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Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids 
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 
kompetens. Det gör världen rikare.

De baltiska ländernas frigörelsekamp i slutet av 80-talet öppnade

dörren för ett sällan skådat internationellt engagemang i Sverige.

Ur den första tidens akuta hjälparbete växte ett brett samarbete

fram som kom att omfatta stora delar av det svenska samhället.

I »Baltikum – Sverige, möten över havet« skildras denna viktiga

nutidshistoria. I reportage, tillbakablickar, personporträtt och

faktatexter möter vi många av dem som varit engagerade.
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»Baltikum – Sverige, möten över havet« ges ut av Sida
som ett led i utfasningen av det Sida-finansierade sam-
arbetet med de baltiska länderna. Ett syfte med boken
är att visa på bredden i samarbetet. Ett annat är att föra
vidare erfarenheterna till andra delar av det svenska
utvecklingssamarbetet. Sida står inte nödvändigtvis
bakom de åsikter eller resonemang som finns i boken.
För dessa svarar respektive författare.

Boken har inte ambitionen att vara heltäckande utan
består av nedslag i vissa delar av samarbetet. För en
heltäckande redovisning hänvisas till rapporten

»Sveriges stöd till de baltiska ländernas omvandling
1990–2003« som kan beställas från Sida. 

Ett stort tack till alla som bidragit till
»Baltikum – Sverige, möten över havet«!

titelsidormm_kap01.qxp  04-03-24  09:41  Sida 6



INNEHÅLL

Staffan Herrström: Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Agneta Larsson: Nytänkande släppte in papporna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Mats Andersson: Den nya Kalmarunionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Petter Bolme: Brott och straff i Baltikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Lars Truedson: Partierna och demokratin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

David Isaksson: Visst blev Liepaja renare! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Anna Thor: Servitrisdrömmar och billängtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Juris Kronbergs: Narrarnas återkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Willand Ringborg: Det var inte läge att sitta still . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Tiina Meri: Integration är sällan enkelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Mats Sundgren: Betor och solidaritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Sara Sandberg: Att känna sig behövd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Mikael Holmström: Kan balterna försvaras – och av vem? . . . . . . . . . . . 149

Mats Sundgren: Socialt nytänkande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Marcus Svedberg: Chockterapins solskenshistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

David Isaksson: Kvinnor driver på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Mats Sundgren: Älskade Ignalina! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

David Isaksson: Utvecklingens drivkrafter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

titelsidormm_kap01.qxp  04-03-24  09:41  Sida 7



8

FÖRORD

Jag minns det så väl. Det var i slutet av 1988. Jag lyssnade till en pre-
sentation av Andres Küng om utvecklingen i Baltikum. Det jag fick
höra och se var näst intill ofattbart med dåtidens mått mätt. De första
bilderna av den sjungande revolutionen.

Jag tror att vi alla bär på sådana minnesskärvor. Kan återkalla den
nästan svindlande känslan av overklighet, när den militära och mentala
järnridån lyftes. Steg för steg. Med ständigt nya överskridanden av det
möjligas gränser. 

Det svenska stödet till de baltiska länderna blev – och förblev – en
folkrörelse i ordets mest genuina mening. Alltifrån tiden av måndags-
möten och humanitär hjälp till det som kom därefter: utvecklingssam-
arbete och nätverksbyggande. 

Hela det svenska samhället har varit mobiliserat på bredaste front.
Med pengar från alla möjliga håll – Sida, ud, fackdepartement, eu,
kommuner, insamlingar. Alla varianter har funnits. Men samarbetet
har framför allt haft sin nerv och livskraft i det levande, personliga
engagemanget hos var och en som varit delaktig. Samarbetet har burits
upp av dess eldsjälar – hos oss i Sverige likaväl som hos våra partners i
Estland, Lettland och Litauen. Och det har varit ett ömsesidigt samar-
bete. Med fokus på våra samarbetspartners behov men ofta, kanske
oftast, i hög grad av värde också för Sverige. 

Utvecklingssamarbete har en början och ett slut. Det skall inte vara
för evigt. I den bästa av världar skall det ha bidragit till att skapa förut-
sättningar för våra partners att gå vidare själva. Och i Europa bidrar det
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till att bygga nätverk mellan grannar som kan driva samarbetet vidare
på mer jämlik basis inom ett växande eu. Det är där vi står nu. 

Den 1 maj 2004 är en dag då gränser flyttas i ordets bokstavliga
mening. Att de baltiska länderna nu blir medlemmar i eu knappt 13 år
efter sin självständighet är framför allt deras eget verk. Med varje rim-
ligt mått mätt har utvecklingen gått svindlande snabbt. Visst finns det
svårigheter, brister, sociala problem – en lång agenda att fortsätta
arbeta med. Men det är ändå 13 år av imponerande framsteg som har
öppnat dörren till eu.

Det är svårt att mäta de samlade svenska bidragens betydelse. Det är
heller inte avsikten med denna bok eller den rapport om utvecklings-
samarbetet som Sida samtidigt låtit producera. 

Men vi har gemensamt varit delaktiga i en historisk process, i en his-
toriskt framgångsrik process. Det här är ett första försök att spegla
denna vår gemensamma resa.

Utvecklingssamarbetet sätter punkt. Grannlandssamarbetet är här
för att stanna. 

Staffan Herrström
chef för sidas europaavdelning
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agneta larsson

NYTÄNKANDE SLÄPPTE IN PAPPORNA

– Han ska heta Robin, säger Urmas Mardi stolt och lyfter upp den
nyfödde sonen. Robin, som väger 4,1 kilo, är fem timmar gammal
och har pappas smilgropar. När sonen häver upp ett ihärdigt skrik vag-
gar och klappar Urmas honom lite tafatt på ryggen men lämnar snart
över honom till mamma Katre. Hon halvligger på sängen, men ser be-
tydligt piggare ut än sin man, som varit med under hela förlossningen.

De har precis installerat sig på sitt familjerum på förlossningskliniken
vid sjukhuset Ida-Tallinna Keskhaigla, ett rum med fräscha, gula väggar
och glada mönster på lakan och skötbord. Priset är 250 estniska kronor
per natt (cirka 170 svenska kronor), berättar Katre, samtidigt som mo-
bilen ringer för andra gången. Katre kommer att gå hem redan efter två
dagar om allt fungerar som det ska. Snart ska hon få hjälp med am-
ningen av en sköterska och sjukhusets barnläkare kommer att göra ett
hembesök när hela familjen lämnat avdelningen. 

Utvecklingen när det gäller mödra- och barnhälsovård har gått
svindlande fort i Estland. Före självständigheten släpptes pappor över
huvud taget inte in på bb. Mammorna fick stå i fönstret och hålla upp
de nyfödda så att papporna där nere på gatan kunde se sina barn. Sinn-
rika system med snören och krokar användes för att presenter och
andra nödvändigheter skulle kunna halas upp av mammorna, som var
isolerade på avdelningen. Barnen, som lindades och sov i sina egna
salar, hämtades punktligt av sköterskor med munskydd var tredje
timme för amning. Denna syn på förlossningsvård som tog 25–30 år för
oss i Sverige att förändra har nu raserats på 6–7 år i Estland.

sociala insatser

Motstående sida:
Utvecklingen när det gäller mödra-
och barnhälsovård har gått svind-
lande fort i Estland. Före själv-
ständigheten släpptes papporna
inte ens in på BB, nu har deras
intresse för att vara med under
förlossningen ökat. 
Foto: Susanne Kronholm
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Från sin mamma har Katre, 28 år, hört historier om den barska och
bestämda personal som arbetade på förlossningskliniken då hon föd-
des. Själv har hon blivit bra och vänligt bemött och är tacksam över att
det finns en möjlighet att vila ut med hela familjen på ett eget rum. 

Katre, som studerat juridik, arbetar på polismyndigheten och hennes
man är advokat. Hon erkänner att hon varit rädd för den förändring i
hennes liv som barnet kommer att innebära.

– Jag gillar mitt jobb och är inte mycket till hemmafru, ler hon. Arbe-
tet är verkligen viktigt för mig, men nu… Hon tystnar och stryker lille
Robin ömt över huvudet. Enligt Katre väntar de välutbildade estniska
kvinnorna allt längre med att skaffa barn. Det är hon som ska stanna
hemma det första året med Robin. Urmas säger lite besvärat att han
också hade kunnat ta föräldraledigt om det varit nödvändigt, men han
tror inte att det hade varit populärt på arbetsplatsen. 

I  KORRIDOREN MÖTER VI en höggravid kvinna med spänt ansiktsuttryck
som vankar fram och tillbaka i otålig väntan. På Ida-Tallinna Keskhai-
glas  förlossningsklinik utfördes omkring 3 000 förlossningar under
2003. Delar av sjukhuset är nyrenoverat men här och där syns fortfa-
rande spår från 1970-talet. En fläkt från sovjettiden är den äldre, kvinn-
liga hiss-skötaren som sitter på sin bänk och virkar julänglar, när vi tar
hissen upp för att träffa förlossningsläkaren Ferenc Szirko. Han bekräf-
tar att pappornas intresse för att vara med under förlossningen och
övernatta på sjukhuset har ökat under de senaste sex åren. Men tankar
på förändring inom förlossningsvården började mycket tidigare, i slu-
tet av 1980-talet, och influenserna kom främst från Finland. 

– Då kunde vi tyvärr inte ändra så mycket på de strikta reglerna,
berättar Ferenc Szirko, som arbetat som förlossningsläkare de senaste
tjugo åren och nu är chef för mödravården.

– Trycket från Moskva var hårt och minst två gånger om året fick vi
besök av ryska inspektörer. Jag brukar säga att den ryska hälso- och
sjukvården hade samma struktur som armén, med en ledare i toppen
som gav order.

Efter självständigheten kunde förändringarna införas steg för steg.
Ett led i detta var samarbetet med Sverige och öek, Hälso- och sjuk-
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vårdens Östeuropakommitté som bildades 1992. Redan från starten
ansökte öek om statligt stöd från Sida, som under de senaste tio åren
beviljat anslag för verksamheten. 

Flera läkare och sjuksköterskor i kommittén hade starka band till Bal-
tikum och ville hjälpa sina kolleger att förändra sjukvårdssystemet till
en mera västeuropeisk modell. Den svenska personal som besökte sina
östeuropeiska kolleger mötte ett sjukvårdssystem i kris. Bristen på
hygien, modern utrustning och i vissa fall även kunskaper var tydlig,
men alla var entusiastiska över självständigheten, oerhört nyfikna och
fast beslutna om att det skulle gå att göra förändringar. 

Ragnar Tunell, pensionerad barnläkare, har varit med i samarbetet
sedan starten. Han har tidigare arbetat med bistånd i Afrika och poäng-
terar skillnaden:

– Det har varit oerhört stimulerande att arbeta i de baltiska länderna.
Förvånansvärt stora framsteg har gjorts under en mycket kort period.
Här finns en infrastruktur och välutbildade människor. När jag arbe-
tade i Tanzania frågade jag mig ofta vad jag höll på med. Där syntes
aldrig några resultat och ibland kändes det som om utvecklingen gick
bakåt, det var tufft.

Samarbetet har i hög grad handlat om kunskapsöverföring. När det
gäller mödra- och barnhälsovård har öek bland annat arrangerat flera
konferenser och finansierat projekt. Man har också bidragit till bildan-
det av föreningen Perinatal Society för barnläkare, gynekologer, skö-
terskor och barnmorskor. Dessutom har läkare kunnat göra besök på
och arbeta vid sjukhus i Sverige och i andra länder. 

– Det var oerhört viktigt att se allt det nya med egna ögon, att kunna
ställa frågor på plats och inte bara inhämta kunskaperna från böcker,
menar Ferenc Szirko, som själv besökt Sverige flera gånger. 

Enligt svensk modell har man på Ida-Tallinna Keskhaigla också låtit
sköterskor och barnmorskor ta större ansvar och utföra till exempel
ultraljudsundersökningar, som tidigare alltid gjordes av läkare.

– Det var ganska enkelt för oss att göra förändringar, ni i väst hade
redan gjort alla misstag, konstaterar Ferenc Szirko. Det enda vi be-
hövde göra var att öppna dörren och ta in den kunskap som redan

Nästa uppslag:
Kati Köpper har fått besök av sin
man Urmas Laur med dottern
Miia, 2,5 år, som beundrar sin
nyfödde lillebror. 

Förlossningsläkaren Ferenc Szirko
undersöker en blivande mamma
med den senaste ultraljudstekniken.

Foto: Susanne Kronholm
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fanns. Erfarenhetsutbytet med Sverige lärde oss också att analysera och
utvärdera vårt arbete på ett bättre sätt.

Allt från behandlingsmetoder och apparater till hygien och medici-
ner har förbättrats under de senaste tio åren. Spädbarnsdödligheten har
minskat från 3 till 1 procent. Men den största förändringen gäller men-
taliteten hos läkare och patienter, tycker Ferenc Szirko. 

– Läkarna behandlade patienterna som barn förut, de förklarade säl-
lan något utan gav bara order. Och patienterna vågade inte ifrågasätta.
Idag ger vi mycket mer information och tar in patienten som en sam-
arbetspartner i behandlingen. 

– Dagens unga kan inte ens föreställa sig hur det var före självstän-
digheten. De tar mycket mer för givet och ställer allt högre krav. Dess-
utom söker de information på nätet och när de kommer till läkaren
känner de redan till vilka mediciner som finns. 

Trots att den övriga standarden förbättrats är läkarnas löner lika låga,
en läkare i Sverige har cirka tio gånger så hög lön. Det leder till att allt-
fler läkare söker sig till bland annat Sverige och Finland för att arbeta.
Ett faktum som kan innebära en brain-drain inom hälso- och sjukvår-
den för alla de baltiska länderna, konstaterar Ferenc Szirko. 

MED BIL TAR VI oss till förorten Mustamäe, omkring tjugo minuters resa
utanför Tallinn. Det har börjat mörkna, några enstaka flingor singlar
genom luften, på trottoarerna har snön redan förvandlats till modd.
Inklämt mellan slitna höghusfasader med sönderrostade balkonger lig-
ger barnsjukhuset Tallinna Lastehaigla. Ett barn ler välkomnande från
en stortavla uppsatt över akutintaget.

Sjukhuset byggdes 1978 men under de senaste tio åren har 80 procent
av byggnaderna renoverats. Tillsammans med klinikchefen Merike
Martinson går vi runt på laboratoriet och röntgenavdelningen med lika
hög standard som vilket universitetssjukhus som helst i Sverige. När vi
sedan stiger in på ortopedavdelningen blir skillnaden tydlig. På golvet
ligger spruckna grå linoleummattor från 70-talet. I rummen, som saknar
ventilation, står skänkta sängar och rullstolar från Finland och Sverige,
sängborden har grå perstorpsplattor. 

Tallinna Lastehaigla har 263 bäddar och för tidigt födda och sjuka
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barn transporteras hit från hela landet. När vi är tillbaka på Merike
Martinsons stora ljusa arbetsrum berättar hon mer om de förändringar
som skett sedan självständigheten. Hon minns den tiden då det plötsligt
kunde stanna lastbilar ute på gatan, med flaken fyllda med bröd, chok-
lad, tvål och leksaker. Hjälpsändningar som kunde komma från Röda
Korset eller vara privata insamlingar.

– Vi var verkligen fattiga de där första svåra åren efter självständig-
heten, säger hon, och vi är tacksamma för att ni tänkte på oss. 

Även Merike Martinson nämner öek och Ragnar Tunell, som varit
ansvarig för samarbetet när det gäller mödra- och barnhälsovård.

– Tunell gjorde ett fantastiskt arbete när han knöt ihop olika kolleger
med varann så att vi kunde skapa vårt nätverk. 

Resultatet är förbluffande, menar hon. Redan 1997 då intensivvårds-
avdelningen renoverades hade barnadödligheten för prematura barn
blivit tre gånger lägre. Den tekniska nivån är lika hög som i Sverige och
personalen är välutbildad. Merike Martinson arbetade själv två somrar
som narkosläkare i Helsingfors 1990 och 1991.

– Jag hade aldrig sett sådan utrustning då och bara stirrade på allt jag
såg, ler hon och visar hur hon i förvåning spärrade upp ögonen. 

Flera seminarier och kurser har anordnats och kunskapsutbytet sker
fortfarande. Mest kontakt har man med barnsjukhuset i Gävle. Merike
sträcker sig efter en svart pärm med sina visitkort från utländska kon-
takter för att kunna uttala den svenska orten korrekt. Hon bläddrar och
säger i förbifarten: »Jag trodde aldrig jag skulle bli klar med alla julkort
sist, det var 150 stycken att skriva«.

GENOM DET SVENSKA KONSULTFÖRETAGET Stockholm Care pågår också en
stor sjukhusreform i Estland, som beräknas vara klar 2015. Tidigare har
landet haft flera mindre sjukhus ofta med enbart en specialitet. Tanken
är nu att slå samman flera sjukhus för att effektivisera och få olika spe-
cialiteter under samma tak. Men planen har mött kritik. Reformen har
bland annat medfört att personal flyttats från sjukhus eller förlorat sitt
arbete, för patienterna innebär det längre resvägar. Många menar
också att de estniska politikerna medvetet lagt ut reformen på ett
svenskt konsultföretag för att själva undgå all kritik. 

mödravård_kap03.qxp  04-03-24  09:45  Sida 17



18

Merike Martinson tar upp den enkät som Tallinna Lastehaigla gjorde
nyligen. Tidigare har omkring 80procent av patienterna varit nöjda med
vården på sjukhuset, i den senaste mätningen var det bara 55procent.

– De flesta tycker att väntetiderna blivit för långa, förklarar Merike
Martinson.

Även det nu genomförda husläkarsystemet, som infördes mellan
1995 och 2002 efter svensk modell, har fått kritik. Det har bland annat
inneburit försämringar för barnsjukvården, menar Merike Martinson.
De barnläkare som tidigare arbetade på polikliniker och undersökte
barnen förebyggande upp till 18 års ålder finns nu inte längre utan har
ersatts av husläkarna. Diskussionen i Estland om husläkarsystemet har
varit och är fortfarande livlig.

– Husläkarna är inte specialiserade på barn och många av dem har
heller inte tid att ta emot alla. Det betyder att oroliga föräldrar kommer
till akuten istället med sina barn trots att det handlar om mindre pro-
blem, förklarar Merike Martinson. Vi ser tydligt att detta ökat här på
sjukhuset och har nu med hjälp från Sverige anställt några barnläkare
som konsulter. Steg för steg hoppas vi också att husläkarsystemet kom-
mer att fungera bättre.

SJUKHUSETS AVDELNING MED FÖR tidigt födda barn ligger tyst och lugn,
inbäddad i ett dämpat ljus. Just nu finns det tre barn i kuvöser och
mammorna är där och ger bröstmjölk och hjälper till med omvårdna-
den under överinseende av sköterskor. Här har mammor möjlighet att
bo under obegränsad tid i bekväma rum på avdelningen och vara i
kontakt med sina barn 24 timmar om dygnet. Båda föräldrarna är väl-
komna, men det är färre pappor som bor på sjukhuset. 

I ett av övernattningsrummen vilar sig Töivi Tammiku-Timberg, som
är inne på uppföljning med sonen Paul Marcus. Vid födseln vägde han
bara ett kilo, nu sex månader senare ser han rosig ut med mycket baby-
hull och vikten har ökat till sex kilo. Töivis första dotter föddes också
för tidigt, men då på ett sjukhus i England, eftersom hon och maken
bodde där.

– Det var stor skillnad, säger hon. Då kunde man inte bo på samma
avdelning som barnen utan fick enbart komma och hälsa på under vissa
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besökstider. Alla i personalen var vänliga, men ändå kände vi oss mest
i vägen. Så har det aldrig varit här.

Idén om att mammor kan bo på samma avdelning som sina för tidigt
födda barn kom till av en slump, berättar barnläkaren Adik Levin, chef
för spädbarns- och neonatalavdelningen. Då sjukhuset byggdes 1979
saknades det helt enkelt personal och Adik Levin försökte lösa det
genom att mammorna skulle kunna vistas på avdelningen. Efter en
hård kamp och flera brev till bland andra vice hälsoministern och
andra auktoriteter fick han ett specialtillstånd från Moskva. 

Efter hand märkte Adik Levin att mammornas närvaro hade stora
fördelar. Behandlingen blev mindre aggressiv, barnen kunde få bröst-
mjölk, de blev lugnare och utvecklades snabbare. Modern blev dess-
utom mer mentalt förberedd på att klara av skötseln av barnet hemma. 

Adik Levin, som har deltagit i utbytet av kunskaper och erfarenheter
från Sverige via öek, arbetar nu själv tillsammans med Ragnar Tunell i
Ryssland. Det är en fördel att låta baltiska läkare föreläsa i Ryssland,
dels för att de känner till det gamla sovjetiska systemet, dels för att de
redan gjort stora förändringar själva. På förlossningsklinikerna i stora
delar av Ryssland lindas fortfarande spädbarnen som små kokonger
och Adik Levin och Ragnar Tunell brukar linda upp barnen så att
mammorna får se hur de ser ut för första gången. Då barnen lindas får
de mindre stimulans och det kan också hindra amningen.

AdikLevinharutvecklat sin idéomattmammanskakunnabomedsitt
för tidigt födda barn i något han kallar Human Neonatal Care Initiative.
Han har publicerat en artikel om metoden i den ansedda pediatriktid-
skriften Acta Pediatrica och har föreläst på internationella konferenser. 

Förra året invigde Danderyds sjukhus sin nya prematuravdelning
med samvård av mamma och barn, inspirerade av Adik Levins idéer. 

– Detta visar också att samarbetet mellan Sverige och Estland faktiskt
gått i båda riktningarna, påpekar Adik Levin. Vi har också kunnat
påverka er i västvärlden. 

– Vi har fått mycket hjälp och många idéer från er, det är vi tack-
samma för. Men allt här i öst var faktiskt inte fel. Vi måste analysera vad
som var bra och försöka behålla det.

AGNETA LARSSON

Agneta Larsson är journalist på Global
Reporting och redaktör för tidningen
Barnens framtid.
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FAKTA ·  SOCIALA INSATSER
Estlands och de andra baltiska staternas snabba ekonomiska utveckling i början av 1990-

talet ledde till stora klyftor i samhället. Utslagningen och andra sociala problem ökade och

hälsoläget försämrades. Kortare medellivslängd och ökad mödradödlighet var några

exempel. Utbredd alkoholism och spridning av hiv/aids och tbc var andra problem. Till skill-

nad från andra sektorer (t.ex. miljön) fanns det få starka inhemska aktörer som drev på för

att sätta det sociala arbetet i fokus under självständighetens första år. Sverige var därför

en viktig pådrivande kraft när de sociala insatserna skulle få en tydligare roll i samarbetet.

Under Sovjettiden dominerade den kurativa vården i form av stora sjukhus och institu-

tioner som barnhem och hem för barn med funktionshinder. Däremot saknades det före-

byggande arbetet i hög utsträckning. En gemensam nämnare för det mesta av det sven-

ska stödet till det sociala området sedan frigörelsen har därför vara att stimulera en före-

byggande vård. 1992 inledde Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté (ÖEK) sitt

arbete med kunskapsöverföring i Östeuropa. ÖEK är en ideell förening med cirka 30 med-

lemmar (statliga myndigheter, vård- och personalorganisationer samt enskilda personer

med anknytning till svensk hälso- och sjukvård.) ÖEK:s verksamhet finansieras av Sida

som också anger riktlinjer för samarbetet. 

Inom ÖEK hade samarbetet i början tre inriktningar: mödra- och barnhälsovård, barn

med funktionshinder och psykiatri. Vid starten tog de svenska landstingen emot studie-

besök och sände i sin tur sjukvårdspersonal utan löneavdrag till Baltikum. Under de två

första åren kom omkring fyrahundra läkare och sjuksköterskor från öst till Sverige. Sam-

arbetet var då mer lokalt förankrat och fungerade ofta som ett vänortsutbyte. Senare

bidrog ÖEK bland annat till att bygga upp modellinstitutioner med hjälp av svensk perso-

nal och utrustning och med att översätta utbildningsmaterial till landets eget språk. 

Kostnaderna för ÖEK:s insatser under åren 1992–2002 i Estland, Lettland och Litauen

uppgår sammanlagt till respektive 171, 161 och 128 mkr, totalt 460 mkr. Därtill kommer

större delen av de 184 mkr som ÖEK anslagit till regionala projekt och andra verksamhe-

ter. ÖEK:s sammanlagda stöd till hälso- och sjukvården i Baltikum har alltså överstigit en

halv miljard kronor. Under de tio år som ÖEK har arbetat med de baltiska länderna har häl-

sosituationen förbättrats. Det finns dock fortfarande stora sociala skillnader inom befolk-

ningen. Alkoholkonsumtionen och dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar är hög och det

finns en explosionsartad spridning av hiv/aids bland ungdomar med intravenöst missbruk.

I och med EU-inträdet fasas nu projekten i de baltiska länderna ut. Under de senaste åren

har samarbetet med de nordvästra delarna av Ryssland istället ökat.

Motstående sida:
Urmas Mardi, stolt pappa 

till nyfödde sonen Robin, 
här fem timmar gammal.
Foto: Susanne Kronholm
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mats andersson

DEN NYA KALMARUNIONEN

»De baltiska ländernas frigörelse rör oss alla. Nu måste vi ge dem stöd
och uppmuntran, vi svenskar, om några, borde gå i spetsen för åter-
uppbyggnaden av våra grannar i öst«.

Hardy Petersson var kommunalråd i den öländska kommunen Mör-
bylånga när frigörelseprocessen inleddes. Förvånade och överraskade
konstaterade vi journalister den där dagen i mars 1992 att hans ovänt-
ade presskonferens inte handlade om budgetunderskott eller om turist-
bolagets trassliga ekonomi. Presskonferensen handlade om solidaritet,
medkänsla och dåligt samvete.

»Jag vet att jag inte kan tvinga er att skriva, men jag vill be er, män-
niskorna i Litauen har lidit hemska kval den gångna vintern, ingen mat,
ingen värme. Nu måste vi ställa upp för dem, om inte annat så för att
visa att den hemska Baltutlämningen inte är något vi svenskar är stolta
över«, förklarade Hardy Petersson.

Och han var inte ensam. Under 1990-talets första år drog en ny slags
u-hjälp i gång i hela Sverige. De tre fria staterna, Estland, Lettland och
Litauen, var plötsligt var mans sak. Otaliga var de gånger vi journalister
besökte insamlingslokaler där unga och gamla hjälptes åt att packa last-
bilar fulla med förnödenheter, kläder och leksaker. I klubbstugor, för-
samlingshem och bygdegårdar samlades högarna. Ofta transporterades
det insamlade i lastbilar som kördes av någon som ideellt ställde upp
för den goda sakens skull.

– Det kändes oerhört skönt att kunna hjälpa människor som hade det
mycket fattigt och svårt genom att skicka utrustning som vi inte längre

kommunernas roll

Motstående sida:
Vilma Kucyte, internationell sekre-
terare i Panevezys, med en modell av
Kalmar slott i sina händer.
Vänorten på andra sidan Östersjön
öppnade världen för Panevezys.
Foto: Anders Gunnartz
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behövde, konstaterar Anna-Britt Wejdsten, en av initiativtagarna till de
allra första hjälpsändningarna från Kalmar.

Anna-Britt Wejdstens engagemang började när hon var med om att
starta måndagsmötena i Kalmar. Därigenom fick hon kontakt med per-
soner i Litauen och med litauer i Sverige. Den första stora insamlingen
gällde köksutrustningar till barnhem, skolor och hem för utslagna.

– Jag gick helt enkelt runt till skolor, bostadsbolag och kommunala
verksamheter som höll på att bygga om och tiggde köksutrustningar.
Det gick väldigt bra, men utan människors, och för den delen även före-
tags, engagemang hade det här arbetet aldrig blivit verklighet, fortsät-
ter Anna-Britt Wejdsten som minns den allra första hjälpsändningen:

– Allt var kaos. Lastbilen som skulle transportera allt var litauisk och
hade fastnat i en poliskontroll. Den fick vi med hjälp av ideellt arbe-
tande bilreparatörer se till att få lagad. Under tiden bodde de fyra per-
soner som skulle köra ned det vi samlat ihop, och det var inte lite, i min
källare. Vid sidan av köksutrustningar stod 39 banankartonger med
kläder överallt i mitt hem. Men det löste sig och det var en otrolig
känsla av glädje och lättnad när beskedet kom på en raspig telefonled-
ning att sändningen var på plats!

SAMTIDIGT SOM DEMOKRATIN I LITAUEN växte sig stark började intresset för
Litauen att växa sig bredare i Sverige. Runt arbetsplatsernas fikabord
diskuterades flygförbindelser och färjeförbindelser. Spännande semes-
terresor till ett extremt billigt land var naturligtvis något som lockade.

Men utvecklingen var inte spikrak. Estoniakatastrofen 1994 satte för
lång tid framåt stopp för planer på färjeförbindelser. Snart dök också
problem av kriminell karaktär upp. Hjälparbetare rånades när de
besökte de baltiska staterna, prostitution och droghandel verkade myn-
digheterna i Litauen mer eller mindre se som oprioriterad brottslighet. 

Ett besök som jag gjorde i Klaipeda i slutet av 1990-talet visade sig bli
underbara upplevelser dagtid och pest och pina nattetid. Det stora
nyrenoverade hotellet höll sig med horder av extremt lättklädda damer
som envist försökte sälja sina kroppar. Telefonsamtal klockan ett-två på
natten var mer regel än undantag.

– Do mister want some massage...
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Steg för steg förändrades hjälparbetet. Nödhjälpen var inte längre
prioritet nummer ett. Kommun efter kommun i Sydsverige skaffade
vänorter. I spetsen för detta arbete gick Kalmar som tidigt förstod vik-
ten av samarbete på flera plan, politiskt, föreningslivsmässigt och mel-
lan skolor.

Förutom Kalmar startade Växjö, Karlskrona, senare även Kristian-
stad, demokratiprojekt med respektive vänorter i Litauen. De lokala
politikerna i Litauen skulle få hjälp och stöd av kollegor i Sverige i det
inte alltid lätta arbetet med att få en statsapparat som var uppbyggd
enligt ett diktatoriskt enpartisystem att bli en fungerande demokrati.

– I grund och botten var inte projektet speciellt komplicerat. Politi-
ker, tjänstemän och andra intresserade kom från Litauen på regel-
bundna träffar i respektive vänort. De flesta av projektets möten var
förlagda till Sverige, så att de på plats kunde studera demokratifrågor,
berättar Bengt Enge som under fyra år var Kalmars representant i
demokratiprojektet.

Under mötena i Sverige träffade litauerna representanter för samtliga
partier i kommunfullmäktige. De studerade hur den kommunala verk-
samheten var uppbyggd och hur ett ärende vandrade från förslag till
beslut och verkställighet.

– Vi försökte ge en ingående bild av hur Sveriges demokrati på det
lokala planet är uppbyggd och hur vårt välfärdssamhälle styrs, fortsät-
ter Bengt Enge.

Det stora demokratiprojektet analyserades och utvärderades. Alla
konstaterade att det varit mycket lyckat. Ändå så skulle Bengt Enge
vilja veta mer om projekten hade någon verklig betydelse.

– Självklart tror jag att det arbete som gjordes betydde oerhört
mycket för den demokratiska utvecklingen i Litauen. Men det skulle
vara roligt att få veta vad litauerna egentligen, längst därinne, tyckte om
projektet. De kunde knappast vara annat än positiva när vi svenskar
frågade dem om hur de upplevt samarbetet.

DEMOKRATIARBETET BLEV STARTEN FÖR ett drygt tioårigt projektsamarbete
mellan Panevezys och Kalmar. Ibland var samarbetet än bredare, till
exempel när kulturgrupper i Kalmar, Malmö och Panevezys tillsam-
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mans satte upp musikalen Jesus Christ Superstar med premiär den 25
maj 1999 i Kalmar.

Anders Engström, idag internationell chef på Kalmar kommun, sit-
ter vid sitt skrivbord och tänker tillbaka på de drygt tio åren av samar-
bete med Litauen. 

– På något sätt frågade vi oss aldrig om vi skulle engagera oss för att
stötta de nya demokratierna. Frågan var hur vi skulle engagera oss. Att
ställa upp och hjälpa till, både materiellt och kunskapsmässigt föll sig
helt naturligt. Själv har jag alltid, inspirerad av Olof Palme, haft ett stort
intresse för internationellt arbete.

När Estland, Lettland och Litauen blev självständiga var Anders
Engström socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar. Vad han knap-
past anade då var att engagemanget i Litauen skulle bli en ny livsupp-
gift. Engagemanget fick honom att 1999 lämna partipolitiken och upp-
draget som kommunalråd för att helt ägna sig åt kommunens interna-
tionella verksamhet. Under de tio första åren av organisationens exi-
stens var han ordförande för The Union of the Baltic Cities. Alltjämt är
han vice ordförande för Svensk-Litauiska Riksföreningen. Östersjö-
regionen är med andra ord både hans yrke och fritid. 

– Idag är jag dessutom gift med en kvinna jag träffade i Litauen 1995,
så utan tvekan har engagemanget förändrat både mig och mitt liv.

NÄR KOMMUNENS SAMARBETE MED Litauen inleddes var det frågan om en
sorts modern u-hjälp, menar Anders Engström. Sedan dess har samar-
betet utvecklats successivt. Behovet av de rena hjälpsändningar som
skeppades över de första åren minskade snabbt i takt med utvecklingen
i Litauen. Även Anders Engström nämner det stora demokratiprojekt
där Kalmar, Karlskrona och Växjö samarbetade med sina tre litauiska
vänorter.

– De talade väldigt mycket om vikten av fria val för att kunna bygga
upp en fungerande demokrati, men visste i praktiken ingenting om val
och valsystem. De hade ju sina referensramar i det gamla kommunist-
iska systemet, konstaterar Anders Engström.

Och visst fanns det problem som tog längre tid än väntat att bear-
beta. Ett exempel var den uttalade motviljan bland de nya politikerna
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mot kvinnor. Det var svårt att övertyga dem om att kvinnorna också
skulle finnas med i partiorganisationerna. 

– Ett annat problem som ställde till det med jämna mellanrum var att
många politiker slutade efter väldigt kort tid. Ta Panevezys som exem-
pel, den borgmästare som sitter idag är den åttonde i ordning sedan vi
tecknade vänortsavtal. Det innebar att vi måste börja om med vårt
arbete gång efter gång.

De första stapplande kontakterna mellan Kalmar och Litauen hand-
lade om kultur. Teatergrupper från Kalmar gästade vänorten Panevezys
och Dramateatern från Panavecys besökte Kalmar.

– Kulturen stod väldigt högt i kurs, människorna i Litauen var oer-
hört stolta över sitt kulturutbud. Ett av mitt livs starkaste minnen är när
jag såg Dramateatern spela Kafkas Processen. Det mest spännande var
annars att få vara med när skolbarn från de två länderna träffade varan-
dra. Trots stora språksvårigheter tog det aldrig lång tid innan de
umgicks som kamrater. Barn har ingen historia som påverkar deras
åsikter.

Demokratiprojekten har också påverkat de politiker och tjänstemän
som arbetar inom Kalmar kommun.

– Det finns, definitivt, en större förståelse för kulturella skillnader
folkslag emellan här i Kalmar nu än innan vi började samarbetet med
Litauen. En förståelse som bland annat präglar vårt arbete med att inte-
grera dagens invandrare i vårt samhälle, menar Anders Engström.

ENGAGEMANGET SPRED SIG OCKSÅ tidigt till Institutet för fortbildning av
journalister, Fojo, vid Högskolan i Kalmar. Redan 1993 genomfördes
en kurs i journalistik och demokrati. 

– Till den kom journalister från Estland, Lettland, Litauen, Polen och
Ryssland, förklarar Lars Holm, ansvarig för Fojos verksamhet i Öst-
europa. Efter kontakter med Sida vidareutvecklade vi detta och började
genomföra kurser på plats Litauen.

Under åren 1995–97 utbildades totalt 215 litauiska journalister i jour-
nalistikens villkor i väst, till största delen lokal- och regionaljournalister
från mindre tidningar. Från början var de litauiska journalisterna
osäkra på sin yrkesroll, de var ju vana vid att fungera som maktappa-

Nästa uppslag:
Iförda skyddsrockar och hårnät, pre-
cis som i Sverige, fick elever på
Baltic Business School vandra runt i
den nyrenoverade chokladfabriken i
Kaunas, Litauen.

Chokladpraliner i tusentals till-
verkas varje dag på Kraft-Foods
anläggning i Kaunas. 

Sara Lindh och Lena Gunnemyr på
studieresa till Litauen. De studerar
på Baltic Business School – special-
inriktad spetsutbildning för östersjö-
ekonomer vid högskolan i Kalmar.

Foto: Sonja Palm
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ratens informatörer. Men utvecklingen gick snabbt. Det dröjde inte
många år förrän de började granska makthavarna – istället för att gå
deras ärenden. 

Själv är Lars Holm övertygad om att kurserna haft betydelse för jour-
nalistikens utveckling i Litauen:

– Landets demokratiska utveckling har helt klart påverkat journalisti-
ken i rätt riktning. Journalisterna och deras nya arbetssätt accepterades
av samhället, det betydde oerhört mycket för utvecklingen. I motsats till
sina kollegor i Ryssland, och än mer Vitryssland, behöver de litauiska
journalisterna inte vara rädda för sina liv när de utför sitt arbete.

Regionförbundet är samarbetsorganisationen mellan Kalmar läns
samtliga tolv kommuner och även här blev det naturligt att lyfta fram
Östersjöregionen som en av de viktigaste frågorna.

– Utvecklingen i Östersjöregionen kommer att ha en enorm betydelse
för oss i Kalmar län. Vi ligger mitt i den region som kommer att bli en
av de mest spännande i hela Europa och Östersjösamarbetet präglar allt
vi gör. Det går nog inte en vecka utan att så gott som varje avdelning här
har någon kontakt med Litauen, Estland, Lettland eller Polen, konstate-
rar Håkan Brynielsson direktör på Regionförbundet i Kalmar.

Han flyttar försiktigt på kaffekoppen medan han letar fram en bro-
schyr för ett projekt som kallas Seagull och där eu satsat 13 miljoner
kronor för att utveckla samarbetet i regionen inom bland annat skolvä-
sende, turism, miljö, innovativa miljöer och landsbygdsutveckling. Att
arbetet med att integrera Kalmar län i Östersjöregionen redan kommit
en bra bit ur startblocken syns på skrivbord och hyllor inne på Håkan
Brynielssons rum.

– Vår uppgift är att initiera och stödja projektidéer. Jag har arbetat
med Östersjöregionen i 13 år och är helt övertygad om att det är av
mycket stor vikt för hela sydöstra Sverige att vara på plats och delta i
utvecklingen där, konstaterar han.

I  SLUTET AV 1990-TALET började också ett mer formellt samarbete mellan
företag från Sverige och Litauen att ta fart. En kort stadspromenad i
Litauens huvudstad, Vilnius, ger klart besked. Byggarbetsplatser dun-
kar och dundrar av liv. Runt om på gatorna lyser namnen på det nya
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Litauens storföretag. Namnen känns igen. Telia-Sonera, Husqvarna, se-
Banken, Föreningssparbanken, Nordea och Tele 2. Alla har de satsat
hårt för att ta marknadsandelar i Litauen.

Men det är inte bara storföretag som satsat i Litauen. Möjligheterna
står också öppna för småföretag. Daniel Ahlqvist, som själv kommer
från Kalmar, arbetar på Svenska Exportrådet i Vilnius. Det är hans upp-
gift att lotsa de svenska företag som vill satsa i Litauen rätt. Något som
inte alltid är enkelt. Många svenskar har fått uppleva hur litauiska före-
tag saknar vana vid långsiktiga affärsförbindelser. Målet är istället att
tjäna så mycket pengar som möjligt, så snabbt som möjligt.

– Det vi talar om som win-win-system brukar vi här skämtsamt säga
ha ersatts av ett »hit the guy twice-system«, konstaterar Daniel Ahlqvist.

Trots riskerna – och problemen – växer ändå intresset bland Kalmar-
företagen för Litauen. För att möjliggöra satsningen på företagsamhet i
Litauen startade Högskolan i Kalmar år 2000 Baltic Business School
– en specialinriktad spetsutbildning för östersjöekonomer. 

– Det visade sig ganska snabbt att frigörelseprocessen på andra sidan
Östersjön skulle innebära nya affärsmöjligheter. Behovet att utbildning
blev snabbt stort, företagen saknade kompetens och erfarenhet av att
göra affärer med exempelvis Litauen, förklarar Lennart Larsson, pro-
jektledare i Östersjökunskap på bbs.

Ekonomutbildningen på bbs har en uttalad inriktning mot Östersjö-
regionen. Studenterna läser 30 poäng Baltic Business, men också histo-
ria eftersom det är så viktigt att känna till bakgrunden till dagens situa-
tion. Företag som är intresserade av att arbeta mot länderna på andra
sidan Östersjön kan därigenom rekrytera ekonomer med extra intres-
sant kompetens.

– Nu när utbildningen blivit etablerad märker vi hur intresset ökar.
Många företag tar direktkontakt med skolan. Vi har också etablerat kon-
takt med högskolor i andra länder runt Östersjön. Det öppnar möjlig-
heter för studenter härifrån att studera där och för oss att ta emot utländ-
ska studenter, säger Raminta Laukeviciuté som är koordinator på bbs.

De studenter som idag studerar på Östersjöekonomutbildningen har
inte gjort sina val av en slump. De tror på en framtid med exempelvis
Litauen som bas eller affärspartner.
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– Utvecklingen i Östersjöregionen kommer att bli intensiv och intres-
sant. Jag vill vara med när det händer, förklarar Tommy Carlsson som
studerar till Östersjöekonom. Han får medhåll av Robin Alsparr:

– Jag har länge planerat att läsa till civilekonom. Eftersom jag tror på
framtiden för marknaden runt Östersjön är den här utbildningen per-
fekt. Många svenska företag som funderar på att etablera sig i exem-
pelvis Litauen saknar kompetens för att göra den satsningen. Litauen
behöver sådana som oss!

ATT SYNEN PÅ GRANNLÄNDERNA förändras märker man på diskussionerna
i Kalmar. Det är spännande att se hur människor som för knappt tio år
sedan såg sitt engagemang för Litauen som ren medmänsklighet, idag
diskuterar om att de nya ekonomierna i öst ska bli räddningen för de
svenska småföretagen. Nya eu-projekt planeras, projekt vars mål är att
knyta samman företag i de olika länderna och därmed skapa förutsätt-
ningar för affärer. Och målsättningen är ömsesidig. De litauiska före-
tagen ser den svenska marknaden som ett perfekt avstamp in i Europa.

– Vi satsar nästan enbart på export idag och merparten av exporten
går till de skandinaviska länderna. Idag är endast 30 procent av vår till-
verkning avsedd för den litauiska marknaden, berättar Lina Barni-
skiené som är exportchef på det gamla anrika möbelföretaget Kauno
Baldai i Kaunas. Sedan 1880 har Kauno Baldai varit en av Litauens
ledande möbeltillverkare. Företaget har klarat av såväl sovjetstyre som
världskrig. Nu är man mitt uppe i en omfattande anpassningsprocedur
för att kunna slåss på de helt annorlunda västeuropeiska marknaderna. 

– Vi har lyckats bra hittills. Sedan ett par-tre år tillbaka är vi en stor
leverantör av möbler, främst soffor och fåtöljer, till Ikea. Drygt 60 pro-
cent av vår nuvarande produktion går till Ikea och vi hoppas kunna öka
volymen, fortsätter Lina Barniskiené.

En företagare som tidigt var med och satsade på andra sidan Öster-
sjön är Hans Svensson på Möremaskiner i Kalmar. Ända sedan 1971
har han gjort affärer med de tre baltiska staterna och Polen.

– Jag har vigt hela mitt vuxna liv åt att jobba mot marknaden på
andra sidan Östersjön. Ja, jag ljuger inte om jag säger att jag besökt
östra Europa minst 500 gånger, berättar Hans Svensson.
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Håkan Brynielsson på Regionförbundet är dock mån om att betona
att inget kommer att hända av sig självt. 

– Det är inte någon självklarhet för företagarna i Litauen att vända sig
till oss. Småföretagare i Danmark, men även i Tyskland är väldigt på
hugget. Vi måste vara intressanta och förbättra vår infrastruktur. Dess-
utom måste de småföretag som satsar ha en långsiktig strategi. Den för-
sta tiden kanske inte ger någon vinst, men på sikt har marknaden en
oerhörd potential. Den kan dessutom bli en ingång till fler stora mark-
nader i forna Sovjetunionen, siar Håkan Brynielsson.

En annan del av utvecklingen är att de litauiska företagen med stor
sannolikhet också kommer att konkurrera med de svenska på deras
hemmamarknad.

– Alla mynt har två sidor, även detta. Företag här i regionen kommer
inom vissa områden att utsättas för väldigt tuff konkurrens. Våra före-
tag har en helt annan lönebild och vi kommer inte att kunna konkur-
rera med lönerna. Vi måste helt enkelt utnyttja det vi är duktiga på. Vår
målsättning är att på det här området ska Kalmar län ligga i frontlinjen,
konstaterar regiondirektör Håkan Brynielsson optimistiskt.

Sydöstra Sverige är idag alltmer på väg att förändras till en glesbygd.
Inte minst därför hoppas – och tror – både politiker och företagare att
de många åren av engagemang i Litauen ska ge regionen ett rejält lyft.
Hans Svensson på Möremaskiner summerar mångas tro och förhopp-
ning med orden:

– Den förändringsprocess som just nu pågår i Östersjöregionen är
inte något nytt. Före andra världskriget var Östersjöregionen ett verk-
ligt handelscentrum. Jag är övertygad om att det kommer att bli så igen.
Framtiden är ljus för oss här på ostkusten!

