. 
Europa är inte totalt dekadent.

Samtidigt ger senare tids valframgångar, 
och möjligen kommande sådana, ökade 
möjligheter till påverkan, inte minst av den 
allmänna opinionen. Något där också ef-
terdyningarna av Brexit måste beaktas och 
det från aktuella partier redan har ställts 
krav på folkomröstningar i andra länder 
om ett EU-utträde. Ett försvagat Europa 
gynnar Ryssland och som också kan leda 
till nuvarande sanktioner än mer ifrågasätts 
än vad som är fallet idag. Ett försvagat och 
splittrat Europa kan också leda till att den 
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transatlantiska länken försvagas. Något som 
möjligen kan ha motiverat den amerikanska 
kongressens uppdrag till James Clapper att 
utreda den ryska finansieringen av partier i 
Europa under det senaste årtiondet. I sam-
manhanget är också av intresse vad från 
rysk sida uttalats om kontakter m m med 
de högerextrema partierna och populistiska 
partierna. “When asked why Russia is spen-
ding money on Ataka, a far-right party in 
Bulgaria, when it has a handful of MPs and 
no prospect of power, a Russian diplomat 
said: “Because they can put 10,000 people 
on the streets of Sofia in half an hour”.79 Och 
Vladimir Fromlov, en rysk politisk analytiker 
har också uttalat att: “The main objective 
is to destroy the consensus on Russia in 
Europe and promote the Russian narrative 
on global issues”.80

För de högerextrema och populistiska 
partierna och rörelserna i Europa torde kon-
takterna med Ryssland innebära ett antal 
fördelar. Man kan peka på erkännande och 
internationella kontakter vilka kan bidra till 
en legitimering. I vart fall om detta sker uni-
lateralt, och man inte uppträder tillsammans 
med de mest marginaliserade och extrema 
broderpartierna. Något som sannolikt låg 
bakom att vissa partier, eller företrädare för 
dessa, inte deltog i The international Russian 
Conservative Forum 2015. Till detta kom-
mer också det stöd som Ryssland kan lämna, 
inte minst ekonomiskt där Front National 
fått lån av en rysk bank. Samtidigt kan fö-
rekomsten av gemensamma ryska kontakter, 
motsv, även bidra till att stärka banden mel-
lan olika partier. Dock är hela vidden av de 
ryska kontakterna sannolikt inte helt känd, 
vad som försiggår av konspirativ natur och 
som inte bör komma till en bredare allmän-
hets kännedom kan bara spekuleras i. Och i 
det sammanhanget är vad vissa källor näm-
ner om underrättelseverksamhet och olika 
paramilitära organisationer oroande.

Men det finns även en negativ aspekt av 
kontakterna med Ryssland genom risken 
att man kan uppfattas som inte helt pålitlig 
och som en rysk marionett. Något som kan 
ha en avskräckande inverkan på presumtiva 
medlemmar och väljare även om man delar 
aktuellt partis värderingar i övrigt. Det kan 
ej heller uteslutas att den negativa effekten av 
kontakter med Ryssland för berörda partier 
blir mer påtaglig ju större uppmärksamhet 
de ges i medier etc och den fulla bredden och 
djupet av kontakterna uppenbaras. Vilket i 
sin tur kan innebära att kontakterna döljs 
än mer.

Som svar på frågan om de högerextrema 
och populistiska partierna är en nullitet el-
ler ej så är sammanfattningsvis vad som 
sägs i EU:s resolution från 10 juni 2015, 
On the state of EU-Russia relations, värt 
att beakta:

(The European Parliament) Is deeply con-
cerned at the ever more intensive contacts 
and cooperation, tolerated by the Russian 
leadership, between European populist, fas-
cist and extreme right-wing parties on the 
one hand and nationalist groups in Russia 
on the other; recognises that this represents 
a danger to democratic values and the rule 
of law in the EU; calls in this connection on 
the EU institutions and Member States to 
take action against this threat of an emerg-
ing ‘Nationalist International” och “(The 
European Parliament) Is deeply concerned 
with Russia’s support for and financing 
of radical and extremist parties in the EU 
Member States; considers a recent meeting 
in St Petersburg of the far right parties an 
insult to the memory of millions of Russians 
who sacrificed their lives to save the world 
from Nazism.81

Författaren är överstelöjtnant och har bl a 
varit chef för Arméns Underrättelseskola.
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