
 
 

God konflikthantering krävs i utrikespolitiken 
 

Man har utsett Ryssland till sin fiende, och man ska inte försöka förstå, inte analysera 
situationen, inte ta i beaktande den andra sidans perspektiv. Hur kan man vara så okunnig om 
god konflikthantering? 
  
Det är allvarligt. Ryssland har satt ned foten. De har länge försökt visa att de känner sig 
hotade av Natos framskjutna positioner vid sina gränser. Nu säger de ifrån på skarpen. När de 
motsätter sig Sveriges och Finlands medlemskap i NATO är det ett uttryck för stark oro, och 
eftersom de tänker på samma sätt som i väst hotar de med ”konsekvenser”. Detta leder till 
ytterligare upptrappning när väst tolkar det på sämsta möjliga sätt så att Ryssland vill lägga 
sig i staternas oberoende. Det blir ett maktspel. Hänsyn till den andra partens reaktion är en 
nödvändighet i konflikthantering. Det gör man bland annat genom att intressera sig för 
underliggande behov och rädslor. Därför måste man ta detta på allvar och minska hotet mot 
Ryssland. I stället ökar man det i sin retorik. Mantrat ”det försämrade säkerhetspolitiska 
läget” har sin grund i att väst vägrar att ta in och acceptera att rädsla ligger bakom Rysslands 
agerande i och kring Ukraina.  
 
När det gäller Krim-frågan måste vi i väst förstå att Natomedlemskap för Ukraina blir en 
orimlighet med den ryska flottbasen Sevastopol på (helt lagligt) arrenderad mark i Ukraina. 
Likaså ger förtryck av det ryska språket och kulturen i Donbass orsak till kriget inom Ukraina. 
I Minskavtalet fanns lösning på detta i form av ökad autonomi. 
  
Vi bestämmer naturligtvis vår politik, men vore det inte så väldigt mycket bättre att ta hänsyn 
till den andra parten och göra som vid vanlig konflikthantering: analysera, se till allas 
perspektiv och finna att det ligger något i att hålla en neutral, icke-hotande hållning och inte 
provocera? Inte utse fiender, men samtala och erkänna den andras både rätt, behov och status 
– frihet från rädsla och behov av säkerhet och trygghet för alla. 
  
Värdlandsavtalet borde rivas upp och sanktionerna tas bort. Helt enkelt hotet från väst 
upplösas! Tänk nytt! Vi har en klimatkris. Låt oss samarbeta på den här jorden och inte 
handla av ”princip” som försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker det. Sådana principer kan 
leda oss till fullständig katastrof. Utse inte Sverige – eller någon annan plats på jorden – till 
bombmål i ett meningslöst maktkrig mellan USA och Ryssland!       
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