MATS ANDERSSON

Mats Andersson är reporter på 
Barometern i Kalmar. Han har sedan
frigörelsen följt utvecklingen i 
grannlandet Litauen.
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FAKTA ·  KOMMUNSAMARBETE
Att ha vänorter i andra länder är en lång tradition i svenska kommuner, men i och med de

baltiska staternas frigörelse fick vänortskontakterna en annan innebörd och intensitet än

tidigare.Den första tiden efter Baltikums självständighet präglades av hjälpsändningar.

Ofta satte de igång spontant, till exempel genom en insamling av utrustning på en skola

eller på ett sjukhus. Efterhand fick erfarenhetsutbytet en allt större tyngd i med att per-

soner från de baltiska länderna började praktisera hos svenska kommuner.

Kommunförbundet kom tidigt in i bilden. Där såg man möjligheten att stödja enskilda

kommuner samtidigt som man bidrog till uppbyggnaden av självständiga kommunförbund

i länderna. Formerna för hur detta skulle ske var dock oklara. Därför kontaktade man den

dåvarande biståndsmyndigheten BITS som fått till ansvar att hantera samarbetet med de

Baltiska staterna. Resultatet blev en fond som Kommunförbundet förfogade över för

insatser i Baltikum, Ryssland samt andra länder i Central- och Östeuropa. Till en början

avsattes en miljon kronor, men intresset ökade snabbt. Kring åren 1998–99 bedrevs sam-

manlagt 202 Sidafinansierade fördjupade vänortsutbyten i de baltiska staterna. Totalt har

cirka 215 MSEK avsatts för vänortssamarbete under åren 1991–2003. Estland svarar för

den största andelen följt av Lettland och Litauen.

Många kommuner hade en klar målsättning för hur de ville utveckla sina grannkontakter.

Man ville återskapa Östersjön som en handelsgemenskap. Kring 1993 började man tala

om behovet av stöd till utveckling av lokaldemokrati och decentralisering. Det kommunis-

tiska samhället hade till sin karaktär varit auktoritärt och centralstyrt. Man började därför

diskutera hur makten skulle kunna föras ned för att få till stånd en decentralisering. Steg

för steg ökade kraven på insatser som gjordes, samtidigt som förslagen blev mer utveck-

lade. I praktiken var dock en stor del av det som de svenska kommunerna gjorde de för-

sta åren ett lagbrott(!) eftersom lagen föreskrev att svenska kommuner inte hade rätt att

göra insatser utanför kommungränsen (först 1997 ändrades lagstiftningen). Med undan-

tag för ny demokrati, som vid den tiden fanns i många svenska kommuner, var det dock

få politiker som hade något att invända mot arbetet. 

Efter hand som Sidas verksamhet flyttat allt längre österut skedde en förändring av

stödet till den lokala demokratiutvecklingen. 1998 fick Kommunförbundet en liknande

fond för att sprida samarbetet också till övriga delar av världen. När nu Sidas stöd till

insatser i Baltikum upphör söker flera kommuner nya vägar för samarbetet med Baltikum,

bland annat med finansiering från EU. En annan fortsättning är genom det trepartssam-

arbete mellan kommuner i Sverige, de baltiska staterna samt Ryssland som redan pågår. 

34
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petter bolme

BROTT OCH STRAFF I BALTIKUM

– Hej. Jag heter Peter och jag gick med i kris den 1 augusti 1998 när jag
frigavs. Jag gick med för att jag ville förändra mitt liv, sluta med droger
och kriminalitet. Jag blir mycket gladare idag av att hjälpa en människa
än att begå ett brott och använda droger, säger Peter Söderberg till
fångarna.

Flera av fångarna reser sig upp och går. En spottar i marken på vägen
ut ur aulan för att markera vad han tycker om organisationen kris, De
kriminellas revansch i samhället. Det är inga duvungar som sitter i det
litauiska Alytusfängelset. Många har begått allvarliga brott som mord,
trafficking, utpressning, stöld och droghandel. En del har kontakter
med den organiserade brottsligheten. Men svenskarna är vana. Samma
reaktion mötte kris även på svenska fängelser i början. 

De allra flesta, runt ett hundratal, sitter kvar och lyssnar på Peter och
Christer Karlsson, ordförande och grundaren av kris. Tillsammans
med två präster och fängelsedirektören sitter de vid ett avlångt bord
placerat nedanför aulans podium. Det skiljer bara tio meter mellan
fångarna på första bänk och svenskarna. På tio steg når de inlåsta i
Alytusfängelset fram till dem vid podiet. Men avståndet i möjligheter,
tid och frihet är ofantligt mycket större. 

Tillsammans med tio andra fångar startade Christer Karlsson kris
1997. De hade en enkel idé: att kriminella och missbrukare som vill
bryta med sitt gamla liv ska hjälpa varandra. Genom att erbjuda ett
»nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk« hjälper kris människor
som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger.

rättssamarbete
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Från den enkla idén och med mycket hårt ideellt arbete har organisa-
tionen växt och finns idag i 26 städer med 4 700 medlemmar i Sverige.

I flera år har kris rest till Litauen för att ge stöd till fångarna. Deras
mål är att sprida organisationen till flera länder och Litauen är det för-
sta målet utanför Norden.

– kris kan bli en kraft och en resurs för att hjälpa er komma tillbaka
till samhället. Själv har jag också varit där ni är nu. Under 33 år satt jag
27 år i fängelse. Jag vet vad vi behöver, säger Christer.

Fängelset är slutet i den rättskedja där polis, åklagare, domare och
kriminalvård samt brottsförebyggande insatser ingår. Rättskedjan har
varit en viktig del i det samarbete som Sverige och de baltiska länderna
bedrivit inom rättsområdet. I avtal, handlingsplaner och projekt har
helhetssynen – rättskedjan – betonats.

Även om kris står för en mikroskopiskt liten del av det totala samar-
betet tar de upp en viktig aspekt: det brottsförebyggande arbetet. Sam-
tidigt sätter många stort hopp till organisationer som kris. Inte minst de
kriminella själva. 

Kroppsspråket hos både Peter och Christer är återhållsamt på grän-
sen till nonchalant. Det är som om de inte vill ge för mycket hopp. Peter
och Christer har med sig nya broschyrer om kris på litauiska. Den som
vill får komma fram och hämta information. Plötsligt rusar alla som är
kvar i salen fram och tömmer bordet på informationsbroschyrer. De
ställer frågor och vill veta mer. De två andra gångerna som Peter och
Christer besökt fängelset har ingen kommit fram. Ett hopp har väckts
om att det finns en chans att återvända till samhället efter fängelsetiden. 

Men 21-årige Jevgenij Vorobjov sitter kvar. Han har ingen brådska
eftersom han blir fri först den andra juni 2010. Men om han sköter sig
finns det en möjlighet att han blir fri tre år tidigare. 1998, 16 år gammal
dömdes Jevgenij för mord. I ett brev skriver han: »Jag förlorade fri-
heten när jag var 16 och nu är jag redan 21 år gammal. I friheten har jag
en mamma och en bror. De har inte vänt bort från mig. De skriver brev
och ibland hjälper de mig med lite pengar men det händer sällan efter-
som de har det svårt.«

Jevgenij väntar på Fader Elias, en holländsk munk som har arbetat
med fångar i Litauen i många år och som hjälper kris med kontakter.
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Fader Elias berättar senare att Jevgenij är ett geni. Utan utbildning och
inom loppet av sex veckor lyckades Jevgenij kontrollera hundratals fot-
nötter och korsreferenser i en litauisk specialbibel. Biskopen, som fick
höra talas om Jevgenijs arbete, sa att detta var omöjligt. Att ingen kunde
göra det på så kort tid, ännu mindre en oskolad straffånge i Alytus. 

– Skriv till mig. Lova mig att du svarar om jag skriver till dig, ber
Jevgenij. Ovanför det vänstra ögat har han ett långt ärr. Hans kompis,
Ruslan Sas, vill också ha en bild och tillsammans poserar de som om de
vore gangstarappare. Efter dem kommer andra. Många andra. De ber
om att få sin bild tagen. Ensamma eller tillsammans med en vän. 

Fångarna skojar och skrattar, ber om cigarretter och ber om fler bil-
der hela vägen tillbaka till utgången. En utgång som Jevgenij inte får
passera förrän om sex och ett halvt år. Om han inte benådas. 

EN SNABBKOLL I DE svenska pressklippen ger en mörk bild av de baltiska
länderna. Man skulle kunna tro att Estland, Lettland och Litauen styrs
av den ryska maffian. Att mord, korruption, narkotika, prostitution och
trafficking är så omfattande att man bör undvika att åka dit. Estland,
Lettland och Litauen har problem med brottslighet och rättssäkerhe-
ten. Korruptionen är utbredd och antalen mord är omkring fem gånger
högre än eu-genomsnittet. I de svenska fängelserna sitter alltfler balter
dömda för allvarliga brott. Och narkotikan som säljs på de svenska
gatorna kommer allt oftare från de baltiska staterna. Men frågan är om
den bild som sprids verkligen stämmer om man jämför med hur andra
eu-länder beskrivs i media. Är rättssystemen i de baltiska länderna
mycket svagare än i till exempel Grekland eller Portugal? Och är det
farligare att åka till Tallinn, Riga eller Vilnius än till Paris, London, Aten
eller Amsterdam?

Enligt Interpols statistik begicks 502 mord i Litauen år 1995. I Sverige
har mordstatistiken de senaste 25 åren legat konstant på runt 100 mord
per år. I Litauen, med en befolkning på 3,7 miljoner, begicks fem
gånger så många mord som i Sverige. Men sett till antal mord per invå-
nare var situationen värst i Estland. Räknat per invånare begicks 1995
tjugo gånger så många mord i Estland som i Sverige.

Därefter har det skett en positiv utveckling. Antalen mord har min-

Nästa uppslag:
– Om jag sköter mig kan jag bli fri-
given 2007, berättar Jevgenij Vorob-
jov, 21 år. Tillsammans med ett
hundratal andra fångar på Alytus-
fängelset i Litauen lyssnar han på
Peter och Christer från svenska
KRIS – de kriminellas revansch i
samhället. Jevgenij har suttit i fäng-
else sedan han var 16 år och
hans straff löper ut 2010.

– Ta en bild på mig, ber Virginjus
Baranciukas på gården i Alytus-
fängelset. Liksom många andra
fångar sätter han stort hopp till
KRIS i Litauen. Idag finns inget
stöd men med en förening kan före
detta kriminella ge stöd till andra
fångar när de släpps.

Foto: Petter Bolme
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skat i alla de baltiska länderna. I Litauen sjönk de från 502 år 1995 till
378 år 2001. I Lettland mördades 286 personer 1995 men 2002 anmäldes
180 mord. Och i Estland nästan halverades mordfallen från 307 till 158.

En annan positiv utveckling är att antalet fångar i de baltiska länderna
minskat. Statistik från International Centre for Prison Studies vid Kings
College i London, visar att Litauens fängelsebefolkning ökade mellan
1992 och 1998 med 32,7 procent (från 9 175 till 13 628). År 2003 var anta-
let fångar i Litauen nere på 8 900 personer. Av de baltiska länderna har
Lettland flest fångar per invånare. Jämfört med usa, som toppar fång-
vårdsstatistiken, har Lettland hälften så stor andel av sin befolkning
inlåsta i fängelser. Men andelen fångar i de baltiska länderna är fortfa-
rande långt över den som finns i Sverige och de övriga eu-länderna.

Att andelen fångar ändå är så pass stor hänger även ihop med de
högre straffsatserna. En intern i Baltikum tillbringar längre tid i fängelse
i genomsnitt än en intern i Sverige. Den positiva utvecklingen, med
både minskade mordfall och färre interner, tyder på att kriminaliteten
är på väg ner. Det är dock för tidigt att säga något säkert.

I  VILNIUS HAR FÄRGEN knappt torkat. De nyputsade fasaderna i centrum
och gamla stan skiner ikapp. Chica klädbutiker trängs längs Gedimino
Prospektas. I taxibilar sitter klisterbilder på nakna tjejer som annonser
för en kedja av stripteaseklubbar. De många lyxbutikerna, restaurang-
erna, barerna, hotellen, stripteaselokalerna och kasinona har ett pris.
Och vissa har betalt mer för den ekonomiska omvandlingen och
utvecklingen än andra. 

När Estland, Lettland och Litauen blev självständiga ärvde de rätts-
organisationer vars syfte var att kommunistpartiet skulle upprätthålla
makten. Lagarna stiftades i Moskva och självständiga domstolar och
myndigheter var otänkbara. De allvarligaste brotten var de politiska
vilka sågs som brott mot staten och därför hade högst straffskala. De
politiska brotten sköttes inte av polismyndigheten utan av andra orga-
nisationer som till exempel kgb. Den vanliga polisen var en professio-
nell poliskår som tog hand om vardagskriminalitet. Länderna ärvde
hierarkiskt uppbyggda polisorganisationer där poliser väntade med att
göra något till dess att en order kom. Annars var organisationerna i
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stort sett som de är nu med nationell polis, myndigheter i distrikt eller
län, uniformerad polis och kriminalpoliser samt underrättelseavdel-
ningar och avdelningar för våldsbrott. 

Kriminalvården låg under inrikesministeriet och bevakades av mili-
tära inrikestrupper. Fängelser sågs som en del i statens produktions-
apparat. Kriminalvården var indelad i fångläger och häkten. Häktena
var samtidigt en institution där de farligaste fångarna förvarades. Över-
befolkningen på fängelserna var så stor att fångar sov i skift. 

Övergången från Sovjetunionens styre var inte smärtfri. Många ut-
nyttjade utrymmet som den ökade friheten gav. Samtidigt ärvde de balt-
iska staterna en korruption som existerat i de gamla repressiva struktu-
rerna. Det var inte heller möjligt att riva hela det gamla rättsväsendet
och byta ut alla poliser, åklagare, domare och kriminalvårdare. 

Stigande priser på basvaror följdes av ökad arbetslöshet. Alkohol-
missbruket, som redan var utbrett under sovjettiden, steg ytterligare
och nya droger kom in genom de öppnade gränserna. Den nya mark-
nadsekonomin växte fram i en gråzon mellan informellt och formellt,
mellan illegalt och lagligt. Brott lönade sig. De enda affärsmän som
arbetade efter marknadsekonomins lagar under kommunisttiden var
svartabörshandlarna. De var brottslingar i Sovjetunionen och över-
levde genom att betala poliser för att de skulle överse med handeln. 

Efter frigörelsen tog samma affärsmän snabbt på sig kostymen för att
bli legala. Kontakter med »vanliga« brottslingar, poliser och politiker
och ett startkapital gav dem ett försprång framför lagen. Privatiseringen
av statliga bolag gav en gyllene möjlighet att tvätta pengar. Men kanske
är priset för att snabbt ta steget från repressiv polisstat till parlamenta-
risk demokrati en ökning i brottslighet? Flera länder, som till exempel
de tidigare diktaturerna i Latinamerika och Sydafrika, har också genom-
levt ökad kriminalitet i samband med en demokratisk utveckling. 

DET SVENSKA JUSTITIEDEPARTEMENTET INGICK 1998 ett regeringssamar-
bete med de tre baltiska länderna på rättsområdet. Året innan hade en
utredning om utvecklingssamarbetet inom rättsområdet kommit med
ett betänkande. I detta står det att rättsområdet är »ett nyckelområde
som prioriteras i utvecklingssamarbetet« med Central- och Östeuropa. 
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En av principerna som utredningen slog fast och som samarbetsav-
talet betonade var att samarbetet skulle bygga på ett rättskedjeperspek-
tiv. Domstolar, åklagare, polis, kriminalvård och brottsförebyggande
myndigheter skulle koordinera och arbeta tillsammans för att uppnå
bästa resultat. I praktiken har det inte varit lika självklart för dessa myn-
digheter att samarbeta. Många påpekar att det bör finnas ett avstånd
mellan domstolar och till exempel åklagarväsende eller polismyndig-
heter. Om domstolar samarbetar för nära med åklagare och polis kan
deras oberoende komprometteras.

Anledningen till att öka rättssamarbetet mellan Sverige och de bal-
tiska länderna var inte bara att de baltiska länderna skulle bli medlem-
mar i eu, något som Sverige drivit på. Oavsett eu, är Estland, Lettland
och Litauen våra grannländer och kriminaliteten bryr sig sällan om
gränser. Särskilt inte om det går att tjäna pengar på att föra över varor
mellan gränserna. 

I en handlingsplan identifierades vilka frågor som myndigheterna
skulle arbeta med. Det var enligt Ulf Bejrum på Rikspolisstyrelsens
Internationella avdelning en slags beställningslista över vad de baltiska
länderna ville ha. Men alla var inte informerade om samarbetet: 

– Till vissa möten kom bara två personer. Det var en general och
hans chaufför, berättar Ulf Bejrum som ansvarar för Rikspolisstyrelsens
utvecklingssamarbete. 

De baltiska poliserna hade inte informerats om att samarbetet skulle
beröra frågor som till exempel organiserad brottslighet och droger. De
var samtidigt misstänksamma mot att svenskarna skulle behandla dem
som mindre kunniga småsyskon. Men samarbetet fortsatte. Den sven-
ska polisen drog nytta av det reguljära polissamarbetet med sambands-
män – liaisons officers. Sambandsmännen fanns redan på plats och de
hade byggt upp ett förtroende med poliser i de baltiska länderna. Ulf
Bejrum berättar att när man väl fått kontakt med rätt personer löpte
samarbetet bra. 

Ett koncept man arbetar efter är »good policing«. Genom bra polis-
metoder undanröjs möjligheter till korruption samtidigt som de mänsk-
liga rättigheterna stärks. Det syftar också till att bygga upp förtroende
för polismyndigheter hos allmänheten. I detta ingår hur vittnesmål ska
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tas om hand, hur spår säkras och att allt dokumenteras på plats. Sven-
skarna undervisade inte i mänskliga rättigheter, utan detta integrerades
i utbildningarna. Ett exempel som Ulf Bejrum tar upp är utbildning i
förhörsteknik där man diskuterade hur misstänkta bör behandlas: 

– Behandlar man misstänkta på ett gott sätt så samarbetar de. Men
misshandlar man dem för att få ut ett erkännande så nekar de senare i
rätten och då faller bevisningen, förklarar Ulf Bejrum.

En ny generation poliser har rekryterats i alla tre länderna. En mer
professionell och yngre generation har tagit över. Många poliser har
slutat självmant och en del har sagts upp. Även den materiella delen
med fingeravtryckssystem, register, kommunikationscentraler, bilar
och datakunskap har förbättrats.

Ulf Bejrum påpekar dock flera gånger att samarbetet har gynnat
båda parter. Svenska poliser har lärt sig mycket av sina kollegor i de
baltiska länderna. Han nämner två exempel: mordutredningar och
sprängningar. I Litauen var det inte ovanligt att man sprängde varan-
dra. Litauiska tekniker har därför vana och är duktiga på att undersöka
bilar och ta hand om bomber. 

Mord är vanligare i de baltiska länderna än i Sverige och ländernas
utredare har både mer erfarenhet av och större kunskap om att utreda
mord. Ulf Bejrum berättar att mordutredarna de mötte på andra sidan
Östersjön har ett gott »hantverkskunnande«. De läser snabbt av vad det
är för rationalitet bakomettmordoch skaparbragärningsmannaprofiler.

Samarbetet fortsätter nu även utan Sida-finansiering. Ulf får dagligen
samtal där man ber om olika former av samarbete.

– Vi har inte tänkt på det här som ett samarbete som löper över fyra
år och sen är det slut. Vi bygger för framtiden. Vi kommer att fortsätta
vara grannländer. Gränsöverskridande brott som trafficking och droger
kräver samarbete även i framtiden. 

Det är en helt annan poliskår idag än den för åtta år sen när samar-
betet påbörjade. På frågan om poliskårerna i Estland, Lettland och
Litauen håller eu-standard blir Ulf nästan upprörd:

– Jag undrar varför vi hela tiden ska mäta vad de ska ha och göra för
att bli eu-medlemmar? De är mycket bra poliser! Det finns länder inom
eu som har sämre poliskår. Man ska inte lägga dem i lillebrorskatego-

Nästa uppslag:
– Jag känner mig starkare nu än 
när jag kom hit, berättar Reda (till
vänster). Hon och hennes väninna 
har utbildat sig till hårfrisörer på
kvinnofängelset i Panevecys,
Litauen. Aktiviteter och utbildning-
ar under fängelsetiden har varit ett
led i samarbetet mellan kriminal-
vårdsmyndigheter.
Foto: Anders Gunnartz

– Välkommen Ers Majestät, hälsar
Bruzas Remigijus. Drottning Silvia
besökte honom på Lukiskiufängelset
i Litauen där han sitter på livstid
utan möjlighet till nåd. Tack vare
stöd från svenska fångar i KRIS har
han fått en dator och hans cell har
rustats upp.
Foto: Sara Ringström, Aftonbladet
Bild
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rier. Vi spelar alla i samma division och det finns brister hos alla orga-
nisationer. Vi kan alla lära av varandra.

FÖRSTA GÅNGEN BO JOHANSSON på Kriminalvårdsstyrelsens internatio-
nella avdelning besökte ett fängelse i Baltikum var 1992. Situationen för
internerna i Centralfängelset i Riga var fruktansvärd. Lokalerna var
nedslitna och det fanns en otrolig överbeläggning i sovsalarna. Fång-
arna tvingades sova i skift men trots detta räckte inte sovplatserna till.
De sanitära förhållandena var usla. 

En stor del av samarbetet med Sverige gick ut på att förändra attity-
derna hos personalen, behandla fångar mänskligt och värdigt samt för-
bättra relationerna mellan interner och personal: 

– Från de intagnas perspektiv råder en avsevärd skillnad idag. Man
har fått bättre mat, bättre boende och mer hygieniska förhållanden.
Kriminalvården har också en bättre öppenhet mot övriga samhället.
Media, liksom andra än familjen får idag besöka fångar, berättar Bo
Johansson.

En orsak till att attitydförändringar kunde ske så snabbt var, enligt Bo
Johansson, att kriminalvården avmilitariserades. Kriminalvården pla-
cerades under justitiedepartementen tillsammans med de andra rätts-
instanserna som domstolar, åklagare och polis. 

Mellan januari 1998 och 2002 har Sida lagt 14,5 miljoner kronor på
samarbeten inom kriminalvård i de baltiska länderna. »Att ha uppnått
resultat i tre olika länder på fyra år med denna summa pengar är
mycket värt«, skriver Andrew Barclay och Claes Sandgren i den utvär-
dering av samarbetet mellan kriminalvårdsmyndigheterna som de
gjort för Sida. 

Samarbetet mellan kriminalvårdsmyndigheterna utgick från »Nord-
Balt Prison Project« som leddes av Europarådet. Syftet med detta sam-
arbete var att de baltiska länderna skulle uppnå Europarådets principer
för fångvårdsregler. Danmark, Finland och Sverige tilldelades var sitt
samarbetsland. Sveriges land var Litauen. 

Ett problem som utvärderingen påpekade är att kunskapen inte har
spritts vidare till andra fängelser inom landet. Dessutom ifrågasätter
utredarna om förändringarna är hållbara när Sidas stöd avslutas. I cen-
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tralfängelserna sitter fortfarande både farliga fångar och sådana som
väntar på dom. Överbefolkningen på anstalterna och de långa hand-
läggningstiderna är problem som eu kräver att de baltiska länderna
åtgärdar. Men det finns större likheter än skillnader mellan fängelserna
i Sverige och de baltiska länderna, påpekar Bo Johansson.

Samarbetet har varit flexibelt och kunnat ändras när nya problem
uppstått. Till en början ansåg inte de baltiska myndigheterna att droger
var ett problem på anstalterna. Man sa att droger och hiv inte fanns på
deras anstalter. Nu, däremot, är det ett jätteproblem. Det första fallet av
en hiv-positiv fånge upptäcktes i kvinnofängelset i Riga: 

– De ringde nästan i panik och frågade oss vad de skulle göra. Två
dygn senare fanns det en svensk på plats. 

I Alytusfängelset smugglades droger in och man delade på sprutor.
Snabbt utbröt en hiv-epidemi. Minst trehundra fångar smittades innan
fängelseledningen agerade. Anstaltschefen byttes ut och idag arbetar
man med att försöka hålla nere epidemin som svarar för 25 procent av
Litauens hiv/aids-fall. När förfrågan kom satte svenskarna igång kurser
om bland annat narkotikapreparat, hur man letar efter droger och hur
man ser på en person att den är påverkad och behandlingar för miss-
brukare.

Nästa stora utmaning för de baltiska kriminalvårdsanstalterna är att
skapa meningsfulla sysselsättningar för internerna. Förutom avlönat
arbete saknas möjligheter till utbildning och behandling av missbruk. 

Ett bra exempel är kvinnofängelset Ilgusina i Lettland som fick en
tvätteriutrustning från Hinseberg. Detta innebär att hygienen förbätt-
rade i fängelset samtidigt som internerna gavs en sysselsättning och
möjligheter till inkomst. Men det är svårt att hitta meningsfulla syssel-
sättningar för internerna.

Kriminalvårdssystemen i Estland, Lettland och Litauen saknar per-
missionssystem. I Sverige är permissioner ett led i förberedelserna inför
frigivningen. Bo Johansson frågar sig hur en fånge ska kunna förbereda
sig om han eller hon inte själv kan delta i planeringen samt besöka
arbetsgivare och socialen. 

Det litauiska fängelset för kvinnor i Panevezys har i samarbete med
Sagsjön i Göteborg börjat förbereda fångarna för frigivning. Efter en
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rad studiebesök i Göteborg tog fängelset kontakt med sociala institutio-
ner i staden. Fångarna gavs också permissioner för att besöka socialen
i staden.

När kris besökte Alytusfängelset och kvinnofängelset i Panevezys
hade omkring 600 fångar släppts i Alytus och nära hälften av fångarna
i Panevezys. Fångarna hade inte rymt eller suttit av strafftiden utan fått
amnestier. Amnestilagar har använts för att minska överbeläggningen
på anstalterna. 

– Eftersom det är så fullt på fängelserna så har man helt enkelt be-
stämt sig för att släppa ut en viss mängd fångar. Det är ett sätt att tömma
fängelserna men det är inte speciellt verkningsfullt. Fångar som släpps
så här kommer oftast tillbaka, berättar Bo Johansson. 

Han menar att ett bättre sätt att minska överbefolkningen på fängel-
serna är att skapa alternativa former av straff. I Litauen har intresset
väckts för andra bestraffningsformer. 

Problemet är inte att det saknas vilja eller insikt från politikerna för
att öka insatserna för dem som släpps ut. Problemet är att samhället har
många andra grupper som kräver sociala insatser och pengar. Att för-
bättra situationen för frigivna fångar innan man ger pensionärer, gatu-
barn, handikappade och andra utsatta grupper mer går inte. Inte idag.
Men det är ett annat problem som varken kriminalvården, polisen,
åklagarna eller domstolarna kan lösa. 

NÄR STASYS RACKAUKAS, 33 ÅR, rusar fram för att få information om kris
gör han det för att han inte vet vad som kommer att hända efter fäng-
elsetiden. Den 15 augusti 2004 går han ut genom fängelseporten i Aly-
tusfängelset med 30 litas på fickan. Pengarna räcker inte ens till en buss-
biljett hem. För pengarna kommer han att köpa en kopp kaffe, kanske
en öl och något att äta. Men vad ska han göra sen? Utan pengar, bostad
eller arbete? 

48

PETTER BOLME

Petter Bolme är journalist på
Global Reporting.

Han skriver mestadels om 
internationella frågor, ofta med 

inriktning på internationellt 
utvecklingssamarbete.
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FAKTA ·  RÄTTSSAMARBETE
Rättssamarbetet mellan Sverige och Estland, Lettland samt Litauen påbörjades 1991.

Anslagen inom rättsområdet fram till 1998 var 66 miljoner kronor. Polisen och kriminal-

vården stod för merparten av samarbetet. Fram till 1996 handlade största delen av insat-

serna om överföring av utrustning. Fram till 1995 bestod 70 procent av polisens stöd av

begagnade bilar, datorer, kriminalteknisk utrustning m.m. På mitten av 1990-talet ändra-

des inriktningen på samarbetet och efter 1997 har så gott som samtliga insatser handlat

om kunskapsöverföring och utbildningar. 

1996, under dåvarande justitieminister Laila Freivalds, gjordes en översyn av utveck-

lingssamarbetet inom rättsområdet. En utredning tillsattes (SOU 1998:86) som lade grun-

den till det fortsatta stödet. Utredningen förklarade att insatserna måste öka och att de

skulle hållas samman samt ha ett helhetsperspektiv – rättskedjeperspektiv.

Från och med 1998 bygger samarbetet på avtal mellan Justitiedepartementet i Sverige

och motsvarande ministerier i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet har främst

berört: Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagarämbetet, Domstolsverket,

Kriminalvårdsstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Sammanlagt har insatserna mel-

lan 1998 och 2003 varit på drygt 90 miljoner kronor. Flera EU-rapporter nämner att det

svenska samarbetet har spelat en viktig roll för anpassningen inför medlemskapet.

Kriminalvårdens insatser 1998 – 2003 uppgick till 21,5 miljoner kronor. Syftet har varit

att förbättra de mänskliga rättigheterna och situationen i fängelserna. Insatser inom polis-

området var mellan 1999–2001 på 19,6 miljoner kronor, med anslag på ytterligare drygt

tio miljoner för 2002 och 2003. Syftet med samarbetet har varit att arbeta med frågor om

organiserad brottslighet och anpassning inför EU-medlemskap.

Justitiedepartementet har tillsammans med Sida haft övergripande ansvar för utveck-

lingssamarbetet inom rättsområdet. Departementet har stött reformprocessen och EU-

anpassningen i respektive ministerium i Baltikum. Domstolsverket har samarbetat med

justitieministeriet och de nationella domstolsadministrationerna. Samarbetet har omfattat

frågor om mänskliga rättigheter, effektivisering av domstolsprocesserna, etik i rättsskip-

ningen, relationerna till massmedia, domstolsadministration och domstolslokaler. Sedan

1999 har ett samarbete pågått mellan Högsta domstolen och Regeringsrätten i Sverige,

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland och motsvarande domstolar i de baltiska län-

derna. Syftet har varit att fördjupa kunskaperna i främst straffrätt och civilrätt samt om

EG-rätten i nationell rättstillämpning.
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lars truedson

PARTIERNA OCH DEMOKRATIN

Sveriges politiska partier har sedan slutet av 1980-talet stött sina mot-
svarigheter i Baltikum med kontakter, kunskap – och lite kontanter.
Sedan 1995 har de svenska riksdagspartierna fått särskilda anslag från
staten för sådant arbete. Det viktigaste resultatet är enligt många
inblandade alla personliga kontakter som skapats. Samarbetet har
stärkt både de baltiska och svenska politiska partierna.

RIIGIKOGU, DEN ESTNISKA RIKSDAGEN, tronar på Domberget som vakar över
Tallinns gamla stad. I partigruppens lokaler förklarar Tunne Kelam,
ledare för konservativa Fosterlandsunionen, hur viktiga kontakterna
med utländska partier var, ända sedan han 1988 var med och startade
det första nya politiska partiet i Sovjetunionen sedan revolutionen.

»Så fort det blev tillåtet att resa ut åkte jag till Sverige – utan visum, jag
låtsades vara finsk turist. De första jag träffade var Carl Bildt och andra
moderater. Det blev grunden till många kontakter framöver«, säger han.

Tunne Kelam konstaterar att det viktigaste systerpartierna haft att
erbjuda är något enkelt: »I första skedet, före självständigheten, hand-
lade det om mänskliga kontakter. Vi fick hjälp att stödja våra mål och
motverka ryssarnas attacker.«

Vi hinner inte prata så mycket mer innan en klocka ringer och Tunne
Kelam hastar bort för att rösta emot regeringens budget. Hans fru
Mari-Ann Kelam, partiets internationella sekreterare, fyller i att sven-
skarna bidragit med mycket kunskap om hur man klarar sig i eu.

»Dessutom har vi tagit mycket från svenskarna vad gäller den interna

demokrati

Motstående sida:
Måndagsrörelsen till stöd för de
baltiska staternas rätt till själv-
ständighet demonstrerade varje
måndag mellan mars 1990 och sep-
tember 1991. Svenska politiker från
de olika partierna deltog, ofta sida
vid sida med de som grundade de
baltiska partierna. Partisamarbetet
över Östersjön har sedan fortsatt. 
Foto: Scanpix
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demokratin. Gräsrötterna är mer inblandade i besluten i dag. Tidigare
kände de att de bara hade att acceptera besluten och förklara för
andra.« Med ett leende lägger hon till att britter och svenskar dessutom
alltid håller mycket bra föredrag på temat hur man vinner val – men
inte verkar så bra på att göra det själva…

Svenska politiker var tidigt ute med att stödja de spirande självstän-
dighetsrörelserna i Estland, Lettland och Litauen i slutet av 1980-talet.
Måndagsmötena på Norrmalmstorg, som startades av fyra moderater
och folkpartister 1990, blev en viktig och snabbt växande manifestation
av stöd till balternas frigörelse. Peeter Luksep, Sverigeest och en av
grundarna av Måndagsrörelsen, konstaterar att stödet till Baltikum har
betytt mycket för de inblandade svenskarna. »Det som gjort mest
intryck är nog att konkret uppleva den totalitära verklighet som var var-
dag fram till kommunismens fall i Baltikum. Kanske värdesätter vi
demokratin och friheten mer när vi sett hur lätt och brutalt de kunnat
gå förlorade också så nära Sverige och vår egen tid.«

För moderaterna betydde måndagsmötena också ett breddat poli-
tiskt perspektiv i vardagen. »Vi var tidigare ett väldigt ’svenskt’ parti
men fick en injektion av ett internationellt perspektiv i Baltikum«, säger
Peeter Luksep. 

Samarbetet fick större omfattning bland partierna först när riksdagen
1995 införde ett särskilt anslag till partierna för att stödja partiväsenden
i u-länder och länderna i Öst- och Centraleuropa. De baltiska länderna,
framförallt Estland, blev snabbt bland de största mottagarna.

När några av de inblandade på den svenska sidan i dag ser tillbaka
på de nästan 15 årens verksamhet håller de med Tunne Kelam om vad
som varit viktigast. Förra talmannen Birgitta Dahl som, tillsammans
med estniskfödde maken och s-veteranen Enn Kokk, var inblandad i
mycket av socialdemokraternas verksamhet i Baltikum under 1990-talet
konstaterar att personliga kontakter var ovärderliga för de nya politiker
som kom ut från en total isolering. »De visste inte vem de kunde lita på,
då var det nödvändigt att ha några att kunna tala med«, säger hon.

Peeter Luksep instämmer. Han har suttit i både Estlands kongress, ett
slags inofficiellt estniskt parlament före självständigheten, och den
svenska riksdagen för moderaterna. »Kunskaper vi kunnat ge har varit
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till nytta, skänkt utrustning har varit bra. Men det bästa har varit att vi
kunnat ge balterna ett kontaktnät över hela världen. Biståndet har varit
oljan som fått igång dessa kontakter.« 

PARTIBISTÅNDET HAR EN UNIK ställning i svenskt utvecklingssamarbete,
eftersom det står i stort sett fritt från övergripande strategier och sak-
prövning från Sida eller utrikesdepartementet. Det fördelas i förhål-
lande till varje riksdagspartis antal mandat till en organisation som par-
tiet får peka ut. Syftet är att »stärka den demokratiska utvecklingen«,
»särskilt kvinnors deltagande« och »bistå utvecklingen av ett väl funge-
rande partiväsende«.

Biståndet måste gå till ett u-land eller ett land i Öst- och Central-
europa, men varje »partianknuten organisation« avgör till vilka länder
och vilka partier eller andra organisationer i dessa länder som ska få
stöd. Sida, som administrerar stödet, ska bara kontrollera att det redo-
visas på ett korrekt sätt och håller sig inom vida ramar som framförallt
anger att materiella gåvor eller pengar ska undvikas och inte får före-
komma i nära anslutning till val eller för att finansiera valrelaterade
aktiviteter. I praktiken har detta kommit att betyda att pengarna inte får
användas för att köpa till exempel reklamplats eller trycka kampanj-
material, men att utbildning är tillåtet vid alla tidpunkter. 

Peeter Luksep tycker att betoningen på kunskapsöverföring har lett
fel. »Tanken bygger på en felaktig analys. Balterna var ofta bättre utbil-
dade än vi, men hade ingen fax. Jag har själv sett hem som delvis haft
jordgolv, men samtidigt böcker på fyra språk. Och då ville vi ordna kur-
ser istället för att skänka teknisk utrustning.«

Tove Lindén, doktorand vid Södertörns högskola med lång erfaren-
het av Baltikum, konstaterar att i Baltikum lever både befolkning och
organisationer fortfarande från dag till dag. »Svenskarna vill väl, men
många gånger blir det fel. De förstår inte riktigt den svåra verklighet
som balterna lever i. Därför uppstår en konflikt i utvecklingssamarbetet
mellan å ena sidan balter som främst är intresserade av ekonomisk
hjälp och praktiska råd, och å andra sidan svenskar som främst arbetar
med kunskapsöverföring och föreläser om demokrati utifrån ett svenskt
perspektiv.« »Men ibland blir det bra – framförallt om samarbetet

Nästa uppslag:
Att demonstrera på gator och torg
var ovant för många av dem som
engagerade sig i Måndagsrörelsen.
Samtidigt mötte Måndagsrörelsen ett
mycket starkt gensvar.
Foto: Scanpix
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håller på ett tag. Då hinner parterna lära känna varandra och förstå
varandras levnadssituation bättre.«

Partibiståndet är alltså mycket oreglerat, men det är inget stort
anslag. Det blir knappt 35 miljoner kronor om året om partierna kan
distribuera hela beloppen. Det kan jämföras med att Sida beviljar över
800 miljoner kronor per år som bistånd via frivilligorganisationer. Vissa
av de partianknutna organisationerna, framförallt Palmecentret, arbe-
tar även med denna typ av bistånd.

Flera partier har också arbetat med trepartssamarbeten där partier i
de baltiska länderna ingått. När Göran Gunnarsson på centerpartiet till-
frågades om att också hålla i ett samarbete med ett mittenparti i Vit-
ryssland tvekade han först, men insåg sedan att han gärna skulle göra
det i samarbete med några av de letter han lärt känna. Den modellen
har fungerat bra. 

DET RÅDER INGET TVIVEL om att det hänt mycket på kort tid i de baltiska
staterna. Men alltjämt finns många problem kvar. Förtroendet för poli-
tikerna – och kanske ännu mer för politiska partier – var lågt redan från
Sovjettiden. Det är tveksamt om den politiska vardagen i de tre själv-
ständiga länderna har bidragit till att öka förtroendet. Kaja Kaur, som
har kandiderat till estniska riksdagen med stöd av ett kvinnoprojekt dri-
vet av svenska centerpartiet, tycker inte det. 

Målet för projektet hon deltog i var att genom seminarier och utbild-
ning få minst en kvinna att ställa upp i riksdagsvalet. Det blev fyra och
dessutom ett antal kandidater till lokala församlingar. »Men ingen blev
vald förstås. Vi samlade röster för männen i toppen av listorna. Vi hade
stöd från centern och centerkvinnorna, men inte från de egna parti-
erna«, säger Kaja Kaur lite resignerat.

I dag arbetar hon med landsbygdsutveckling i en frivilligorganisation
och vill inte ha mer att göra med partipolitiken. »Jag har lämnat politi-
ken, jag låter männen spela sitt smutsiga spel. Våra politiker behöver
lära sig vad demokrati är«, säger hon. Hon är inte ensam om den synen.
Många anser att öppenheten brister, en liten krets styr mycket, peng-
arna betyder en hel del.

Generellt sett skulle man kunna säga att de tre länderna har en mer
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högerinriktad politik än de nordiska länderna. De har till exempel alla
en så kallad flat tax (»platt skatt«), en enda nivå. Den ligger kring 25
procent, både på inkomst- och företagsbeskattningen. Även när
vänsterpartier haft regeringsmakten har betoningen legat på tillväxt
och reformer snarare än på sociala skyddsnät. Högerinriktningen är
tydligast i Estland.

Partierna och länderna skiljer sig åt, men gemensamt är att parti-
väsendet är i ständig gungning. Sammanslagningar och splittringar har
varit legio i alla tre länderna – och tycks ännu inte ha upphört. Nya par-
tier har dykt upp strax före val och inte sällan fått upp till 25 procent av
rösterna. En orsak är tiden – systemet har ännu inte »satt sig« – en
annan att partierna inte växer fram på ideologisk grund, utan bildas av
politiska entreprenörer. 

Partisplittringen och bristen på tydliga ideologiska skillnader har ska-
pat problem för regeringsbildarna i länderna och skiftena på statsmi-
nisterposterna har varit många. Men det har också, på en annan nivå,
gjort samarbetet knepigt för de svenska partierna. Eftersom partigrun-
darna ofta »högg ett ledigt namn« så ger inte partinamnen alltid ledning
om vilka partier som har vilken ideologi. Det estniska folkpartiet mode-
raterna (Rahvaerakond Mõõdukad) är med i socialistinternationalen
och har ett nära samarbete med svenska socialdemokraterna. Center-
partiet i samma land är däremot ett vänsterparti som vill ha större jäm-
likhet och högre skatter. En rad andra partier har »center-höger«-
program, svåra att skilja från varandra.

Många av partierna har också splittrats under arbetet. Göran Holm-
ström, länge ordförande för kristdemokraternas råd för demokrati och
utveckling, konstaterar att till slut hade partiet så många samarbetspar-
ter i Lettland att man beslöt sig för att bara stödja en allmänborgerlig
stiftelse. »Man kan inte samarbeta med tre delvis konkurrerande par-
tier samtidigt«, säger han.

Partierna har inte vunnit röster på sin ideologi och sina partipro-
gram, utan på att ha starka personligheter i ledningen. Partierna är små,
även de ledande har bara några tusen medlemmar, och medlemsinfly-
tandet kan vara begränsat i många sammanhang. 

»Jag har använt fruktansvärt mycket tid på att predika det för oss
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självklara att det inte räcker med en ledare som gör sig bra i medierna
och en skicklig kampanj. Om man ska klara sig i längden behövs också
en organisation med mycket folk och en strategi för att företräda dem.
Det var inte självklart i början«, säger Enn Kokk, som avslutade en när-
mast livslång tjänst på det socialdemokratiska partikansliet med ett
decennium som baltisk och nordisk sekreterare med ansvar för parti-
samverkan i detta område.

DET ÄR OVANLIGT MED baltiska politiker som driver valkampanj genom
flygbladsutdelning och samtal med väljare på arbetsplatserna. Istället
handlar det mycket om medier, både på redaktionell plats och på köpt
utrymme. Det här kostar. Det finns små partistöd i länderna, men de
räcker inte till för valrörelserna. Pengabristen löses både på tillåtna och
mer ljusskygga sätt. Kandidater använder privata pengar, insamlingar
ger en del och på amerikanskt manér sponsrar företag partier. Det gäl-
ler även vänsterpartier och inte sällan får flera partier pengar från
samma företag. De köper inte specifika fördelar, utan ser det av allt att
döma mer som något slags försäkringspremie.

En rad partier har också drabbats av korruptionsskandaler, både för
att kandidater finansierat sina kampanjer på olämpligt sätt och för att
enskilda politiker skott sig rent privat på sin position. Det tydligaste
exemplet är kanske Litauens president Rolandas Paksas som (i början
av 2004) hotas av riksrätt, anklagad för att ha haft allt för nära kontak-
ter med rysk maffia.

Mõõdukad i Estland har – utan alla jämförelser i övrigt – också i vissa
tidningsrubriker anklagats för att vara allt för influerat av svensk social-
demokrati efter stora stödprojekt. Andres Mandre från Mõõdukad
anser dock snarare att Palmecentret för snabbt, så fort partiet kunde ta
de första stegen självt, drog in stödet. Göran Holmström hos kristdemo-
kraterna har sett tecken på bidragsberoende hos vissa samarbetspartier.
»Vi kanske skulle varit mer eftertänksamma när vi byggde upp projek-
ten och arbetat mer med delfinansiering och liknande«, säger han.

Den största svårigheten har enligt både Pär Lönegård, tidigare på
Palmecentret, och Peeter Luksep varit att passa ihop det svenskarna
kan erbjuda med det balterna har behov av. Det har krävt en helt del
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ödmjukhet och kunskap om varandras situation för att göra en korrekt
analys – och sedan gäller det att få det att fungera med en ganska stel
administrativ planering med årliga ansökningsomgångar.

Mari-Ann Kelam från estniska fosterlandsunionen berättar att det
hänt då och då att moderaterna hört av sig i slutet av året och velat pla-
nera något snabbt för att de haft pengar över i anslaget. »Det kan vara
svårt eftersom det kräver att folk även på den här sidan ska avsätta tid«,
säger hon.

Alla inblandade ser positivt på utfallet av projekten. De baltiska par-
tierna har stärkts och det nära samarbetet mellan dem som drivit pro-
jekten på ömse sidor har varit positivt. Men frågan är om partibiståndet
till Baltikum har uppfyllt syftet att stärka »partiväsendet« i mottagarlän-
derna. Man kan direkt konstatera att alla tre länderna fortfarande har
svaga partiväsenden, med upprepade splittringar och föga stabilitet.

I den utvärdering av partibiståndet som statsvetare i Uppsala gjort
pekar man på skillnaden mellan att partier stöder sina systerpartier och
ett mer allmänt stöd till demokratisering och stärkt partiväsende.
Utvärderarna misstänker »att en betydande del av stödet istället för att
användas primärt för demokratiuppbyggnad används för att bidra till
elektorala framgångar för enstaka partier i länder vilka redan är eta-
blerade demokratier.« 

De baltiska staterna har trots sina problem ganska länge kunnat räk-
nas till de etablerade demokratierna. Men, invänder partierna, peng-
arna har hela tiden varit tänkta att användas för stöd till systerpartier.
Och det har, det visar också utvärderingarna, oftast lyckats bra. Att
stärka delarna stärker på sikt också systemet. Nej, inte alltid, blir
invändningen – att stärka småpartier som annars inte skulle överleva
ökar partisplittringen.

Någonstans där står debatten i dag.

