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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 

om förstärkning av de nordiska kontoren i 
Baltikum 

 

I 20 års tid så har Nordiska ministerrådet drivit ett informationskontor i 

Ryssland. Syftet har varit att, på samma sätt som motsvarande kontor i 

de baltiska staterna, informera om våra nordiska samhällen och öka kun-

skapen om oss i våra grannländer. Arbetet har i stor utsträckning genom-

förts i samarbetsprojekt med det ryska civilsamhället. 

 

Efter att under så lång ha arbetat för att förbättra kontakterna mellan 

Ryssland och de nordiska länderna så började Ryssland i januari 2015 be-

trakta kontoret som ”en utländsk agent”. Nordiska Ministerrådet beslöt då 

att man skulle avveckla verksamheten i Sankt Petersburg. Detta var ett 

helt korrekt beslut. Det 20-tal medarbetare som verkade på kontoret har 

gjort ett bra arbete men kan inte förväntas arbeta när man så starkt mot-

arbetas av den ryska staten. 

 

Detta bör inte leda till att nordiska informationsinsatser i våra grannländer 

nedprioriteras. Tvärtom, så är behovet av kontakter med civilsamhället i 

såväl de baltiska staterna som i Ryssland nu större än kanske någonsin ti-

digare. Den ryska regeringen använder sig av alltmer avancerade metoder 

för att svartmåla både Norden och Baltikum. Genom propaganda i radio 

och tv, i tidningar och på internet så sprider man en falsk bild av våra 

länder. Detta påverkansarbete riktar sig i första hand till den egna befolk-

ningen men också i allt högre grad mot invånarna i de baltiska staterna. 

Särskilt utsatta blir de ryskspråkiga minoriteter som finns i Baltikum.  

 

De resurser som ministerrådet har tvingats frigöra genom stängningen av 

kontoret i St. Petersburg borde kunna användas till andra typer av in-

formationsarbeten i regionen. Genom att använda dessa medel till riktade 

diplomatiska satsningar i Riga, Tallinn och Vilnius kan de Nordiska länder-

na tillsammans visa på motbilder till den ryska propagandan. Detta kan 

göras i samverkan med de befintliga informationskontor som redan finns 

eller genom förstärkningar på ambassader och konsulat. I ett sådant ar-
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bete bör man särskilt beakta möjligheten att anställa ryskspråkiga medar-

betare som effektivt kan följa och replikera på de felaktiga påståenden 

som kommer från Ryssland.  

  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Konservativa Gruppen i Nordiska 

Rådet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att de resurser som frigörs genom stängningen av Nordiska mi-

nisterrådets kontor i St. Petersburg omlokaliseras till informations-

arbete i de baltiska staterna 

 

att detta informationsarbete särskilt bör ta hänsyn till den rysk-

språkiga befolkningens behov av kunskap om Norden 
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