LARS TRUEDSON

Lars Truedson är frilansjournalist.
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david isaksson

VISST BLEV LIEPAJA RENARE!

Hoten mot miljön var en av de frågor som samlade människor i de bal-
tiska staterna i kampen för frigörelse och oberoende. Många av dem
som då var aktiva i miljörörelsen fick sedan ledande roller i sina länder.
Efter frigörelsen blev miljön ett av de viktigaste områdena för samar-
betet mellan Sverige och de självständiga staterna.

NERE VID KANALEN STÅR några äldre män och fiskar. För ett ögonblick lät-
tar regnmolnen och solen tittar fram. En pappa med färgglad barnvagn
är på väg över bron som korsar kanalen. En regnbåge tar form bortom
de slitna hyreshusen.

I den lettiska staden Liepaja är Östersjön ständigt närvarande. Lie-
paja, med knappt 100 000 invånare, ligger vackert utsträckt längs den
långa sandstranden. Den södra delen av staen är som en halvö, på insi-
dan skild från land av en grund lagun. På den norra sidan breder ett jät-
telikt område ut sig som tidigare var en sovjetisk militärbas. Under Sov-
jettiden fick ingen röra sig på stranden som var ett militärt område. Idag
kan Liepajaborna fritt sila sanden mellan tårna.

Under det planekonomiska systemet fanns inga incitament för att
hushålla med resurserna. Vatten och energi var i det närmaste gratis,
däremot var det så gott som omöjligt att få tag på ett kylskåp. Det bästa
sättet att sommartid kyla sin öl blev därför att lägga den under en kran
där det kalla vattnet fick rinna. Konsekvensen blev ett enormt slöseri
och en vattenförbrukning nästan dubbelt så hög som den i Sverige. 

På den tiden fanns endast en mycket begränsad rening av stadens

miljö

Motstående sida:
Från sovjetisk storskalighet då ingen
brydde sig om miljökonsekvenser till
dagens modell där användarna
betalar för det de smutsar ner. 
Miljöfrågorna är ett av de områden 
där utvecklingen gått snabbast i de
baltiska staterna.
Foto: Mats Widén
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utsläpp. Det mesta av avloppsvattnet rann rakt ut i Östersjön. Likadant
var det i flera av de andra stora städerna i de baltiska länderna. Idag är
situationen en annan. I Liepaja, liksom i Klaipeda, Kaunas, Haapsalu,
Daugavpils, Riga och andra städer renas avloppsvattnet. Mycket har
hänt på de sex år som gått sedan jag var här senast.

ÖSTERSJÖN HAR EN CENTRAL plats i många människors liv. Östersjön är
också en unik havsmiljö. En orsak är den låga salthalten. Antalet arter
är få. De som finns har alla anpassat sig från antingen en söt- eller salt-
vattensmiljö för att leva i det bräckta vattnet. Östersjön är ett grunt hav.
Det genomsnittliga djupet är 60 meter, medan djupet vid de två utsläp-
pen Stora Bält och Öresund inte någonstans är mer än 22 meter, vilket
gör Östersjön till ett nästan helt tillslutet hav. Medan allt vatten i Katte-
gatt byts ut på några månader tar det mellan 25 och 50 år för Östersjöns
vatten att förnyas i sin helhet. Detta innebär att skadliga ämnen finns
kvar under en mycket lång tid. Samtidigt lever närmare 80 miljoner
människor runt Östersjön. Sjötrafiken är intensiv och under många
decennier utsattes Östersjön för okontrollerade utsläpp från städer,
industrier och jordbruk. 

Redan i mitten av 1950-talet började man uppmärksamma vad som
höll på att hända med miljön. Studier visade hur salthalten sjönk och
hur delar av växt- och djurlivet slogs ut från Östersjöns bottnar i takt
med att syrehalten blev allt lägre. Om inget gjordes skulle Östersjön
snart vara ett dött hav.

Men det fanns också positiva krafter. En sådan var det samarbete
mellan länderna runt Östersjön som trots det kalla kriget ändå vuxit
fram. 1974 anslöt sig Östersjöstaterna till Helsingforskonventionen som
upprättats till skydd för Östersjöns marina miljö av Helsingforskom-
missionen (helcom). Redan då antogs ett antal rekommendationer för
hur miljön skulle skyddas. Det var detta arbete man kunde bygga
vidare på när planerna för Östersjöns rening drogs upp tillsammans
med de nu självständiga staterna. 

1990, strax före självständigheten, genomfördes en regeringschefs-
konferens i Ronneby med syfte att göra något åt miljöproblemen.
Resultatet blev åtgärdsprogrammet Baltic Sea Joint Comprehensive

miljö_kap07.qxp  04-03-24  09:38  Sida 62



63

Environmental Action Programe – Åtgärdsprogrammet för Östersjön.
1992 antogs programmet som innehåller en långsiktig plan över åtgär-
der som bör genomföras under 20 års tid. I samband med detta identi-
fierades 132 viktiga föroreningskällor, så kallade Hot Spots.

Under 70- och 80-talen hade stora resurser lagts på att rena utsläppen
från de svenska städerna. Därför blev det också naturligt att Sverige
engagerade sig i arbetet med att rena utsläppen från Polen och de bal-
tiska staterna. Ansvaret hamnade på Naturvårdsverket där Lars Eklund
arbetade:

– Miljömedvetandet var redan i början av 90-talet stort i de baltiska
staterna och tack vare helcom fanns ett fungerande samarbete som vi
kunde bygga vidare på. Det internationella miljöarbetet var också ett av
de första områden där de nu självständiga staterna agerade under eget
namn. Därför fick miljöfrågorna redan från början ett starkt politiskt
stöd, konstaterar Lars Eklund.

Den svenska regeringen beslutade i mitten av 1990-talet, efter förslag
från Naturvårdsverket, att ge stöd till byggandet av tre reningsverk, ett
i vardera land: Haapsalu (Estland), Liepaja (Lettland) och Klaipeda
(Litauen). Projekten genomfördes i nära samarbete med Världsbanken.

– Modellen för stödet var oprövad. Det fanns erfarenheter av att
arbeta i u-land, men ingen visste hur man skulle genomföra denna typ
av projekt i länder som befann sig i övergången mellan plan- och mark-
nadsekonomi, fortsätter Lars Eklund som efter en tid värvades till den
dåvarande biståndsmyndigheten bits, som fått regeringens uppdrag att
ansvara för avtal och uppföljning av projektens genomförande.

När de första vatten- och avloppsprojekten (va) diskuterades fanns
det många i både Sverige och de baltiska staterna som enbart såg dem
som byggprojekt. Det stod dock ganska snabbt klart att en förutsättning
för att verksamheten skulle fungera på lång sikt var att de lokala va-
bolagen reformerades och kundorienterades. För detta krävdes ett
affärsmässigt tänkande, ökad service och en modell där var och en
betalade den verkliga kostnaden för det de faktiskt konsumerade. Fram
till dess hade va-bolagen varit en del av den kommunala förvaltningen
med otillräcklig finansiering och bristande organisation. Målet blev att
etablera separata, kommunalt ägda bolag med eget resultatansvar.

Nästa uppslag:
I Liepaja är Östersjön ständigt när-
varande. Från den del av anlägg-
ningen som ligger närmaste havet är
det bara 28 meter till vattnet.
Foto: Mats Widén
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– Att användarna skulle betala fullt ut för tjänsterna och att vatten-
mätare installerades var den största förändringen. Den fick också snabb
återverkan på konsumtionen som sjönk från 300–400 liter per person
och dygn till i vissa fall så lite som 70 liter, fortsätter Lars Eklund.

Man hade trott att konsumtionen skulle sjunka till en nivå ungefär
som i Sverige, kring 150–200 liter, men den blev alltså betydligt lägre.
Detta skapade i sin tur bland annat problem i dricksvattennätet där
vattnet stod stilla för lång tid och hygieniska problem uppstod. De nya
va-bolagens driftsekonomi byggde också på vissa kalkylerade försälj-
ningsintäkter. Nu blev dessa betydligt längre än vad man trott. I senare
projekt har man dock bättre kunnat förutse den dramatiska effekten
som reformerna förde med sig. 

– Ändå är det fortfarande svårt att få våra lokala samarbetspartners
att tro att utvecklingen i deras stad skall följa samma mönster. Har man
levt i ett sovjetsystem där ökad produktion alltid belönades och incita-
ment för att spara saknades är det svårt att tänka om. Därför krävdes
det ofta ett omfattande övertalningsarbete för att få förståelse för ett
annat synsätt – och det tog tid, fortsätter Lars Eklund.

Förhandlingarna var många gånger hårda och kulturkrockarna
många. Men idag är nog de flesta beredda att acceptera det nya syn-
sättet. Utan detta hade knappast va-bolagen i de baltiska staterna klarat
av att stå på egna ben när stödet upphörde.

FÄRGEN PÅ RENINGSVERKETS BASSÄNGER flyter samman med havet och
horisonten. Det är bara de lysande, colgateblå rören och det pistage-
gröna räcket som bryter av. En bit bort ligger en plats där ett stort antal
människor avrättades av tyskarna under andra världskriget. Historien
är aldrig långt borta i Baltikum.

I Liepaja fanns vid tiden för frigörelsen ett halvfärdigt reningsverk
som delvis kunde rekonstrueras. Totalt investerades 149 miljoner kro-
nor inom projektet. I detta ingick även förbättringar av avlopps- och
vattenledningar liksom förbättring av va-bolagets organisation. De 49
miljoner kronor som Sverige genom Sida bidrog med i form av ett
gåvostöd användes för avloppsreningsverket och för de stödinsatser
som behövdes för att va-bolagets organisation skulle kunna utvecklas.

miljö_kap07.qxp  04-03-24  09:39  Sida 66



67

– 1998, när reningsverket invigdes av Anna Lindh, var det lika kallt
som idag, konstaterar Maris Zviedris som är chef för reningsverket allt-
medan han går runt och visar anläggningen.

JEKATERINA LUNINA SITTER FRAMFÖR datorskärmarna i reningsverkets
kontrollrum. Ritningen över anläggningen upptar nästan en hel vägg.
Den är vacker, stilren som ett grafiskt blad. Jekaterina talar helst ryska,
hon är 59 år, sedan trettio år en av arbetarna på va-bolaget. Hon är en
vänlig, lite blyg, leende människa som utstrålar värme och genuint
engagemang i det hon gör.

– Jämfört med när jag började här har mycket hänt. Ventiler och kra-
nar skulle sättas på och stängas av för hand, manuellt. Idag måste vi lära
oss datorer om vi ska kunna arbeta här, men det är inte alltid lätt för
den som är äldre att anpassa sig, konstaterar hon.

Det är en lång resa Jekaterina Lunina gjort, från sovjettidens stor-
hetstänkande till ett litet och självständigt Lettland på väg att bli med-
lem i eu. Det är inte utan att också miljötänkandet gjort samma resa.
Jekaterina verkar ändå rätt nöjd. Hon har haft ett bra liv, tycker hon
själv. Även om lönen på motsvarande 1 500 kronor i månaden efter
skatt inte är mycket att skryta med så gillar hon jobbet. Och hon gillar
utvecklingen. Sovjettiden saknar hon inte.

– Idag är vi mycket mer en del av Europa och det tycker jag är bra!
Snart går Jekaterina Lunina i pension. Jag frågar om hon har något

speciellt minne från de många årens arbete. Jekaterina funderar, kom-
mer inte på något. Det blir tyst, hon funderar vidare, men när vi pratar
på kommer en händelse – kanske omedvetet – fram.

– En gång besökte jag Norrköping och dess reningsverk. Det var
imponerande hur saker fungerade där. Vi blev väl mottagna och vi
gjorde också saker tillsammans på kvällarna.

Att föra samman reningsverk i Sverige med sina baltiska motsvarig-
heter genom så kallad twinning var en viktig del av samarbetet. Tanken
var att föra över kunskap och erfarenheter, i Liepajas fall genom kon-
takter med Norrköping.

Det var dock ingen lätt process. I Liepaja kunde man inte förstå hur
Norrköping ställde upp, till synes utan att försöka få ut något »bak-
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vägen«. Man var under lång tid övertygad om att det fanns baktankar
och det påverkade relationen.

– Det tog lång tid innan vi förstod att de faktiskt inte var här för peng-
arnas skull, konstaterar Maris Zviedris.

I början trodde Sida och Världsbanken, som var drivande bakom
twinning-tanken, att de svenska va-bolagen skulle kunna ta ett ansvar
för hela reformpaketet, men det visade sig inte alltid fungera, utan det
behövdes ytterligare stöd från finansiärer och experter. De svenska va-
bolagen var också själva mitt i en förändringsprocess med minskade
resurser som följd och hade många gånger begränsad erfarenhet av att
leda ett reformarbete av den här typen. Twinningen kompletterades
därför efter en tid med konsulter som arbetade med organisationsut-
veckling och finansiella system.

Twinningsamarbetet mellan Liepaja och Norrköping pågick mellan
1995 och 1999. Även om det nu är avslutat fortsätter Liepajas kontakter
med Sverige, både med leverantörer och med några av dem som ingick
i twinningen på den svenska sidan. Nu är det Liepaja som har möjlig-
het att föra vidare kunskap och erfarenhet. Några dagar tidigare har
reningsverket haft besök av folk som arbetar med vattenreningsfrågor
i Rumänien. För Maris Zviedris är det lite som om cirkeln slutits.

– Det var mycket som kändes bekant. De ställde ungefär samma frå-
gor som vi gjorde kring 1995 om avgiftshöjningar och annat. Så visst
skulle vi kunna fungera som deras twinningpartner!

1997 INBJÖD LIEPAJA UDENS tillsammans med stadens bibliotek för första
gången barn och ungdomar att delta i en kunskaps- och teckningstäv-
ling. En typisk fråga var: »Hur fungerar en vattenkran?« En annan:
»Hur många världshav finns det och vad heter de?« 

Tävlingen den gången vanns av Evija Belicka som var tretton år.
– Jag har alltid varit intresserad av hur folk lever i andra länder. I sko-

lan fick vi en gång skriva om Östersjön. Det gjorde att jag började läsa
i olika böcker för att lära mig mer, berättade Evija när jag träffade
henne samma år.

Som så många andra barn i Liepaja hade hon då och då fått höra att
de inte skulle bada i havet eftersom vattnet var så smutsigt:
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– Mycket kommer utifrån, men vi som bor här är också medskyldiga.
Vårt avloppsvatten rinner ut i havet och vi smutsar ner luften.

Nu är tävlingen inne på sitt sjunde år och intresset för att vara med
är fortfarande stort. Ilga Erba har varit ansvarig för projektet sedan star-
ten. Numera delar hon sin tid mellan va-bolaget och jobbet som mark-
nadsförare på Liepajas vackra teater. 1997 sa Ilga Erba:

– En av de viktigaste sakerna med tävlingarna är att nå föräldrarna.
Vi skapar en medvetenhet om behovet av att spara vatten och många
människor har också förstått hur vårt sätt att leva påverkar Östersjön.

Sex år senare tycker hon att man lyckats ganska bra med den mål-
sättningen. Medvetenheten är högre. Dessutom har havet utanför sta-
den blivit renare. Barnen i Liepaja behöver inte längre fundera på om
de ska våga bada eller inte. 

– Kunskapsnivån bland barnen är högre idag än när vi började. Det
kan vi bland annat se genom att svaren blir bättre och bättre på de frå-
gesporter vi har.

Ilga tar fram en bunt teckningar och visar. Bilderna är färgstarka. Där
finns mystiska science-fictionmotiv, vackra fiskar och så beskrivningar
av vad som händer med havet om utsläppen inte renas.

Teckningstävlingarna lär nog pågå många år till.

PÅ VA-BOLAGETS PROJEKTKONTOR ARBETAR Sandra Dejus med planerna
inför nya investeringar. Bakom henne står tunga pärmar. Där trängs
nya eu-direktiv med upphandlingsdokument och projektrapporter.
Liepaja Udens har precis avslutat sitt första projekt som finansierats
genom eu:s Phare-program. Nu har man ansökt om medel för projekt
tänkta att genomföras åren 2005–2008.

– De senaste åren har vi lagt mycket tid på att lära oss eu-direktiven.
eu:s regler är väl egentligen inte mer byråkratiska än något annat, men
det är otroligt mycket papper som krävs. Samtidigt är eu-medlemskap
ett bra sätt att förbättra situationen här, konstaterar Sandra Dejus som
inte verkar särskilt bekymrad. Har man levt under Sovjetsystemet är
det kanske inte så svårt att handskas med eu:s dokumentmassor.

De första åren efter frigörelsen var svåra för Liepaja. Många tunga
industrier försvann och arbetslösheten sköt i höjden. Paradoxalt nog så

Nästa uppslag:
En kubikmeter eller en liter? 
Priset är detsamma. Sandra Deus
arbetar nu vidare med nya projekt.
Foto: Mats Widén

Mitt starkaste minne? 
Kanske när vi spelade bowling 
med kollegorna i Norrköping,
säger Jekaterina Luninas.
Foto: Mats Widén

Starka bilder från engagerade barn.
En av många teckningar i de
tävlingar som ordnats i Liepaja.
Foto: Victor Brott/Global Reporting
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innebar detta samtidigt att miljön blev bättre, eftersom många av de
största miljöförstörarna försvann. Nu hoppas Sandra att det värsta är
över. Nya investeringar har gjorts i metallindustrin och en småskalig
textilindustri har vuxit fram. Bland annat tillverkas numera flärdfulla
damunderkläder i Liepaja. Men det nya näringslivet måste självt bära
sina miljökostnader. Att smutsa ned är inte gratis.

Vattnet är inte heller längre gratis. Hösten 2003 kostar en kubikmeter
(1 000 liter) vatten 46 centimes, ungefär sex kronor. Det innebär att hus-
hållen idag betalar ungefär 2,5 procent av sin inkomst för vatten och
avlopp vilket är under den gräns på 4 procent som Världsbanken satt
upp för vad som är rimligt att ett hushåll maximalt ska betala.

– I sig är det inget större belopp, men tillsammans med hyra, varm-
vatten och uppvärmning blir det en hel del, fortsätter Sandra Dejus.

Till sin hjälp har hon och de andra på Liepaja Udens en kub i plexi-
glas som rymmer tusen liter vatten. Bredvid den ställer Sandra en flaska
mineralvatten på 1,5 liter. Priset är detsamma, ungefär sex kronor. 

– Man måste repetera, ständigt återkomma och berätta vad som hän-
der med vattnet och miljön. Och varför det kostar som det gör. Alltid
är det någon som är ny, som inte känner till vad vi gör, säger hon.

MILJÖRÖRELSEN I DE BALTISKA länderna spelade en viktig roll för fri-
görelsen. Samtidigt ansågs miljöfrågor som något ganska »ofarligt«.
Miljön var ett av de områden där det gick att diskutera relativt fritt och
därför blev det naturligt att folk utnyttjade möjligheten att organisera
sig i olika naturföreningar. Dessutom hade man ett stöd från Gorbatjov
som insett att Sovjetunionens miljöproblem var en tickande bomb.

Under de sista åren av sovjetstyre stod Indulis Emsis på barrikaderna
och kämpade för en bättre miljö. Han var en av grundarna av det let-
tiska miljöpartiet som bildades 1988 och därmed blev det andra fria
partiet i landet. Under tio år var han därefter Lettlands miljöminister.
Trots att landet bytte regeringen vid ett tiotal tillfällen satt han envist
kvar. Strax efter att denna intervju gjorts tar han på nytt steget in i rege-
ringen. Den här gången som premiärminister.

– När vi under de sista åren före självständigheten såg de många van-
sinniga förslagen på miljöområdet kunde vi se att de så gott som alltid
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kom från Moskva. De lokala politikerna var inte ansvariga. En logisk
slutsats blev därför att vi skulle få en bättre miljöpolitik om Lettland
kunde återfå sitt självstyre, konstaterar Indulis Emsis.

Till det som upprörde många i Lettland var planerna på att bygga
fler kraftverk i Daugava-floden. En annan fråga som ledde till protester
var planerna på att anlägga en jättelik terminal för import och export
av kemiska produkter i hamnstaden Ventspils. I Estland var det pla-
nerna på att bryta oljeskiffer i en naturkänslig del av landet som fick
folk att protestera.

– Människor här förstod nog att man skulle skydda naturen, men
något miljömedvetande fanns knappast, det var något helt nytt. Den
svenska kunskapen och erfarenheten var därför mycket viktig för oss.

Till det viktigaste som skedde, menar Emsis, var det samarbete som
etablerades mellan miljöförvaltningar, reningsverk och andra aktörer i
de båda länderna. Men den första tiden efter självständigheten fick
Lettland också många förslag från företag som mot betalning ville
dumpa giftigt avfall i landet. 

– Då var pengar viktiga för oss och det fanns en frestelse i att anta
dessa erbjudanden. Flera av mina regeringskollegor då såg detta som
ett bra idé och jag tvingades flera gånger ta en hård fight mot dem. Här
hade jag mycket god hjälp av mina kollegor från Sverige. Vi har senare
kunnat lämna råd när liknande problem dykt upp i andra länder, bland
annat i Georgien.

Idag är kampen för en bättre miljö inte lika självklar som under frigör-
elsen. Andra frågor har de senaste åren hamnat i fokus. Trots detta
tycker Emsis att det varit relativt lätt att få regeringskollegorna att lyssna.
I parlamentet har det oftast rått en slags konsensus kring miljöfrågorna. 

– 1993 genomdrev vi en lag om miljöskatter trots hård kritik. I det
arbetet hade vi stort stöd från många enskilda organisationer. När
parlamentsledamöterna kom ut efter en stormig debatt möttes de av
folk med blommor. Det var nog första gången folk kom med blommor
till dem och inte bara kritik.

För Lettland kommer det att ta lång tid innan alla miljöproblem är
lösta. Enligt övergångsreglerna har man fram till 2015 på sig att nå upp
till eu:s standard när det gäller vatten och avlopp. Indulis Emsis tror
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dock att medlemskapet i eu är positivt för miljöfrågorna som nu kan
komma än mer i fokus genom unionens gemensamma lagstiftning.

– Lettland är ett av de nya medlemsländer som är bäst på miljön och
denna kunskap kan vi föra vidare in i eu.

HAR DÅ ÖSTERSJÖN BLIVIT renare under de nästan femton år som gått
sedan miljöarbetet inleddes? Fram till år 2003 hade utsläppen från ett 50-
tal av totalt 132 Hot Spots åtgärdats. En stor del av detta arbete har skett
med stöd från Sida. Totalt har länderna fram till år 2003 minskat utsläp-
pen av syrekonsumerande ämnen med 60 procent. Alla länder har min-
skat sina forsforutsläpp med minst 50 procent, med undantag för Polen
som hamnar precis under gränsen. Inget av Östersjöländerna har dock
lyckats halvera utsläppen av kväve fram till 2002, som det var tänkt.
Framför allt är det på jordbrukssidan som mer behöver göras och det är
betydligt svårare än att bygga reningsverk, eftersom utsläppskällorna
inte är lika lätta att åtgärda. För att förbättra Östersjöns ekologi krävs
fortsatt stora insatser under en lång tid. Två av de största utsläppskällorna
återstår dessutom fortfarande att rena: Kaliningrad och framför allt St.
Petersburg. När det sydvästra reningsverket i St. Petersburg blir klart
kommer det att få påvisbara positiva effekter på miljön i Finska Viken.

När man granskar vad som åstadkommits så här långt är det viktigt
att också se till vad som skulle ha kunnat hända om sovjetsystemet levt
vidare fram till idag, menar Lars Eklund på Sida:

– Vad hade hänt om oljeskifferbrytningen fortsatt som tidigare i Est-
land? Om städer som Kaunas och Kaliningrad fortsatt släppa ut ett helt
orenat avloppsvatten i Östersjön, eller om de stora miljöförstörande
industrierna forsatt sin verksamhet? Resultatet hade kunnat bli så kata-
strofalt att man knappast ens vill tänka på det! 
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DAVID ISAKSSON

David Isaksson är journalist på 
Global Reporting. Han har sedan

1997 skildrat de svenska insatserna
för att förbättra Östersjöns miljö.
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FAKTA ·  MILJÖ
Miljön har varit ett av huvudområdena för det svenska samarbetet med de baltiska sta-

terna. Sammanlagt uppgår insatserna genom Sida och Sidas föregångare BITS mellan

1989 och 2003 till mellan 800 och 850 MSEK. Drygt hälften av dessa medel har gått till

investeringar och reformer i vatten- och avloppsprojekt i större tätorter. De projekt Sida

stött har direkt berört och skapat miljöförbättringar för ungefär två miljoner människor. 

Ett annat viktigt område har varit insatser för effektivare energianvändning, särskilt

inom fjärrvärme. Vid sidan om den investeringsinriktade verksamheten har myndighets-

samarbete utgjort en viktig del av det svenska stödet. Miljön är ett av de områden inom

EU där det finns en omfattande gemensam politik. Att stärka de baltiska ländernas miljö-

arbete har därför varit en viktig del i förberedelserna inför ett kommande EU-medlem-

skap.

Myndighetssamarbetet har under de sista åren före EU-inträdet svarat för stor del av

Sida ÖST:s insatser inom miljö- och energiområdet. En viktig del av detta har Natur-

vårdsverket svarat för, dels genom egna projekt, dels som ett paraply för insatser vilka

genomförs av andra myndigheter. Tyngdpunkten inom Naturvårdsverkets insatser i Balti-

kum har varit anpassningen till EU:s regelverk för kandidatländer samt ett program för

gränsöverskridande floder och sjöar som även inbegriper Ryssland och Vitryssland.

Förutom Naturvårdsverket har Strålskyddsinstitutet (SSI) och Sveriges Lantbruksuni-

versitet (SLU) varit viktiga samarbetspartner. Ett annat område där Sverige engagerat sig

långsiktigt är på kemikaliesidan. Där har den svenska kemikalieinspektionen ett omfat-

tande samarbete med sina baltiska motsvarigheter. Det har också gjorts helt andra typer

av insatser. Ett exempel är arbetet med att samla in kunskap om arter och biotoper i län-

dernas fågel- och våtmarker, för att därigenom kunna avgöra vilka områden som är sär-

skilt viktiga att skydda.

Genom åren har också flera svenska enskilda organisationer varit engagerade i miljö-

arbetet. Till dessa hör Naturskyddsföreningen (SNF) och Världsnaturfonden (WWF).
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anna thor

SERVITRISDRÖMMAR OCH BILLÄNGTAN

Stegen klampar i korridoren och stämbanden är igång med rop och
skratt. På dessa golv går flickor med servitrisdrömmar, pojkar med bil-
längtan, halvvuxna barnhemsbarn, och lärare som tvingas vara psyko-
loger. Här går barn som undrar, småflickor som längtar, och tonåringar
som precis har börjat drömma. 

Och vissa som redan slutat.
Klockan ringer, och ungdomarna strömmar återigen ut i korridoren

och delar in sig i sina vanliga gäng.Utomhus, i vimlet av rakade huvu-
den skickas cigaretter runt medan ord utväxlas. Stöddiga blickar och
höga hakor riktas åt alla håll medan röken dras in och puffas ut, men
när de tror att ingen ser dem slappnar de av. Då kan de vara sig själva.

När det sista blosset är rökt skyndar killarna in till klassrummet.
Med dåliga ekonomiska förutsättningar som vardagsmat skapas nya

sociala problem i en vardag redan fylld av svårigheter. När dessa unga
killar och tjejer ställs inför problem hemma, påverkas ofta deras sko-
larbete på ett negativt sätt, och de hamnar efter. Sina sista grundskoleår
har de ibland chansen att få tillbringa på en så kallad ungdomsskola,
där lärarna går långsammare fram i undervisningen.

I Kedainiai, en liten stad i mitten av Litauen, finns en ungdomsskola
med plats för hundra elever. Statistiken säger att en tredjedel av dessa är
dömda för något slags brott, många kommer från familjer med ekono-
miska problem och många har bara en förälder. Vissa försöker göra det
bästa av situationen, medan andra knappt gör vad som är nödvändigt.

Bland ungdomsskolans nittioen elever är bara ett tiotal flickor. Två

ungdomar i litauen

Motstående sida:
Ovisshet och förhoppningar. 
Efter lektionen ägnar sig en av
eleverna på Kedainiais ungdoms-
skola åt tankar om framtiden.
Foto: Anna Thor
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av de äldre tjejerna, Renata och Neringa, säger att pojkarna inte stör
dem. De har gått i skolan i tre respektive fyra år, och upptäckt att det är
mycket lättare att studera här eftersom undervisningen går lite lång-
sammare fram. Man får inte lika många läxor, och uppmärksamheten
från lärarna är större.

Renata säger att hon skulle vilja läsa lite mer när hon har slutat på
ungdomsskolan. Blicken har nu fastnat på skolbänken där hennes hän-
der vilar och hon pratar på i ett lugnt tempo. »Jag skulle vilja bli servi-
tris i en bar,« säger hon lugnt. »Det är nog roligare att arbeta i en bar än
på en restaurang.« Neringa nickar och håller med. 

Renata delar en tvårumslägenhet med sin familj som består av föräl-
drar och en elvaårig syster. Hon berättar om hur besvärligt det är att
inte ha sitt eget rum, om problemet att aldrig kunna vara ostörd i hem-
met när man som mest behöver vara ifred. Hon ler suckande när hon
håller med om att nöjesutbudet i staden är alldeles för dåligt. Hon läng-
tar efter nattklubbar, biografer, konserter och neonljus. Med huvudet
lutat i handen och blicken riktad mot den gamla katedern berättar hon
om det underhållningsfattiga livet i en småstad som denna.

Den andra flickan, Neringa, har precis lämnat hemmet för att bo med
sin pojkvän. Hennes förra bostad var alldeles för trång, och hon verkar
lättad över att ha flyttat från sina föräldrar, systrar och deras familjer.

Tillsammans var de tolv personer som delade en tvårummare. Nu
sitter hon i skolbänken med armar och ben i kors och funderar.

»Jag ska åka till Spanien när jag är klar med skolan« säger Neringa
allvarligt utan att titta upp. »Min pojkvän ska åka först, och jag kommer
efter när jag har slutat skolan.« Neringa berättar att hon kommer att
jobba som servitris eller bartender, men hennes ansikte rörs inte till en
enda förväntansfull min när hon talar om sina planer. Kanske ser hon
på dem som tomma drömmar.

FÖR ETT ÅR SEDAN, när Vladimiras var 15, flyttade hans mamma till
Tyskland för att arbeta som servitris. Hon hade insett att hon inte kunde
få något arbete i hemlandet. I tio månader bodde Vladimiras själv i
mammans hus, men för en månad sedan såldes det och han flyttade in
i en lägenhet tillsammans med sin kompis Samiras.
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Inne i deras tvårummare ser det ganska nystädat ut. Vardagsrummet
är av hyfsad storlek och det tillhörande möblemanget utgörs av nöd-
vändigheterna: tv, soffor, bord och ett Nintendo. Det lilla köket har
varken kylskåp, diskho eller spis, men två lösa kokplattor finns att tillgå.
Kökets rinnande vatten kommer från en läckande kran i rummets bor-
tre hörn, och vore det inte för den lilla glödlampan ovanför handfatet
skulle rummet vara nattsvart. Killarna delar sovrum och har varsin liten
säng med blåa lakan. På ett litet bord mellan de två står väckarklockan
som dagligen påminner om den första lektionen. Sovrumsdörren är
prydd av halvt bortslitna klistermärken med idolbilder på. En tidigare
hyresgäst har lämnat de rosa resterna av Spice Girls som nu skär sig
mot dörrens bruna trä. Tapeterna i alla tre rummen har på vissa ställen
börjat lossna, och bitarna hänger kvar som söndertrasat papper.

Vladimiras och Samiras bjuder in sina kompisar på fest ibland, och
grannarna och hyresvärden har redan klagat vid flera tillfällen. De
båda pojkarna fnissar när de talar om oväsendet de orsakat. »Jag tycker
inte om det här området« säger Vladimiras stöddigt. »Det bor för
många gamlingar här!«

Vladimiras har ingen pappa, men han har två bröder varav den ene
bor i Ryssland. Den andre finns hos en sköterska i Kedainiai, där mam-
man lämnade honom för ett år sedan i samband med flytten till Tysk-
land. Han heter Vova och är två år gammal. Vladimiras träffar sin lille-
bror regelbundet, och han träffar sin mamma var tredje månad när
hennes utgående visum tvingar henne att komma tillbaka till Litauen.
Genom att skicka pengarna som hon tjänar som servitris kan mamman
försörja sin son trots avståndet. »Det var väldigt ensamt i början« säger
han. »Men sedan vande jag mig...«

DET ÄR FÖRST NÄR jag ser Auras på en annan plats än i skolbänken som
jag lägger märke till hur kort han är och hur ung han ser ut med sitt
pojkaktiga leende, prydligt kortklippta hår och sin ringa axelbredd.
Svaga fräknar täcker näsa och kinder, och när han ler pressas huden
kring munnen samman i små smilgropar. Vi går förbi villor och små
affärer och kommer så småningom fram till hyreshuset där han bor
med sin mamma och syster.

Nästa uppslag:
Efter skolan. Några pojkar spelar
boll en sen eftermiddag i sitt
bostadsområde i Kedainiai.

s. 82–83:
Fniss och allvar. Ett gäng pojkar
sitter och väntar på att lektionen 
ska börja i ett litet klassrum i
Kedainiais ungdomsskola.

Foto: Anna Thor
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ANNA THOR

Anna Thor är 22 år och frilans-
fotograf. Reportaget från Kedainiai

är en del av det examensarbete
hon gjorde första året på Viebäcks

fotoskola.

Utanför står ett gäng småpojkar i olika åldrar, och några av de äldsta
börjar ropa glåpord efter honom. Han fortsätter att gå utan att vända
sig om, som om han vore van vid deras mobbing.

Trapphuset är mörkt, och det är svårt att urskilja stegen som leder oss
upp till rätt lägenhet. Systern Neringa är 16 år gammal, två år äldre än
Arunas. Hon möter oss innanför dörren, och med ett litet leende hälsar
hon, och visar oss med en gest in i rummet.

Två röda soffor står på varsin sida av rummet, och runtom finns
familjens ägodelar i hyllor och skåp. »Det här är min säng« säger Aru-
nas och sätter sig ner bredvid ett par nallebjörnar på den ena soffan.
»Mamma och Neringa sover i den andra.« Systern står bredvid sin
säng, rak i ryggen, och med händerna sammanfogade bakom sig.

Hennes röst låter försiktig medan hon svarar på mina frågor om
ungdomsskolan. Eftersom antalet flickor i skolan bara är ett tiotal, säger
hon att det inte finns så många att umgås med. »Det finns för få vänner«
säger hon smådystert.

Avsaknaden av gripbara framtidsambitioner verkar vara gemensam
för många av ungdomarna på skolan, liksom för dessa båda syskon.
När jag frågar pojken vad han vill bli tittar han förvånat på mig, som
om han inte funderat på det över huvud taget. Ett ryck med axlarna
talar om att han inte har en aning.

Hans syster ger mig däremot ett svar direkt. Hon vill bli butikförsäl-
jerska efter att hon har gått klart skolan. Hon har även en hemlig dröm
som hon med ett generat leende avslöjar efterföljt av sin brors fniss-
ningar. »Jag skulle vilja sjunga i ett band…«

Hon drömmer vidare och höjer blicken. »Jag vill åka utomlands
också.« Jag frågar vart. »Det spelar ingen roll« säger hon. »Jag vill bara
åka utomlands.« 
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juris kronbergs

NARRARNAS ÅTERKOMST

De sista månaderna före krigsslutet 1945 fanns det inte många möjlig-
heter att från den Kurländska kusten ta sig över till Gotland. De flesta
båtar var beslagtagna av den tyska ockupationsarmén, den röda armén
hade intagit stora delar av landet och patrullerande kustbevakningsfar-
tyg besköt flyktingbåtarna. Tack vare den av britter och svenskar orga-
niserade överfarten »Life-Line« kom en hel del lettiska författare till
Sverige. Även ett icke ringa antal estniska författare flydde till Sverige
sjövägen. Alla var de redo att när som helst återvända till sina, som
man trodde, snart befriade hemländer för att delta i återuppbyggnads-
arbetet. Det skulle emellertid dröja fyrtiofem år innan ett större antal
baltiska författare korsade Östersjön, nu med ett fartyg lastat med för-
fattare och översättare från hela Östersjöregionen. Boken som utkom
efter denna författarkryssning fick titeln Narrskeppet.

DE LETTISK-SVENSKA FÖRFATTARKONTAKTERNA fram till andra världs-
kriget, och även under den sovjetiska ockupationsperioden, var ytterst
sporadiska och ensidiga. Den första och enda lettiska bok som utkom i
Sverige före andra världskriget var Rudolfs Blaumanis novellsamling
I Dödens skugga (Ernst Wessmans bokförlag 1925) i översättning från
tyska. I Lettland å andra sidan var svensk och nordisk litteratur välkänd
och populär. Fram till 1988 hade texter av 125 svenska författare utkom-
mit i lettisk översättning.

Under perioden från, låt oss säga vikingatiden till andra världskriget,
gjordes mig veterligen ett enda lettiskt författarbesök i Sverige. Det var

kultur
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Lettlands nationalskald Janis Rainis som 1928 gjorde en resa till Sverige
och Norge. I Stockholm blev han väl mottagen av såväl prins Eugen
som utbildningsminister Almqvist och borgmästare Karl Lindhagen.
Han blev också uppmärksammad med intervjuer och dikttolkningar i
dn och SvD. Om någon svensk författare under dessa århundraden
besökte Lettland är inte känt.

Efter kriget sänkte sig järnridån mellan Sverige och de baltiska län-
derna. Under denna tid gjordes mig veterligen två svenska författarbe-
sök i Riga. Det första var 1962 när Artur Lundkvist avlade ett kort besök
i samband med en moskvaresa för mottagande av Lenin-orden. Senare
sa han: »Jag var i Riga och träffade ryssar.« Det andra, och numera
legendariska besöket, gjordes av Tomas Tranströmer 1970 på uppma-
ning av dåvarande chefen för Svenska Institutet, John Waldén. Tran-
strömer var bättre förberedd. Av en författarkollega och tidigare studie-
kamrat, den i Huddinge bosatte exil-lettiske författaren och kultur-
journalisten A.G. Irbe, erhöll han information om vilka som var de
främsta poeterna i Lettland. Han kunde därför, efter att framgångsrikt
ha skakat av sig »överrockarna«, ringa på hemma hos poeten Vizma
Belševica, som senare på kvällen bjöd in några kolleger, bland andra
poeten Knuts Skujenieks (som nyligen hade återvänt från en sjuårig
Gulag-vistelse). 

YTTERST SPORADISKA LETTISKA FÖRFATTARBESÖK i Sverige förekom också.
Det mest minnesvärda är poeten Imants Ziedonis uppläsningsafton i
januari 1981 på Moderna Museet i Stockholm tillsammans med de sven-
ska kollegorna Johannes Edfeldt, Östen Sjöstrand och Bertil Petterson.
Dessa besök omgärdades alltid av frågan – varför tillät kgb just denne
författare att få resa utomlands just vid detta tillfälle? På en promenad
från Hägerstensåsen till Axelsbergs tunnelbanestation ställde jag just
den frågan till Ziedonis. »Vad tror du är syftet med din resa?« Han sva-
rade: »Det vet jag inte. Det får jag reda på när jag kommer hem.« Ja, det
var inte fråga om regelrätta förhör efter hemkomsten, snarare »kulti-
verade« samtal över en kopp kaffe och några glas armenisk konjak.

Det var först under Gorbatjovs »perestrojka« och »glasnost« som
kontakterna blev mer omfattande och regelbundna. 1987 ordnade det

kultur_kap09.qxp  04-03-24  09:51  Sida 86



87

utmärkta förlaget Fripress (det vill säga författaren Lennart Frick) en
uppläsningsafton för sina poeter i Kulturhuset i Stockholm. När-
varande var den litauiske poeten Marcelius Martinaitis och även Vizma
Belševica. Det var hennes första resa till det tidigare så förhatliga kapi-
talistiska väst, fastän man i Sovjet var fullt övertygad om att Sverige var
den plats på jorden där man infört verklig socialism.

TILLSAMMANS MED FÖRFATTARFÖRBUNDETS DÅVARANDE viceordförande
Benkt-Erik Hedin var jag med om att organisera och genomföra det
första större svenska författarbesöket till Lettland. De övriga i gruppen
var Katarina Frostensson, Kay Glans, Björn Håkansson och Brigitta
Trotzig. Vi reste den på den tiden vanliga långa vägen – Stockholm,
Helsingfors, Tallin, Riga. En resa som innefattar fyra länder, man hade
verkligen en känsla av att ha färdats långväga! På den tiden bestämde
den sovjetiska militärdiktaturen över allt, även de geografiska avstån-
den! I verkligheten visade sig Riga fågelvägen ligga endast 440 kilome-
ter från Stockholm, närmare än Göteborg således (550 km). 

Den svenska författargruppen kom i september 1988 till ett Riga där
den sjungande revolutionen redan tagit sin början. Någon månad tidig-
are hade Lettlands flagga setts vaja på Rigas gator för första gången
sedan andra världskriget, och nationalsången ljuda. Det var bara några
veckor kvar till bildandet av Lettlands Folkfront. I en park i utkanten
av Riga höll den Nationella självständighetsrörelsen möte. Dess ord-
förande var Eduards Berklavs, en nationalkommunist som blivit ut-
rensad under den »liberala krussetiden«, i tjugo år varit biografvakt-
mästare i Smolensk och efter återkomsten till Riga arbetat som elektri-
ker på den statliga elektrotekniska fabriken, vef. När han fick syn på
mig, ropade han upp mig på scenen och jag fick framföra en impro-
viserad hälsning till Självständighetsrörelsen från den lettiska exilen. 

»Det känns tryggt här i Riga, det är som på fyrtiotalet i Stockholm, det
enda man behöver göra är att rengöra husfasaderna«, sa Birgitta Trotzig
om Rigas innerstad som i sanning sovit en törnrosasömn sedan kriget –
inget hade rivits, inget hade heller reparerats. Insprängda sovjetiska
betongklossar fanns bara i de sönderbombade byggnadernas ställe.

I en dikt om min fars hemstad Liepaja som jag skrivit på trots för att
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jag som utlänning inte fick tillstånd att besöka denna stängda stad med
sin stora flottbas, hade jag skrivit bl a följande: »och idag är jag inte ens
tänkbar som gäst i detta Lettlands Göteborg«, vilket fick några av mina
lettiska kolleger att till inrikesministeriet framställa en förfrågan om
möjligheten för mig att besöka staden. Först sade man rutinmässigt nej,
men sedan var det tydligen någon som kom på att »javisst ja – glasnost,
perestrojka, charmoffensiv gentemot de ’rika exilletterna’« och så fick
jag ändå tillstånd att åka dit. Eftersom jag var den förste exilförfattare
som »återvände« och den sjungande revolutionen just börjat var tea-
tern där uppläsningen ägde rum fullpackad med folk och aftonen avslu-
tades med den lettiska nationalsången som då sjöngs kanske för första
gången offentligt i Liepaja sedan andra världskriget. 

ETT GENOMBROTT FÖR DE litterära kontakterna var författarnas Östersjö-
kryssning, »Baltic Waves« 1992. Drivande kraft bakom denna var det
svenska Författarförbundets dåvarande ordförande Peter Curman.
Kryssningen samlade drygt 300 författare från alla Östersjöländerna. I
de möten som föregick resan föreslog de lettiska representanterna att
även Norge och Island för detta speciella tillfälle skulle inlemmas i
Östersjöländernas gemenskap. Detta förslag antogs med acklamation.

Kryssningen, detta första och hittills största flytande östersjöförfat-
tarmöte, gick i rusets tecken – inte bara vodkarusets, utan också frihe-
tens, de nya bekantskapernas och de nya möjligheternas rus. En del av
de vänskapsband som knöts blev bestående. Det var även gott om
absurda detaljer. Till exempel Petersburgsförfattarnas förslag att alla
kontakter med Sverige från den sidan skulle ske centraliserat, via
S:t Petersburg! Eller det tillfälle då lettiska, litauiska och polska förfat-
tare satt i ett hörn av baren och sjöng Bandiera rossa och andra kända
europeiska revolutionära sånger! Eller det att författardelegationen från
S:t Petersburg var cirka 10 gånger större än någon av de andra länder-
nas. Ett givet samtalsämne var naturligtvis hur många i denna delega-
tion som verkligen var författare, 5–10 procent var en allmän gissning.
Hur det nu än var med det, så iakttogs omfattande »bizniss«-verksam-
het vid varje hamn.

Ur detta myller och kaos föddes emellertid en fantastisk och oprak-
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tisk idé – att på Gotland skapa ett centrum för östersjöförfattare och
översättare, där dessa skulle kunna tillbringa några veckor för kreativ
verksamhet. Fantastisk, i synnerhet för de författare som levde i den
post-kommunistiska ovissheten. Opraktisk, därför att de enda kommu-
nikationerna till Gotland, men några få tillfälliga undantag, går från
Stockholmstrakten. Tanken att författare skulle kunna mötas »mitt i
Östersjön« var emellertid så vacker och romantisk att den bars fram av
en entusiasm som delades också av gotlänningarna och sålunda blev
verklighet 1993.

I Gunilla Forsén fick centret en kompetent och engagerad chef med
väl utvecklad social kompetens och rent moderlig välvilja mot den
märkliga del av mänskligheten som befolkas av litteraturens underdå-
niga tjänare. Detta centrum har verkligen varit en oas för många för-
fattare, där har skrivits och översatts hundratals texter och det är därför
ingen överdrift att påstå att centret har haft en icke obetydlig inverkan
på ett flertal länders samtida litteratur. 

Att mäta värdet av alla de samtal som under dessa år förts vid cen-
trets köksbord är inte möjligt, dessa är nämligen ovärderliga. Och
poesifestivalerna! Också de har lett till nya bekantskaper och översätt-
ningsprojekt. Framför allt är Östersjöns Författar- och översättarcen-
trum ett konkret bevis på att vi runt Östersjön inte behöver vara det för-
gångnas fångar, utan att vi trots allt har en framtid som fria människor
på lika villkor.

SOM EN DIREKT FÖLJD av den första författarkryssingen följde som i ett
stafettlopp den andra, fortfarande med sagde Peter Curman som ytter-
sta drivkraft. Nu var det författarna kring Svarta havet som skulle bli
vänner, trots regionens historia, minst lika dramatisk och komplicerad
som Östersjöländernas. Kryssningen ägde rum hösten 1992 och som ett
konkret bevis på att även den blev en framgång finns nu ett Författar-
och översättarcentrum på Rhodos – och även ett samarbete mellan
detta och det något äldre systercentret i Visby. Storartat! När kommer
vi att få se ett dylikt centrum för Mellanöstern?

Positiva och inspirerande har även de svensk-baltiska satsningarna
Presence Balte med Svenska Institutet, personifierat av Hans Lepp och
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knuts skujenieks ( lettland)

efter all trängsel
i vaka och dröm

önskar vi alla ett gotland
där guds och solens helgd
skiner genom kyrkornas revben

där kalköknens enar
bugar likt marsianer
där krulliga tackor betar
i myrar

flaggor
skyar

där hjältar far fram i båtar av sten
till utlovad högtid
där den resande ligger berusad ända till morgonen
i gröngräs och liljekonvalj

för att sedan – som hade han vunnit på lotteri –
vända hemåt igen

och kan vi ej komma till gotland –
då kan vi tänka ett gotland

översättning: Juris Kronbergs
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jaan kaplinski ( estland)

Dockhem – dollhouse byggt av morgondimma
förtätad till regn grå moln grå stenar
till skuggor av medeltida dockor
som går med små steg bredvid dig
och rör vid dig med genomskinliga händer
och säger med genomskinliga läppar
Åk ej din väg stanna här hos oss
Stanna här bli en av oss
så svårt att säga nej så svårt
kom ihåg att du måste åka hem
du måste flyga ikväll
du måste flyga över ön över havet
med denna dimma denna västliga vind
tillbaka till ditt hem ditt namn
din namnlöshet din egen dimma
din egen ensamhet
på en annan ö
på en annan strand

översättning från engelska: Gunilla Forsén
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antanas jonynas ( litauen)

Vykort

Medan tiden står stilla och livet skyndar
mot ett bråddjup där jag inte finns
är jag ensam som en skulptur i parken
en som inte ens hundarna minns

mina fingrar smälter och bräckande droppar
kapar av dem som förtorkade träd
jag vet inte om jag mediterar eller ber
så bra att du inte skriver till mig mer

alla gator och stigar har jag gått
dit inte ens hundens nyfikenhet leder
min kärlek, har du ännu inte förstått
väntar du verkligen att ödet argt skall ropa –

en vit drake virvlar – ensamhet
det är alltihopa
på mitt vykort från Gotland

översättning: Anna Harrison
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Helen Siegeland som drivande krafter, i bl.a. Paris och London varit,
den senare med uppläsningar i British Library och andra bibliotek och
ett för ändamålet speciellt producerat häfte, Baltic Poets. Ett liknande
evenemang där också författare hade en viktig roll var de kulturdagar i
Moskva 1997 som gick under namnet Nord-West, där förutom de Bal-
tiska länderna och Sverige, även Finland var medarrangör. Pådrivande
svensk här var den dåvarande svenske kulturattachén Johan Öberg.
Detta var en viktig händelse, inte minst därför att den baltiska kulturen
och dess företrädare kom till Moskva som »vilka utlänningar som helst«
tillsammans med sina nordiska grannar. Detta var ytterligare en i raden
av de baltiska, och ryska!, »frigörelse- och omdaningsprocesser« som
pågick under hela nittiotalet och som i viss mån fortfarande pågår –
från »sovjetrepubliker« till »nära utland« till grannland är vägen lika
knagglig som den i visan är till kyrkan, medan vägen till krogen (dvs.
nostalgin efter den förlorade stormaktstiden) är jämn och slät. 

Vad gäller författarbesöken mellan Sverige och Estland, Lettland,
Litauen, har dessa under den aktuella perioden varit så många att de
inte längre går att räkna. Det lär idag inte finnas många svenska förfat-
tare som inte känner ett flertal baltiska författare – och tvärtom. Detta
är givetvis glädjande tecken på sant grannlandsförhållande. De enda
molnen på denna himmel är, som det alltid har varit, obalansen i över-
sättningarna.

Sedan självständigheten 1991 har det i Lettland till och med 2003
utkommit 103 svenska skönlitterära verk i lettisk översättning, men bara
14 lettiska verk på svenska (5 av dem av Vizma Belševica). Motsvarande
siffror för Litauen är 106 respektive 11, och för Estland 107 respektive 18.
Glädjande är att ett flertal av dessa översättningar inspirerat nordiska
grannar att med hjälp av de svenska översättningarna och språkkunniga
balter översätta vidare till sina språk. Så har till exempel Vizma Belševi-
cas texter via svenskan översatts vidare till danska, norska och isländska. 

SVERIGE OCH DE BALTISKA länderna är grannar. Geografiskt. Dock är det
egentligen bara de senaste tolv-fjorton åren vi kan tala om en situation
som påminner om ett normalt grannlandsförhållande. Järnridån är
borta. Runt Östersjön finns bara demokratiska länder, för första gången
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i historien. Kvar finns dock den ekonomiska obalansen. I allt väsentligt
har kulturutbytet mellan Sverige och Baltikum finansierats av svenska
medel. Detta har lett till att Sverige, ofta mot sin vilja, bestämt dagord-
ningen, prioriteringarna, såsom till exempel demokratiutveckling,
miljö, jämställdhet, främjandet av svenska språket och kulturen, främ-
jandet av en positiv Sverigebild i Baltikum. Men även den baltiska kul-
turens närvaro i Sverige har finansierats av den svenska sidan. Detta
har ibland lett till passivitet från balternas sida. Först när även ekono-
misk jämlikhet uppnås kommer vi att få grannlandsförbindelser i egent-
lig mening mellan våra länder. 

Vi har som sagt aldrig någonsin tidigare haft så omfattande kultur-
utbyte som under perioden efter 1991. Visst hade vi förbindelser tidi-
gare, visst var norra Lettland och Estland »svenskt«, visst for man på
1930-talet till Riga strand ( Jurmala) med fartyget Aelos för att solbada
och slå runt med billig sprit, men intresset var ändå ljummet, informa-
tionen om Estland, Lettland och Litauen var ringa och tron på dessa
»randstaters« förmåga begränsad. Detta avspeglas också i våra kultur-
förbindelser. Det är bara att titta i backspegeln – och beklaga de baltiska
ländernas begränsningar, påtvingade eller självförvållade, och det
dåliga självförtroendet, som har sin grund i den historiska erfarenheten
och språkbarriären. 

DE BALTISKA LÄNDERNAS SPRÅK lyckades överleva det sjuhundraåriga
tyska oket och den nästan femtioåriga sovjetiska ockupationen, men
tyvärr var balternas lingua franca inte engelska utan ryska. En jämfö-
relse med Irland är intressant. Irländarna förlorade sitt språk, men blev
»inkopplade« på det globala engelska språkområdet. Därför uppmärk-
sammas så gott som varje ny irländsk roman internationellt, därför är
irländsk historia, irländsk realia, irländsk folkkultur internationellt väl-
känd. Med andra ord – tröskeln till det irländska är låg. För de baltiska
länderna och de baltiska ländernas kultur råder det motsatta förhållan-
det. Så gott som varje baltisk kulturyttring som grundar sig i historia
eller tradition måste förklaras. Det är ett avsevärt minus för vi vet
mycket väl att en förklarande fotnot inte kan ersätta en direkt emotio-
nell upplevelse. 
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Den svenska och nordiska litteraturens framgångar, i synnerhet
sedan de båda damernas Smillas, Sofies och en viss ystadskommissaries
»härjningar«, visar emellertid att även små språkområden kan »nå ut«.
Internationell framgång har inte enbart att göra med litterär kvalitet
eller smak, utan är också en fråga om ekonomi och marknadsföring.
Och nu har ester, letter och litauer fått sina motsvarigheter till svenska
Statens Kulturråd och Svenska Institutet med så pass stora ekonomiska
muskler att man i alla fall i någon mån kan ge bidrag till inhemska för-
fattare och till översättningar av deras texter, dessa bidrag kommer för-
hoppningsvis inom en snar framtid bli mer substantiella. Då, men först
då, kommer de baltiska ländernas litteratur att på allvar kunna hävda
sig internationellt. Och då kommer baltiska författare att vara konkur-
renter till sina svenska kolleger på den internationella bokmarknaden.
Men vänskapen och solidariteten (detta gamla fina, men ack så slitna
och missbrukade ord!) som grundlades under den första dramatiska
tiden av självständigheten kommer att bestå. Det är i alla fall min
bestämda övertygelse. 

DET FÖRFLUTNA AVLÄGSNAR SIG likt ett skepp bort mot historiens synrand
och förvandlas så småningom till ett antal berättelser, ur vilka något
som påminner om sanning ska vaskas fram och räddas ur glömskans
dimmor…

För många av Östersjöregionens författare innebar förändringarna
att de inte längre tvingades vara Statens tribun eller Folkets Röst eller
Profet, utan åter kunde få vara Narr. Och nu, tolv år senare kan vi kon-
statera att denna rätt inte är alldeles självklar överallt. Men tillsammans
blir vi starkare. Narrar i alla länder, förenen eder!

JURIS KRONBERGS

Juris Kronbergs är poet, översättare;
har översatt texter av Vizma Belsevica,
Knuts Skujenieks, Imants Ziedonis och
andra lettiska författare; 
aktuell med cd:n Varg Enögd
– läseregnadikter tillmusik (Bokbandet).
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BOKTIPS ·  BALTISKA FÖRFATTARE PÅ SVENSKA:

Lettiska
Vizma Belsevica: Kärlek, helt enkelt, 1992, Stockholm  Natur & Kultur; Havet brinner,

1995, Stockholm Natur & Kultur; Bille 1997, Stockholm Natur & Kultur; Bille och

kriget, 1999, Stockholm  Natur & Kultur; Billes sköna ungdom, 2001, Stockholm Natur

& Kultur

Knuts Skujenieks: Ett frö i snön, 1991, Bromma: Fripress; Stockholm: Legenda; 

Bitter hand, bitter mun, 2003, Uppsala, Ed, Edda

Nära röster över vatten (lettisk litteraturantologi), 1997, Stockholm, En bok för alla

Juris Kronbergs:Varg Enögd, 1996, Riga

Estniska
Jaan Kross: Kejsarens galning, 1991, Bromma, Fripress; Stockholm, Legenda;

Motvindsskeppet, 1997, Stockholm, Natur & Kultur; Romanen om Rakvere, 1992,

Stockholm, Natur & Kultur

Viivi Luik: Den sjunde fredsvåren, 1990, Bromma: Fripress; Stockholm: Legenda

Jaan Kaplinski: Ögat; Hektor, 2003, Stockholm, Natur & Kultur; Samma hav i oss alla,

1988, Bromma, Fripress; Barn av vind och vatten, 1987, Bromma, Fripress

Litauiska
Sigitas Geda: Fallande ängel i Palanga, 2001, Stehag, Gondolin

Tomas Venclova: Samtal i vintertid, 2000, Stehag, Gondolin

Bortom det låsta havet (litauisk poesiantologi), 1999, Stehag, Gondolin

Marcelius Martinatis: Kokotis ballader, 1985, Bromma, Fripress

Herkus Kuncius: De försvunna texterna, 2003, Lund, Ariel/Ellerström
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willand ringborg

DET VAR INTE LÄGE ATT SITTA STILL

De baltiska delrepublikerna i Sovjetunionen – Estland, Lettland och
Litauen – hade unionens modernaste handelsflottor och flera av de
viktigaste utskeppningshamnarna. Det var också hit som en stor del av
sjöfartsindustrin var koncentrerad. Sjöfarten var, som alla andra verk-
samheter, detaljstyrd och organiserad av staten. Under sjöfartsministe-
riet i Moskva organiserades ett rederi i vardera av de tre republikerna.
Det statsägda republikrederiet var integrerat med hamnen och svarade
också för myndighetsuppgifter som säkerhetstillsyn av fartyg med mera.
Farleder och sjökort var en militär fråga. Några privata båtar fanns inte
med undantag för segelbåtar som ägdes av olika universitetsklubbar.

Före den sovjetiska ockupationen hade det funnits kring 40 hamnar i
de baltiska länderna som alla hade livlig kontakt med sina Östersjö-
grannar. Under Sovjet koncentrerades all handel till fyra hamnar,
medan andra, som Liepaja och Paldiski, blev militära baser. I de bal-
tiska delrepublikerna var kusterna militär zon och förbjudet område för
medborgarna.

Mycket var centralstyrt. Den sovjetiska federala konstitutionen tillät
dock att republikerna hade egna fackministerier på en del administra-
tiva områden. Estland utnämnde Tiit Vähi till transportminister före
självständigheten någon gång 1989 (han blev senare premiärminister)
och han i sin tur en generaldirektör för Estlands sjöfartsverk, Nathan
Tõnnisson, som tillträdde i februari 1990. Tõnnissons exekutiva makt
var naturligtvis begränsad, alla sjöfartsfrågor låg under hamnchefen i
Tallinn, utnämnd av Moskva, och den sovjetiska marinen skötte far-

reformer
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lederna. Tõnnisson gjorde därför det enda möjliga, han reste runt till
alla nordiska länders sjöfartsadministrationer och begärde samarbete.
Ett gap av isolering bröts nu.

AV ALLT INTERNATIONELLT SAMARBETE och alla konventioner på sjöfarts-
området fanns bara ett fåtal tillgängliga som översatts till ryska. Perife-
rin fick inte tillgång till det som koncentrerades till Moskva. Tõnnisson
kom till oss på Sjöfartsverket i april 1989, beställde alla konventioner,
och då vi inte hade dubbletter till hands, så skeppades snart en hel pall
med publikationer från London via Stockholm till Tallinn. 

Tõnnissons turné i Norden hade givit avvaktande resultat, också när
det gällde responsen från oss. I september samma år kom Tõnnisson på
återbesök i Sverige, nu hos statssekreteraren i Kommunikationsdepar-
tementet. Den retoriska polityren lades åt sidan, han beskrev situatio-
nen som allvarligt eftersatt i Estland, ett tekniskt-institutionellt samar-
bete var direkt påkallat, och då på esternas villkor.

Det gick inte för oss att passa längre. Den 27 oktober tog vi färjan
över. Fyra erfarna experter från Sjöfartsverket radades upp framför
transportministern Tiit Vähi, vice transportministern Enn Sarap och
Tõnnisson. Budskapet var entydigt: »Sänd över en expert, på en månad
och snarast möjligt, vi vill lägga upp en strategi«.

Eftermiddagen tillbringade vi i Tallinns hamnar, guidade av Eduard
Hunt som skötte hamnkaptenssysslan under den ryske hamnchefen
Lukoshkin. Centralhamnen var fylld av oändliga rader plogar från
Ukraina för export till de länder i Afrika med vilka Sovjetunionen då
hade vänskaps- och handelsavtal. I Muuga uthamn ligger en gigantisk
spannmålsterminal för import av amerikanskt vete för att kompensera
Sovjets ständigt misslyckade jordbrukspolitik.

I januari 1991 fanns Per Eriksson, nyss pensionerad sjösäkerhets-
direktör, på plats i Tallinn. En månad senare presenterade Eriksson en
drygt 100-sidig rapport med inte mindre än 13 projekt, alla av högsta
prioritet. Det var för mycket. Absorptionsförmågan hos Estlands Sjö-
fartsverk, med totalt tre anställda, kunde inte gärna smälta detta även
om målgruppen var betydligt bredare. Vi valde ut tre projekt som
också involverade Lettland och Litauen och som alla kunde genom-
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föras i Sverige – utbildningar och praktik i sjösäkerhet, sjöräddning och
marin miljövård – tog paketet under armen och åkte till den dåvarande
biståndsmyndigheten bits, Beredningen för internationellt tekniskt och
ekonomiskt samarbete. Gunilla Olofsson, generaldirektör för bits, var
klar över att nu skulle goda projekt på teknisk nivå släppas fram men
bits orkade bara med att finansiera två av våra. Det tredje, sjöräddning,
fick vi lov att bjuda på själva.

En viktig del av arbetet under våren 1991 var att gå igenom grund-
erna för nationella skeppsregister. De tre republikerna hade Sovjet-
unionens mest moderna handelsflottor och det låg i luften att något
kunde komma att hända. Till saken hör att sjöfartsindustrin samman-
taget var den enskilt största sektorn i alla de tre länderna. Inte nog med
att där fanns moderna, om än få, hamnar, utan också varvsindustri,
hemmahamnar för oceangående fiskeflottor och därför stor fiskbered-
ningsindustri. Till detta kom också stödfunktioner som sjöbefälsskolor
med mera. Rederierna var kronjuvelerna.

UNDER SOMMAREN 1991 KULMINERADE frihetskampen. Självständighets-
deklarationer i de baltiska staterna, sovjetiska inrikestrupper och blod-
bad i Riga, kuppen mot Gorbatjov i Moskva. Det var nu inte läge att
sitta still. Alla telefonlinjer gick fortfarande via telefonist i Moskva och
hade kötider på upp till 36 timmar mot vanliga 2–6. Vi fick över några
telexmeddelanden om att vi var på väg till Tallinn och att vi stod fast
vid vårt samarbetsavtal. De överenskomna kvarvarande projekten var
nu om möjligt ännu högre prioriterade.

Några dagar till och Jeltsin förklarar Sovjetunionen upplöst och all
sovjetisk egendom inom Rysslands gränser som rysk statsegendom. I
nästan samma ögonblick, den 20 augusti, utropar de baltiska staterna
var och en för sig sin återupprättade självständighet, och förklarar all
före detta sovjetisk egendom inom respektive lands gränser som natio-
naliserad.

Jag lyckas få visum av den återuppståndna estniska legationen i
Stockholm, visum nummer 2, och kommer med färjan som denna gång
har ett fåtal passagerare. Vi är bara fem-sex personer i matsalen och det
är inte svårt att ana vem av dem som ska bli Sveriges ambassadör, så jag

Nästa uppslag:
Eduard Hunt blickar ut över
Tallinns hamn där de stora kryss-
ningsskeppen nu lägger till. Att
stärka centrala institutioner inom
bland annat sjöfart och luftfart var
en viktig del av de första årens
samarbete.
Foto: Susanne Kronholm
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diagonalar över till Lars Grundberg för att berätta vad jag har för ären-
den och för att gratulera. Han ber mig att inte vara så förekommande,
han reser som chargé d’affaire och avvaktar sitt agremang i Tallinn.
Lars Grundberg fick det naturligtvis och blev också doyen (ambassa-
dörskårens främste företrädare).

Tallinn, liksom Riga och Vilnius, har lite av belägring över sig. Sten-
och betongblock på torg och framför parlaments- och regeringsbyggna-
der för att hindrapansarvagnar.Tõnnissonursäktar att alla arkivhar förts
bort till säker förvaring och att mycket av våra planer måste rekapitule-
ras. De senaste telex han hade fått var från oss och bland de viktigare, att
vi stod fast vid vår överenskommelse att genomföra programmet. Och –
länderna hade upprättat sina sjöfartsregister och överfört de estniska,
respektive lettiska och litauiska rederierna till nationell statsegendom.
Samma hade skett med de flygplan som var registrerade i respektive
republik och de järnvägsvagnar som befann sig inom landets gränser.

I september 1991 utbildas de tre baltiska staterna i sjösäkerhet och i
oktober genomför vi i Sverige tillsammans med kustbevakningen de
avslutande insatserna i första fasen. Deltagarna var något av eliten av
sjöfarts- och miljökunnande i länderna, de skulle senare ta hand om
återuppbyggnadsinsatserna. Fortsättningen skulle definieras av län-
derna själva som suveräna nationer. Och nu skulle arbetet ske där. 

VI HADE NU SKYTTLAT runt i de baltiska länderna i närmare ett år och
bestämde oss för att snarast skapa en strategisk plattform för samarbe-
tet. Det vi hade sett uppfordrade till en gigantisk uppgift, att lotsa våra
återfödda grannar till egna stabila strukturer, återskapa deras institutio-
ner, få en självbild grundad på suveränitet och komma på egna ben så
fort som möjligt. Sjöfarten representerade deras viktigaste intjänings-
förmåga av utländsk valuta, de var fortfarande rubelekonomier. Vi
bjöd alltså in transportministrarna till Sverige.

I vanliga fall bjuder ministrar in ministrar. I Sverige hade det just varit
val med kommande regeringsskifte och en expeditionsregering tar inga
politiska initiativ. Även om det inte alls hade varit uteslutet för kommu-
nikationsministern att göra det var naturligtvis situationen sådan att de
gästande knappast accepterat en inbjudan utan hellre valt att hälsa på
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den inkommande regeringen. Men vi hade inte tid att vänta. Både ud
och Kommunikationsdepartementet ville dessutom gärna se initiativ.

Besöket sker i oktober 1991 och kombineras med ett besök hos Luft-
fartsverket som också ligger i Norrköping. Delegationerna består av
fyra ministrar (Lettland hade både en transportminister och en sjöfarts-
minister) och sex generaldirektörer med tolkar. När vi på eftermidda-
gen redovisar ett utkast till möjliga samarbetsområden, långt ifrån fär-
diga eftersom vi anser att en diskussion bör ta vid, begär Tõnnisson
ordet och föreslår att vi skriver protokoll på det vi just redovisat. Alla
instämmer. Ajournering, kalabalik och konsultationer och när Norrkö-
pings kommun senare på kvällen bjuder på middag sitter jag på tre
kuvert med överenskommelser – Memoranda of Understanding. Sen
nattmangling och allt klart för underskrift dagen efter i bussen till Stock-
holm. Vi skulle träffa Mats Odell som precis utsetts till kommunika-
tionsminister och som knappt hunnit installerat sig innan vi dök upp.
Våra samarbetsdokument var klara, fyra program för respektive land.

Vi kan inte klara detta tryck själva, begränsade egna resurser och i
behov av finansiellt stöd. bits bedömer att programmen ligger rätt. Nu
accepteras också en uppgradering av sjöräddning och vi får ett uppdrag
för att på ett år genomföra arbetet. Vi tar också in den svenska resursba-
sen, konsulter, svenska hamnar och ett stort antal av våra egna experter. 

VINTERN 1991–92 ÄR DET kallt i Baltikum. Vi genomkorsar länderna med
tåg i oeldade sovvagnar med vattenflaskor som babusjkan i sovvag-
narna fyller på från sin samovar och har med elfläktar till hotellrum-
men. Det är långa brödköer i Tallinn, nödvändighetsvaror finns endast
mot ransoneringskuponger. Vi tar med oss torrjäst. Grönsaker finns
inte och vi tar med apotekets största burkar med multiplexivitaminer,
och ger uttryckliga instruktioner att de endast får utdelas till anställda
med minderåriga barn. Vi lär oss att inte ta av ytterkläderna när vi
kommer till kontoren, och skriva maskin med handskarna på, det gör
alla denna vinter. 

Det är bara enstaka gånger på hotellen som vi träffar på andra väst-
experter och då inte sällan svenskar. Vad drev oss till att försöka göra
det omöjliga, att ganska ensamma ge stöd till uppbyggnaden av län-
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dernas institutioner på sjöfartsområdet? Var fanns alla andra? Finnarna
syntes inte av, de hade dålig ekonomi efter sammanbrottet av sin utri-
keshandel med Sovjet och möjligen svårt att ta sig förbi Koivistos
famösa yttrande efter Moskvakuppen. Danskarna var runt men med ett
mycket osystematiskt fokus. Vi själva hade också andra viktiga uppdrag
att sköta utomlands i Thailand, Malaysia, Filippinerna och Afrika – för
att inte tala om hur mycket som var ogjort hemma! 

Vad hade vi gett oss in i?

VI ARBETADE MED EN bred arsenal av insatser – allmän sjöfartskunskap,
utbildning för hamnfolk, skydd av den marina miljön – för att bryta upp
fastsmetade strukturer och för att skilja den kommersiella sektorn från
den offentliga, som exempelvis sjösäkerhet. Det handlade om utbild-
ning i sjösäkerhetstillsyn av ländernas fartyg – nu under egen flagga,
sjöräddning och en bred studie över sjöfartssektorns överlevnad i de tre
länderna. Vi arbetade nära transportministerierna och deras institutio-
ner. Men, vi var nu också inne i ett segment av samhällslivet som vi inte
fullt förutsett, men som vi måste ta itu med för den civila sektorns funk-
tion: transformationen av militariserade strukturer till civila.

Hela den baltiska kustlinjen betraktades av Sovjet som militärt stra-
tegiskt område och befolkningarna hade inte tillträde till dessa. Folk
kunde inte bada vid stranden. Fisket var inte lokalt, det sköttes av
gigantiskt stora fiskekolchoser som fiskade på kvoter avtalade med vän-
skapsländer på oceanerna, Madagaskarsundet med flera. Kusten vid
hemlandet var militärt område. De sovjetiska trupperna lämnade inte
de baltiska staterna förrän oktober 1993 enligt överenskommelser som
var komplicerat kopplade till gränsdragningstvister med mera.

De tre baltiska länderna var ingenjörsmässigt attraktiva för Sovjet
som efter kriget snabbt lokaliserade lätt, högteknologisk industri dit –
elektronik, telekommunikation med mera. Till de baltiska staterna
lades en hög andel av det militär-industriella komplexet för avancerad
utvecklingsverksamhet, någonting som delvis hade burit upp den jäm-
förelsevis högre standarden i de tre republikerna, men som nu, efter
frigörelsen, stod absolut stilla. En del av detta industriella komplex var
tillverkning av kärnenergibatterier. Små batterier om 100–300 kilo
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drivna med isotopen strontium 90 som inte behöver bytas ut med
tätare intervaller än 20–30 år. De ansågs ändamålsenliga för små
anläggningar i avlägset belägna områden. Som fyrar.

1993, innan kustområden överlämnades till respektive land och de
ryska trupperna evakuerades, genomförde vi en inventering av fyrar
och farledsmärken för att göra ett upprustningsprogram. Omkring hälf-
ten hade slocknat eller var odugliga, bland annat på grund av bristande
underhåll. Ekonomin för att sköta om detta hade varit svag hela 80-
talet. Sjösäkerheten var i fara. 

Våra ingenjörer fick klättra in bakom taggtråd med oändliga proce-
durer av passagetillstånd. Fyrvaktarna var ofta pensionerade underbe-
fäl från sovjetiska flottan som kunde försörja en familj tack vare att de
fick fotogen, potatis och ved genom flottan. Men fyren fungerade inte.
Det visade sig att det automatiseringsprogram man genomfört innehöll
30 strontiumdrivna fyrar i Estland och lyckligtvis färre, bara 5, i Lett-
land. Flera av dessa fyrar var i dåligt skick, rostiga och överspolade av
sjögång. För kylningen av minireaktorn behövdes okorroderade flänsar
och så var inte alltid fallet. Dörrarna till fyrarna var uppbrutna. Möjli-
gen hade där funnits någonting att hämta för livets nödtorft även om
strålningssymbolen – det treaxlade hjulet – var ordentligt uppsatt och
varnade. Vi åkte omedelbart till Statens strålskyddsinstitut i Stockholm,
som redan påbörjat karteringen av nukleärt material i området och som
hört talas om fyrarna.

Det var inte bara en fråga om att få igång basala sjösäkerhetsfunktio-
ner och för länderna att ta kontroll över sin infrastruktur, det blev också
en fråga om att skifta synsätt och energikällor, en återigen gigantisk
uppgift, och att göra detta på andra sidan ett taggtrådsstängsel där rysk
militär hade hegemoni. Det blev så småningom Danmark som löste
problemet med demontering, med pragmatiska metoder som vi inte
hade mandat att tillgå. De atomdrivna fyrarna är numera ersatta med
solpaneldrivna.

EN SVÅR FRÅGA FÖR Estland och Ryssland var Paldiski. Denna gamla
hamn, belägen i den för hårt väder mest välskyddade bukten i myn-
ningen till Finska viken, har historiskt varit tillflykt för den tyska, sven-

Nästa uppslag:
Förtöjningsboj i Tallinns hamn.
Sjöfarten runt Östersjön har för-
dubblats och färjetrafiken växer
kraftigt. Idag finns ett välutvecklat
samarbete på sjöfartsområdet och
alla länder har anslutit sig till de
viktigare konventionerna och deltar
aktivt i internationella samarbeten.
Foto: Susanne Kronh0lm

Runt den ortodoxa kyrkan i Liepaja
låg bostäder för tusentals ryska mili-
tärer. Stranden, bara en bit bort, var
förbjudet område för alla andra.
Foto: Victor Brott/Global Reporting
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ska och ryska flottan. På tyska heter hamnen i gamla kartor Baltischport
(mit einer Schwedische Molo (brygga)). 

Paldiski var nu en av Sovjets ubåtsbaser med nukleärt drivna ubåtar,
ett slutet militärt område med 10 000 invånare, två gigantiska byggna-
der för utbildning av reaktormaskinister – med maskineri – och hamn
för ubåtar och robotbåtar. Norr om bukten ligger två öar Pakri (på sven-
ska – det här är gamla svenskbygder – Rågöarna) som fungerat som
bombövningsmål för det strategiska bombflyget, fullkomligt kontami-
nerade av detonerade och odetonerade granater. 

Marinbasen är ett skrotupplag. Den gamla arresten är kvar utomhus
med skjul, vakttorn och taggtråd, omslutande en ganska stor yta.
Sjunkna fartyg ligger kvar, allting av värde är bortfört och resten för-
stört. Till Pakri-öarna skickar Tekniska Högskolan ammunitionsröjare
och marinen hyr 1994 innovativt in ett bottenundersökningsfartyg som
rapporterar chockerande fynd. Sommaren efter är vi där och karterar
för civil fartygstrafik och marinen spränger minor och gamla tappade
torpeder. Paldiski skall röjas upp. 

Paldiski blev någonting av en utmaning och testfall för bredd och
engagemang för svenskt bistånd. Vår uppgift blir att se till att hamnen
kan användas för civil sjötrafik. Det innebar sjömätning för sjökort,
utmärkning av farled, försök att få igång antikverad militär mekanisk
industri för civil produktion och ett öppnande av hamnen. Bland de
första fartygen som lägger till finns några som är lastade med hjälp-
sändningar. Den svenska marinen har gjort ett bra grovjobb genom att
sanera gamla minor, både här och senare i andra farvatten.

Nu, tio år efteråt, har Paldiski en färja dagligen till Sverige och två
miljoner ton gods i omsättning. Den är utbyggd med moderna gods-
och passagerarterminaler och är en ekonomisk motor i regionen. Den
gamla militärbasen har genomgått en metamorfos. 

DE FÖRSTA ÅREN GENERALISERADE vi insatserna till att genomföras
gemensamt, eller parallellt, i alla tre länderna. Det handlade om en lik-
nande problematik och ungefär samma behov. Att hävda kuststatens
suveränitet över sina vatten, upprätta ansvariga myndigheter, införa
sjöfartsavgifter. Vi trodde oss veta, och angav, vad som behövde göras.
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Det skulle ändå snart visa sig att länderna gjorde olika prioriteringar,
betonade sin egen identitet och politik. På lagstiftningsområdet låg man
inte i fas med varandra i arbetet med sjölag och sjösäkerhetslag. Våra
insatser på flera områden kom att bli mer styrda av de nu olika natio-
nella behoven. Vår uppgift blev inte sällan katalysatorns, att medverka
för att driva på ett förändringsarbete och ge det en för landet intern pri-
oritet och legitimitet. Ett viktigt sådant område var att ge stöd till
respektive land för att de skulle klara de krav som ställs i internationella
sjöfartskonventioner. Detta avsåg bland annat den viktiga Helsingfors-
konventionen om marin miljö (läs mer om denna i miljökapitlet). 

Estland, Lettland och Litauen har nu gjort åtskillnad mellan rege-
ringens ansvar för statens uppgifter och privat sektor. Regeringarna och
deras myndigheter svarar för tillsyn av sjösäkerheten och tillhandahål-
ler sjöfartens infrastruktur. Hamnarna fungerar som självständiga kom-
mersiella enheter, rederierna har privatiserats. De skiljer sig i dessa
avseenden inte från andra länder i eu.

ÖSTERSJÖN ÄR ETT LITET hav med nio strandstater, det är uppenbart att
här finns mycket att vinna på samarbete. Detta kom också att slå ige-
nom i våra insatser främst i oljeskydd tillsammans med kustbevak-
ningen, och i sjöräddning. Med stödjepunkter som också kom att
utvecklas i Polen och Ryssland – S:t Petersburg och Kaliningrad – har
ett antal bredare subregionala projekt nu kommit till stånd.

Samtliga länder har nu ett välutvecklat grannskapssamarbete på sjö-
fartsområdet, alla har anslutit sig till viktigare konventioner och län-
derna är medlemmar i relevanta tekniska internationella samarbetsor-
ganisationer. Ska då det här kapitlet stängas? Ja – och nej. Vi har nu till
exempel som ett resultat sjöräddningsavtal med samtliga länder ikraft-
trädda – eller nära i kraft – och standardiserade internationella meto-
der. Samtidigt har sjöfarten ökat till det dubbla, färjetrafiken växer sta-
digt och miljöhotet i subarktiskt klimat kan inte bortses från. Våra part-
nerländer begär alltjämt en professionell dialog, gemensamma utveck-
lingsinsatser och samarbetsinitiativ. Har vi stått upp för det i mer än ett
decennium kan vi nu inte gärna avböja.

WILLAND RINGBORG

Willand Ringborg är chef för Sjöfarts-
verkets internationella arbete.
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ti ina meri

INTEGRATION ÄR SÄLLAN ENKELT

Någon sade att det gäller att hålla utkik efter en kortväxt polis på höga
klackar. Och i väntan på en sådan kan man strosa längs den vinterlika
Rådhusplatsen i Tallinns gamla stad, bland hantverksförsäljare, andlösa
förstagångsturister och klämtande dörrklockor. Anna Fomtjenkova står
för egen del och stampar på bussen, låter hon meddela från en mobil-
telefon. Hon är på väg in till staden från en av de nedslitna betong-
husens förorter, Lasnamägi. I det området bor många ryssar. Där bor
också Anna och flera av hennes vänner.

Några minuter försenad dyker hon verkligen upp. Glad, i en lång och
vacker kappa. 

Anna Fomtjenkova berättar att hon nyligen kommit tillbaka från sin
barndoms metropol, från en »kulturell resa«, till operans och släkting-
arnas S:t Petersburg. Men nu är det skönt att vara hemma i det lugna
Estland. Det är ju här hon hör hemma.

– Jag föddes i Ryssland år 1980, säger Anna och inleder en livs-
berättelse som utspelar sig i de stora samhällsomvandlingarnas tid.
Hon har just låtit sig övertalas att smaka ett fantastiskt bakverk, detta på
ett kafé dit Tallinns ryskspråkiga ungdomar sällan brukar komma. Kan-
ske för att det är ganska dyra bakelser som serveras här, kanske för att
ryssar och ester ända sedan Sovjetunionens dagar lever tämligen sepa-
rata liv, både kulturellt och yrkesmässigt.

Att döma av Annas liv går det ändå att röra sig mellan de båda värld-
arna. Hon är polisinspektör i den gamla trähusstadsdelen Kopli, ett
annat lågstatusområde där det bor många ryssar. Hon talar både

integration

Motstående sida:
Anna Fomtjenkova blev polis 
efter en utbildning för ryskspråkiga
studenter i förvaltningsledning, 
en utbildning som fick stöd från
Svenska institutet.
Foto: Susanne Kronholm

integration_kap11.qxp  04-03-24  10:36  Sida 111



112

estniska och ryska i arbetet, och bland hennes kolleger och vänner finns
både ester och ryssar.

Efter årtionden av sovjetiskt förtryck och kolonisering ska Estland –
enligt den politiska målsättningen – bli ett multikulturellt samhälle.
Men vägen till ett »helt« och integrerat samhälle kompliceras av en
smärtsam historia, en historia med många förlorare.

EN DAG NÄR ANNA var fyra år packade hennes föräldrar ihop sina till-
hörigheter i det dåvarande Leningradområdet och flyttade över den
närmast omärkliga gränsen till Kohtla-Järve i nordöstra delen av den
sovjetiska rådsrepubliken Estland. En följd av den sovjetiska ockupatio-
nen av Baltikum var en massiv våg av arbetskraftsinvandring och russi-
fiering i Estland och Lettland. Vid sidan av Annas familj kom stora ska-
ror militärer, ingenjörer och arbetare, vilka inte sällan fick sin försörj-
ning inom energisektorn och inom det militärindustriella komplexet.

Under 1970- och 1980-talet höll både det estniska och det lettiska
språket på att trängas ut av ryskan. Många ryskspråkiga bosatte sig i
huvudstäderna, medan nordöstra Estland och den sydöstra delen av
Lettland närmast förvandlades till ryskspråkiga enklaver. Föga anade
de nya invånarna att den dagen skulle komma då deras närvaro inte
längre ansågs självklar och att de skulle kallas »kolonisatörer«. 

Anna Fomtjenkova var elva år 1991 då Sovjetunionen föll samman.
På den tiden var hon för ung för att intressera sig för politik. Men nog
hade både hon och föräldrarna förstått att något höll på att förändras i
grunden. Många ryskspråkiga invånare var motståndare till baltiska
krav på självständighet, men Annas föräldrar tog omvälvningarna med
ro. De valde också att stanna i Estland efter augusti 1991.

– Många flyttade, men inte de, säger Anna, som om hon ville under-
stryka att hennes föräldrar är lojala med det självständiga Estland, trots
att de hör till de närmare 90 000 personer i Estland som valt att bli
ryska medborgare. 

I nordöstra delen av Estland där Annas föräldrar lever stängde
många av de tunga industrierna efter Sovjetunionens sammanbrott.
Från att ha varit ett ekologiskt katastrofområde blev området också ett
socialt krisområde med hög arbetslöshet. 
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Annas föräldrar har ändå haft tur, hennes mamma är fortfarande
historielärare i Kohtla-Järve och pappan hör till den »lyckliga« skara
som fortfarande har ett arbete inom gruvindustrin. Men de unga som
vill åstadkomma någonting har flyttat. En av dem är Anna. Hon sökte
sig till huvudstaden och började läsa förvaltningsledning vid Tallinns
pedagogiska högskola. Efter avslutad utbildning fick hon ett erbju-
dande om att bli polis, vilket trots allt inte var så långt från barndomens
dröm om att bli lärare. 

– Jag tycker om att berätta för folk vad de gjort för fel och hur man
ska göra, så även det här handlar ju om undervisning, säger hon och
skrattar.

2003 SAKNAR OMKRING 12 PROCENT av Estlands befolkning medborgar-
skap i något land, medan omkring 21 procent av befolkningen står utan
något medborgarskap i Lettland. I Estland och Lettland är det – till skill-
nad från det språkligt och etniskt mer homogena Litauen där arbets-
kraftsinvandringen var väsentligt mindre under sovjettiden – bara med-
borgare i de självständiga republikerna från mellankrigstiden och deras
ättlingar som fått automatiskt medborgarskap. Andra invånare har i
regel fått permanent uppehållstillstånd och rätt att ansöka om medbor-
garskap. Medborgarskap kan de flersta få under förutsättning att de kla-
rar kraven på språkkunskaper. 

De som av olika skäl förblivit ickemedborgare – vare sig de är stats-
lösa invånare eller blivit medborgare i exempelvis Ryssland – har
samma förmåner och rättigheter som om de vore medborgare, exem-
pelvis till folkpension och sjukvård. I Estland har ickemedborgarna rätt
att rösta i lokala val, men i både Estland och Lettland saknar ickemed-
borgare rösträtt i nationella val. Det finns också vissa yrken inom den
offentliga sfären som personer utan estniskt eller lettiskt medborgar-
skap inte kan ha – däribland presidentämbetet.

Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det naturligtvis avgörande att
alla invånare som så önskar kan delta i samhällsdebatten, rösta och där-
igenom påverka politiken på nationell nivå. Men trots informations-
kampanjer går det långsamt att minska antalet statslösa personer i Est-
land och Lettland. En viktig förklaring är att många ryskspråkiga invå-
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nare inte klarar kraven på språkkunskap för medborgarskap. Men för-
klaringen sägs också vara att många människor länge saknat motivation
att lära sig det lokala språket. Den som har fullt upp med att försörja sin
familj och sköta vardagliga bestyr har inte nödvändigtvis tid eller ork
att söka medborgarskap. Många ryskspråkiga har också känt sig för-
virrade av de stora förändringar som skett i samhället. En del äldre
människor blev indoktrinerade under sovjettiden och uppfattade sig
rentav som »befriare« av Baltikum. För dem kan det tyckas otänkbart,
kanske rentav förnedrande, att ansöka om medborgarskap. 

På lång sikt kommer den statslösa gruppen av invånare att minska
rejält eftersom länderna infört lagstiftning som ger barn födda i landet
efter den återupprättade självständigheten rätt till förenklat medbor-
garskap. Efter beslutet om eu-inträde tycks också fler och fler av de
statslösa vara beredda att ansöka om lettiskt och estniskt medborgar-
skap.

Hur som helst lär sig fler och fler ryskspråkiga ungdomar flytande
estniska. Anna Fomtjenkova tycker ändå att den estniska språklagen
delvis är för sträng. För de gamla är det inte lätt att lära sig tillräckligt
god estniska, menar hon. 

– Egentligen kan det vara ganska svårt att bo i Estland som ryss.
Ibland får man höra att man bryter och att man kan estniska för dåligt.
En väninna till mig som sökte jobb kallades till intervju och fick höra
av chefen att det visserligen var bra att hon talade god engelska, men
att inte alla skulle gilla att han anställde en ryss i stället för en est. 

Idag är det inte längre kontroversiellt att tala om integration av icke-
medborgare. I både Estland och Lettland arbetar staten sedan flera år
tillbaka med ett särskilt integrationsprogram som bland annat inriktar
sig på att öka olika befolkningsgruppers språkkunskaper i estniska och
lettiska. Enligt utländska bedömare görs ständigt nya framsteg på inte-
grationsområdet, inte bara genom särskilda satsningar, utan också
genom förbättrad lagstiftning. Nyligen beslutade parlamentet i Estland
att alla kursavgifter för språkundervisning som leder till medborgar-
skap kommer att betalas tillbaka till individen i efterhand. 

Enligt Mati Luik, chef för den statliga integrationsfonden i Estland,
är det inget självändamål att människor blir estniska medborgare. 
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– Integration är en frivillig process och vi lever i ett demokratiskt
samhälle. De statslösa invånarna har haft mer än tio år på sig att ansöka
om medborgarskap. Staten kan bara hjälpa dem som väl bestämt sig för
att bli medborgare. Däremot måste vi ge information till de unga män-
niskor som först nu ska träffa sina livsval, säger han.

Det faktum att det finns ett statligt program för integration kan i sig
ha stor betydelse för människors val, menar Mati Luik. Det visar att
staten välkomnar de invånare som vill skapa en framtid i Estland.

RYSSLAND HAR LÄNGE ANSETT sig ha ett särskilt ansvar inte bara för sina
egna medborgare, utan också för hela den ryskspråkiga befolkningen i
Estland och Lettland. Vid upprepade tillfällen har den ryska regeringen
hotat med sanktioner och anklagat särskilt Lettland för kränkningar av
de mänskliga rättigheterna. Europarådet, osse, eu-kommissionen och
olika fn-kommittéer har visserligen haft synpunkter på medborgar-
skapslagarna i Estland och Lettland, men har i regel inte anslutit sig till
Rysslands kritik. Den europeiska säkerhetsorganisationen osse anser
sig tvärtom ha fått gehör för sina krav, och eu-länderna har betonat att
Estland och Lettland uppfyller de politiska Köpenhamns-kriterierna
om demokrati och mänskliga rättigheter.

Tillsammans med flera andra västländer åtog sig Sverige en kon-
struktiv roll i Baltikum redan i början av 1990-talet, då man valde att
stödja språkundervisning i lettiska och estniska, liksom andra integra-
tionsfrämjande åtgärder. Tanken var att språkkunskaper skulle leda till
minskade etniska spänningar och till större möjligheter för ryskspråk-
iga invånare att göra sig gällande i det nya samhället. Det var i detta
sammanhang som Anna Fomtjenkova och ett trettiotal andra, hög-
presterande ryskspråkiga studenter – bland annat med svenska bidrag
– fick en utbildning i förvaltningsledning. En bra och bred utbildning,
menar Anna, men det var inte alldeles enkelt att komma in. 

– Jag hade tur, men jag hade också arbetat hårt under gymnasiet för
att klara inträdesproven, säger hon.

Anna är visserligen målmedveten, men hon ser inte polisjobbet som
ett första steg i en utstakad karriär. På Café Anglais berättar hon att hon
drömmer om att resa mer, men också om att arbeta med ekonomi inom

Nästa uppslag:
Det hade varit svårare att ge skjuts
åt integration i Estland utan ut-
ländska bidrag, menar Eda Silberg
och Katrin Tamme vid den statliga
integrationsfonden. 

Det gäller bara att hjälpa till och
lösa problemen, säger Natalia
Umarova om livet i sin hemstad
Narva, där bara några få procent av
befolkningen har estniska som
modersmål.

Nordöstra Estland blev ett socialt
katastrofområde när ekonomin
strukturerades om och många arbets-
tillfällen inom de tunga industrierna
försvann. Narva har drabbats hårt
av narkomani och hiv-smitta.

Foto: Susanne Kronholm
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polisen och att skaffa familj. Och den man hon ska bygga upp sitt liv
tillsammans med måste vara ryss.

– Ryska män har en annan mentalitet. Till och med om vi inte säger
någonting till varandra vet jag vad han känner och jag förstår honom
bättre. Jag vet vilken sorts människa han är.

NÅGRA DAGAR INNAN ANNA Fomtjenkova önskar sig en framtid med en
man som hon förstår, reser två yrkeskvinnor med bil mot den ryska
gränsen. De är på väg mot Narva, en stad i Estland där bara 4 procent
av befolkningen till följd av sovjetiska folkomflyttningar utgörs av
etniska ester.

Katrin Tamme och Eda Silberg, som båda arbetar vid Estlands inte-
grationsfond i Tallinn, ska planera inför nya sommaräventyr för skol-
barn i Estland. Det handlar om tolerans och språk, men också om
sådant som att bada bastu vid en sjö och om nattligt viskande i sov-
salen. Katrin har ansvar för ungdomsverksamheten vid integrations-
fonden och därmed för de – internationellt sett tämligen unika – språ-
kläger och familjeutbyten som varje år ska lära omkring 2 500 rysk-
språkiga barn att tala bättre estniska. Eda arbetar med det »nordiska«
integrationsprogram som med bland annat svenska pengar ger stöd till
språkläger och ryska barns vistelser i estniska familjer.

Barnen kommer från städer som Narva, Sillamäe och Kohtla-Järve,
somliga av dem från socialt utsatta familjer. Gemensamt för barnen är
att de, trots förbättringar i undervisningen de senaste åren, får otill-
räckliga kunskaper i estniska i den statliga skolan. Oftast är det inte
grammatiken som saknas, utan modet att prata. Därför vill lärarna på
språkläger gärna utnyttja tiden till »osynlig« undervisning, exempelvis
i form av lekar och tävlingar. 

Katrin menar att ett läger helst ska äga rum under minst tolv dagar,
på en naturskön plats i en mindre ryskdominerad del av Estland. Där
ska finnas estniska stödelever och duktiga lärare, som inte bara ska lära
ut språk utan också introducera ryskspråkiga barn i estnisk kultur. Tan-
ken är också att lägren ska bygga på ömsesidigt lärande, och att de ska
hjälpa till att bryta ner barns fördomar om varandra. 

Lyckas det verkligen på någon ynka sommarvecka? Nej, inte helt,
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men om framgångarna råder ändå inget tvivel. Åtminstone inte om
man får tro Katrin och Eda.

– I en utvärdering visade det sig att 73 procent av alla barn har fått
bättre betyg i estniska efter att ha varit på ett språkläger, säger Katrin. 

Dessutom blir ryska och estniska barn varje år vänner med varandra.
Barnen brukar gråta till farväl och de fortsätter ofta att brevväxla. Inte
sällan fortsätter hela familjer att umgås genom att hälsa på hos varan-
dra i olika delar av Estland. Men allt kan fallera om ett läger är för stort
eller om arrangörerna inte förberett sig noga, menar Katrin. 

– Man kan inte bara fösa ihop ryska och estniska barn och hoppas att
de ska börja umgås. Det gäller att arbeta med toleransen hos de vuxna,
till och med hos städerskan och kocken på lägret. Om de vuxna har rätt
attityder blir det lyckat, fortsätter hon. 

Både Katrin och Eda är överens om att det varit svårare att ge skjuts
åt integrationen i Estland utan utländskt stöd. Man hade till exempel
aldrig fått till stånd alla de läromedel som nu finns att använda. Peng-
arna är över lag väl använda, konstaterar både Eda och Katrin medan
bilen rullar genom det historiska Narva. Genom fönstret syns nyöpp-
nade butiker, men också den gamla, svenskägda, textilfabriken Kreen-
holm med sina väldiga byggnader i rött tegel. 

På andra sidan floden, bara ett stenkast ifrån oss, ligger staden Ivan-
gorod och landet Ryssland. Många invånare i Narva och nordöstra Est-
land har sina blickar fästa mot det hållet. De flesta ser hellre på Ryss-
lands tv-kanaler än de få ryskspråkiga program som sänds på estnisk tv.
Något som inte gör regionens invånare mer delaktiga i det estniska
samhället, och som komplicerar varje försök att uppnå integration.

Ett medialt undantag i regionen är Raadio 100 Narva, en ryskspråkig
radiokanal som startades 1995 med stöd från Svenska institutet. Denna
kommersiella radiokanal har enligt ägarna sänt »objektiva« men »Est-
landsorienterade« program och nyheter från vad som ser ut att vara ett
vanligt höghus. Musiken är också bra, ryktas det bland Integrations-
fondens anställda. Det sägs att man kan få höra efterlängtade, fransk-
språkiga klassiker. 

– Men också nostalgisk musik på ryska, berättar Ivan Breganov, som
arbetat på kanalen sedan starten. Han har ett ganska osentimentalt –

Nästa uppslag:
Natalia Umarovas organisation
»Ett eget hem till barnet« arbetar
med barn i olika riskgrupper. De
ordnar också språkläger för att ge
ryskspråkiga barn mod att använda
den estniska som de lär sig i skolan.
Foto: Susanne Kronholm
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och måhända sunt – förhållande till den samhälleliga betydelsen av
Raadio 100 Narva.

– Vi sysslar inte med integration. Vi spelar musik, säger han. 
Enligt konceptet ska det vara gyllene hitmusik som ryskspråkiga

invånare gillar. Det blir förstås en särskild sorts rysk radio, med lokala
och »opolitiska« nyheter från Estland. Kanske betyder det något för
integrationen, trots allt. 

LÄNGRE BORT, I ETT gult litet stenhus längs en allé där löven ligger i fukt-
iga och rostfärgade högar, väntar en av Narvas eldsjälar. Natalia Uma-
rova talar inte estniska, och hon har inget estniskt medborgarskap.
Ändå är hon ordförande i det kommunala utskottet för sociala frågor,
och i organisationen »Ett eget hem till barnet« arbetar hon heltid med
barn i olika riskgrupper. Det innebär bland annat att hon varje år sam-
arbetar med Integrationsfonden och ordnar språkläger för barn i nord-
östra Estland. 

Med energiska rörelser tar Natalia fram ett album ur bokhyllan. Hon
visar fotografier av en koja som står i en åker av sopor. På en bild syns
tre personer i varma mössor. De bodde alla på soptippen. 

– En av dem var dykare och hade slutat vid militärakademin, de andra
hade studerat idrott vid universitetet i Leningrad, berättar Natalia. 

Med hennes hjälp har sammanlagt 59 personer som bodde på sta-
dens soptipp fått sina id-handlingar i ordning så att de kunde lämna
soptippen och få socialhjälp eller arbete. 

I Estland finns tusentals ryskspråkiga invånare – de flesta med all-
varliga sociala problem – som fortfarande inte sökt uppehållstillstånd
och som lever helt utanför samhället. Därför har Natalias organisation,
bland annat med stöd från den estniska staten, låtit sätta upp en bod där
man varje fredag tar emot människor som kommit för att få hjälp med
att skaffa någon id-handling.

– Det gäller bara att hjälpa till och lösa problemen, säger Natalia om
livet i sin hemstad, där arbetslöshet, narkomani och hiv-smitta spridit
sig med en förfärande kraft.
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ANNA FOMTJENKOVA, SOM ÄNNU dricker sitt kaffe i huvudstaden Tallinn,
tillhör en elit som fått sin högskoleutbildning på estniska. Men hon är
fast besluten om att behålla sin ryska identitet.

– Jag är en ryska som bor i Estland, säger hon, och menar med det
att hon gått i rysk skola, lyssnat på rysk musik och läst ryska böcker.
Men att hon tycker om landet, naturen och människorna här. Vad
Annas framtida barn kommer att tillhöra för folkslag återstår att se.

– De får bestämma själva. Men de måste ju tala båda språken.
Hur som helst lär barnen bli estniska medborgare. Anna Fomtjen-

kova har nämligen avlagt ett prov i estniska och fått ett pass med blåa
pärmar, ett pass som hon när som helst kan byta ut mot ett eu-pass.

Som medborgare i Estland kan hon – till skillnad från de statslösa
och de i huvudsak ryska medborgarna – njuta av fullt ut av medlem-
skapet och den fria rörligheten inom eu. På sikt kan hon inte bara rösta
utan också bosätta sig och arbeta vart hon vill inom Europa. 

– Det är bra för oss unga. Vi får större möjligheter att studera och
arbeta utomlands, och så kan vi vidga våra perspektiv. 

Kanske kan man säga att Anna är privilegierad som får plats i den
nya republiken, och som lever i uppfattningen att hon kan skapa stora
delar av sitt eget liv. Och kanske kan man säga att hennes berättelse har
ett sagolikt slut. För innan vi skiljs åt den här dagen säger hon:

– Just nu är jag lycklig.
Och så försvinner hon hem till Lasnamägi, där det skymmer och

tusentals människor tänder sina lampor i höga, vita betonghus. 
Anna Fomtjenkova har framtiden för sig. 
Tallinn är hennes huvudstad. 

TI INA MERI

Tiina Meri är frilansjournalist. Hon var
under 1998 verksam som attaché vid
Sveriges ambassad i Tallinn och har
därefter bland annat arbetat som 
ledarskribent på Dagens Nyheter.
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FAKTA ·  INTEGRATION

I Estland och Lettland finns sedan ett par år statliga integrationsfonder som är knutna till

regeringarna, liksom nationella program för att åstadkomma integration mellan olika

befolkningsgrupper. 

Sverige har gett stöd till integrationsprocessen i Estland och Lettland sedan 1993, med

sammanlagt omkring 36 miljoner kronor. Merparten av detta stöd har gått till vidareut-

bildning av lärare, språkundervisning för yrkesverksamma vuxna och skolbarn. Omkring

11 miljoner kronor har gått till Estland medan omkring 25 miljoner gått till Lettland. 

Estland
En tredjedel av landets befolkning är ryskspråkiga invånare, varav majoriteten är etniska

ryssar. När det gäller mänskliga rättigheter kan Estland enligt Utrikesdepartementets

rapport för 2003 mäta sig med övriga EU-länder. 

I nordöstra Estland, där den ryskspråkiga befolkningen är i stor majoritet, har Justitie-

kanslern inrättat ett lokalkontor. Inom den lokala förvaltningen är det tillåtet att använda

ryska som arbetsspråk om en majoritet av lokalbefolkningen har ryska som modersmål.

Idag finns det omkring 90 helt ryskspråkiga skolor i Estland. Nyligen har lagstiftningen

ändrats så att lokala myndigheter kan besluta om undantag från regeln att minst 60 pro-

cent av undervisningen skall ske på estniska från 2007.

Svenska institutet fördelade 1993–1998 omkring 5 miljoner kronor till språkundervis-

ning för vuxna, läromaterial och vidareutbildning av lärare. Svenska institutet gav även

stöd till medier och språkläger för barn och ungdomar.  

Lettland
En tredjedel av befolkningen i Lettland är ryskspråkiga invånare, varav den största grup-

pen är etniska ryssar. Enligt det svenska utrikesdepartementets rapport för 2003 om

mänskliga rättigheter i Lettland förekommer det ingen diskriminering som sanktioneras

av den lettiska staten. Ryskspråkiga befolkningsgrupper har inte sämre levnadsstandard

än övriga grupper. 

Opinionsundersökningar visar att lettiska håller på att bli det gemensamma språket i

den offentliga sfären. På en vardaglig nivå fungerar samlivet friktionsfritt mellan olika

etniska grupper. Däremot råder stora meningsskiljaktigheter om den skolreform som
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skall vara avslutad hösten 2007. Då skall 60 procent av all undervisning ske på lettiska i

de ryskspråkiga skolor som får statsbidrag. 

En del ryskspråkiga lärare fruktar att kvaliteten på undervisningen ska sjunka, eller att

de ska förlora sina jobb. Ändå har merparten av alla lärare i ryskspråkiga skolor fått utbild-

ning inom det nationella språkprogram som numera drivs av utbildningsministeriet. Fort-

farande saknas kvalificerade lärare för att undervisa på lettiska, särskilt i sydöstra delen

av landet.

Det nationella språkprogrammet pågår sedan 1996, med ambitionen att lära ut lettiska

till den i huvudsak ryskspråkiga befolkningen. Lärare identifierades tidigt som en viktig

målgrupp för utbildningsinsatser. Dessutom har en mängd läroböcker producerats inom

ramen för det lettiska språkprogrammet, och en rad språkläger har genomförts. 

Sverige har varit en av de största bidragsgivarna till det lettiska språkprogrammet.

Sedan ett par år bekostar den lettiska staten en tredjedel av programmet. Vid sidan av

det nationella språkprogrammet bedrivs flera omfattande projekt inom ramen för UNDP,

projekt som bland annat syftar till att öka antalet lettiska medborgare.

Litauen
Till Litauen var invandringen betydligt mindre under sovjettiden. Endast omkring åtta pro-

cent av befolkningen tillhör en tämligen väl integrerad ryskspråkig minoritet. Efter själv-

ständigheten gavs i princip alla invånare litauiskt medborgarskap. Sverige har inte stött

integrationsprocessen i Litauen i någon större skala, med undantag för det arbete som

gjorts i Visaginas (nära Ignalina och gränsen till Vitryssland).
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mats sundgren

BETOR OCH SOLIDARITET

– När tas betorna upp i Sverige?
– Det är väl nu, i november någon gång, svarar jag lite vagt och inser
inte att frågeställaren vill ha ett mera exakt svar. Vi har just bjudits på
lunch av Genute och Juozas Staliunas på deras gård några mil norr om
Kaunas, mitt i Litauen. Panerad fläskkotlett med stekt potatis och
legymsallad. Stadigt och vällagat. Till maten har vi fått några glas slån-
bärsbrännvin, en litauisk specialitet. Det är då Juozas frågar om bet-
skörden i Sverige.

Det är november 1995 och Juozas har på förmiddagen kört in sitt
sista lass betor för året. Sockerbetor är det mest lönsamma som en
litauisk bonde kan odla. Förra året fick han 130 litas (cirka 300 kronor)
per ton, i år 160 litas.

Juozas har varit i Sverige och lärt sig hur man odlar sockerbetor med
moderna metoder. Han använder sig av den svenska betsorten Freja
och resultaten ska i vinter redovisas för andra bönder i trakten. Men nu,
när han fått in sina egna betor, är det den svenska betskörden som är i
hans tankar.

Varför? undrar jag.
– Jag har hört att Arne har blivit sjuk och då kan han ju inte kan ta

upp sina betor. Så jag tänkte åka över och hjälpa honom.
– ???
Jo, Arne Persson från Kalmartrakten är den svenske lantbrukare som

blivit Juozas »vänbonde« i Sverige. Juozas har varit över ett par gånger
och »pryat« på Arnes gård och Arne har varit i Litauen. Och nu har det

lantbruk

Motstående sida:
Betor betalar bra. Därför vill de
baltiska bönderna fortsätta odla
dem även när de kommer med i EU.
Men EU vill minska sockerbets-
odlingen och kampen om betorna
blir därför den första striden som 
de baltiska bondeorganisationerna
kommer att utkämpa i Bryssel.
Foto: Anders Gunnartz
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alltså utvecklats dithän att Juozas åker över och hjälper till när Arne bli-
vit sjuk. En liten gentjänst som naturligtvis kombineras med att Juozas
plockar upp ytterligare kunskaper om modernt privatjordbruk. Kanske
passar han på att titta på maskiner som kunde vara bra att ha hemma på
gården. Han har redan, med Arnes hjälp, köpt en begagnad svensk plog,
en såmaskin och en gödselspridare. Nu behöver han modernare saker.

När jag frågar om skillnaden mellan honom själv och en svensk
bonde, säger han att det knappast går att jämföra.

– I Sverige har jag träffat bönder som ägt sin jord sedan generationer
tillbaka med byggnader och erfarenheter som gått i arv. Jag måste
bygga upp allting från början.

Det var bönder som Juozas och Genute med hög utbildning, som var
de första att dra nytta av privatiseringen av det litauiska jordbruket. De
hade kunskaperna och med hjälp av goda kontakter med ledningen i
kolchoserna kunde de skaffa sig jord och maskiner. De fick också viktig
hjälp utifrån, inte minst från Sverige. De är framtidens bönder i Litauen,
tänker jag när vi tackat för mat och dryck och åker tillbaka till Kaunas.

NÄSTAN PÅ DAGEN ÅTTA år senare kör vi åter på den leriga vägen fram till
Juozas och Genutes gård. Dimman ligger, om möjligt, ännu tjockare
över de mörkbruna fälten. Jag tänker på vad jag skrev efter mitt förra
besök här, att detta var framtidens bönder i Litauen. Nu är det framti-
den. Hur har det gått?

Vi hälsar på Juozas och Genute och konstaterar att vi känner igen
dem men att de inte känner igen oss. I köket möter den första föränd-
ringen. Det är nytt, med diskmaskin, modern spis och mikrovågsugn.
Vi känner inte alls igen oss och får förklaringen. Huset var tidigare en
lagård för grisar. Nu har det byggts om till kök, vardagsrum, kontor och
ett stort inglasat sommarrum. Min första fråga blir naturligtvis vad som
har hänt sedan vi besökte dem senast.

– Jag minns inte vad som har hänt, säger Juozas och skrattar.
Han skyndar sig att tillägga att det är ett skämt. Det är populärt i

Litauen just nu att inte komma ihåg någonting... Det handlar förstås om
president Paksas och hans kontakter med den ryska maffian, en skan-
dal som upprört Litauen under de senaste månaderna.

bonde_kap12.qxp  04-03-24  10:43  Sida 128



129

Juozas blir snabbt allvarlig och berättar att han fyrfaldigat sin bruk-
ningsareal genom att arrendera jord utöver de 150 hektar han äger
själv. Nu odlar han på 800 hektar mot 200 för åtta år sedan, vilket gör
honom till en av de tusen största lantbrukarna i landet. Vid jultid varje
år åker han runt till de 60 jordägare som arrenderar ut mark till honom
och betalar arrendet, samtidigt som han berättar vad han odlat på just
deras jordplätt. Många av dem bor i Kaunas, men de följer noga vad
som händer med deras jord.

Alla uppgifter om vem han arrenderar vad av och vad som odlas där
finns på datorn som han köpte för fyra år sedan. Idag sköter han alla
sina betalningar och sin bokföring över datorn. 

Plötsligt sätter han på en tv. Han zappar med fjärrkontrollen och det
tar ett tag innan jag förstår att det är bilder från gården som han
bläddrar mellan. På skärmen rör sig några av de fyra heltidsanställda
lantarbetare som arbetar för honom.

– Jag har sex kameror och kan sitta här och övervaka allt som hän-
der över hela gården, säger han stolt.

Vi reser på oss för att se verkligheten bakom tv-bilderna. Det första
som lösgör sig i dimman på gårdsplanen är en svartglänsande Nissan-
jeep av senaste modell, inköpt för mindre än en vecka sedan. Det är
bara en föraning av vad som väntar i den stora ladan. Innan våra ögon
hunnit vänja sig vid mörkret har Juozas klättrat upp i en jättelik grön
skördetröska.

– Senaste modellen från Belgien, ropar han och startar tröskan för att
kunna visa oss alla finesser.

Vi fortsätter till nästa maskin, som är en specialtraktor för multipla
ändamål från Frankrike, och vidare till en jättelik spruta – allt skinande
blankt.

– Jag skaffade min första traktor från väst för sju år sedan, berättar
Juozas. Jag såg den i Sverige och ringde omedelbart och beställde en.
En Valmet som jag vann första pris i en plöjningstävling med.

När Juozas kliver ner från maskinerna frågar jag hur han har råd med
alla dessa investeringar. Han pekar på sitt hår och skrattar.

– Ser du inte att jag har fått gråa hår? Nu förstår du varför!
Han har lånat en och en halv miljon litas – det är cirka fyra miljoner

Nästa uppslag:
Genute Staliuniene på väg hem från
kontoret i Kaunas. Som ordförande i
den litauiska bondeföreningen,
LUS, har hon en viktig  roll i
Litauen inför EU-medlemsskapet.
Hon ska bland annat kämpa i EU
för att de litauiska bönderna ska
kunna fortsätta odla betor.

Ingen rädder för EU här! Juozas
Staliunas visar stolt upp sitt senaste
kap, en fransk specialtraktor för
multipla ändamål. Maskiner har
varit hans passion sedan han var en
liten pojke. Han har idag en
maskinpark som skulle göra en
svensk bonde grön av avund, bekos-
tad av EU-pengar och lån. Han är
en sann entreprenör som vågat satsa
i det nya Litauen. 

Foto: Anders Gunnartz
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svenska kronor. Han har också fått hjälp genom eu-programmet
Sapard, ett biståndsprogram för att kandidatländerna ska kunna
modernisera sitt jordbruk. 

Jag påminner Juozas om att han vid vårt förra besök berättade att han
varit över i Kalmartrakten och fått hjälp av sin vänbonde, Arne, att hitta
begagnade maskiner. Var finns de svenska maskinerna idag? Juozas
pekar ut över fälten och i dimman skymtar konturerna av en skrothög,
en maskinkyrkogård för uttjänta plogar och harvar. Tiden då Juozas
behövde bistånd från svenska bönder är över. På åtta år har han tagit ett
jättekliv som har lyft honom skyhögt över den genomsnittlige litauiske
bonden till samma nivå som moderna svenska storskaliga lantbrukare.

Om förändringarna på åtta år varit stora för Juozas har de inte varit
mindre för hans fru Genute. När vi visar bilderna från vårt besök för
åtta år sedan, pekar hon på sig själv och skrattar:

– Då var jag jordbrukarhustru, jag tog hand om barnen och hushål-
let och Juozas var den som var aktiv utanför gården. Nu är det tvärtom.

Idag har hon en position som gör henne till en viktig röst i litauisk
politik, inte minst inför eu-medlemskapet. I och med att barnen växte
upp blev Genute och hennes man mer aktiva i lus, den litauiska mot-
svarigheten till svenska Lantbrukarnas riksförbund, lrf. De tillhör
Kaunas distriktsavdelning, den största och mest aktiva.

Genute blev först ordförande i Kaunasdistriktet och 2002 valdes hon
till ordförande för hela lus. Kaunasdistriktet förde fram henne som
kandidat. Valet stod mellan henne och en man och hon vann. 

– Det var en instabil situation i lus då, förklarar hon. Vi hade bytt
ordförande ofta och de som valdes var politiker som använde sig av lus
för att göra karriär. Jag tror att medlemmarna ville ha en äkta lantbru-
kare till ledare. 

Valet av Genute betyder att Litauen är ett av två europeiska länder
som har kvinnliga bondeledare. Det andra är Sverige.

Vad tycker då hennes man om att Genute blivit vald till en så bety-
delsefull post?

Juozas ser allvarlig ut när han svarar.
– Jag var emot det från början, säger han. Det innebär att jag får ta
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hand om gården själv. Den person som jag kunde lita på finns inte
längre vid min sida.

Men han blev inte förvånad.
– Det är viktigt att en person i den ställningen förstår jordbruk och

kan hjälpa bönderna. De som ledde organisationen tidigare var bara
ute för att sko sig själva. 

Sedan kan han inte låta bli att reta sin fru lite.
–Snart nog sitterhon i regeringen, sägerhanochpekarfinger åthenne.
Har de samma åsikter i jordbruksfrågor?
– Nej, svarar Juozas bestämt och Genute instämmer. 
Juozas har sina åsikter som han talar om för Genute. Men han inser

att hon måste lyssna på alla i styrelsen för lus och agera som represen-
tant även för småjordbrukare, som har andra intressen än han. En skill-
nad är att de mindre bönderna har större behov av att samarbeta i koo-
perativ än de stora. Men kooperativ är ett laddat ord i det postsovjetiska
Litauen och det gäller att hitta former som inte minner om kolchoserna.
Juozas betonar att han absolut inte är rädd för kooperativ. Han har sett
hur det fungerar i Sverige och tycker att de litauiska bönderna ska gå
samma väg. Just i går, berättar han, var han på ett lokalt möte för att
bilda ett kooperativ och han blev utsedd till en av ledarna. 

LITAUEN VAR ETT VIKTIGT jordbruksland i Sovjetunionen. Jorden är bör-
dig och här finns lång erfarenhet av modernt jordbruk, visserligen av
sovjetisk modell, men ändå. 

Under de senaste åren har Litauen varit duktigt på att använda sig av
eu:s jordbruksstöd till blivande medlemsländer, Sapard, även om pro-
grammet, enligt Genute, har pågått alltför kort tid och långt ifrån nått
ut till alla bönder. Många drog sig för att söka stöd eftersom kraven var
hårda och reglerna krångliga.

Hos Genute märks inget av den oro som finns i andra anslutarländer
för att bönderna ska krossas av eu:s jordbrukspolitik. Tvärtom.

– Våra bönder förväntar sig en hälsosam och öppen konkurrens där
vi kan lära från varandra säger hon. Vi får tillgång till en större mark-
nad med bättre priser. Vi har produkter av hög kvalitet som vi inte kun-
nat sälja på grund av höga tullar. Däremot tycker vi inte att villkoren för
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konkurrensen med bönderna från de gamla medlemmarna är rättvisa.
Vi tävlar helt enkelt inte på samma villkor som de franska bönderna
som har mycket större subventioner.

lus organiserar 15 000 bönder – de största och mest aktiva. Genute
anser att de är väl förberedda för eu. De har intresset och förmågan att
utbilda sig för att kunna ändra sig, säger hon. Ett bevis för det är att
intresset för miljövänliga odlingsmetoder är stort. En hjärtefråga för
Genute är att de litauiska bönderna ska kunna fortsätta att odla socker-
betor, en gröda som ger en ordentlig vinst idag, men som hotas av att
eu gynnar import av sockerrör.

– Vi ska kämpa för att få behålla sockerbetsodlingen, säger Genute. Vi
ska gå samman med de andra baltiska länderna för att göra vår röst hörd!

Hon kommer just från ett möte i Riga där en samarbetsorganisation
för de baltiska bondeorganisationerna har bildats. lus och de två syster-
organisationerna har bestämt att ha en representant på plats i Bryssel,
för att bättre kunna bevaka sina intressen. Den första uppgiften blir att
förhandla med kommissionen om sockerbetor. Samarbetet med Sve-
rige har varit mycket viktigt för lus, säger Genute.

– lrf hjälpte oss att göra lus till den organisation den är idag. De har
hjälpt oss med utbildning och lärt oss att ta tillvara böndernas intressen.
Vi hoppas och räknar med ett fortsatt nära samarbete. 

Hon tycker att länderna kring Östersjön måste hålla ihop i eu.
– Vi är små men om vi lägger samman våra röster blir vi starka.

HUR GICK DET DÅ med Juozas resa till sin »vänbonde« i Kalmar? När jag
hälsade på för åtta år sedan stod han ju just i färd med att åka över för
att hjälpa den sjuke Arne Persson med betskörden. Jodå, Juozas åkte
över tillsammans med sin son. Det hade blivit vinter och landnings-
banan var isbelagd när de landade, men Juozas och sonen kom fram
lagom för att hjälpa Arne under betskördens sista dag. Därefter har de
båda vänbönderna träffats ofta, senast för bara en månad sedan då Arne
hälsade på tillsammans med en delegation från Sverige. För Juozas har
det varit nyttigt att studera hur en svensk bondgård fungerar i praktiken
och sedan ta med sig de nyvunna kunskaperna hem och anpassa dem
på sin egen gård. Även Genute har varit på besök i Kalmartrakten.
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– Jag var särskilt imponerad av den vackra röda färgen på gårdar och
hus, säger hon. Den gör att det ser väldigt prydligt ut i Sverige, inte som
här i Litauen. Vem vet, även det kanske vi tar efter någon gång.

NÄR JAG RINGER UPP Arne Persson i Hagby, två och en halv mil söder om
Kalmar, pratar han med värme om sina vänner Juozas och Genute.

– Juozas var här för några månader sedan och hjälpte min son att
gjuta gödselrännor i lagården, berättar han.

Arne har, för ett år sedan, lämnat över det dagliga slitet med gården
till sonen. Nu är det bara engagemanget för Litauen som gäller. I vinter
ska han leda en studiecirkel i lantbruksengelska för litauiska bönder.
Det är många termer på engelska som de måste lära sig när de ska ha
med eu att göra, förklarar han. Själv kunde han inte ord engelska när
han första gången for till Litauen. Hans engagemang för landet på
andra sidan Östersjön började på allvar 1992 när han, genom lrf:s
nybildade biståndsorganisation »Sveriges bönder hjälper«, fick en
litauisk referensbonde. Då hade han redan året innan börjat samla in
begagnade maskiner för Litauen.

– Vi körde runt i Kalmar län med en lastbil och plockade upp maski-
ner. När första lasten kom fram till Klaipeda var maffian framme direkt
men tack vare att bönderna vaktade båten lyckades de hindra att
maskinerna försvann. Det vi gjorde då betydde oerhört mycket för de
litauiska bönderna. Det kommer fortfarande fram gamla grånade bön-
der till mig, när jag är i Litauen, och frågar om jag vet vem som skänkte
den eller den maskinen. De vill skicka brev och tacka.

Arne Persson har sedan dess lett otaliga seminarier och kurser för
litauiska bönder. Han har varit 47 gånger i Litauen och tänker fortsätta
sitt engagemang så länge han orkar. Han är hedersmedlem i lus (med
rösträtt) och missar aldrig en årskongress. Han är stolt över att han
bidrog till att välja Genute Staliunene till ordförande.

– Jag gick upp och talade mig varm för henne eftersom jag tyckte hon
representerade det nya och framåtblickande. Jag känner henne mycket,
mycket väl så jag vet vad hon går för.

MATS SUNDGREN

Mats Sundgren är journalist 
och informatör på Sida. Han 
var 1991–1997 redaktör för 
tidningen OmVärlden. 
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FAKTA ·  LANTBRUK
Sedan 1990 har jordbruket i de baltiska staterna genomgått en dramatisk omställning.

Tidigare försåg Baltikum S:t Petersburg och Moskva med jordbruksprodukter. Vid själv-

ständigheten försvann den gamla sovjetmarknaden helt och produktionen föll till hälften

för att nu åter öka.

LRF:s samarbete med de baltiska länderna och Polen började med att man utsåg ett antal

referensbönder i de båda länderna. Programmet kallades »Bonde till bonde« och byggde

på att de svenska bönderna skulle berätta hur ett privatägt svensk lantbruk fungerade.

Genom att de litauiska bönderna fick vara med de svenska i arbetet fick de konkret lära sig

till exempel när höet ska skördas för att vara mest näringsrikt. Samtidigt startade insam-

lingen av begagnade maskiner som gick till bönder som var aktiva i bondeföreningarna. De

svenska referensbönderna hjälpte till med installationen och skötseln av maskinerna.

Sedan började man diskutera att hjälpa de baltiska bönderna med sin organisering. Per-

spektivet flyttades från »bonde till bonde« till »rörelse till rörelse«. LRF hade koordinatörer

för varje land och man knöt olika län i Sverige till respektive baltiskt land. Sida finansie-

rade 80 procent av biståndet.

Därefter inledde man ledarutbildningen (30 procent av kursdeltagarna skulle vara kvin-

nor), som fick stor betydelse, främst i Estland, där de utbildade blev viktiga ledare i bon-

deorganisationerna. I Litauen blev utfallet sämre. Generellt har bondeorganisationerna i

de tre baltiska länderna en stark ställning. Däremot är medlemskapet begränsat.

Litauiska LUS räknar till exempel med 15 000 medlemmar, men endast några tusental är

betalande. Att påverka EU:s jordbrukspolitik blir med stor sannolikhet det viktigaste

arbetsområdet för de baltiska bondeorganisationerna i framtiden.

En förutsättning för jordbrukets utveckling har varit den jordreform som genomförts och

inneburit att många ursprungliga ägare fått tillbaka mark som konfiskerades under sovjet-

tiden. Genom Lantmäteriverkets konsultbolag Swedsurvey har Sverige sedan 1991 bidra-

git till att bygga upp ett modernt och väl fungerande fastighetsregister i de tre länderna.

En annan viktig roll spelar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som medverkat i ett

stort antal projekt. Bland annat har SLU bidragit till att föra över viktig kunskap om hur

man driver ett hållbart och miljövänligt jordbruk. En bakomliggande orsak till det svenska

stödet till ett mer miljövänligt lantbruk i de baltiska länderna är att minska utsläppen av

kväve och därmed övergödningen av Östersjön. Inför EU-inträdet har det också ställts

hårda krav för hur stallgödsel ska lagras. SLU har, med Sida-finansiering, arbetat mycket

brett med bönder, myndigheter och universitet i de baltiska länderna.
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sara sandberg

ATT KÄNNA SIG BEHÖVD

Uus gata i Estlands näst största stad Tartu är höghus i miljonprojekt-
modell och gamla ryska villor från sekelskiftet med snickarglädje runt
fönstren, prunkande, övervuxna trädgårdar och gummor med hucklen
som skördar eterneller. Husen står knappt och då augustis skönhet lagt
sig och kylan kommer så blåser den rakt igenom de otätade väggarna.
Mitt i bostadsområdet ligger en basketplan och ett grått, platt och ned-
gånget tvåvåningshus. Nr 56. Dörren till höger leder ned för en graffiti-
målad trappa och in i värmen. En dröm i pastell mot världen ovanför.
Här möts man numera av Respekt. Det står målat med stora, röda bok-
stäver och har blivit projektet Ugglans mantra. 

– Vad som än händer där utanför lämnar man det när man kommer
ner till våra lokaler, säger Daniel, som är från Schweiz och arbetar som
volontär på Ugglan.

På Ugglan visar man respekt. Respekt i betydelsen av att lyssna på
varandra, visa hänsyn, respektera. Så har det inte alltid varit. Ett år tidi-
gare hade man, sina visioner till trots, tvingats separera de ryska och
estniska barnen på olika dagar, skilda aktiviteter. Diskussionerna, för-
talen och bråken mellan grupperna blev för många. Mer än tio år av
självständighet i landet räcker inte för att preskribera historiens förföl-
jelser – och rädslan, maktlösheten, misstron och nationalismen över-
förs till nästa generation unga balter och ryssar. 

På Ugglan lyckades man vända utvecklingen. Då en ny kull med
yngre barn kom till projektet började man om. Här skulle alla respek-
tera varandra för att kunna förändra samhället utanför, en blandad

ungdom & missbruk

Motstående sida:
Att få barn att känna sig delaktiga
är ett sätt att värna demokratin.
Foto: Torkel Edenborg
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grupp av ester och ryssar, där alla fick gå på språkkurs för att över-
brygga det primära, för att börja tala med varandra.

Till Ugglan kommer och går cirka 150 barn och ungdomar. Många
för värmen och maten, andra för att engagera sig i aktiviteterna och
arbeta som volontärer. Eftermiddagsfikat blir ett andningshål då man
kan få prata med andra ungdomar och vuxna om vardagen som ibland
kan vara alltför hård att klara själv, eller bara om vad man vill göra
under veckan.

Ugglan är inte bara en miljö som är ren och ombonad. Den stärker
också barnen i sig själva, man blir någon. Aleksandra är 18 år och ung-
domsvolontär i Ugglan. Har ryskt blod men är född i Tartu, Estland.
Det blonderade håret och ringen i näsan ger sken av en tuff attityd.
Utåt. Samtidigt är hon mjuk mot barnen och ler blygt mot kameran.

– På Ugglan finns alla mina vänner, säger Aleksandra. Det är det
enda stället som ungdomar kan gå till om de inte vill vara ute på
gatorna. Jag arbetar varje vecka som volontär. Jag städar, lagar mat och
hjälper de yngre barnen som kommer hit. Det bästa är att jag vet att det
jag gör är meningsfullt för projektet. Jag är behövd.

REGNET HAR JUST AVTAGIT och Laimaskylten avspeglar sig i vatten-
pölarna och de unga flickornas svarta lackstövlar. Det är fredagskväll i
Lettlands huvudstad Riga och vid skylten samlas ungdomar och flane-
rande turister tillsammans med uteliggare och gatubarn.

– 20 lats behöver vi, säger hon och tittar upp mot oss. Inga stora ögon
men väl dimmiga. Vittnar om påsen som kanske hållits över näsan.
Lillebror bredvid söker stöd hos systern. Lägger huvudet mot hennes
axel. Så börjar de. Berättelsen är densamma barn från barn. Mamma är
sjuklig, pappa borta. Systern behöver en operation och för endast 20
lats kan vi rädda hennes och familjens liv. I ljuset av Ronald McDonald. 

Området Latgale betraktas som det mest kriminella i Riga. Fyrtio mil
från svenska gränsen och tre hållplatser med spårvagnen från Frihets-
statyn på torget i Riga. 

För många ungdomar här är missbruksproblem och kriminalitet en
del av vardagen. Alternativen är få. Samtidigt finns möjligheterna för
dem som kan och vågar bryta med sin vardag. De nymålade fasader-
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nas yta är skör och spricker lätt. Olgas däremot är stenhård. Hon går
under smeknamnet »fighting-girl« och beväpnar sig med svart skinn-
jacka och droger. (Senare får jag veta att Olga lyckats bryta cirkeln, idag
studerar hon).

På Jekabpils gata i Latgale ligger Den Vita Gråsparven, det enda
ställe som öppnar dörrarna för barn och ungdomar. Dit kan man
komma för att värma sig, fika, spela spel och träffa vänner. Det blir en
plats undan gatan. En fristad där ett 60-tal barn får hjälp och stöd. Barn
som bor hemma eller på gatan och som lever i en utsatt miljö med dro-
ger, alkohol, kriminalitet och prostitution. 

Idag är 50 procent av alla registrerade narkomaner under 19 år och
över hälften av dem lever i de fattigaste familjerna och har inte råd med
behandling. I området är de flesta ryssar eller romer och på Vita Grå-
sparven finns bara ryska ungdomar. Få av dem talar lettiska. Under
ytan handlar det bara om förbittring. Bland letterna för den ryska ocku-
pationen, bland ryssarna för den förlorade makten och identiteten.

– Problemet är att dessa ungdomars föräldrar överför sina värderingar
på barnen och beskyller sina egna, ofta ekonomiska, misslyckanden på
letterna. De håller både sig och sina barn utanför det lettiska majoritets-
samhället och deras ovilja att lära sig lettiska och finna en väg in i sam-
hället går i arv, säger Vilnis som är projektledare för Vita Gråsparven.

»NAUTILUS. OPEN FROM 12 am until the party is over« står det skrivet på
skylten. I det nya Lettland får alla plats. I Rigas nyrenoverade stads-
kärna ligger restauranger, barer och diskotek tätt och på kullerstensbe-
lagda gator samsas jugendfasader med sparsmakade, nyinredda natt-
klubbar och flotta, välmatade varuhus. I det nya Lettland får alla plats,
bara de har pengar. 

– Jag är ute fem gånger i veckan, säger Gundega. Måndag och tisdag
är vilodagar. 

Hon arbetar som programledare i tv och lever ett liv de flesta unga i
Riga med glädje skulle byta mot sitt eget. Det är onsdag kväll, vi är på
väg till några av Rigas inneklubbar och har fått med oss perfekta guider
till nattlivet; Gundega 24, hennes pojkvän Girts 27, som äger en restau-
rang i Riga och Alexander 30, som är på väg att starta en ny nattklubb. 

Nästa uppslag:
De väljer klubbar efter image, och
image efter droger. Hos försäljarna
på gatan utanför delas flyers ut om
olika klubbar med rätt inriktning
för just Dig. Dizzi, Casablanca och
Nautilus är exklusiva sådana.
Inträdet är en dagslön för en lettisk
arbetare. På Nautilus övervåning
har Absolut Vodka en egen bar med
neonklädda bord. Absolut Riga. 

Onsdag kväll. Ännu lugnt. Natt-
klubben Dizzys ägare och Alexander
väntar in folket.

Foto: Torkel Edenborg
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– Image är oerhört viktigt när man skapar ett nytt inneställe, säger
Alexander. Man måste veta precis vilken typ av människor man vill ha
dit. Allt hänger ihop; inredning, musik, barutbud och typ av droger ger
klubben en viss image. Då får man också de gäster man önskar. Vill man
att folk som tar ecstacy ska komma till ens klubb, ber man försäljarna av
droger på gatan utanför att dela ut flyers om klubben till sina kunder. 

– Narkotika finns också att köpa på de flesta nattklubbar, men där är
det dyrare, precis som alkohol, säger Girts. De flesta tänder på innan,
eller köper en flaska sprit i kiosken bredvid. 

Dizzi, Casablanca och Nautilus är exklusiva klubbar. Där används
dyrare droger. Inträdet är en dagslön för Lettlands arbetare. På Nauti-
lus övervåning har Absolut Vodka en egen bar med neonklädda bord.
Nedanför dunkar dansgolvet. 

Enligt lag ska du vara 18 år för att få köpa alkohol, utom öl, där det
inte finns någon åldersgräns. På nattklubbarna är det dock viktigare hur
uppsminkad du är, än vilken ålder du har. Här praktiseras så kallad
»face-control«. Vakterna utanför avvisar dig om du ser för ung ut. 

– Fast vi kom alltid in utan problem när vi var 16, säger Gundega. 
De flesta unga kommer inte in alls. Många av dem tillbringar istället

sin tid på gatan utanför, beredda till det mesta för att få ta del av det fina
livet.

– Att prostituera sig för att kunna köpa kläder på varuhusen istället för
på marknaden vid järnvägsstationen, är helt accepterat, säger Gundega. 

Jag frågar vilka som går till prostituerade.
– Alla som har råd, säger Alexander.
– Alla som har problem med kvinnor, rättar Gundega.
Mitt emot vårt hotell ligger en fotostudio. Gundega berättar att det är

ett av de ställen som rekryterar unga, söta tjejer och killar till lyxprosti-
tution i Riga, eller vidare till europeiska storstäder. För många är det ett
liv som lockar. Bilar, kläder och pengar i Paris, Milano eller Stockholm
mot ett utanförskap i det egna hemlandet. I Riga sitter de i foajén till de
femstjärniga hotellen. Utländska kunder betalar 500 lats, cirka 8 500
kronor, för en kväll. Ett par gator bortanför hotellen ligger Câka Street.
Där finns sexklubbar och call-girls med flickor från 15 lats. På den kalla
gatan utanför, går de som är värda fem. 
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Prostitutionen är inte bara en klassfråga, utan också en etnisk fråga.
De flesta ungdomar som hamnar i sexhandeln är ryssar. De har vuxit
upp efter självständigheten och är placerade i ett fack som andra klas-
sens medborgare, både av den lettiska omgivningen och av sig själva.
Många ryska ungdomar har inte heller lettiskt medborgarskap. Ett
sådant kräver att de har kunskaper i landets historia, talar flytande let-
tiska och har pengar. Utan medborgarskap är det svårt att få jobb eller
utbildning. Drogförsäljning, kriminalitet och prostitution blir kanske
vägen ut från vissa problem, men samtidigt vägen in i ett missbruk.

Gundega, Girts och Alexander är medvetna om segregationen, men
märker inte av den lika tydligt i sin egen vardag. Nautilus är ett av de
ställen där stadens få välbeställda, ryska ungdomar dansar sida vid sida
med lettiska. 

Det regnar stilla över Rigas vackra gator när vi går hemåt från Nau-
tilus. Gundega sluter upp vid sidan om mig och säger:

– Det är så lite jag vet om vad som pågår i min egen stad. Som det vi
pratat om ikväll, om barnprostitutionen vid centralstationen och ung-
domarna i Latgale. Det känns som om jag lever i en glasbur. Jag jobbar,
träffar mina kompisar och går ut. Det är mitt liv. Jag orkar inte se allt
hemskt runt omkring. Inte det som händer utanför Lettland heller. När
nyheterna kommer på tv, slår jag av. 

145

SARA SANDBERG

Sara Sandberg är biståndshandläggare
och informatör på IOGT-NTO-rörelsens
Internationella Institut.
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FAKTA ·  UNGDOM OCH MISSBRUK 
I Baltikum saknas en övergripande politik för alkohol- och narkotikafrågor. Å ena sidan

finns nationella planer för att förebygga drogmissbruk genom projekt riktade till ungdo-

mar och föräldrar. Å andra sidan räknas öl enligt lagstiftningen som livsmedel och kan

därmed köpas ut av barn. Även annan alkohol säljs lättillgängligt i livsmedelsbutiker,

kvarterskiosker och dygnet-runt-pubar där kontrollen av åldersgränser är bristfällig. Den

ekonomiska vinsten av försäljningen lockar, men de långsiktiga skadorna av det ökade

alkoholbruket bland befolkningen kostar i form av trafikolyckor, misshandel, försumma-

de barn och ohälsa.

I Lettland räknar man med att i stort sett allt heroin som används kommer från Afgha-

nistan. Landet har en hög konsumtion – 89 procent av all narkotika som missbrukas är

heroin. Skillnaden är stor jämfört med Sverige. Medan vi i Sverige har en lång inkörs-

sträcka till tyngre droger, är det i Lettland vanligt att heroin blir den första drogen ungdo-

mar testar, till och med innan de druckit alkohol.

Till skillnad från i Sverige är Lettlands heroinister därför unga, de flesta som tas in för

vård i Riga är mellan 16 och 25 år gamla. Men en dos är dyr och för att ha råd att droga

delar ofta flera personer på samma spruta. Dosen blir mindre, men är tillräckligt stor för

att skapa ett beroende. Spridningen av hiv bland unga har genom detta ökat dramatiskt

och omdiskuterade metoder som utdelning av rena sprutor prövas för att minska antalet

nya smittade.

IOGT-NTO-rörelsen har haft samarbetsprojekt i Baltikum sedan 1992. Tyngdpunkten lig-

ger på alkohol- och narkotikafrågor samt utveckling av folkrörelser och utbildning i demo-

krati och ledarskap. IOGT-NTO-rörelsen har under flera år stöttat gatubarnscentren Ugg-

lan i Tartu, Estland, och Vita Gråsparven i Riga, Lettland – samt de baltiska nykterhetsor-

ganisationernas drogförebyggande verksamhet genom skolundervisning, ungdomsledar-

utbildning och alkoholpolitiskt arbete.

Gatubarnscentren riktar sig i första hand till de barn och ungdomar som har ett hem att

återvända till, eftersom boende inte erbjuds. Den största delen av verksamheten bedrivs

på eftermiddagar, kvällar och helger för att inte konkurrera med skolgången. För att ytter-

ligare hjälpa dem som vill förändra sin situation försöker man även möta föräldrarna och

erbjuda dem hjälp. I Estland har projektet expanderat till ytterligare fyra orter mot ryska

gränsen. De senaste åren har gatubarnsprojekten i de båda länderna haft gemensamma

seminarier och besök för att på det sättet delge varandra kunskap och erfarenheter.

Motstående sida:
Den Vita Gråsparven öppnar

dörrarna för barn i riskzonen. Med
fokus på positiv spänning som sport
och äventyr kan livet få ny mening.

Foto: Torkel Edenborg 
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text mikael holmström

KAN BALTERNA FÖRSVARAS 
– OCH AV VEM?

Det militärt alliansfria Sverige stödde balternas säkerhetspolitik och
rustade upp deras försvar så att de i maj 2004 kunde bli medlemmar
inte bara i eu utan också i Nato. Men den svenska insatsen var politiskt
känslig och har fram till nu varit en till stora delar oskriven historia.
Visst kunde Sverige hjälpa balterna – men hur långt vågade man gå?

DET ÄR EN SOLIG och gnistrande kall vinterdag med tio minusgrader i
Lielvarde i Lettland. Andedräkten ångar vit i kylan från ett 20-tal let-
tiska officerare och hemvärnsmän. Vi befinner oss mitt i Baltikum, på
en tidigare bas för över 100 sovjetiska militära flygplan.

Letterna kopplar ihop en luftvärnskanon från Bofors med dess radar
och riktar in kanonen. Resultatet kontrolleras med laser. I en utbild-
ningshall intill står en svensk lastbil med en hopfällbar spaningsradar
från Ericsson. 

– Kanonen är mycket bra för närförsvar. Nato-länder som Norge har
fortfarande det här systemet och tillsammans med Ericssons moderna
radar fungerar det mycket bra, säger kapten Olejs Odzerkalis trosvisst.

I sina moderna kamouflagemönstrade uniformer arbetar letterna
vant och effektivt. Vi skulle kunna vara i vilket Nato-land som helst.
Och det är vi också – från maj 2004 är Lettland full medlem i alliansen.

Vad har då vapnen från det alliansfria Sverige här att göra? Svaret är
att kanonerna från Bofors och radarn från Ericsson är en liten, men syn-
lig del, av ett mycket större sammanhang: det svenska säkerhets-
politiska stödet till balterna.

säkerhetspolitik

Motstående sida:
På vakt: den lettiske kaptenen Olejs
Odzerkalis har varit med och byggt
upp Lettlands luftförsvar med sven-
ska Boforskanoner, nästa steg blir
att gå över till modernare svenska
luftvärnsrobotar.
Foto: Dan Hansson
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Det har varit omfattande och utvecklats under tretton år. Från rena
pengar till rådgivning och förmedling av politiska, diplomatiska, mili-
tära och administrativa erfarenheter. För att slutligen gå över i donatio-
ner av allt mer avancerad materiel för övervakning, räddning och
ytterst väpnat försvar av våra tre östliga grannländer.

År 2004 arbetar 75 svenska officerare heltid i Baltikum med stödet
som i huvudsak ska vara avvecklat 2005. Årskostnaden ligger kring 100
miljoner kronor. År 2004 fördelat på 15 miljoner kronor via ud, 25 via
Försvarsdepartementet, 50 via Försvarsmakten (löner) samt 15 miljoner
kronor extra för överföring av materiel. 

En svensk värnpliktig från 1990-talet skulle känna igen sig på Liel-
varde: utrustning och militära förkortningarna i lettiska försvaret är
desamma som hemma (radar ps-70, eldledningssystem cig-790, luft-
värnskanon l-70). Svensk armémateriel är numera grunden inte endast
för Lettlands luftvärn utan för hela lettiska armén. Och även för Est-
lands och Litauens arméstridskrafter.

Från Lielvarde flög Sovjetunionens mest fruktade offensiva attack-
plan (Su-24 Fencer) – nu har de ersatts av defensivt svenskt luftvärn.
Det finns ett samband. När Sovjetunionen 1991 upplöstes försvann
också det sovjetiska invasionshotet mot Sverige. Försvarsbesluten 1996
och framåt innebar att nedläggningen av det svenska territorialförsva-
ret kunde sätta igång på allvar. Men istället för att förstöras till ingen
nytta fördes stora mängder materiel över till Estland, Lettland och
Litauen. Men den materiel som skänks måste hanteras på ett riktigt och
säkert sätt. 

– Det finns en enorm entusiasm och arbetsglädje här, jämfört med i
Sverige. De visar en oerhörd professionalism. Balterna skjuter lika bra
som svenska soldater, trots att de svenska har haft tio gånger fler skjut-
övningar. De har en stark tilltro till sin egen anslutning till Nato och till
sitt eget bidrag till Nato, berättar överstelöjtnanten Joel Parde som till-
sammans med sitt team hjälper Lettland och Litauen att hantera det
överflyttade svenska kanonluftvärnet.

Enorma mängder materiel har skeppats över till Baltikum. Den stör-
sta operationen kallas Arméprojekt Baltikum och startade år 2000 för
att avslutas 2005. Hela bataljoner ur det svenska försvaret, (infanteri-
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brigad 77), har sänts österut – så när som på soldaterna. I den exporten
ingår allt från terrängbilar, bandvagnar och pansarvärnsvapen ned till
skyddsmaskväskor och stridsselar. En bataljon består av drygt 1 000
man och totalt har utrustning över 9 000 soldater först över från Sve-
rige. Det betyder att en svensk automatkarbin (ak 4) är enhetsvapen för
snart sagt alla baltiska soldater. 

Men att sända svenska gevär, och än mindre kanoner över Östersjön
har långt ifrån varit självklart. Ett scenskifte till Lettland våren 1993 är
inte endast ett kliv tillbaka in i ett annat sekel. Utan också till annorlunda
föreställningsvärld. Inte bara för balterna – utan också för svenskarna
och svensk säkerhetspolitik.

DUNKET FRÅN DEN SLITNA landningsbanan slår emot oss som från ett
tvättbräde när det elegant strömlinjeformade jetplanet från Swedish
Air Force landar i Riga. Som säkerhetspolitisk reporter i Svenska Dag-
bladet är jag med för att bevaka det första nordiska försvarsminister-
besöket i de tre baltiska länderna. Resan inleds här i Lettland och på
svensk sida är man redan nervös. Planet från det alliansfria Sverige har
landat i en säkerhetspolitisk gråzon. Endast luftrummet runt flygplatsen
kan bevakas av lettisk radar. Resten av landets luftrum övervakas ännu
av Ryssland. 

Försvarsminister Anders Björck (m) har i svensk debatt berömt sig
med att »krossa neutralitetspolitikens stentavlor«. Men under denna
resa är han desto försiktigare. Han vill undvika varje intryck av att det
alliansfria Sverige på något sätt ska garantera balternas försvar. Därför
får inga löften om vapenleveranser ges och resan har på svensk sida
graderats ner till ett arbetsbesök.

Men det bryr sig inte letterna om. Det här är alltför viktigt för dem,
de har trummat fram all officiell pompa och ståt de förmår. Framför
den slitna stationsbyggnaden med flagnande rappning möter ett topp-
trimmat hederskompani med musikkår. Truppen bär uniformer från
Lettlands självständighetstid på 1930-talet. Chefens välputsade ålder-
domliga sabel blixtrar till. Nationalhymnerna spelas och den trotsiga
stoltheten hos soldaterna är inte att ta miste på, rörelsen är nära i
tårkanalerna under nationalsångerna.

Nästa uppslag:
Scenskifte: Under Sovjettiden fanns
på basen i Lielvarde attackplanet
SU 24 Fencer som med sin aktions-
radie på 75 mil kunde nå stora delar
av syd- och mellansverige i ett krig.
Idag står här istället en svensk luft-
värnsradar som skulle möta sådana
anfall, men nu flyttats 50 mil öster-
ut och blivit lettisk.

Luftvärnet tillhör flygvapnet med
mottot »Allt för Lettland« från 1924
– ett motto soldaterna lever upp till
80 år senare. Soldaten på bilden
kontrollerar att radar och kanon står
på millimetern exakt så att de ska
skjuta träff.

Foto: Dan Hansson
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Den svenska »Du gamla du fria« kontrasterar mot den unga lettiska
statens nyvunna frihet, endast 21 månader har gått sedan självständig-
heten i augusti 1991. Friheten är långt ifrån garanterad. På väg in från
flygplatsen passerar vi lastbilar med några av de 24 000 ryska soldater
som ännu är kvar från ockupationstiden.

Att musicera och marschera är vad de tre värdländernas reguljära
försvar förmår. Lettiska soldater får endast skjuta 20 gevärsskott på ett
år. De bor miserabelt i förstörda sovjetiska kaserner där allt ner till sista
wc-stol tagits bort. Fordon saknas och – än mindre finns effektiva vapen
att försvara sig med.

– Vår första prioritet är att klä och föda våra soldater, ge dem radio
och telefon, samt transportmedel så att de kan bevaka vår gräns. Just nu
är vapen till trupperna inte det mest prioriterade, säger den lettiske för-
svarsministern Taulas Jundzis.

Hans sista ord om vapnen är en diplomatisk eftergift till den svenske
gästen, försvarsminister Anders Björck (m). Resan har föregåtts av gräl.
Estlands försvarsminister Hein Rebas är också svensk medborgare.
Han har begärt att Sverige ska skänka försvarets gamla, långa, otymp-
liga mausergevär av modell 1896, istället för att skrota dem. Björck har
svarat att vapenexport inte ska diskuteras. Estniske presidenten
Lennart Meri mullrar: svenskarna har inte rätt att belägga oss med
munkavle, vi diskuterar vad vi vill!

Björcks budskap under resan blir att Sverige vill ha militär stabilitet.
Men att svenska vapen kan leveras först den dag ryssarna tågat ut.

Vi påminns om de bristande resurserna när delegationen ska se den
ryska flottbasen i Riga från en gungande och oansenlig civil fritidsbåt.
Slitna Sovjet-ubåtar ligger längs kajerna. Svenske försvarsministerns
adjutant är marinofficer och kan inte motstå tillfället. Han hoppar upp
på fördäck och halar upp en kamera med teleobjektiv mot de ryska
ubåtarna och fotograferar dem. Bilderna hamnar hos den svenska mili-
tära underrättelsetjänsten – fienden kommer ännu från öster.

Månaderna innan Björcks besök har Sverige skänkt ett obeväpnat
svensk kustbevakningsfartyg vardera till Estland och Lettland. Nu får
Lettland löfte om fyra svenska kustbevakningsfartyg. Andra gåvor ur
minister Björcks portfölj är ett radarövervakningssystem. Med hjälp av
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äldre svenska militära radarstationer ska en fungerande radarkedja
byggas upp längs de tre ländernas kuster. Militära och civila system ska
kopplas samman så att balterna kan kontrollera luftrummet.

När vi dagen därpå landar i Estland tas beskedet »inga vapen« emot
med besvikelse. Men de estniska journalisterna blir desto gladare när
den svenske ministern lovar pansarfordon. Pansarfordon! Som svensk
skäms jag en smula och tittar ned i bordet. Vad esterna ännu inte vet är
vad de utlovats. Det är ingenting i klass med vad Sovjet-armén kör om-
kring med i landet. Sveriges gåva går visserligen att köra med, men är
uråldriga bilar från förra världskriget: kp-bil 42, modellåret är alltså 1942.

kp-bilarna blir så småningom den allra första svenska krigsmaterie-
len som skickas till balterna, men först sedan ringen för bilarnas enda
vapen, kulsprutan, monterats bort. kp-bilarna är den del av det svenska
stödet till alla de tre staterna som gärna förbigås med generad tystnad
på bägge sidor Östersjön ännu 2004. De finns kvar, undanställda, ingen
av dem används veterligen. 

– kp-bilarna väckte mest ont blod. En litauisk officer framhöll syrligt
en gång att de hade mer nytta av cyklarna som skickades samtidigt än
av kp-bilarna, minns en svensk tjänsteman. 

En framgångshistoria är däremot de civila kustbevakningsfartygen.
Löftena från Björck besök uppfylldes och följdes av fler. Sverige
skänkte fram till 2001 totalt tretton fartyg (fem till Estland, fem till Lett-
land och tre till Litauen). I gåvopaketet ingår också tusentals militära
uniformer – men hur känsligt även detta militära bistånd var i starten
får jag reda på långt senare.

ATT EN SVENSK FÖRSVARSMINISTER var den förste som kom till Baltikum
1993 var ingen tillfällighet. Men det var inte heller självklart. Mycket
kring det säkerhetspolitiska stödet var i början trevande, kontroversiellt
och ibland fördolt.

Balternas frihetslängtan tog ny fart samtidigt med de östeuropeiska
folkens frigörelse från kommunismen 1989. Sverige hade haft en global
utrikespolitik – men i det kalla krigets djupfrysta Europa innebar neu-
tralitetspolitiken mycket lite av praktisk handling. Som största strand-
stat i Östersjön satt Sverige nu på första parkett. Men det var en före-
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ställning som väckte blandade känslor. Östersjön hade varit kalla kri-
gets gränslinje: hotande – men ändå stabil.

Sveriges generalkonsulat i Leningrad öppnade avdelningskontor i
Baltikum. Ett första svenskt bidrag blev att 1990 bryta balternas isoler-
ing genom att underlätta deras kommunikationer med omvärlden. De
baltiska Sovjetrepublikerna öppnade 1990 informationskontor i Stock-
holm. Men spänningen ökade och i skuggan av Kuwaitkriget i januari
1991, slog Sovjet till mot den fredliga frihetskampen. När sovjetiskt pan-
sar rullade in i Vilnius och Riga fanns ledande baltiska politiker i
Stockholm. De hade mandat hemifrån att i värsta fall bilda exilrege-
ringar.

Efter våldsutbrottet i januari 1991 blev nästa svenska steg att finansi-
era utlandsresor och kontakter för de baltiska regeringarna. Så kom den
misslyckade militärkuppen i augusti 1991 mot sovjetledaren Michail
Gorbatjov och balterna förklarade sig självständiga.

I Sverige ledde riksdagsvalet i september samma år till att Ingvar
Carlssons s-regering avlöstes av en borgerlig fyrpartiregering under
Carl Bildt (m). Svensk säkerhetspolitik lades om, men inte enbart därför
att det var ett maktskifte. Flera yttre faktorer spelade in: Sovjetunionens
sammanbrott, tre återuppståndna baltiska grannar, omstöpningen av eg
till den politiska unionen eu samt Warszawapaktens upplösning och
Natos första dialog med sina forna fiender. Sverige skulle dessutom i
december 1992 bli ordförande för Europeiska säkerhetsorganisationen
esk (nuvarande osse). Förhandlingarna om eu-medlemskapet stod för
dörren. Samtidigt möttes neutrala Sverige med skepsis i eu:s kärnländer.

Statsminister Bildt knöt till sig en grupp som i praktiken nästan helt
skulle ägna sig åt Östersjön-Baltikum. Ambassadör Krister Wahlbäck
drog de historiska parallellerna. Kanslirådet Lars Fredén som upplevt
balternas frihetskamp på plats i Riga reste som emissarie mellan huvud-
städerna och kommendörkapten Emil Svensson höll statsministern à
jour med den militära utvecklingen.

Under hösten 1991 funderade man hos statsministern och i Utrikes-
departementet på vad som kunde göras för att stärka de tre nygamla
grannarna. Sverige, vars samlingsregering godkänt Stalins annektering

Motstående sida:
– Det finns en oerhörd entusiasm och
arbetsglädje här, jämfört med i Sve-
rige, säger svenske överstelöjtnanten
Joel Parde (till höger). Bristen på
resurser är en utmaning. Medan
Sveriges försvarsbudget är på 42
miljarder kronor per år är den i
kapten Olejs Odzerkalis (till vän-
ster) lettiska försvar 1,5 miljard
kronor per år.
Foto: Dan Hansson
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av balterna och lämnat guldreserverna till Sovjet, hade en moralisk och
historisk skuld att betala av.

Det första regeringsbeslutet fattades den 19 december 1991. De tre
baltiska länderna fick då 10 miljoner kronor vardera för att öppna
ambassader i Stockholm. Sovjetunionen upplöstes några dagar senare.

Det nya Ryssland hade krympt till 1500-talets ryska gränser. Baltisk
självständighet var utropad – men långt ifrån garanterad. På andra
sidan Östersjön fanns en säkerhetspolitisk gråzon.

– Det fanns en betydande tveksamhet att ge sig in på detta fält, utom
hos Carl Bildt. Tveksamhet fanns i ud:s ledning. Och i försvarsdeparte-
ment som i decennier fått sig itutat att de inte skulle bedriva politik. Vi
hade ett typiskt säkerhetspolitiskt skymningsläge och det svenska rege-
ringsmaskineriet var illa rustat att hantera det, minns en svensk rege-
ringstjänsteman.

Den ursprungliga tanken var att ge »säkerhetspolitiskt stöd«. Men
den etiketten var för känslig, istället döptes det om till »suveränitets-
stöd« – det lät tryggare.

– Under det första året tog statsministern personligen varje ärende
som bedömdes vara kontroversiellt på ett eller annat sätt, minns en
nyckelperson. Den första sändningen över Östersjön av svenska uni-
former 1992 var ett sådant ärende, berättar en annan central aktör:

– Vi skickade vapenrockar och uniformspersedlar men inget som
betraktades som krigsmateriel. Det ansågs väldigt känsligt. Vi fattade
ett regeringsbeslut på 120 000 kronor för att sprätta bort knapparna i
vapenrockarna därför att det var tre kronor på dem. Sådana rockar
kunde man köpa på överskottslagret. Men sprättningen gjordes i Sve-
rige innan uniformerna gick över. Orsaken var att det fortfarande fanns
rysk trupp där. Man var rädd för en konflikt där svenska vapenrockar
skulle användas och påträffas efteråt.

Utrikesnämnden slog i februari 1992 fast att »fortsatt restriktivitet«
skulle iakttas i vapenexport till balterna – i samförstånd med övriga
nordiska länder. Stabilitet och fortsatt fred och frihet i Baltikum var ett
svenskt egenintresse. Baltikum blev dessutom en av de arenor där Sve-
rige kunde visa eu-länderna, Ryssland och usa att vi bidrog positivt till
bygget av det europeiska huset. Det svenska engagemanget blev en del
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av den svenska inträdesbiljetten i eu-förhandlingarna (den andra are-
nan var Jugoslavien-krigen dit Sverige tidigt sände fn-trupp). 

SVERIGE MED CARL BILDT tog också på sig en västeuropeisk ledarroll för
att integrera Baltikum med Västeuropa. Det skedde i en högst informell
arbetsfördelning där Tyskland med förbundskansler Helmut Kohl tog
ansvar för integrationen av Polen och länderna söderut.

Därför möttes i juli 1992 i all tysthet för första gången en grupp diplo-
mater i Stockholm. Svenska diplomater kallade den »ad-hoc-gruppen«,
andra länder sade Stockholmsgruppen. I gruppen ingick inte bara de
nordiska grannarna Finland, Danmark och Norge, utan även Tyskland,
Frankrike, Storbritannien – samt usa som kunde tala till Ryssland som
en jämlike. Också Japan kom så småningom med i gruppen som leddes
av olika diplomater från ud:s politiska avdelning.

– Sverige spelade hela tiden den ledande rollen i ad-hoc-gruppen.
Amerikanerna stödde i stort sett allt vi ville att de skulle stödja, säger en
svensk diplomat.

I gruppen utväxlades information om vad länderna gjorde för att
stödja balterna vilket ledde till en naturlig samordning. Gruppen arbe-
tade även med två andra centrala frågor: att få bort de ryska trupperna
ur Baltikum samt stärka de ryskspråkigas rättigheter och ställning. De
mest intensiva åren var 1992–96, men gruppen slutade mötas först
hösten 1999.

Sverige var det nordiska land som hade resurser att hjälpa alla de tre
baltiska. Det var därför Anders Björck 1993 blev den förste nordiske
försvarsministern som reste runt i det fria Baltikum. Med tiden och
under svenskt motstånd utvecklades en naturlig arbetsfördelning. Fin-
land tog särskilt ansvar för sin sydlige granne Estland, Sverige för Lett-
land och Danmark för Litauen i söder.

Inom svenska regeringskansliet ledde och leder ud den svenska sam-
ordningen av det säkerhetspolitiska stödet i den så kallade öst-säk-grup-
pen. Där ingick olika enheter i ud liksom Försvarsdepartementets olika
enheter samt en tid Justitiedepartementet och senare Sida-Öst (nuva-
rande Sidas Europaavdelning).

Balterna krävde tidigt vapen till sitt försvar. Lettlands försvarsminis-
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ter i slutet av 2003, Girts Valdis Kristovskis som var med och försvarade
parlamentet i Riga 1991, minns stämningarna åren därefter.

– När vi startade i början av 1990-talet fanns det väldigt starka farhå-
gor att Ryssland skulle försöka återuppbygga sitt imperium på vårt ter-
ritorium. Ingen visste då hur Nato skulle utvidgas och eu integreras,
berättar Kristovskis.

MÅNGA EXPERTER OCH POLITIKER utanför Östersjöområdet ansåg att Bal-
tikum i praktiken var en del av den ryska intressesfären. Att ge balterna
mer än ett symboliskt försvar skulle provocera Ryssland. Vid ett semi-
narium i Stockholm i februari 1993 förklarade amerikanska ud:s tidi-
gare Rysslandsexpert Paul Goble: »De baltiska staterna är geografins
fångar. För att inta Estland krävs en rysk pluton, för Lettland ett kom-
pani och för Litauen en bataljon. Det finns inte ett enda land i väst som
skulle varar villigt att hindra en rysk frammarsch till kusten«.

Goble fick mothugg: »Om finnarna hade resonerat likadant hade de
inte varit fria de senaste 50 åren. Det där är rent struntprat«, svarade
den danske historikern och överstelöjtnanten Michael Clemmesen.
Han blev senare förste chef för Baltic Defence College i Tartu i Estland
som byggts upp av flera länder, under ledning av Sverige. Från 1999 har
denna Försvarshögskola lärt ut »nationellt existensförsvar« av finsk och
svensk modell. Länderna går att försvara! var budskapet som också
spreds i internationella expertkretsar av svenska foa, Försvarets forsk-
ningsanstalt. Som Finland visat under Vinterkriget (1939–40) och Fort-
sättningskriget (1944) kunde en anfallande stormakt stoppas.

Men vad skulle Sverige göra om balterna angreps? Svaret gavs våren
1993 i en topphemlig krigsövning med hela den svenska regeringen
samlad i ett bergrum. I övningen attackerades de tre baltiska staterna på
tre olika sätt: av reguljära ryska förband, av ryska utbrytargeneraler och
ryska friskaror. Den estniska regeringen sökte asyl i Sverige, flyende far-
tyg förföljdes, ryska deserterande enheter angreps av ryskt flyg. Ryss-
land spärrade södra Östersjön. Övningen visade att Sverige var politiskt
engagerat på så hög nivå i de baltiska staterna att det inte gick att kasta
engagemanget överbord i en kris. Likheterna med Vinterkriget där Sve-
rige sände stora mängder krigsmateriel, en flygdivision samt 8 000 fri-
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villiga var uppenbara. Även i övningen tvingades Sverige ge handfast
assistans. I slutskedet var ett ryskt militärt angrepp mot Sverige ome-
delbart förestående. Slutsatsen blev att Sverige inte kunde stå neutralt
vid en konflikt i Baltikum. Tvärtemot den officiella doktrinen från 1992
enligt vilken Sverige skulle »kunna vara neutralt vid krig i vårt närom-
råde«. Denna hemliga svenska hotbild förklarar delvis Anders Björcks
försiktighet när han besökte de tre baltiska staterna 1993 (övningen blev
känd först när jag avslöjade den i Svenska Dagbladet 1995).

Hur skulle då balterna stödjas militärt – utan att provocera rödbruna
krafter i Ryssland? Lösningen blev att bilda en baltisk fredsbevarande
bataljon, Baltbat. Den placerades i Adazi i Lettland och blev ett multi-
nationellt projekt åren 1994–2003. Genom att utbilda balterna för freds-
insatser kunde de visa upp att de tillförde något. Baltiska soldater och
officerare kom därmed ut i världen genom internationella övningar
inom ramen för Natos samarbete Partnerskap för fred (där också Sve-
rige gick med 1994). De tjänstgjorde sedan i nordiska fredsförband på
Balkan. Baltiska officerare började från 1994 också utbildas i Sverige.

Baltbat fungerade i själva verket som ett oantastligt sätt att börja
bygga upp balternas egna försvar. 1994 var de ryska trupperna också
borta från Baltikum och Sverige kunde föra över ammunition, inge-
njörs- köks- och sjukvårdsutrustning. Men det skulle dröja ända tills
2002–2003 innan Baltbat fick fullt moderna vapen (den svenska pan-
sarsvärnsroboten Bill – och då som ett lån). 

Baltikumpolitiken var i starten omstridd inom Sverige. I november
1993 höll Carl Bildt ett tal där han slog fast att svensk neutralitet inte var
sannolik om balterna hotades. Förre statsministern och oppositions-
ledaren Ingvar Carlsson (s) kritiserade talet som äventyrligheter.

Ingvar Carlsson vann riksdagsvalet 1994 och avvecklade Bildts
analysgrupp som arbetat med Östersjön. Balterna var nu normala län-
der och en sådan grupp behövdes inte, var motivet. Regeringen mark-
erade att svensk politik måste vara förutsägbar. Ny försvarsminister
blev Thage G Peterson som drev en traditionalistisk neutralitetslinje
och var emot ett utvidgat Nato. Den nya regeringen satte sitt eget sig-
num på suveränitetsstödet som döptes om till »säkerhetsfrämjande
stöd« från 1 juni 1995 (och utökades till att även omfatta Polen). 
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– Men den politiska pennfäktningen påverkade på intet sätt stödet till
Baltikum. Hela tiden har vi fått de pengar som vi äskat för stödet till
Baltikum och kunnat göra vad vi velat. Framför allt har stödet styrts av
vad balterna efterfrågat. Balterna har frågat och sedan har vi sett om vi
kunnat tillgodose dem eller inte, säger svenske försvarsattachén i Est-
land, överstelöjtnant Lars Ramström som arbetade i högkvarterets
Baltikumavdelning åren 1994–2003.

Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (s) landade också 1995 på en
slutsats som låg nära Bildt-regeringens: »självfallet skulle Sverige inte
stå likgiltigt om de baltiska staterna skulle utsättas för hot«.

Samtidigt pågick en annan utveckling. Under trycket från östeuro-
péer och balter började Nato diskutera en östutvidgning. En utvidgning
till Polen blev så småningom historiskt oundviklig. Men flertalet Nato-
länder ryggade inför att utvidga Nato åt nordost, till Baltikum, in på ex-
sovjetiskt område. Länderna ansågs av många i alliansen omöjliga att
försvara. Den förre brittiske utrikesministern Douglas Hurd föreslog
därför i mars 1996 ett försvarsförbund mellan Sverige-Finland och balt-
erna. Likartade idéer cirkulerade även i usa, Frankrike, Tyskland och
Norge. Sverige och Finland slog bakut – man ville till varje pris undvika
en regionalisering av Europas säkerhet. I en konflikt riskerade vi att bli
lämnade ensamma med balterna, mot Ryssland.

Göran Persson efterträdde Ingvar Carlsson i mars 1996 . Han slog an
en ny ton redan vid den s-kongress som valde honom: »Nu är det hög
tid att säga att våra från kommunismen befriade grannars sak är vår«.
I första hand tänkte Persson i ekonomiska termer. Han kom också att
driva på så att balterna kom med i eu:s första östutvidgning. 

Men när statsminister Persson besökte Riga i juni 1996 kom nästa
överraskning. Statsministern sade då inte endast att Sverige respekterar
letternas beslut att gå in i Nato utan lade till:

Vi skall göra allt vi kan för att stödja Lettland i den processen.
Samtidigt pågick ett Nato-möte i Berlin där utrikesminister Lena

Hjelm-Wallén deltog. Hon och ud blev så överrumplade att de från
Berlin dementerade vad Persson sagt, trots att hans ord fanns inspelade
på band.

Ett nytt tema blev: »säkra grannar är goda grannar«. För att känna sig
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säkra behövde balterna fungerande försvar. Dessa måste vara under
demokratisk kontroll. Att vi nu exporterade svenskt demokratiskt folk-
försvar kom att legitimera det allt mer omfattande militära stödet. Men
för att svenskt militärt bistånd skulle vara effektivt måste det passa in i
en försvarsdoktrin. Och för att klarlägga vilken hjälp länderna behövde
måste man också utveckla balternas hela operativa koncept och krigs-
planering. Men det sista fick man inte tala öppet om, säger en av de
inblandade.

Detta arbete var oerhört känsligt, men skedde med svenska regering-
ens vetskap och tysta godkännande. Doktrinen var att ha tillräckligt
starka styrkor så att en stormakt (Ryssland) inte endast kunde köra över
gränsen och nå Östersjökusten. Ryssen skulle tvingas till en uppladdning
som röjer honom och ger balterna förvarning. Dessutom skulle ett folk-
förankrat totalförsvar av svensk-finsk modell öka motståndkraften mot
påtryckningar. Och om ett angrepp skulle komma kunde det fördröjas så
att hjälp från omvärlden (Nato-länderna och Norden) hann fram.

Balterna ville in i Nato. I Sverige uttalade sig både försvarsminister
Thage G Peterson och överbefälhavaren Ove Wiktorin emot en utvid-
gning. öb sade i januari 1997 att »Natos utvidgning var ett störande
inslag i den säkerhetspolitiska gatubilden«. Endast två månader senare,
i mars 1997 möttes Rysslands president Boris Jeltsin och usa:s Bill Clin-
ton i Helsingfors. Där jämnades marken för utvidgning av Nato till
Polen – något som Ryssland dittills motsatt sig. Nato inbjöd sommaren
1997 Polen, Ungern och Tjeckien att bli medlemmar. Balterna som
ansetts chanslösa före toppmötet sattes i första raden för nästa utvid-
gning. Svaret blev en rysk diplomatisk offensiv där de erbjöd balterna
säkerhetsgarantier. Detta var något balterna utifrån sina historiska erfa-
renheter blankt avvisade. I Sverige tillträdde som ny försvarsminister
blev Björn von Sydow. Han förklarade att med balterna i Nato blir
Östersjöområdet »en tryggare region«. 

I mars 1999 blev Polen Nato-medlem. Svenska regeringen beslutade
i september 2000 att sätta igång det stora Arméprojekt Baltikum. Men
två områden ansågs politiskt olämpliga. Det ena var att ge sjöminor till
balterna. Alltsedan början av 1990-talet hade de svenska flottans min-
röjning av baltiska hamnar och farleder varit ett lyckat projekt med hög
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profil och lyckad publicitet och att ge minor till balterna ansågs vara fel
signal. Den andra strykningen gällde artilleri med lång räckvidd (sven-
ska arméns 15,5 cm haubits F, Fransyskan kallad). När Finland käm-
pade för sin existens 1944 var det just deras starka artilleri som hade
stoppat den sovjetiska offensiven. Här fanns uppenbarligen fortfarande
en svensk känslighet för ryska reaktioner. 

Reagerade då aldrig Ryssland på att Sverige rustade upp landets öst-
liga grannar?

– Nej, underligt nog inte. Vi väntade oss reaktioner hela tiden, men
de kom aldrig. Redan från början fastslog vi att suveränitetsstödet
skulle ges helt öppet, minns en svensk nyckelperson. En svensk ambas-
sadör intygar:

– De signaler vi fick gick ut på att Ryssland tyckte det var bättre att vi
svenskar gav militärt stöd än att Nato-länderna gjorde det.

Hösten 2002 nådde så balterna sina mål: Nato-toppmötet i Prag
inbjöd dem att bli Nato-medlemmar. eu-toppmötet i Köpenhamn öpp-
nade eu-dörren.

LIKA HETT SOM BALTERNA åstundade att komma med i eu och Nato – lika
djupt tvivlade de ofta på att det verkligen skulle bli en realitet. Nu när
det lyckats 2004 ska Sveriges säkerhetspolitiska stöd avvecklas under
2005. Vad säger då biståndmottagarna själva – var Sverige alltför för-
siktigt i sitt säkerhetspolitiska stöd?

– Nej. Sveriges närmande skedde mycket försiktigt, naturligtvis. Jag
kan förstå varför man var så försiktig, svarar Lettlands försvarsminister
(2004) Girts Valdis Kristovskis. 

En välinformerad person ur Lettlands lilla säkerhetspolitiska elit som
tidigare varit diplomat i Norden säger:

– Sverige är förstapristagare i stödet till oss – ihop med usa. Sven-
skarna vågade mer än många av våra nya Nato-allierade. Vårt försvar
har byggts av svensk och amerikansk materiel. Det innebär att när
kommande försvarsbeställningar kommer att läggas har Sverige och
usa ett försteg framför många länder i Nato.

Vad har varit det viktigaste svenska bidraget till Lettlands försvar?
– Sverige gav oss möjlighet att förstå och uppmuntra tänkandet att
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också vi som en liten nation kan försvara oss och stå emot hot, svarar
försvarsminister Kristovskis och tillägger:

– Med svenskarnas stöd kunde vi utveckla vår ledning, utveckla den
militära förmåga vi har idag och förbereda framtiden inom Nato.

Han påpekar att även Sverige har en direkt nytta av detta:
– Med Natos utvidgning har de baltiska länderna utvecklat försvars-

system där Sveriges säkerhetszon flyttas 500–600 kilometer längre
österut.

Hade det varit möjligt att gå in i Nato utan det svenska biståndet?
–Det är svårt att svara på. Utan svenskt stöd hade vi kanske hittat

någon annan stark partner som investerat utrustning hos oss. Men
genom stödet från Sverige blev det inte nödvändigt att splittra våra
resurser och ansträngningar på andra tekniska lösningar för armén,
svarar Kristovskis.

LETTLANDS MYCKET POPULÄRA PRESIDENT sedan 1999, Vaira Vike-Freiberga,
tar elegant emot i sitt magnifika arbetsrum – en sal i Rigas slott. Hon
kallar Sveriges stöd »mycket konstruktivt och hjälpsamt«.

– Vi startade med ingenting. Men tanke på alla andra behov i sam-
hället hade moderniseringen av försvaret varit omöjlig att genomföra.
Även donationer av begagnad utrustning har varit extremt nyttiga. Vi
har också haft ett utmärkt samarbete om organisation och andra aspek-
ter. I Sverige som ett alliansfritt land har vi haft ett land som stött oss
mycket i våra egna försök att förbättra vår försvarsförmåga.

Kommer Sverige att bli mindre relevant för er när ni går in i Nato?
– Vår prioritet kommer helt säkert att göra oss gällande i alliansen

och passa in i dess övergripande struktur och försvarsstrategi. Men jag
anser fortfarande att det finns delar där vårt samarbete med Sverige kan
fortsätta. Nato och Sverige överlappar och förstärker varandra, svarar
presidenten.

MIKAEL HOLMSTRÖM

Mikael Holmström är 
säkerhetspolitisk reporter 
på Svenska Dagbladet.
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mats sundgren

SOCIALT NYTÄNKANDE

Första gången jag träffar Alfredas Zabieta är en vintrig dag i staden
Smargonj i Vitryssland, inte långt från gränsen mot Litauen. En dele-
gation från Sida besöker ett socialt center som ska bli ett pilotprojekt i
ett omfattande samarbetsprojekt mellan Vitryssland och Sverige, finan-
sierat av Sida och med Socialhögskolan i Stockholm som svensk part.
Syftet är att arbeta fram nya former för socialvården i Vitryssland och
utbilda socialarbetare i modernt socialt arbete. Alfredas bidrar som
konsult med erfarenheterna från arbetet med att omforma den litauiska
socialvården, en process där han spelat en nyckelroll som samordnare
på Socialdepartementet i Vilnius.

Litauen har kommit långt på ett decennium. I Vitryssland är man
långt efter. Här lever det sovjetiska tänkandet kvar. På stora institutio-
ner förvaras avvikare av alla slag, ofta isolerade från familj, släkt och
samhället utanför. Det råder absolut inte någon synbar misär på dessa
institutioner. Socialcentret i Smargonj är välutrustat, både när det gäl-
ler personal och tekniska hjälpmedel. Stämningen är vänlig, om än
auktoritär.

Hundratusentals, kanske miljoner, människor var intagna på sådana
institutioner i Sovjetunionen. Barn med funktionshinder, allt från lind-
riga till grava, barn som av något skäl tagits ifrån föräldrarna, föräldra-
lösa barn, gatubarn, småkriminella barn, missbrukande barn och så
vidare. Många människor tillbringade hela sitt liv på institutionerna.
När de släpptes ut var de illa förberedda för verkligheten där ute. De
hade inget socialt nätverk, ingen som hjälpte dem, inga pengar. Det

socialt arbete

Motstående sida:
Olga är på flykt undan sin man.
Hon och hennes barn har hon fått en
tillflykt på ett hem för misshandlade
kvinnor i Vilnius. Det finns idag
fyra sådana center i Litauen, ett
resultat av den reformering av
socialvården som har genomförts
med svensk hjälp.
Foto: Anders Gunnartz
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krävs ingen större fantasi för att föreställa sig resultatet: rundgång i
missbruk, kriminalitet, social misär. Och förr eller senare: intagning på
en ny institution. 

Idag har Litauen, med hjälp av Sverige, tagit ett stort steg bort från
detta sovjetiska arv. I varje kommun finns det dagcentra efter en modell
från Sverige, dit utvecklingsstörda eller funktionshindrade människor
kan komma för att få hjälp och stimulans. För tio år sedan fanns det hel-
ler inga socialarbetare i västerländsk bemärkelse och ingen utbildning
i socialt arbete. Idag finns det över 3 000 utbildade socialarbetare. 

I  BÖRJAN AV 1990-TALET, när Litauen förklarade sig självständigt från
Sovjetunionen, befann sig Alfredas Zabieta i Utena, en av Litauens
större städer. Han hade haft olika tjänster, bland annat som kulturchef
på kommunen och på stadens medicinska högskola. Där blev han på
allvar intresserad av socialt arbete. Litauen var självständigt och plöts-
ligt öppnade sig världen omkring. Alfredas fick möjligheter att delta i
kurser och studiebesök i andra länder. 1994 kom han för första gången
till Sverige och träffade Ronald Penton, ansvarig för det internationella
samarbetet på Stockholms socialhögskola.

– De litauer som vid den tiden hade någon aning om modernt soci-
alt arbete kunde räknas på ena handens fingrar, säger Alfredas. Jag var
en av dem. Jag var ung och osäker. Vi hade nästan ingenting att bygga
på. Allt jag visste hade jag lärt mig utomlands. Vi famlade i blindo men
drevs av insikten att detta var framtiden och att det var nödvändigt.

Sovjetunionens nedgång och fall hade skapat många nya problem i
samhället. Ekonomin försämrades och många blev arbetslösa. Det soci-
ala skydd som fanns urholkades och bröts ner. Alkohol- och narkotika-
missbruket ökade, många blev hemlösa, gatubarn eller prostituerade.
Till detta kom alla funktionshindrade som var osynliga på institutioner
eller gömda i sina hem; blinda, döva, psykiskt sjuka...

– Behoven av socialvård var mycket stora, säger Alfredas. Dessutom
började det komma nya idéer om att funktionshindrade människor
skulle integreras i samhället. Det blev mer och mer uppenbart att vi
behövde utbildade socialarbetare.

Det första exemplet på nytt tänkande var när man arbetade fram
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metoder för hur psykiskt sjuka barn skulle kunna bo hemma och till-
bringa dagen på ett dagcenter så att föräldrarna kunde arbeta. 

– Av 30 ungdomar hade några varit på institutioner men de flesta
hade bott hemma, berättar Alfredas. Vi provade också en modell där vi
blandade mentalt handikappade barn med barn från svåra hemförhål-
landen. De fick bra kontakt med varandra och det blev väldigt lyckat.

Många av de nya erfarenheterna kom från ett projekt som Social-
departementet startade tillsammans med Världsbanken och Sverige.
Projektet gick ut på att bygga upp mer öppna former för stödet till olika
grupper med sociala problem. Alla kommuner fick ansöka om att vara
med och fjorton centra i sex olika kommuner startades inom projektet.
Det här väckte stort intresse och sedan har Socialdepartementet hjälpt
andra kommuner som velat haka på och i dag finns det dagcentra i
nästan varje kommun.

– Detta system är mera humanitärt och tio gånger billigare för sam-
hället än att sätta in människor på institution, konstaterar Alfredas. 

Det första argumentet vägde inte så tungt för kommunpolitikerna,
men det andra var desto viktigare. 

Reaktionerna blev många och ibland starka när de utvecklingsstörda
började synas ute på gatorna.

– Folk var egentligen inte emot det, de var bara inte vana, säger
Alfredas. Men det har blivit en bra skola i demokrati; att folk får lära
sig visa tolerans och acceptera att alla inte är lika.

Det har tagit tid att ändra attityder och invanda mönster. Samhället
var inte förberett för det öppna systemet, lärarna var till exempel inte
förberedda för att ta emot barn med funktionshinder i klasserna. 

Redan några månader efter de baltiska ländernas självständighet togs
de första kontakterna mellan dåvarande socialministern i Estland, Arvo
Kuddo och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universite-
tet/Socialhögskolan. Arvo Kuddo ville ha svensk hjälp för att förändra
det estniska socialsystemet. Socialhögskolan tog kontakt med bits
(Beredningen för internationellt tekniskt och ekonomiskt samarbete),
som var den svenska myndighet som huvudsakligen arbetade med Bal-
tikum. bits ordnade snabbt ett projekt som gav tio ester möjlighet att
komma till Sverige för att studera socialtjänsten. Året därpå kom lik-

Nästa uppslag:
Alfredas Zabieta på Socialdeparte-
mentet har stått i centrum för den
sociala reformen i Litauen. Nu vill
han sprida erfarenheterna till andra
f.d. sovjetländer.

På det sociala centret Parama (Stöd)
i Vilnius träffas en grupp ungdomar
för att prata om missbruk. Ungdo-
mar i dagens Baltikum är utsatta
för massiv reklam för alkohol i olika
former.

Foto: Anders Gunnartz
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nande önskemål från Lettland och Litauen. Av samarbetet med Estland
blev av vissa skäl intet. Istället koncentrerade sig Socialhögskolan i
Stockholm på Litauen och Lettland. Första steget blev en utbildning av
socialchefer, höga tjänstemän och politiker.

– Vi gav dem en bred bild av den svenska socialtjänsten och av teo-
rier och modeller för socialt arbete, minns Ronald Penton, som under-
visade i socialt arbete på Socialhögskolan och drogs in i samarbetet
över Östersjön.

1995 bad Socialministeriet i Litauen Världsbanken om ett lån till den
sociala sektorn. Det blev det första stora sociala projekt som Världs-
banken engagerade sig i världen. För att få en partner i projektet vände
ministeriet sig till Socialhögskolan, som i sin tur fick pengar av Sida och
därmed skapades den modell för omdaning av den sociala sektorn som
sedan dess använts på flera håll i före detta Sovjetunionen.

NÄSTA GÅNG JAG TRÄFFAR Alfredas tar han med mig till ett center för
alkohol- och narkotikamissbrukare i Vilnius som heter Parama (stöd).
Ett tidigare förfallet hus har rustats upp med medel från Världsbanken.
Det är fräscht, modernt och med en varmt välkomnande atmosfär.

Föreståndaren heter Silva Cizauskiene, en av de socialarbetare som
fått sin utbildning i projektet med Socialhögskolan i Stockholm. Hon
har varit på studiebesök i Sverige två gånger för att besöka olika
behandlingshem.

Parama öppnade 1999 och har ett 60-tal klienter, huvudsakligen män.
Man har också program för barn och familjer till missbrukare och för
ungdomar i riskzonen. Förutom Silva finns här en psykolog och sju
socialarbetare. Driften vid Parama (löner, uppvärmning etc.) betalas av
Vilnius kommun. Ombyggnaden och utrustningen har betalats av
Världsbanken och Sida finansierar utbildning och rådgivning. Centret
får varje månad besök av handledare från Socialhögskolan i Stock-
holm.

– Traditionellt behandlades missbrukare rent medicinskt, berättar
Silva. Vårt angreppssätt är helt nytt.

– Vi har lärt oss att systemet måste vara kundorienterat, inskjuter
Alfredas. Vi talar inte om institutionsvård utan om alternativ som byg-

socialvård_kap15.qxp  04-03-24  10:55  Sida 172



ger på dagcentra där människor kan få stöd och rådgivning, samtidigt
som de bor kvar hemma. För oss är detta en stor förändring i attityd och
opinion. Det är ett system som inte längre utgår från regeringen eller
byråkrater utan från samhällets behov.

Centret har nära kontakt med olika sociala institutioner som fängel-
ser och hem för misshandlade kvinnor. Dessa institutioner ringer till
Silva och ber att få skicka sina klienter till henne. En del kommer hit
som villkor för att inte sättas i fängelse.

I  ETT RUM PÅGÅR en diskussionsgrupp för ungdomar som kommer från
hem där en eller båda föräldrarna är alkoholister eller som själva är i
riskzonen. Att arbeta med ungdomar i förebyggande syfte är något helt
nytt. I diskussionsgruppen diskuteras alkohol och missbruksfrågor för
att göra ungdomarna medvetna om farorna. Men centret stödjer också
ungdomar med akuta problem. I en grupp berättade en förtvivlad ton-
åring att hans föräldrar skulle sälja sin lägenhet för att få pengar till
sprit. Då tog socialarbetarna kontakt med föräldrarna och lyckades
avstyra försäljningen.

De fjorton sociala centra som ingår i det svenskstödda projektet, fun-
gerar som inspiration också för andra verksamheter och socialarbetare
från hela landet kommer dit på studiebesök. I projektet ingår även
vidareutbildning av socialarbetare och utbildning av utbildare. 

Projektet avslutades formellt år 2002 men fortsatte ytterligare en tid.
När utvärderingen är färdig i mitten av 2004 ska Alfredas Zabieta till
Stockholm för att skriva sin avhandling vid universitetet om Sveriges
inflytande på den sociala reformen i Litauen. Det blir en sammanfatt-
ning av dryga tio års erfarenheter av samarbetet med Sverige. Frågan
han ställer i sin avhandling är hur man på bästa sätt ska använda
utländsk hjälp i en reformprocess. Det finns stort intresse för detta i
många länder, inte bara i gamla Sovjetunionen. 

– I de baltiska staterna var vi öppna och tog chansen att förändra vårt
tänkande, konstaterar Alfredas. Vi insåg att vi måste sätta punkt för det
gamla systemet och hitta nya idéer. Men i Ukraina och Ryssland håller
man fortfarande fast vid det gamla. I dessa länder ser man det som
kommer från Moskva som det bästa i hela världen. 
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Alfredas menar att det i Litauen delvis finns en annan mentalitet än
den sovjetiska. Det finns en tradition av ett civilt samhälle, som visser-
ligen förstördes under Sovjetunionen, men som har kunnat komma till-
baka. Inte minst kyrkan har spelat en viktig roll. Det innebär att idén
om frivilligt arbete har levt kvar.

– Tidigare såg man inte de sociala problemen som politiska frågor.
Jag säger alltid när jag träffar föräldrar att deras personliga problem
med sina barn är politiska frågor som de måste diskutera med politi-
kerna och tvinga dem att göra något åt. I Litauen tänker varenda borg-
mästare framför allt på att bli omvald. Då är det viktigt för honom att
ha ett bra socialt arbete att visa upp – det gynnar hans popularitet.

– Den svenska utbildningen har varit väldigt bra, sammanfattar
Alfredas. Vi har lärt oss mycket om metoder, modeller och attityder,
sådant som inte var så viktigt tidigare i Litauen.

Litauens erfarenheter används idag i andra delar av före detta Sovjet-
unionen. Socialhögskolan i Stockholm, som driver projekt i Ryssland,
Moldavien, Armenien och Vitryssland, använder Alfredas som förelä-
sare och i en del av projekten gör man studiebesök i Litauen.

– När folk från dessa länder kommer till Sverige eller hör en svensk
tala tycker de att det känns hopplöst, säger Alfredas. De tror inte att de
ska kunna göra något liknande. Men när jag berättar om Litauens erfa-
renheter så ser de att förändringen är möjlig även i deras länder. 

Ronald Penton på Socialhögskolan i Stockholm är imponerad av
utvecklingen i Litauen.

– Naturligtvis krävs det mer av attitydförändring, säger han, men jag
bedömer att Litauen idag befinner sig på en genomsnittlig europeisk
nivå när det gäller socialt arbete. Jag tror att de har ett mera utvecklat
socialt system än vad till exempel Irland och Grekland hade när de gick
med i eu.
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FAKTA ·  SOCIALT ARBETE
Ett flertal svenska insatser har gjorts i Baltikum på det sociala området. Ett exempel är

uppbyggnaden av en kommunal socialtjänst i Litauen. Den första och andra projektfasen

finansierades av Världsbanken med 3,7 miljoner USD och av Sida med 16,4 mkr. Efter

något år ville det litauiska socialministeriet utvidga verksamheten med bland annat en

satsning på utbildning av lärare, som I sin tur skulle utbilda socialarbetare. Ett system för

uppföljning av kommunal öppenvårdsverksamhet för socialt utsatta grupper skulle också

skapas. Sida avsatte ytterligare 10 mkr för Socialhögskolans utvidgade arbete och till en

fond hos Världsbanken och socialministeriet för lokala kostnader för verksamheten. 

Ett annat exempel är när Lettland några år efter självständigheten ville reformera sitt

allmänna socialförsäkringssystem och regeringen vände sig till Världsbanken. Banken

bedömde att den nya svenska pensionsreformen kunde vara intressant för länderna I Cen-

tral- och Östeuropa. Hösten 1995 startade ett omfattande samarbete kring pensionsre-

former mellan Lettland, Sverige och Världsbanken. I olika omgångar har Sida bidragit

med sammanlagt drygt 46 mkr till projektet.

Flera frivilligorganisationer har genom åren bland annat arbetat med det växande anta-

let utsatta barn och ungdomar samt gatubarn, ofta genom att ge stöd till lokala organi-

sationer i länderna. SHIA, Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsför-

ening, är en av flera organisationer som varit verksam i Baltikum. Bland annat har Syn-

skadades Riksförbund, SRF, samarbetat med sin litauiska motsvarighet för att stärka syn-

skadade barns möjlighet att gå i skolan.
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marcus svedberg

CHOCKTERAPINS SOLSKENSHISTORIA

Den snabba övergången från planekonomi till marknadsekonomi i de
tre baltiska länderna är troligtvis den mest dramatiska omläggningen vi
sett i fredstid. Efter den kraftiga ekonomiska nedgången i början av
1990-talet har Estland, Lettland och Litauen utvecklats snabbt och är
idag några av världens snabbast växande ekonomier.

Den institutionella förändringen har varit en viktig faktor i den
snabba tillväxtprocess som skett. Ett kommande medlemskap i eu har
spelat en viktig roll i detta, eftersom eu-ansökan skapat ett tryck på
reformer och gett politiken en tydlig inriktning. Utvecklingen har dock
inte skett automatiskt, utan har åstadkommits med hjälp av ett omfat-
tande reformarbete.

INNAN SJÄLVSTÄNDIGHETEN HÖSTEN 1991 var de baltiska länderna inte-
grerade i den sovjetiska ekonomiska strukturen, vilket medförde att
produktionen var inriktad på tung industri kopplad till Sovjetunionens
militärindustri. Vid självständigheten gick endast tre procent av expor-
ten till länder utanför Sovjetunionen. Efter frigörelsen tappade de bal-
tiska länderna en stor del av sin produktion sedan Sovjetunionen kol-
lapsat och efterfrågan inte längre upprätthölls artificiellt. Konsumenter
och producenter fick nu själva bestämma vad de skulle producera och
konsumera samtidigt som priserna justerades till deras verkliga värde. 

Ett stort problem vid övergången var att de pengar som fanns i cirku-
lation vida översteg värdet på produkter och tjänster som företag och
individer ville – och kunde – köpa. Detta ledde till en drastisk pris-

ekonomi

Motstående sida:
Stark valuta. De tre baltiska
staternas valutor står idag starka.
Lats används i Lettland.
Foto: Mats Widén
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stegring och mycket hög inflation. Samtidigt sjönk värdet på de lokala
valutorna kraftigt, kapitalflykten var omfattande och efterfrågan på ut-
ländska produkter stor, vilket ledde till att trycket på växelkursen blev
allt starkare och inflationen steg ytterligare genom ökade importpriser.
Behovet av reformer var således stort. 

TVÅ ÖVERGRIPANDE REFORMSTRATEGIER UTKRISTALLISERADE sig ganska
snabbt i början av 1990-talet i det forna östblocket. Det fanns å ena
sidan de som trodde att en snabb och omfattande så kallad chockterapi,
där så många reformer som möjligt skulle genomföras under kortast
möjliga tid, var den bästa vägen för att uppnå en så smärtfri övergång
som möjligt. Tjeckiens dåvarande president, Vaclav Havel, var en av
dem som förespråkade chockterapin och hävdade att »det är omöjligt
att komma över en klyfta i två steg«. Andra förespråkade en mer grad-
vis reformtakt. Företrädare för den gradvisa strategin hävdade att det
inte var möjligt att genomföra övergången över en natt, samt att chock-
terapin medför större sociala påfrestningar. Den mer försiktiga strate-
gin har bland annat förespråkats av Kinas Deng Xioaping, som i en lik-
nande metafor hävdade att det är viktigt att »känna stenarna när man
korsar en flod«. 

Estland och Lettland valde chockterapin och genomförde de nöd-
vändiga men smärtsamma reformerna så snabbt och omfattande som
möjligt. Reformerna ledde nämligen till sjunkande levnadsstandard på
kort sikt. Logiken bakom chockterapin var därför att göra smärtan kort,
medan det fanns ett utbrett samtycke för förändring, för att sedan
snabbt få fart på tillväxten och därmed öka levnadsstandarden. En
annan viktig motivation för chockterapin var att omöjliggöra en tillba-
kagång till det gamla systemet och att inte stanna halvvägs. 

Litauen valde den andra strategin och genomförde reformerna grad-
vis. Logiken bakom den gradvisa strategin var att först genomföra
reformer på ett (relativt enkelt) område och sedan använda framgång-
arna för att genomföra reformer på andra (mer komplexa) områden. 

Valet av övergripande reformstrategi var givetvis viktigt men en rad
andra faktorer, som den politiska situationen och initiala förutsätt-
ningar, har spelat avgörande roll för såväl valet av reformstrategi som
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för utvecklingen. Länderna har också utvecklats olika snabbt inom
olika områden men överlag så har reformerna i Estland varit snabbare
och mer långtgående än i Lettland och Litauen. 

VILKA REFORMER HANDLADE DET då om? I övergångsprocessen inledande
skede i början av 1990-talet handlade det framförallt om marknads- och
prisliberalisering, stabilisering och privatisering. Jämfört med planeko-
nomin medförde marknadsliberaliseringen en betydande decentralise-
ring av produktions- och konsumtionsbeslut, från centralmakten till
individer och företag. Liberaliseringen korrigerade därmed två av pla-
nekonomins största svagheter, nämligen de svaga incitamenten och
undermåliga tillgången på information. Liberaliseringen av ekonomin
medförde även att konkurrensen ökade och att de baltiska staterna
öppnade upp för handel med länder utanför östblocket. Estland är det
tydligaste exemplet på detta. Redan mot slutet av 1992 hade Estland i
princip eliminerat alla exportbarriärer och importrestriktioner samt
gjort sin nya valuta helt konvertibel för utländska transaktioner. 

Estlands mycket ambitiösa import- och exportliberalisering ledde till
att man snabbt introducerade världsmarknadspriser och att handeln
kunde omdirigeras mot väst, vilket i sin tur ledde till kvalitetsökning
och ökade exportintäkter. Idag är Estland rankad som den sjätte mest
öppna ekonomin i världen av Heritage Foundation. Så mycket som 80
procent av exporten och 67 procent av importen kommer från länder
utanför det forna östblocket, varav nuvarande eu-medlemmar står för
62 respektive 52 procent.

Huvudmålet med de makroekonomiska stabiliseringsreformerna var
att få ned inflationen, balansera budgetunderskottet (utan att trycka
mer pengar) samt att förbättra bytesbalansen. En av huvudfrågorna i
stabiliseringsprogrammen var valet av växelkurs. De baltiska länderna
valde något olika vägar. Estland introducerade en ny valuta 1992. Lan-
det införde en så kallad currency board och knöt den estniska kronan till
tyska marken. 

Den grundläggande principen bakom en currency board är att all
inhemsk valuta i landet matchas med lika mycket reserver i utländsk
valuta, vilket föranledde Siim Kallas, president i Estlands Centralbank,

Nästa uppslag:
Småskalig affärsverksamhet.
Fortfarande har många mindre före-
tag problem att utvecklas eftersom de
ofta saknar den administration som
krävs för att kunna få krediter.
Foto: Victor Brott/Global Reporting
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att säga: »Om vi så bara har åtta estniska kronor i omlopp så ska vi ha
en D-mark i våra kassavalv för att backa upp dem«. Fördelarna med
currency boards är att de präglas av förutsägbarhet och av strikta regler,
vilket gör att växelkursen blir stabil. Och det var just stabiliteten som
var viktig i Baltikum i början av 1990-talet när man nyligen hade blivit
självständiga och hade mycket hög inflation. Nackdelarna är att cur-
rency boards förhindrar regeringen att justera inflationen eller använda
växelkursen för att anpassa ekonomin till externa chocker.

Estland valde att fullfölja sin strategi trots att imf inte rekommende-
rade det. Flera utländska experter och återvändande balter, som svensk-
arna Bo Kragh och Rudolf Jalakas, kom att spela en viktig roll för de eko-
nomiska reformer som låg till grund för införandet av den nya valutan.

LETTLAND FÖLJDE I STÖRRE utsträckning imf:s rekommendationer och
hade, till skillnad från Estland och Litauen, en flexibel växelkursmeka-
nism. Bank of Latvia fungerade som en självständig centralbank från
1992 och året efter infördes laten som enda officiella valuta. Litauen
kompromissade och införde först en traditionell centralbank 1992, men
etablerade sedan en currency board 1994 efter framgångarna i Estland
och knöt då litasen till den amerikanska dollarn. Det är intressant att
notera att de olika strategierna till trots så uppnåddes stabiliserings-
målet i samtliga baltiska länder relativt snabbt. En jämförande studie av
de tre länderna visar att Estland utvecklades något bättre än Lettland,
följt av Litauen. Precis som i många andra sammanhang konstaterar
studien att den faktiska implementeringen av den valda strategin hade
en avgörande betydelse för utvecklingen. 

Ett tredje steg i reformprocessen var att privatisera och omstruktu-
rera företag. Det fanns såväl politiska som ekonomiska skäl bakom pri-
vatiseringsprocessen. Dels ville man effektivisera företagen och där-
med understödja hela omvandlingsprocessen. Samtidigt sågs privatise-
ringsprocessen som en politiskt mycket viktig handling genom vilken
man cementerade förändringen och därmed försvårade en tillbaka-
gång till planekonomi. Att föra över ägandet till individer skulle också
skapa en helt ny medelklass med dynamiska entreprenörer, var tanken. 

Privatiseringsprocessen hade även ett starkt inslag av fördelningspo-
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litik, vilket öppnade upp för en rad svåra frågor. Skulle man överföra
äganderätten till de gamla ägarna, till dem som arbetade där, till dem
som ville betala bäst, eller till befolkning i allmänhet? Länderna i det
forna östblocket använde sig av samtliga fyra strategier. De flesta länder
kombinerade två eller tre av ovannämnda strategier i två huvudsakliga
privatiseringsomgångar, dels stora och medelstora företag och dels
småföretag. Privatiseringen av småföretag visade sig vara mindre kom-
plicerat och genomfördes genom olika kupongprogram. I Estland sål-
des merparten av de stora och medelstora företagen i direkta försälj-
ningar till dem som betalade bäst (ofta utländska investerare), medan
majoriteten av dessa företag delades ut till befolkningen i Litauen
genom ett kupongprogram. Ett mindre antal företag såldes till dem som
ledde företagen vid privatiseringstillfället (s.k. management buyouts).
Svenska företag har varit mycket aktiva under privatiseringsprocessen
i framförallt Estland och stod under 1990-talet för så mycket som 40
procent av alla utländska direktinvesteringar i landet.

EN ANNAN SVÅR FRÅGA handlade om när man skulle privatisera för att
optimera resultatet. Skulle privatiseringen ske före eller efter det att
företagen hade omstrukturerats, samt före eller efter det att ekonomin
hade stabiliserats och marknadsinstitutionerna upprättats? Balansen
mellan fortsatt statlig ineffektiv kontroll och snabb överföring till effek-
tiva ägare i ett institutionellt vakuum visade sig vara mycket delikat.
Risken att företagen plundrades på de mest värdefulla tillgångarna var
betydande i bägge fallen. 

I början av övergångsprocessen fanns en övertygelse om att den
makroekonomiska stabiliseringen skulle vara en nödvändig, men
mycket komplicerad process, samtidigt som man trodde att privatiser-
ingen skulle medföra tillväxt och att liberaliseringen skulle borga för
konkurrens. Man trodde också att institutionella reformer kunde
genomföras genom att helt enkelt överföra de bästa erfarenheter från
väst, samtidigt som man förordade kraftiga nedskärningar av statsappa-
raten. I efterhand kan man se att makrostabiliseringen var nödvändig
och gick lättare än förväntat att genomföra, medan privatiseringen hade
mindre inverkan på tillväxten än förväntat. Marknadsliberaliseringen
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ledde samtidigt inte automatiskt till fri konkurrens. Framväxten av helt
nya företag har däremot visat sig vara en av de viktigaste drivkrafterna
för tillväxt och fortsatta reformer, samtidigt som upprättandet av institu-
tioner som främjar konkurrensen på de fria marknaderna är avgörande.

Insikten om institutionernas centrala roll i utvecklingen mot funge-
rande marknadsekonomi har således vuxit sig allt starkare under över-
gångsprocessen. Det visade sig dock inte vara så enkelt att identifiera
och implementera de bästa marknadsinstitutionerna som skulle garan-
tera och upprätthålla den fria marknaden. Även behovet av att refor-
mera de statliga institutionerna och inte bara minska statsapparaten har
uppmärksammats i ökad utsträckning. Det handlar bland annat om att
införa ett mycket omfattande institutionellt ramverk som ska värna om
äganderätten, införa marknadsregleringar, säkerställa makroekono-
misk balans och stabilitet, samt motverka korruption och godtyckliga
statliga interveneringar.

ANSÖKNINGSPROCESSEN FÖR ATT BLI medlem i eu har kanske något över-
raskande kommit att bli en mycket betydelsefull pådrivare av institu-
tionella reformer i de nya medlemsländerna. Medlemskapsförhand-
lingarna har visserligen centrerat kring de allmänt hållna Köpenhamn-
skriterierna (övergripande politiska, ekonomiska och legala mål), men
på mer detaljerad nivå handlar ansökningsprocessen till stor del om
nödvändiga reformer av statliga och marknadsreglerande institutioner. 

Indikatorer som mäter effektiviteten i ländernas statliga byråkrati
visar på klara framsteg i Baltikum, vilket till stor del kan tillskrivas eu-
medlemskapsprocessen. Samtidigt har det reglerande ramverket för-
bättrats i samtliga länder och framförallt Estland börjar närma sig oecd
genomsnittet. eu-ansökningsprocessen och framväxten av små och
medelstora företag har sannolikt varit mycket betydelsefulla för de
snabba förändringarna inom det här området. På det stora hela har den
institutionella kvaliteten förbättrats betydligt i de baltiska länderna och
framför allt Estland framstår som ett ledande exempel.

Utländska direktinvesteringar har också haft en positiv inverkan på
utvecklingen i Baltikum. De områden som har attraherat mest utländska
investeringar i de baltiska länderna återfinns inom servicesektorn och
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framförallt inom finans-, transport och kommunikationsbranschen. En
mindre del har gått till tillverkningsindustrin, framförallt i exportbe-
nägna industrier som trä och trävaror, mat och dryck samt basmetaller
och textilier.Deutländska investeringarna i tjänstesektorn iBaltikumhar
i huvudsak varit marknadsdrivna, medan investeringarna i livsmedels-
industrinharvaritmarknads- och resursdrivna. Investeringarna i trä- och
textilindustrin har främst varit drivna av ökade resurser och tillgångar.

Sverige är en av de absolut största utländska investerarna i Baltikum
och de största svenska intressena finns inom bankväsendet, it-, tele-
kom-, textil- och möbelindustrin samt inom läsk- och bryggeritillverk-
ning. Några av de tongivande svenska företagen i Baltikum är Borås
Wäfveri och Vogue Group (textil), Baltic Beverages (bryggeri), Austria
Tabak Scandinavia Holding (tobak), Tele2 och Telia/Sonera (telekom).
Ikea finns representerat i Litauen med ett kontor som köper in material
från de baltiska länderna samt en fabrik för tillverkning. Men det är
sannolikt de svenska bankerna som varit mest tongivande och haft
störst inverkan på utvecklingen i Baltikum. 

Banksektorn har genomgått en fundamental reform i de baltiska län-
derna det senaste decenniet, vilket har varit nödvändigt för att länderna
ska kunna övergå till marknadsekonomi. Bankerna privatiserades
också i ett tidigt skede och svenska aktörer har kommit att spela en
mycket viktig roll i utvecklingen av det baltiska bankväsendet. 

I mitten av 1990-talet initierades ett bankstödsprojekt från svenskt
håll, vilket intressant nog var finansierat av de svenska stabiliserings-
fonder som först var tänkta att stödja de nya valutorna i Baltikum. Pro-
jektet leddes av Swedfund Financial Markets (sfm), ett dotterbolag till
det statliga riskkapitalbolaget Swedfund. Idén var att »dels lämna kapi-
taltillskott i form av ägar- eller ägarliknande kapital, dels förmedla tek-
niskt bistånd« till utvecklingsbara banker i regionen. sfm valde att gå in
som investerare i de enskilda bankerna. Dessa investeringar såldes
senare med god vinst till svenska banker, vilket gav Swedfund resurser
för andra investeringar i Baltikum. Projektet bidrog därmed till stabili-
seringen av finansmarknaderna i Baltikum och möjliggjorde de svenska
bankernas intåg på dessa marknader. Två svenska banker, seb och För-
eningssparbanken, intog i slutet av 1990-talet också en dominerande

Nästa uppslag:
Svenska företag har en stark närvaro
i Baltikum. Den övervägande delen
av bankväsendet ägs idag av svenska
bankar, däribland Hansa Bank.
Foto: Anders Gunnartz
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ställning i banksektorn i Baltikum. Föreningssparbanken (Swedbank)
blev genom förvärvet av Hansa Bank den största aktören i Estland, den
näst största i Litauen och tredje största i Lettland. seb tog kontrollen av
den största banken i Litauen och de näst största bankerna i Estland och
Lettland. Även Nordea gick in i de baltiska länderna men har haft en
annorlunda strategi. I stället för att köpa redan existerande banker har
Nordea i de flesta fall etablerat bankfilialer. I Lettland köpte dock
MeritaNordbanken den franska banken Société Générale och ökade
därmed markant sin närvaro i landet. 

UTLÄNDSKT ÄGANDE AV BANKERNA för med sig en rad positiva effekter,
som förbättrad tillgång till kapital och modern teknologi, samt ökad
effektivitet och utbud av tjänster. Även konkurrensen och det regle-
rande ramverket förbättras genom närvaron av utländska aktörer. Det
utländska ägandet i banksektorn uppgår till så mycket som 70–90 pro-
cent i de baltiska länderna. Reformerna och det markanta utländska
ägandet till trots så är finansmarknaderna i Baltikum ännu inte helt
utvecklade. De relativt stora skillnaderna i in- och utlåningsräntor i
regionen tyder på en förhållandevis svag institutionell utveckling samt
på kvarvarande ineffektiviteter i de finansiella institutionernas arbete.
De finansiella institutionerna i de flesta nya medlemsländerna i eu har
varit kraftigt orienterade mot att finansiera statliga budgetunderskott
snarare än finansiering av företag. Det är fortfarande svårt och dyrt för
företag, speciellt små och medelstora företag, att låna pengar för drift
och investeringar. 

Företag i regionen är beroende av investeringar för att kunna växa och
har än så länge var tvungna att förlitat sig på egna medel och utländska
investeringar. Flera undersökningar visar att tillgången till kapital och
kostnaden för lån är ett stort problem för dessa företag i regionen. Mer
än hälften av de små och medelstora företagen i Lettland och Litauen
upplever problem med att få kortfristiga lån för drift på rimliga villkor.
Situationen är ännu mer problematisk för långfristiga lån till invester-
ingar. Mellan 60–70 procent av småföretagen i Lettland och Litauen har
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uppgett svårigheter. I Estland är situationen betydligt bättre. Problemet
handlar dock inte i första hand om brist på kapital på marknaden.

»Tvärtom skulle vi kunna låna ut mer. Problemet är att många små-
företag saknar den struktur som krävs för att kunna låna, bland annat
en fungerande redovisning«, säger Thomas Neckmar, chef för Nordea
i Polen och Baltikum.

PÅ GRUND AV SVÅRIGHETEN för företag att få långsiktiga krediter för
investeringar i Baltikum från de kommersiella bankerna har det upp-
stått andra lösningar som erbjuder riskkapital på kommersiella villkor,
kompletterat med tekniskt bistånd. Ett sådant exempel är East Capitals
Amber Fund som erbjuder riskkapital inom tillväxtsektorer i Baltikum.
Kopplat till investeringarna finns ett mentorskapsprogram som är finan-
sierat av Exportrådets Marknadsplats Östersjön (Östersjömiljard ii).

Marknadsplats Östersjön har haft som målsättning att hjälpa svenska
företag med rådgivning om affärsmöjligheter att etablera sig på de nya
marknaderna i Östersjöregionen. Sedan hösten 1999 har cirka 600 före-
tag använt sig av Marknadsplats Östersjön, av vilka cirka 30 procent gör
affärer idag och ytterligare drygt 20 procent är på väg in på marknaden.

Det är inte bara det svenska näringslivet som har varit aktivt i Balti-
kum. Det svenska utvecklingssamarbetet har också varit viktigt för
genomförandet av de ekonomiska reformerna och för den institutionella
utvecklingen i länderna. I Sidas östdatabas finns en förteckning över de
62 projekt, eller dryga 60 miljoner kronor, som direkt riktats till den eko-
nomiska övergången i Estland, Lettland och Litauen sedan 1996.

Följande är några exempel på insatser som gjorts: Svenska Riksrevi-
sionsverket har assisterat sin litauiska motsvarighet att förbättra den
administrativa, organisatoriska och tekniska kapaciteten. Arbetsmark-
nadsstyrelsen har på ett liknande sätt fått finansiering från Sida för att
hjälpa Lithuanian Labour Exchange att främja arbetsmarknadsfrågor
samt att öka kapaciteten i myndigheten. Lantmäteriverket har genom
finansiering från Sida assisterat genomförandet av landreformer i de tre
länderna och Arbetarskyddsstyrelsen har varit med och introducerat
moderna övervakningsmetoder i Lettland. Swedac (Styrelsen för ackre-
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ditering och teknisk kontroll), en central myndighet under Utrikes-
departementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediterings-
organ samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kon-
troll, har hjälpt sin litauiska motpart att få det godkännande som krävs
inom eu. De enskilt största projekten har varit upprättandet och driften
av Riga Graduate School of Law och Stockholm School of Economics i
Riga, vilka utbildar morgondagens ledare i de baltiska länderna.

Utöver det ordinarie samarbetet har Sverige investerat två miljarder
kronor i de så kallad Östersjömiljardprogrammen »för att särskilt stimu-
lera ekonomiskt utbyte, tillväxt och sysselsättning i Sverige och Öster-
sjöregionen, och för att stärka svenska företags positioner i regionen«.
Östersjömiljardprogrammen innefattar över 100 projekt som spänner
över ett brett område. Det återstår att se vad effekterna av dessa projekt
har varit.

Den ekonomiska som institutionella utvecklingen har sammanfatt-
ningsvis varit enastående i de tre baltiska länderna. Trots detta är skill-
naderna i ekonomisk storlek och institutionell utveckling till nuvarande
eu-medlemmar alltjämt stora. Den förestående eu-utvidgningen nämns
ofta i det här sammanhanget och det finns en stor förväntan att med-
lemskapet ska medföra stora positiva effekter. Effekterna av eu:s före-
stående östutvidgningen handlar dock till en ganska liten del om själva
eu-inträdet i maj 2004, utan utvidgningen har varit och kommer att fort-
sätta att vara en ganska lång process.

Med största sannolikhet kommer såväl handeln som tillväxten och
investeringarna att öka efter utvidgningen, men inte per automatik. Det
är nödvändigt för de baltiska länderna att även i fortsättningen öka de
inhemska investeringarna och produktiviteten, samt att främja fram-
växtenav institutioner somstödjerden friamarknaden.Dethägrandeeu-
medlemskapet har fungerat som en effektiv reformpådrivare men den
drivkraften lär bli betydligt svagare när länderna väl blivit medlemmar.

Sverige och de andra nordiska länderna har spelat en aktiv roll i de
baltiska ländernas strävan att återigen bli en del av Europa. Det så
kallade 5+3 samarbetet (Nordiska+Baltiska Rådet) och den Nordliga
Dimensionen har varit tongivande initiativ på det politiska planet. Det
finns nu goda möjligheter att i ökad utsträckning utnyttja regionens
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industriella struktur för att stärka såväl de baltiska som de nordiska län-
dernas konkurrenskraft i Europa. Genom att utnyttja regionens kom-
parativa fördelar och fokusera på produktion som inte är helt beroende
av närhet till de stora marknaderna i Centraleuropa kommer såväl de
baltiska som de nordiska länderna att påverkas positivt av en fortsatt
ekonomisk integration. Idag bygger de industriella samarbetena till stor
del på de stora variationerna i arbetskraftskostnad. Men i takt med att
de baltiska länderna blir alltmer konkurrenskraftiga – också kvalitets-
mässigt (vilket redan har börjat ske i vissa industrier) – kommer det
industriella samarbetet att skifta karaktär. 

Estland är redan idag en av världens mest öppna ekonomier och den
klarast lysande stjärnan bland de nya medlemsländerna. Även Lettland
och Litauen har de senaste åren utvecklats snabbare än eu-genomsnit-
tet. Precis som eu-medlemskapet har varit en viktig drivkraft för insti-
tutionella reformer har de Nordiska länderna spelat en viktig roll i de
baltiska ländernas ekonomiska utveckling. De starka ekonomiska och
industriella banden mellan Sverige och Finland och Estland i synnerhet
har tveklöst varit betydelsefull för den snabba utvecklingen i Estland.
Intressant nog har det andra ledande kandidatlandet, Slovenien, haft
liknande kopplingar till sina grannländer Österrike och Italien. 

EU-MEDLEMSKAPET KOMMER ATT GE en ytterligare skjuts åt ländernas eko-
nomier. Huruvida de baltiska länderna fortsätter att utvecklas snabbt
beror dock sannolikt inte så mycket på storleken på eu:s strukturfonder
som på ländernas förmåga att genomföra kontinuerliga reformer för att
stimulera tillväxten och förbättra investeringsklimatet. Erfarenheter
från eu:s tidigare utvidgningar visar tydligt att medlemskap och omfat-
tande strukturfonder inte automatiskt leder till hög tillväxt och institu-
tionell utveckling. Till syvende och sist handlar det om beslut som ökar
människors incitament att arbeta mer och bättre – och därmed för-
bättra levnadsstandarden. Detta torde också vara den ultimata utma-
ningen i övergången från plan- till marknadsekonomi. 

MARCUS SVEDBERG

Marcus Svedberg är chefsanalytiker
vid Stockholm Institute of Transition
Economics (SITE) på Handelshög-
skolan. Han arbetar med policyfrågor
avseende övergångsprocessen i 
Central- och Östeuropa.
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david isaksson

KVINNOR DRIVER PÅ

Sedan 1995 har arbetet med att få in fler kvinnor i politiken tagit ett
starkt kliv framåt i Baltikum. En nyckel har varit nätverksbyggande och
att också männen involverats i arbetet. En av dem som driver på är
Iluta Lace, ledare för organisationen Marta Centrs i Riga, ett resurs-
center för lettiska kvinnor.

LOKALEN LIGGER PÅ NEDRE botten, en rejäl bit från Rigas renoverade
stadskärna. Ut till den dåligt upplysta innergården hörs ingenting, men
gester och rörelser avslöjar att diskussionen är intensiv. Folk pratar och
gestikulerar, det ritas på blädderblock och whiteboardtavlor. Här håller
den lettiska organisationen Marta Centrs till och just vid detta tillfälle
pågår en kvällskurs i engelska för kvinnor. Kursen är på många sätt en
bra illustration till det arbete som Marta Centrs bedriver.

– Att ge kunskap och stärka kvinnors självförtroende så att de blir
medvetna om sina rättigheter – och möjligheter – är något av det vikti-
gaste som vi kan bidra med, menar Iluta Lace som är drivande kraft
bakom centret.

Själv är Iluta Lace närmast flickaktigt flamsig. Men det går inte att ta
fel på hennes engagemang – ock kapacitet. Som när hon för några år
sedan tillbringade ett par månader i Sverige och Finland och till på
köpet lärde sig så bra svenska att hon nu talar språket obehindrat!

– Jag var intresserad av Sverige när jag var ung så därför lärde jag mig
språket.

Vaddå »när du var ung?«, protesterar jag, men Iluta bara skrattar igen.

jämställdhet

Motstående sida:
Iluta Lace driver på. Nu har jäm-
ställdhetsfrågorna äntligen kommit
upp på den politiska dagordningen
i Lettland.
Foto: Mats Widén
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Den lettiska organisationen Marta Centrs startade år 2000 med stöd
från den finlandssvenska Martarörelsen (som i sin tur bildades redan
1898). Marta Centrs bedriver en omfattande verksamhet till stöd för de
kvinnor som söker sig till centret. I ett hörn tar juristen emot, i ett annat
svarar en socialarbetare i telefon på föreningens hjälplinje. På dagarna
finns här en ekonom som hjälper arbetslösa kvinnor att få ordning på
sin ekonomi och kanske också att starta eget.

Ett mål för projektet aisma (Stöd, Utveckling, Stabilitet, Kärlek,
Ansvar) som Marta Centrs drivit med stöd från Sverige är att få in fler
kvinnor i politiken. På pappret ser situationen rätt bra ut. Inför ansökan
om eu-medlemskap kunde Europaparlamentet konstatera att Lettland
hade fler kvinnor i sin regering (30 procent) än Europa i genomsnitt.
Lettland har också en kvinnlig president. Däremot är antalet kvinnliga
parlamentsledamöter lågt, bara kring 20 procent.

– En av kandidaterna i valet nyligen gick fram med en slogan som var
»Välj ett bra team«. I det teamet ingick enbart män… Men också för
många kvinnor känns det tryggt att rösta på unga, välklädda män. De
litar på kampanjbudskap som: »En man håller sitt ord«, konstaterar
Iluta Lace luttrat. Det finns dock tecken till förändring. Att Lettland har
en kvinnlig president som åtnjuter respekt i alla läger betyder till exem-
pel mycket. Hon är en viktig symbol.

SEDAN 1996 HAR JÄMSTÄLLDHET varit ett direktiv som genomsyrat det
svenska samarbetet med Baltikum. Det har haft en lika framskjuten
plats som övriga mål. Det har dock många gånger visat sig svårt att få
in jämställdhetstänkandet som en naturlig del av samarbetet. Många av
dem som hade kontakt med baltiska samarbetspartners, framför allt
under 90-talets första år, vittnade om ett totalt ointresse för jämställd-
het. Ett exempel på hur jämställdhetsfrågor ändå blivit en del av det
»vanliga« samarbetet är det projekt som genomfördes av statistiska cen-
tralbyrån (scb) år 2000 till 2002. Genom att ta fram könsuppdelad sta-
tistik blev det möjligt att se vilka förändringar som krävdes inom
område som hälsa och utbildning för att utveckla ett mer jämställt sam-
hälle. Erfarenheter/kunskap från detta projekt har sedan spridits vidare
till andra länder med hjälp av experter från Baltikum.
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Trafficking är en fråga som Sverige aktivt lyft upp på den politiska dag-
ordningen inom eu och i samarbetet med de baltiska länderna. Idag har
trafficking hög prioritet i det svenska utvecklingssamarbetet. Sedan 2001
har Sverige satsat omkring 100 miljoner kronor till olika projekt i Östeu-
ropa. fn-organet iom i Baltikum (International Organisation on Migra-
tion) har fått 35 miljoner kronor för olika kampanjer mot trafficking.

Bakgrunden till att frågan lyfts är att fn-konventionen mot gräns-
överskridande organiserad brottslighet som skrevs under 2000. I ett till-
läggsprotokoll till denna ingår människohandel. fn uppskattar att
omkring fyra miljoner kvinnor och barn i hela världen utsätts för olag-
lig människohandel. Från Baltikum säljs omkring 2000–3000 kvinnor
varje år som sexslavar i ett annat land.

När fn-konventionen skrivs under var Anita Gradin kommissionär
för migrationsfrågor, och under Sveriges ordförandeskap 2001 sattes
människohandel upp på eu-dagordningen. Inom regeringen drev Anna
Lindh och Margareta Winberg på frågan och successivt ökade anslagen
till kampanjer för att motarbeta människohandel. Ministrarna för jäm-
ställdhetsfrågor i de nordiska och baltiska länderna beslutade att till-
sammans göra en insats för att stoppa kvinnohandeln genom en gemen-
sam kampanj under 2002. Ett direkt resultat av arbetet mot människo-
handel är att Sverige och de baltiska länderna kompletterat sina lagstift-
ningar och anpassat dessa till fn:s tilläggsprotokoll om människohandel.

EN ORSAK TILL ATT det trots allt varit så svårt att driva jämställdhetsfrågor
är en »jämställdhetsbaksmälla« från sovjeteran. Då var alla på pappret
lika goda kamrater, men som bekant var verkligheten en annan, även
när det gällde relationen mellan kvinnor och män. Den internationella
kvinnodagen den 8 mars är ett bra exempel. I Sovjet var det en helgdag
då alla män kom med blommor till sina fruar och flickvänner. Den
dagen skötte männen hushållet, det hushåll som kvinnorna fick sköta
årets resterande 364 dagar… Det är med andra ord inte konstigt om
många kvinnor i Baltikum är misstänksamma mot just den 8 mars.

Carin Lann på det svenska konsultföretaget Språngbrädan Utveck-
lingskonsulter som anlitats i många av de svenska jämställdhetsprojek-
ten i Baltikum talar om en påtvingade jämställdhet som fanns i t.ex. i
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arbetslivet, men som inte omfattande den politiska makten. Under
sovjetsystemet var det också vanligt med olika typer av kvoteringar,
något som sedan dess gjort många rädda för just det ordet. Nu inser
man i allt fler fall att kvotering ändå kan vara nödvändig om fler
kvinnor ska komma in i politiken.

– Idag handlar det mer om ömsesidig respekt, nu vill kvinnorna vara
med och bestämma. De vill vara med och ta ansvar för utvecklingen av
sina egna länder, menar Carin Lann.

En bärande tanke i jämställdhetsarbetet har varit att bilda nätverk,
mellan kvinnor i respektive land, mellan länderna, men också mellan
kvinnor och män för att därigenom bryta den låsning som lätt uppstår
när jämställdhet blir en fråga för kvinnor och inte för alla. Ett exempel
är ett projekt där fem kommuner i Sverige respektive Estland fördes
samman i ett arbete kring jämställdhet. Tillsammans utarbetade de
konkreta jämställdhetsprojekt. Arbetet var mycket uppskattat inte
minst bland de manliga kommunrepresentanterna! 

– En viktig del i arbetet har handlat om att göra kvinnors erfarenheter
och kunskaper synliga. Det har funnits ett starkt sug för att bilda nätverk
och samarbeta över gränserna, säger Carin Lann på Språngbrädan.

Till en början fanns det en ganska omfattande konkurrens mellan olika
kvinnoorganisationer. De som hade utländska kontakter höll hårt i dessa
och villa inte släppa in andra organisationer på sina »områden«. Steg för
steg ersattes detta tänkande med öppenhet och samarbete, allteftersom
fler organisationer kom till insikt om att de var starkare tillsammans. I
början hade man inte heller någon kontakt med politikerna, utan det
var något som växte fram steg för steg. Inom partierna skedde också
samma process: manliga partiledare började inse att kvinnorna trots
allt var rätt viktiga, de var ju också väljare.

I  DE BALTISKA LÄNDERNA möter man fler kvinnor inom vad som i Sverige
uppfattas som »manliga« yrken, t.ex. inom byggsektorn. I Lettland har
kvinnor generellt högre utbildning än män. Ändå drabbas kvinnor
mycket högre utsträckning av arbetslöshet än männen. Bland kvinnor
med hög utbildning som t.ex. ingenjörer, är arbetslösheten större än
bland män med motsvarande yrken.
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– Under Sovjettiden arbetade kvinnor dubbelt, men de var inte dis-
kriminerade som nu. Idag riskerar kvinnor att inte få jobb – eller bli av
med de jobb de lyckats få – om de avslöjar att de ska ha barn, konsta-
terar Iluta Lace.

Samtidigt lever kvinnor cirka tio år längre än män. Männen dör och
kvinnorna blir kvar med låg pension. Många kvinnor är också en-
samma med barnen och inte sällan lever de långt under fattigdoms-
gränsen. Ett annat problem de möter är att det inte finns några daghem.
Alltjämt är läroböckerna fyllda av stereotypa bilder av kvinnor som
sköter hemmet, står i köket och tar hand om barnen. I skolan finns fort-
farande skilda pojk- och flickaktiviteter.

– Jag kommer ihåg när jag gick i skolan. Vi flickor skulle arbeta i sko-
lans kök, samtidigt som det pågick andra lektioner där bara pojkarna
fick vara med. När jag sa att jag inte ville stå där blev de arga – reglerna
var såna. När det var min tur att göra det så tog jag dit min pappa, han
fick göra mitt jobb!

Iluta Lace skrattar, men det är ingen tvekan om att det måste ha
krävts en stark vilja för att göra det hon gjorde. Många hävdar ändå att
männen drabbats hårdare än kvinnorna av övergången till marknadse-
konomi, eftersom de haft det svårare att anpassa sig till det nya syste-
met. Men när männen tappar fotfästet påverkas i hög utsträckning
kvinnorna. Det är de som utsätts för våldet.

– Det är svårt att få män att prata om hur de själva påverkas av för-
ändringarna. Vi har försökt att också erbjuda aktiviteter för män, få hit
dem och tala om männens roll. Men hittills har intresset inte varit så
stort, menar Iluta Lace.

På det området har man lyckats bättre i Litauen. Där har Sverige
bland annat bidragit till att ett kriscentrum för män skapats. Syftet är att
genom utbildning, terapi och social service minska våldet mot kvinnor.
Målet är att nå ut till ett tusental män.

Carin Lann från Språngbrädan menar att vi ändå inte ska ta det för
givet att Sverige alltid är bäst. Tvärtom har hon erfarenhet av kurser och
utbildningar där deltagarna inte alltid »köper oss« rakt av utan ifråga-
sätter mycket. 

– Ett exempel är våld mot kvinnor. När estniska politiker besökte

197

jämställdhet_kap18.qxp  04-03-24  10:56  Sida 197



198

svenska kommuner hade man svårt att förstå varför kommunerna i rika
Sverige inte hade råd att skydda de utsatta kvinnorna och deras barn i
Kvinnohusen, utan la över ansvaret på frivilligorganisationer. Och när
man såg den svenska åldringsvården blev många riktigt upprörda! Det
här tror jag är väldigt nyttigt för de svenskar som tar emot besöken och
som tack vare dessa fått svara på frågor som de inte är vana vid.

En viktig väg för förändring och påverkan är genom massmedia.
Språngbrädan har därför tillsammans med lokala organisationer an-
ordnat flera seminarier för journalister, beslutsfattare och andra för att
öka medvetenheten kring bilden av kvinnor i media, inte minst i reklam.
Ett resultat av detta har blivit de nätverk mellan kvinnliga journalister
som vuxit fram i länderna.

MAN KAN TYCKA ATT Litauen som är det mest katolska och kanske där-
med också mest traditionsbundna av de tre länderna också borde vara
det land där kvinnor skulle ha det svårast att komma fram inom politi-
ken. Men tvärtom har projektet milda (Kvinnors initiativ för att öka
demokratin i Litauen) varit mycket framgångsrikt. I Litauen finns det
idag en stor kunskap om jämställdhet bland och i parlamentet samar-
betar kvinnor över partigränserna, ofta i nära kontakt med frivilligor-
ganisationer, för att driva jämställdhetsfrågorna framåt. Litauen är
också det enda baltiska land som hittills (mars 2004) antagit en särskild
jämställdhetslag.

Jurate Puidiene arbetar för den litauiska organisationen Women’s
Employment Information Center. En orsak till att arbetet i Litauen
lyckats så bra, menar hon, är att de kvinnliga parlamentarikerna varit
enade över partigränserna: 

– När vi varit i kontakt med dem för olika arrangemang och önskat
diskutera saker har de varit redo att samarbeta – som en grupp – obe-
roende av partitillhörighet. En annan viktig sak har varit att inte enbart
kvinnorna varit engagerade, utan att vi även haft med manliga politiker
i projekten. Utan dem kan det inte bli någon förändring. Det vi har
arbetat med har också blivit viktigt och fått en hög prioritet bland dem,
konstaterar hon.

Ett resultat i Litauen var att antalet kvinnor som valdes till poster i det

jämställdhet_kap18.qxp  04-03-24  10:56  Sida 198



199

senaste kommunalvalet (december 2002) ökade från 17 till 21 procent.
Hösten 2004 genomförs val till parlamentet och innan dess till Europa-
parlamentet och även där förväntar man sig att den kvinnliga repre-
sentationen ska öka.

– Jag tror inte att den nuvarande positiva utvecklingen kan bromsas
eller stoppas. Tvärtom tror jag att kvinnor kommer att bli än mer aktiva
framöver. I framtiden kommer antagligen våra kontakter att breddas så
att vi kommer att ha mer att göra med europeiska kvinnonätverk. Sve-
rige är det land i Europa där kvinnor lyckats bäst och därför är det ett
viktigt exempel för oss.

DÄR INNE PÅ MARTA Centrs i Riga är engelskakursen på väg att ta slut.
Klockan närmar sig åtta på kvällen, men aktiviteterna är långtifrån slut
för dagen. Som så många andra kvinnor har Iluta ensamt ansvar för sitt
barn. Varannan vecka är hon i staden Limabati där hon bor tillsam-
mans med dottern och sin egen mamma, varannan vecka finns hon på
kontoret i Riga där hon sover på en soffa när alla andra gått hem.

– Vi har många samtal från kvinnor som far illa. Ett problem är att
det är så svårt att få fram ett skyddat boende.

Trafficking är det problem som fått mest uppmärksamhet utanför lan-
dets gränser. Iluta skulle vilja visa filmen Lilja 4-ever för alla unga
flickor i Lettland, men inte bara för dem, utan för alla så att de verkli-
gen förstår vad det handlar om.

– Det finns en sån blåögdhet, många vill inte se, de vill tro det bästa.
Vi hade en ung tjej här som var volontär hos oss. Hon hade fått ett
erbjudande om att åka till Irland och nu ville hon fara – genast! Vi för-
sökte på alla sätt få henne att ta reda på saker, vilket företag låg bakom
förmedlingen, kunde man lita på dem, fanns det något kontrakt? Men
det var svårt, vi pratade länge, länge. Alla vill så gärna tro det bästa. 
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mats sundgren

ÄLSKADE IGNALINA!

Ur den tunga dimman dyker den väldiga betongkolossen upp, hatad av
många, fruktad av ännu fler men också älskad för att den skänkt energi,
arbetstillfällen och välstånd. De kantiga grå mastodontbyggnaderna
gör allt för att bekräfta besökarens föreställningar om den sovjetiska
planekonomins storhetsvansinne och totala brist på estetik. Anlägg-
ningen svär mot det småkulliga, sjörika skogslandskapet i nordöstra
Litauen. Här har Ignalina legat sedan 1984, som ett främmande organ i
den litauiska samhällskroppen, fram till 1990 styrt direkt från Moskva
under militära regler och med en järnridå runtomkring.

Kärnkraftverket byggdes under Bresjnev-eran, den tid då Sovjetuni-
onen upplevde en storhetstid. Tilltron till tekniken och den egna för-
mågan var stark. Sovjetunionen utvecklade sin egen kärnkraftstekno-
logi och det byggdes massor av så kallade rbmk-reaktorer för att förse
människor och maskiner med »billig energi«, något som det slösades
friskt med i den sovjetiska planekonomin. En debatt av den sort som vi
hade i väst om kärnkraftens risker förekom inte.

HÄRDSMÄLTAN I IGNALINAS SYSTERREAKTOR i Tjernobyl i Ukraina 1986 för-
ändrade allt. Det gick en chockvåg genom Europa när det stod klart hur
osäkert ett kärnkraftverk av den här typen egentligen var, hur dåligt för-
beredd personalen och samhället var på en olycka, och hur fruktans-
värda och långsiktiga konsekvenserna blev på människor och natur
även på långt avstånd från olycksplatsen. I Sverige hade en olycka på
ett amerikanskt kärnkraftverk i slutet av 1970-talet lett till en uppslitande

strålskydd

Motstående sida:
Anna och Lidija älskar sitt
Visaginas och vill bo kvar där 
även efter att Ignalina stängts. 
De vill starta egna företag och 
har fått inspration genom ett 
besök i Sverige arrangerat av
Företagarnas riksorganisation.
Foto: Anders Gunnartz
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debatt och folkomröstning om kärnkraft. I Litauen ledde Tjernobyl till
att människor plötsligt fick upp ögonen för att samma sak kunde hända
i Ignalina, när som helst, och med konsekvenser som förmodligen
skulle bli ännu värre. Oron ledde till en rörelse som tog avstamp i kriti-
ken mot Ignalina men som snabbt blev mycket bredare i sitt ifrågasät-
tande av hela sovjetsystemet. De nationella känslorna som undertryckts
ett par decennier väcktes till liv. Placeringen av Ignalina på litauisk jord
blev ett exempel på Moskvas cyniska imperialism. Det faktum att det
runt kärnkraftverket hade växt upp ett samhälle med 35 000 invånare
där ryska – inte litauiska – var huvudspråket, och där över 90 procent
av invånarna var från andra delar av Sovjetunionen, blev ett bevis för
hur Litauen långsamt sovjetiserades, eller snarare russifierades, på
samma sätt som skett mera påtagligt i grannlandet Lettland.

Moskvas planer var att bygga sex reaktorer vid Ignalina men när den
tredje påbörjades i slutet av 1980-talet tog litauernas tålamod slut. Pro-
testerna mot Ignalina blev en av gnistorna som tände Litauens kamp
för att återupprätta sin självständighet.

MED SJÄLVSTÄNDIGHETEN 1991 BÖRJADE Litauen öppnas för insyn. Även
Ignalina blev så småningom tillgängligt. Mången nymornad svensk
tittade i sin gamla skolatlas och upptäckte att Litauen var ett grannland
och att det stod ett »Tjernobyl« och puttrade på mindre än 50 mils
avstånd från Stockholm. Det krävdes ingen fantasi för att föreställa sig
konsekvenserna av en liknande katastrof på bara halva avståndet från
Sverige. Det var en rädsla som litauerna snabbt insåg att de kunde
utnyttja för att få bistånd till kärnkraftverket. Sverige blev det första
land som, redan 1992, gick in med ett stort stöd för upprustning av
säkerheten.

1995 var man på Ignalina i full färd med att montera ner den halv-
färdiga tredje reaktorn. Protesterna och självständigheten hade defini-
tivt stoppat planerna på en utbyggnad. Debatten i Litauen om Ignalina
hade dock till stor del tystnat. Människorna var fullt upptagna med att
överleva i den våldsamma ekonomiska nedgång som drabbade landet
i och med Sovjetunionens upplösning. Men det fanns också ett annat
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skäl, nämligen det svenska biståndet till att höja säkerheten vid kärn-
kraftverket. Med hjälp från Sverige hade säkerheten börjat höjas. 

Själv hade kraftverket knappast några pengar till säkerhetsutrustning.
Det sålde sin elkraft till Vitryssland, Lettland och Kaliningrad till
mycket lågt pris. Ibland uteblev betalningarna helt och hållet – en
typiskt postsovjetisk företeelse. I första hand skulle sedan arbetarna få
sin lön. Sedan blev det inte mycket kvar till investeringar i säkerhet. 

En rundvandring i kärnkraftverket, inklusive reaktorhallen där kärn-
klyvningen pågick sju meter under golvet, gav även en oerfaren betrak-
tare, som jag, vissa påtagliga intryck. Anläggningen verkade sjabbig
och nergången. Överallt gick, stod och satt människor. Säkerhetsåtgär-
derna och plastskydden på fötterna, munskydden och mössorna, kän-
des mer som lek än allvar.

1992 hade sip bildats som ett särskilt biståndsorgan (Swedish Interna-
tional Project Nuclear Safety), under Statens kärnkraftsinspektion, ski.
Per Bystedt, som för sip:s räkning under tre år arbetat med Ignalina,
bekräftade senare mina ytliga iakttagelser.

– När vi först kom till Ignalina tyckte vi det var väldigt nerslitet och
skräpigt. Nu har de, med vår hjälp, gjort en hel del för att rusta upp mil-
jön. Men det är delvis också en kulturfråga. De tycker att vi överdriver
och har fel säkerhetsperspektiv när vi bryr oss om hur det ser ut i loka-
lerna. Men vi anser att det lilla också påverkar det stora.

Basen för den svenska insatsen var det så kallade Barselinaprogram-
met, där man konstaterade att om man gjorde 100 förbättringar på
Ignalina kunde risken för olyckor bedömas vara lika stor som för en
reaktor i väst. Det åtgärdsprogrammet genomfördes under mitten och
slutet av 1990-talet. Totalt har den svenska insatsen kostat 400 miljoner
kronor, men pengar har även kommit från andra håll.

En reaktor av rbmk-typ, eller Tjernobyltyp, har grundläggande skill-
nader i konstruktionen som gör att den aldrig kan bli lika säker som en
västreaktor. Man kan höja standarden men konsekvenserna av en
olycka blir ändå större än vid en västreaktor. Därför blev en viktig del
av det svenska insatsen att bygga upp en säkerhetskultur, det vill säga
att skaffa beredskap för att göra allt för att snabbt minska effekterna av
ett tillbud. 

Nästa uppslag:
Den vackra omgivningen gör
kontrasten mot själva kärnkraft-
verket i Ignalina desto större.
Foto: Victor Brott/Global Reporting
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I början av 1990-talet förekom det några allvarliga olyckstillbud som
visade på bristen på beredskap. I slutet av 1995 kom rapporter om ett
läckage vid Ignalina. Och ytterligare några veckor senare kom det ut att
det brunnit i turbinhallen. Att information om dessa incidenter över-
huvudtaget nådde utanför Ignalina var ett påtagligt resultat av det sven-
ska biståndet. I det ingick även att bygga upp ett helt nytt tänkande när
det gällde öppenhet och insyn. Det sovjetiska militära säkerhetstänk-
andet kastades överbord och ersattes av ärlig rapportering om tillbud.
Syftet var att få slut på alla rykten om olyckor. Ett särskilt informations-
center öppnades på verket med personal som utbildats i Sverige.

I åtgärdsprogrammet ingick även att höja säkerheten mot sabotage
och intrång. Litauens största maffialedare hade ett år tidigare hotat att
spränga Ignalina för att hans son dömts till döden. Idag är armésoldat-
erna som tidigare vaktade verket borta. De har bland annat ersatts av
den allra sista svenska insatsen i Ignalina, innan biståndet upphörde
2003, nämligen en röntgenutrustning på verket.

Det råder internationell enighet om att biståndet från Sverige och
övriga västländer har gjort Ignalina till det säkraste av alla kärnkraft-
verk av Tjernobyltyp. Den säkerhetskommitté som idag finns vid ver-
ket kan mäta sig med västerländska motsvarigheter. Betyder det att det
svenska samarbetet med Ignalina gjort att vi sluppit ett nytt Tjernobyl?

– Ärligt talat vet jag inte, svarar Lars-Gunnar Larsson som arbetat för
sip:s räkning med säkerheten på Ignalina i många år. Jag kan bara kon-
statera faktum att ingen olycka har inträffat. Och det känns mycket bra
att kunna konstatera att svenska skattebetalare har bidragit till att mar-
kant öka säkerheten i Ignalina.

Med det vill han säga att de 400 miljonerna kronor som skattebetal-
arna fått släppa till för att slippa få ytterligare svenska svampmarker
nedsmittade av radioaktivitet – eller något mycket värre – alls inte har
varit bortkastade. 

Idag, när ansvaret för Ignalina har flyttats från en union – Sovjet-
unionen – till en annan – eu – är situationen vid kärnkraftverket radi-
kalt förändrad. eu har fällt sin dom: den första reaktorn ska stängas
2004 och den andra senast 2009. Formellt är det Litauens parlament
som fattat beslutet men det skedde efter mycket starka påtryckningar
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från eu, påtryckningar som av litauerna uppfattades som ultimatum för
att landet skulle få komma med i gemenskapen. Bitterheten var stor,
men de allra flesta tycks ha sett Ignalina som ett nödvändigt bondeof-
fer för att uppnå den eftertraktade framgången: medlemskapet. Det
framgick inte minst av folkomröstningen om eu, där Litauen blev det
ansökarland som hade högst andel ja-röster: 92 procent. Samtidigt gick
det av valresultatet att utläsa att eu inte var förlåtet i trakten kring Igna-
lina. Här var resultatet på sina håll så lågt som 50 procent.

FRÅN VISAGINAS – IGNALINAS SATELLITSTAD – går pendelbussarna i stort
sett dygnet runt de tjugo minuter det tar till kärnkraftverket. Språket
som hörs i bussarna – liksom överallt i Visaginas och Ignalina – är ryska.

Människor trivs, åtminstone om man får tro dem man möter. Här
finns goda möjligheter till sport, naturen är vacker och gemenskapen
stark. De som flyttat hit har rotat sig. De har kunnat leva kvar i sin ryska
bubbla, tittat på rysk tv, läst ryska tidningar och åka till Ryssland och
hälsa på släkt och vänner. Strax efter Litauens självständighet fick de
välja om de ville bli litauiska medborgare och de allra flesta valde det.
Men det innebar knappast några förändringar. Ignalina blev den enda
arbetsplats i landet där arbetsspråket tilläts vara ryska. 

eu:s krav och parlamentets beslut om nedläggning drabbade bygden
som en kalldusch. 2001 varnade personalchefen Feliksas Markevicius
för en katastrof, och han menade inte bara en social katastrof för dem
som förlorade sina jobb.

– Specialisterna söker sig redan härifrån, till jobb som är tryggare, sa
han. Det innebär påtagliga risker för säkerheten.

Han varnade också, om än något inlindat, att de anställdas bitterhet
kunde leda till sabotage. Lars-Gunnar Larsson på sip varnade för
samma sak. Nyckelpersonerna måste förmås att stanna kvar under
avvecklingen och det var viktigt att man inte struntade i underhållet.

När den första reaktorn stängs försvinner 3 500 jobb, visar en studie
som Sida har låtit göra om de sociala konsekvenserna av nedlägg-
ningen. När den andra reaktorn slocknar försvinner ytterligare 3 500
jobb. Till detta kommer alla andra arbetstillfällen som försvinner i ser-
vicesektorn i Visaginas.
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– De som kan flyr härifrån, mest ungdomar och de som har högre
utbildning, berättar Vladimir Dasevskij, som driver en webbsida där
Visaginas unga chattar.

– Den vanligaste frågan på webbsidan är hur man gör för att jobba
eller plugga i väst, fortsätter han. Det är en uppgiven stämning, ingen
tror att de kan påverka situationen. 

I  MAJ 2003 SITTER Irina Chodova i en nyrenoverad skolsal i Visaginas
och lär sig att tänka positivt. Hon går en kurs för arbetslösa kvinnor
som ska lära sig att överleva när Ignalina stänger. Hennes man är meka-
niker på kärnkraftverket och en av dem som kommer att sägas upp.
Själv arbetade hon som programmerare till för några år sedan då före-
taget stängde. Den kurs hon går är en del av ett Sidafinansierat program
för att hindra de sociala konsekvenserna av stängningen av Ignalina.

I en annan skolsal sitter två 18-åriga flickor som motsäger alla dystra
profetior om framtiden. Lidija är 18 år och älskar att bo i Visaginas.

– Folk tror att vi som bor här har två huvuden och fyra armar, säger
hon indignerat. Men vi har bättre luft än någon annanstans och fantas-
tisk natur. Alla trivs här. Och vi är inte rädda för att något ska hända
med kärnkraftverket!

Hon och hennes kamrater fick nyligen höra om en tävling som ingick
i ett program med stöd av Sverige för att hjälpa ungdomar att starta
företag. De ställde upp och gjorde det så bra att de fick resa till Sverige
för att träffa unga företagare. 

– Vi arrangerade en halloweenshow, berättar hon. Vi tycker det
behövs mera fester och festivaler i Visaginas som ger folk en känsla av
att det finns en framtid här!
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FAKTA ·  STRÅLSKYDD
Det svensk-litauiska bilaterala samarbetet på kärnkraftområdet har avvecklats inför EU-

anslutningen och övergått till ett normalt grannlandssamarbete även om Sverige naturligt-

vis fortsätter följa vad som händer vid Ignalina extra noga. Den kompetens och erfarenhet

som SIP skaffat sig under arbetet med Ignalina kommer nu att användas i det samarbete

med Ryssland som SIP håller på att bygga upp. I Ryssland finns elva reaktorer av Tjerno-

byltyp fortfarande i drift, några av dem på samma avstånd från Stockholm som Ignalina.

Förutom Ignalina har den svenska myndigheten SSI (Statens Strålskyddsinstitut) arbe-

tat med ett stort antal insatser avseende civilt strålskydd och uppbyggnad av strål-

skyddsmyndigheter i de baltiska länderna. Målet med insatserna är att samarbetslän-

derna skall få en förbättrad kunskap och praktiska förutsättningar för en strålskydds-

verksamhet med en standard som kan uppfylla internationella rekommendationer och

EU:s regelverk om strålskydd. När länderna fick en oberoende ställning i samband med

Sovjetunionens sönderfall försvann även flertalet av de funktioner som ett sovjetiskt myn-

dighetssystem innebar och den tillgång till experter inom strålskyddsområdet som tidi-

gare styrts från Moskva. En lagstiftning och nya strålskyddsmyndigheter behövde därför

utvecklas. Förutom att akuta problem med strålkällor och radioaktivt avfall måste hante-

ras för att begränsa risken för bestrålning av människor och föroreningar i miljön. Den

administrativa kontrollen för var olika strålkällor fanns och hanteringen av radioaktivt

avfall var och är forfarande en källa till oro. 

SSI:s bistånd till strålskyddsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen har medfört

ett stöd för att ta fram nuvarande strålskyddslagstiftning, utveckling av föreskrifter och

metoder och strategier för tillsynsverksamheten. I samtliga tre länder finns nu en natio-

nell lagstiftning och strålskyddsmyndigheter som bedriver en tillsyns- och informations-

verksamhet. Men mycket återstår för att nå en västerländsk standard. 

Samarbetet inom området naturlig strålning och radon har från börjat varit prioriterat

av de baltiska länderna. Ett annat viktigt område är strålskyddet inom sjukvården, fram-

för allt den patienter utsätts för i samband med röntgenundersökningar. Faktum är att

sjukvården efter radon är den största enskilda källan till strålning i vår vardag. Detta bety-

der samtidigt att man med ett förbättrat sjukvårdsstrålskydd kraftigt kan minska den

strålning som människor utsätts för. En arbetsmetod som SSI använt sig av har varit att

sammanföra svenska experter som arbetar med radiologi inom vården med beslutsfat-

tare, gärna politiker, i de baltiska länderna. En annan del av insatserna har handlat om

vidareutbildning av fysiker som verkar inom sjukvården. 
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david isaksson

UTVECKLINGENS DRIVKRAFTER

Samarbetet med de baltiska länderna är förmodligen det mest fram-
gångsrika förändringsarbete som Sverige någonsin bidragit till. På min-
dre än femton år har de tre länderna gått från ett tungrott sovjetstyre till
en modell som i mångt och mycket påminner om den nordiska. Kon-
takterna växte till en folkrörelse av aldrig tidigare skådat slag med
tusentals människor engagerade. Många av dem hade aldrig tidigare
varit i kontakt med det traditionella biståndet. Baltikum fick deras värld
att öppnas – och för många fortsatte engagemanget med andra länder
och världsdelar.

Vad är orsaken till den framgångsrika utvecklingen? Hur såg samar-
betet ut de första åren, vilka prioriteringar gjordes och vad avgjorde
vägvalet? Och kanske än viktigare – vad kan andra länder, bistånds-
myndigheter och organisationer lära av den process som präglat de bal-
tiska länderna från frigörelse till eu-medlemskap.

FÖRENKLAT SKULLE SAMARBETET MED de baltiska staterna kunna delas in
i tre faser. Under var och en av dessa fanns en stark och identifierbar
drivkraft: 

En första, inledande period från 1990 till 1992/93 med akuta hjälp-
sändningar, samtidigt som grunden las genom omfattande marknads-
ekonomiska reformer. Drivkraft: att lämna sovjetsamhället bakom sig.

En andra period från 1992/93 till 1995 med fokus på institutionsupp-
byggnad och en utökad satsning på miljö och i slutet av perioden också
sociala frågor. Drivkraft: att bli som de nordiska länderna.

bakgrund

Utvecklingen i de baltiska länderna
gick snabbare än någon vågade
hoppas i början av 90-talet. 
På många områden skiljde sig
ländernas vägval men gemensamt
var en stark drivkraft för att för-
ändra länderna och bli en del av 
det nya Europa.
Foto: Victor Brott/Global Reporting
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En tredje period från 1995/96 till början av 2004, med anpassning
och fortsatta reformer inför ett kommande eu-medlemskap. Det sven-
ska stödet var under denna period i hög grad inriktat på att underlätta
en anpassning till eu:s regelverk. Drivkraft: att bli medlemmar i eu (och
Nato) och integrerade i det nya Europa.

Samarbetet med Baltikum är idag en förebild för insatser i andra
delar av före detta Sovjetunionen och på Balkan. En avgörande skill-
nad mot de insatser som görs idag är att när samarbetet med de baltiska
staterna inleddes fanns ingen erfarenhet av hur en övergång från stats-
kontrollerad planekonomi till marknadsekonomi skulle kunna gå till.
1990 när man i Sverige började förstå att stora förändringar var på gång,
fanns det ingen som visste hur Sovjetunionen skulle reagera. Berlin-
muren hade visserligen fallit året dessförinnan, men kunskapen om de
baltiska staterna var mycket liten, inte minst när det gällde de ekono-
miska och sociala förhållandena. 

I Sverige levde vid tiden för återupprättandet av självständigheten en
stor grupp människor av baltiskt ursprung. Man räknar med att cirka
30 000 ester, 4 500 letter och 500 litauer etablerade sig i Sverige efter
flykten i slutet av andra världskriget. Många av dem och deras ättlingar
kom att spela en stor roll i samarbetet. De var ofta höga kommunal-
tjänstemän eller ekonomer, journalister och politiker. Till några av de
mest kända hörde Handelsbankens förre chefsekonom Rudolf Jalakas
och publicisten och politikern Andres Küng.

Hos många av de svenskar som engagerade sig för balternas sak, inte
minst de äldre, fanns en känsla av skuld för det som Sverige tidigare
gjort, eller underlåtit att göra. Till det som brände mest hör Baltutläm-
ningen 1946 då Sverige skickade tillbaka 146 militärer med baltiskt ur-
sprung till Sovjetunionen. Andra frågor var hur Sverige överlämnat
den estniska guldreserven som deponerats i Sverige till dåvarande
Sovjetunionen.

– Det fanns helt klart fog för dessa skuldkänslor hos många svenskar.
Förekomsten av de många entusiasterna och viljan att rätta till det som
blivit fel i tidigare relationer var viktiga aspekter i samarbetets första år.
Det folkliga stödet för Baltikum fanns med i många olika former. Jag
minns alla de människor som jag träffade på bildäcket på den första fär-
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jan, Nord Estonia under resorna. Där fanns lokala brandkårer, körer,
landsortsskolor, alla de som kom med fullastade släpvagnar – entusias-
terna – säger Lars Grundberg, som skulle komma att bli Sveriges förste
ambassadör i det fria Estland.

Ett annat sätt att gottgöra det som varit var det sätt som återbetal-
ningen av Estlands guldreserv sköttes på, menar Lars Grundberg. Be-
loppet betalades ut på exakt det sätt som motparten önskade. Sverige
erkände sin skuld, både symboliskt och moraliskt. Pengarna blev också
grunden för ländernas valutareserv. Ytterligare en viktig symbolhand-
ling var det svenska kungaparets statsbesök i Estland i april 1992, senare
samma år i Lettland och 1993 till Litauen. Kungaparet, som med kort
varsel lade om sina planer, kom till Estland med minfartyget Visborg
och besöket blev en exempellös succé. 

MEN LÅT OSS BACKA några år tillbaka i tiden. 1988 tillträdde Lars Grund-
berg en administrativ tjänst på ud efter att ha varit utlandsstationerad.
Till det som hamnade på hans bord var den formliga explosion av
visumansökningar från sovjetiska medborgare som inträffat sedan
Gorbatjov lättat på tidigare reserestriktioner. Resultatet blev långa vise-
ringsköer vid de svenska ambassaderna och konsulaten. Sverige hade
tidigare kritiserat Sovjet för fängslanden och att människor inte hade
rätt att resa ut. Nu var de svenska konsulaten plötsligt flaskhalsen.

– Vi behövde omgående göra något, annars skulle det bli en politisk
skandal. Resultatet blev att vi kopierade ett finskt koncept genom att i
Tallinn och Riga öppna filialer till vårt generalkonsulat i Leningrad,
säger Lars Grundberg.

Den svenska konsulatsfilialen i Tallinn öppnade i all tysthet i juli
1989. Frågan togs inte upp formellt i Moskva, utan meddelades under
hand. Till skillnad från de finska konsulaten valde Sverige att inte en-
bart utfärda viseringar. Redan från början fick kulturfrågorna en viktig
roll. I januari 1991 kom Hans Lepp till Tallinn som kulturattaché. Han
fick något av en mardrömsstart. Samma dag som han anlände till Est-
land hade två svenska fackförbundsledare hittats döda. 

I Riga öppnades konsulatet i början av 1990. I Vilnius godkändes
aldrig detta arrangemang lokalt. Att få en filial till det svenska general-

Nästa uppslag:
Genom de baltiska staternas fri-
görelse blev Östersjön återigen ett
öppet hav. Arbetet med att förbättra
Östersjöns miljö blev också något
som engagerade många. Med svenskt
stöd byggdes också reningsverk i
många baltiska städer, däribland
Daugavpils i Lettland (lilla bilden).
Foto: Victor Brott/Global Reporting
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konsulatet i Leningrad såg den litauiska folkfronten som ett erkän-
nande av sovjetisk överhöghet.

– Det var typiskt Landsbergis att se frågan på detta sätt. De andra län-
derna var med pragmatiska, de såg fler fördelar än nackdelar med
arrangemanget, konstaterar Lars Grundberg.

I praktiken blev konsulatsfilialerna en slags smygambassader som
hade att tjäna två herrar, den döende sovjetmakten och den spirande
frihetsrörelsen. Det krävdes därför en ledning med god politisk finger-
toppskänsla.

Sommaren 1990 avgick Torsten Örn som chef för ud:s politiska
avdelning. I väntan på att han skulle tillträda som ambassadör i Bonn
fick Örn uppdraget att utreda Sveriges framtida diplomatiska represen-
tation i Östeuropa och Lars Grundberg blev hans sekreterare. Under
några månader reste de runt i de baltiska sovjetrepublikerna, Lening-
rads oblast och i övriga Östeuropa.

En indirekt konsekvens av dessa erfarenheter blev att Grundberg
valde att söka uppdraget som konsul i Tallinn. I slutet av augusti 1991
stod han i begrepp att åka till dåvarande Leningrad för att få sitt sovje-
tiska diplomatkort när nyheten om kuppen i Moskva kom.

– Jag såg hela vår finurliga plan gå upp i rök. Två dygn senare var det
tvärtom – det blev en väldig dragkamp om vem som skulle bli den för-
ste ambassadören i Estland. Och för vår del gällde det att snabbt finna
lämpliga ambassadörer till Lettland och Litauen. 

Sverige blev först. Island hade visserligen varit först med att erkänna
det på nytt självständiga Estland, men Lars Grundberg blev förste
ambassadör på plats. Den 29 augusti överlämnade han sina kreditiv-
brev till Arnold Rüütel, ordföranden i det som varit Estniska Högsta
Sovjet (och nu provisorisk statschef), under närvaro av Sten Andersson
som då var svensk utrikesminister.

De nu självständiga baltiska staterna saknade de mest elementära
resurser som krävdes för att etablera sig i världen. En första viktig
biståndsinsats, även om summan var liten, blev därför de 450 000 kro-
nor som regeringen ställde till vart och ett av de tre ländernas förfogande
i suveränitetsstöd. I praktiken var detta en handkassa som de svenska
ambassaderna kunde nyttja. Det första stödet som utbetalades i Estland
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var kontanter, svenska kronor, som skulle göra det möjligt för den nyb-
livne utrikesministern Lennart Meri (längre fram Estlands valde presi-
dent) att köpa den flygbiljett han behövde för att kunna delta på en inter-
nationell konferens i Italien. Så begränsade var de nya ländernas finan-
ser! Det utökade suveränitetsstödet blev ett viktigt första område för
svenska insatser. Det banade också väg för ett kommande omfattande
samarbete på det militära området, beskrivet på annan plats i denna bok.

HÖSTEN 1991 FÖRLORADE SOCIALDEMOKRATIN valet och en borgerlig rege-
ring tillträdde med Carl Bildt som statsminister. Någon omsvängning
skedde inte i politiken, däremot tog den nye statsministern själv ett fast
grepp om samarbetet med Baltikum och de säkerhetspolitiska frågorna. 

Den svenska biståndsmyndigheten bits (Beredningen för internatio-
nellt tekniskt och ekonomiskt samarbete) bildades 1979. bits huvud-
område var att svara för mjuka krediter i utvecklingsländer och vad
som kallades kontraktsfinansierat tekniskt samarbete (kts). Denna
modell byggde på ett etablerat »tekniskt« samarbete mellan en part i
samarbetslandet och en svensk part. Dessa parter föreslog tillsammans
projekt som bits finansierade. Förutom bits fanns vid den tiden även
de två myndigheterna Sarec (forskningsbistånd) och Swedcorp
(näringslivsutveckling) vid sidan om »gamla« Sida som svarade för det
traditionella, långsiktiga samarbetet med utvecklingsländerna.

Kulturen på bits skiljde sig från den inom biståndet i övrigt. bits var
en plats där man jobbade hårt några år för att skaffa sig erfarenhet för
att sedan år gå vidare till andra uppdrag inom bland annat näringslivet. 

På bits fanns inte heller någon erfarenhet från östbistånd, när man
inledde stödet till Polen 1989, även om dåvarande chefen för u-kredit-
verksamheten Peeter Horm själv hade estniskt påbrå. Det faktum att
myndigheten arbetade mycket nära en bred krets av svenska institutio-
ner och myndigheter var en orsak till att man fick ansvar för östsamar-
betet. Det flexibla arbetssättet som bits utvecklat för sitt arbete i u-län-
derna och som bland annat innebar klart tidsbegränsade insatser hade
också stor betydelse för att ansvaret hamnade hos bits. Peeter Horm
som varit med sedan de första insatserna vid tiden för frigörelsen sum-
merar tankegångarna så här:
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– Ingen visste hur den totala samhällsomvandling vi stod inför skulle
gå till. Principen var »låt tusen blommor blomma«, något som innebar
att vi ville ta tillvara de initiativ och det stora engagemang som fanns.

Andra orsaker till att östsamarbetet inte hamnade på Sida var den
starka rädsla som fanns för att satsningen på öst skulle inskränka stödet
till Afrika. Det fanns faktiskt också de som menade att det skulle kännas
förödmjukande för människor från öst att »bli behandlade som afrika-
ner« och att det därför var bra att skilja de två delarna åt! De första åren
var bits dock starkt ifrågasatt, bland annat av det svenska näringslivet
som självt ville ta hand om Baltikum.

Åtskillnaden mellan öst och syd hade också en viss logik eftersom
målen för samarbetet med Baltikum och Polen på flera sätt skiljde sig
från det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Det var dels kortsiktigt,
inriktat på en transformering av länderna, dels hade det en tydlig säker-
hetspolitisk komponent. I samband med budgetpropositionen från
1991 (Proposition 1991/92:100) formuleras syftet med samarbetet med
Central- och Östeuropa som att:

stödja dessa länder att bygga demokratiska institutioner och att utveckla mark-
nadsekonomiska strukturer, för de baltiska staterna även att bistå dessa att
befästa sin nationella suveränitet. Samtidigt finns betydande svenska utrikes-
och säkerhetspolitiska, näringspolitiska och kommersiella intressen att tillgodo-
se. De offentligt finansierade insatserna kommer att utformas i detta perspektiv.

1991, EN VECKA FÖRE kuppen i Moskva, anställdes Anders Hedlund på
bits med Baltikum och Ryssland som arbetsområde. Han hade en bak-
grund som ekonom med kunskaper i ryska, något vid den tiden ovan-
ligt i biståndssammanhang.

– Det låg högar med projektförslag när jag började. Alla trodde att de
skulle ha en roll att spela, varenda folkhögskola ville ta emot balter.
Men vi sa för det mesta nej, konstaterar Anders Hedlund nästan fem-
ton år senare. De flesta av de svenska parter som kontaktade bits med
förslag på projekt hade ingen tidigare erfarenhet av bistånd och det var
långtifrån säkert att de skulle kunna klara av att driva samarbetet. Sam-
tidigt var det viktigt att man agerade på ett sätt som inte dödade entu-
siasmen. Det hela var onekligen en svår balansgång. 
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Arbetssättet på bits skiljde sig radikalt från det på både gamla och
nya Sida. Det fanns inga underliggande strategier att utgå från. Många
av kontakterna började med studiebesök. Folk kom från Baltikum, träf-
fade svenska myndigheter och institutioner, fick aha-upplevelser om
hur de skulle kunna samarbeta. Hemma igen började de bygga upp
sina egna myndigheter och organisationer efter svensk förebild och
bidrog till att förändra landets lagstiftning.

Ett vanligt arbetssätt var att insatser bedrevs i faser. Samarbetet inled-
des med ett mindre projekt, t.ex. en veckas kurs i marknadsekonomi.
Slog detta väl ut fick de sökande förtroendet att gå vidare med nästa
steg, och sedan nästa. När dessa faser/stegvisa insatser lades ihop blev
det sammantaget rätt omfattande projekt. Metoden var enkel och
krävde lite administration.

– Det var snabba puckar, inga djupa analyser och strategier. Vi la oss
inte i genomförandet, det svarade parterna för. Arbetet byggde på ett
förtroende och på att man kunde visa på tydliga resultat. Ibland blev
det aldrig en andra fas. Det som inte var starkt försvann, annat växte
vidare, konstaterar Anders Hedlund.

I varje land fanns sedan en »grindvakt«, ofta någon på landets finans-
departement, som granskade projekten. En förutsättning för genomfö-
rande var att förslagen accepterades från baltiskt håll och att det där
fanns ett tydligt ansvarstagande. Modellen hade, gissar Anders Hed-
lund, varit svår att använda i stora och/eller mycket korrupta länder.
För de baltiska länderna var Norden en uppenbar förebild som man
ville lära sig av. Detta skapade en stark drivkraft. Centralt var att de bal-
tiska länderna kände att de ägde processen. Arbetet handlade om att
hitta former för att tydliggöra detta. Det var också viktigt att få de sven-
ska och baltiska parterna att ta det formella ansvaret för processen,
även om de ofta också stöttades med konsulter.

– Det fanns inga teorier om övergången från planekonomi, ingen
erfarenhet att bygga på. Det var som att försöka driva en process bak-
länges – vi hade fisksoppan men nu gällde det att få till ett akvarium!
Flexibiliteten var nödvändig, vi insåg att utvecklingen präglades av stor
föränderlighet, det gick inte att bedöma vad som skulle hända härnäst,
konstaterar Anders Hedlund.

Nästa uppslag:
Sedan 1995/96 har förberedelserna
inför EU-medlemskap stått i fokus
för samarbetet. De senaste åren har
många projekt genomförts med EU-
finansiering. Agris Dumpnieks är
chef för den EU-finansierade an-
läggningen som renar dricksvattnet
från järn (stora bilden). De baltiska
länderna har nu även börjat bygga
upp egna biståndsmyndigheter.
Andris Sekacis och Zane Ivanova
var när intervjun gjordes hela perso-
nalen på Lettlands biståndsmyndig-
het (lilla bilden).
Foto: Mats Widén
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Alla projekt byggde på kostnadsdelning. Den svenska parten ställde
upp med kunskapen medan samarbetsparten på anda sidan Östersjön
stod för lokala kostnader. Till skillnad från i utvecklingsländerna såg
man tydligt att arbetet i Baltikum var ett tidsbegränsat uppdrag. Redan
på ett tidigt stadium insåg också de som arbetade med Baltikum det
som idag är uppenbart för de flesta i syd, nämligen att systemomvand-
lingen är viktigare än det finansiella flödet. Här var Sverige tidigare ute
än de flesta. Först kring 1995 blev institutionsuppbyggnad alla givares
honnörsord.

DET FANNS ETT OMRÅDE för det svensk-baltiska samarbetet som tydligt
avvek från modellen ovan och det var miljön. Samarbetet på miljöom-
rådet inriktades på en långsiktigt hållbar förbättring av Östersjöns pro-
blem. Detta var också det enda område där stora investeringar gjordes
med svensk finansiering. 

Miljörörelsen hade varit en drivande kraft i frigörelsen och därför
fick miljöfrågorna en politiskt framskjuten plats i samarbetet efter själv-
ständigheten. Helsingforskommissionen för en bättre miljö – helcom
(läs mer i kapitlet om miljön) var det första internationella forum där
representanter för länderna deltog under egen flagg. Det gav projekten
en speciell prioritet. Miljöfrågorna gav också länderna en grund att stå
på i det internationella arbetet. De första vatten- och avloppsprojekten
var också det första organiserade samarbetet mellan de baltiska stat-
erna och väst där det fanns en sammanhållen finansiering. Projekten
byggde till stor del på tidigare erfarenhet från projektfinansiering och
samfinansiering mellan bits och andra aktörer, däribland Världs-
banken. Som pionjärprojekt la de beslag på en förhållandevis stor del
av ländernas resurser. Kanske skulle man kunna gå så långt som att
hävda att oproportionerligt mycket pengar gick till miljöinsatser under
de första fem åren. Samtidigt fanns det vid den tiden få andra stora pro-
jekt som också hade en tydlig reformprägel. För va -projekten fanns en
klar vision och det internationella samfundet var redo att ge sitt stöd.
Eller som Lars Grundberg uttrycker det:

– Jag hyser väldig respekt för bits och senare Sida-Öst för att man i
miljöprojekten följde sin professionella övertygelse, även om det inne-
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bar att man inte alltid vann snabba pr-poäng. När olika intressenter
med privata medel satte upp ett reningsverk på Dagö gjordes det stor
affär av att detta kunde göras på ett halvår, medan Sida behövde flera
år på sig. Men idag visar det sig tydligt hur man i Dagöprojektet glömde
bort hur reningsverket skulle få intäkter (genom att ta betalt för dricks-
vattnet) och kunna drivas vidare på lång sikt. Vad Sida gjorde var att
lägga upp integrerade projekt där allt ingick.

Att miljöarbetet varit framgångsrikt är de flesta ense om. En anled-
ning är att det ingått i ett regionalt samarbete där det funnits en politisk
enighet och ett tryck mellan länderna. Miljöarbetet i Baltikum har nu
också blivit modellen för det arbete som pågår kring Victoriasjön i Öst-
afrika. En annan avgörande skillnad mellan samarbetet med Baltikum
och det med Syd är att det i Baltikum-insatserna tydligt angivits att den
svenska resursbasen ska användas. Svenska medel som avsattes för Bal-
tikum var bundna till upphandling av svenska konsulter och leveranser
från svenska företag. Denna bundenheten hade både för- och nack-
delar, menar Lars Eklund som arbetat med de svenska va-projektet
sedan början av 90-talet, först på Naturvårdsverket och sedan på Sida.

– En förutsättning för att det svenska synsättet skulle nå fram var att
de konsulter som anlitades delade detta. Resultatet hade antagligen bli-
vit ett annat om vi gjort en internationell konsultupphandling. Därför
var det en klar fördel att arbeta med svenska företag. Uppdragen
utvecklades dessutom steg för steg, i dialog med de konsulter som an-
litades och kontinuiteten var därför viktig. När det gäller utrustning är
situationen en annan. Ett av syftena med insatserna var att utveckla vår
grannlandsrelation och där utgör näringslivssamarbetet en viktig del,
fortsätter Lars Eklund.

1995 BILDADES »NYA« SIDA där även bits ingick. Chef för Östavdelningen
blev Staffan Herrström, tidigare folkpartisk statsekreterare i regering-
ens samordningskansli. Staffan Herrström satt också som ledamot i
Sidas styrelse och hade vad många på dåvarande »gamla« Sida saknade
– erfarenhet från Sovjet och öst. Vid den tiden hade Sverige återigen en
socialdemokratisk regering med Pierre Schori som ansvarig minister
för biståndet.
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– Jag är själv uppvuxen i en miljö där biståndstanken på något sätt var
alldeles självklar – delvis tror jag på grund av att mina föräldrar var
kyrkligt engagerade. Därför har jag svårt att se utvecklingsfrågor med
»vänster-höger-glasögon«. Tidsandan förändras, på 70-talet trodde
många på planekonomiska lösningar, nu har vi sett att detta inte leder
någon vart. 1989–90 var många däremot rädda för att pengarna till öst-
arbetet skulle tas på Afrikas bekostnad, ingen kunde då föreställa sig
hur stora behoven var i länder som Moldavien, eller vad som skulle
hända på Balkan. Därför var det viktigt när östsamarbetet 1992 fick en
egen budget. Lika naturligt är det nu, när Baltikum fasas ut, att slå sam-
man de två delarna till en och samma budget, menar Staffan Herrström.

Sida-Öst byggde i mångt och mycket vidare på de erfarenheter som
gjorts under bits-tiden. Integreringen av Öst i Sidas verksamhet skapade
stora möjligheter att utveckla arbetssättet. Många var nyfikna på arbetet
med Öst, men det fanns också de som var tveksamma. Någon sektors-
expert kunde till exempel undra om »östfolket« verkligen visste vad de
gjorde inom »deras« områden. Successivt har Öst närmat sig andra delar
av Sida, även om Staffan Herrström tycker att det varit för lite utbyte.

Vad har Sida-Öst då lärt av andra delar av Sida? Vikten av fältrepre-
sentation är en sån sak, menar Staffan Herrström. I de baltiska länderna
var detta inte så viktigt, men i Ukraina, Moldavien och andra länder
finns tydligt detta behov.

– Inom Sida finns det ett brett metodkunnande som vi har stor nytta
av. Det finns kunskap och experter på metoder inom nästan alla ämnes-
områden. Det kan annars finnas en risk att det vi gör inte bli tillräckligt
fokuserat och baserat på ordentliga analyser. Om jag ska lyfta fram
något negativt av det vi gjort inom Öst så är det att vi ibland tenderat
att bli lite plottriga och kortsiktiga. Det kunde i vissa fall ha varit bättre
om vi haft större program som löpt några år. Samtidigt var det naturligt
att insatserna i Baltikum var kortsiktiga till sin natur.

Det dröjde till 1995 och den östproposition som regeringen då lade
innan de sociala frågorna kom i fokus i Baltikumsamarbetet. Men att
från detta dra slutsatsen att det var fel att lägga sån stor tyngd på mark-
nadsekonomiska reformer under de första åren stämmer inte, anser
Staffan Herrström:

224
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– Det finns – och fanns – ingen motsättning mellan marknad och
sociala insatser. För att det sociala arbetet ska fungera så krävs det också
ett fungerande marknadssystem. De sociala konsekvenserna av om-
ställningen kunde blivit svårare om inte omställningen från planekono-
mi till marknad hade genomförts så beslutsamt som nu skedde.

En anledning till att arbetet startade så sent var den tro som fanns hos
många att man under sovjetsamhället trots allt lyckats ganska väl med
de sociala frågorna. Det kom dessutom få förfrågningar om insatser
därifrån, med undantag för det som gjordes av enskilda organisationer. 

– De baltiska länderna hade ju varit socialistiska så denna sektor borde
finnas och fungera väl, trodde vi. Behoven syntes inte. Det de behövde
var marknadsekonomi och demokrati. Vad skulle vi med vårt högskatte-
system ha att lära ut? Detta tänkande blockerade oss och gjorde att vi inte
kunde se att de stora institutionerna inte var resurser, utan faktiskt pro-
blem och hinder för utvecklingen, konstaterar Anders Hedlund.

Det dröjde till 1994/95 innan bits och senare Sida-Öst tog initiativ på
det sociala området. Här skedde ett avsteg från principen att samarbe-
tet skulle vara efterfrågestyrt.

– Därmed satte vi igång en process som i sig skapade en efterfrågan
på det Sverige hade att erbjuda. Detta arbete blev senare mycket fram-
gångsrikt, fortsätter Anders Hedlund.

NÅGOT HELT NYTT JÄMFÖRT med tidigare bistånd var den roll som de
svenska kommunerna kom att spela för utvecklingen av de baltiska län-
derna. Kommunsamarbetet som syftade till att föra över kunskap och
stärka den lokala demokratin i länderna är ett område där den svensk-
baltiska erfarenheten fått betydelse i hela världen.

– Jag minns de första gångerna jag som representant för Kommun-
förbundet besökte svenska ambassader i utlandet: »Vad gör ni här?«
var en fråga jag ofta fick. Idag har hela givarsamfundet vänt på kut-
tingen och trycket är starkt för att åstadkomma en decentraliserad
utveckling. Under mina sista år på Kommunförbundet kom Världs-
banken på besök för att lära sig av oss. Men 1991, då skrattade de åt oss.
Det var nog bara bits som var tillräckligt framsynt för att se möjlig-
heterna, konstaterar Steinar Langbakk, tidigare informationschef på
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Kommunförbundet och en av dem som drog ingång Baltikumprojek-
ten i början av 90-talet.

Decentralisering och stärkt självkänsla – också i Sverige – var ett
annat resultat av samarbetet. Plötsligt blev kommunerna viktiga, regio-
nala centra började växa fram, vägar öppnades för nya kontakter. 

– Ett av våra argument för samarbetet var att det gav kommunernas
tjänstemän möjlighet att växa som personer. De fick folk som lyssnade
på dem, som beundrade vad de åstadkommit. De framstod som före-
dömen. Samtidigt drog sig kommunerna in i det längsta för att permit-
tera folk under den lågkonjunktur som då rådde. Genom samarbetet
kunde de använda sina resurser på ett bra sätt, vilket gjorde att de inte
behövde avskeda människor, något som annars kanske skulle ha blivit
följden, fortsätter Steinar Langbakk.

1995 BÖRJADE MARIANNE TEGMAN arbeta med Baltikum på nya Sida och
blev 1999 enhetschef för Baltikum. Dessförinnan hade hon bland annat
arbetat på Nordiska Utvecklingsfonden i Helsingfors. Vid årskiftet
2003–2004 när denna intervju görs, är hon verksam vid den svenska
ambassaden i Laos, något som ger henne möjlighet att jämföra två olika
arbetssätt:

– Närheten till Sverige var förstås mycket viktig, den gav helt andra
förutsättningar än i samarbetet med t.ex. Sydostasien. Andra stora skill-
nader var den höga utbildningsnivån liksom en tydlig reformsträvan i
de baltiska länderna. I Laos kan man möjligtvis tala om en ekonomisk
omvandling. I Baltikum ville man däremot åstadkomma både en poli-
tisk och ekonomisk omvandling, konstaterar hon.

Marianne Tegman kom in i Baltikumsamarbetet under den tredje
fasen, förberedelserna inför eu-integrationen.

– Vi ska inte underskatta det faktum att det genom eu fanns en
mycket stark drivkraft och ett tydligt mål för utveckling. En motsva-
rande målsättning är svår att hitta i andra länder eller regioner. 

Samtidigt skulle hon ha önskat sig en ökad samordning mellan de
olika aktörerna i Baltikum. Fler insatser skulle ha gjort i programform
istället för små ad hoc-projekt. Många insatser skulle också ha vunnit på
en bättre analys av behoven. 

biståndet_kap20.qxp  04-03-24  14:49  Sida 226



227

– Givarsamordningen fungerade inte särskilt bra i Baltikum. Här
kunde eu ha haft en starkare roll och stöttat länderna. Då hade vi vun-
nit i effektivitet.

En anledning till att ägarskapet varit starkare i Baltikum än i många
andra fall är att länderna visste vad de ville. De kunde därmed tydligt
formulera sina behov. Ett område där insatserna i Baltikum lyckats
mindre bra, menar Marianne Tegman, har varit att föra in jämställd-
hetstänkandet som en naturlig del i anda insatser.

– Dels tror jag att vi själva på Sida haft svårt att formulera vad vi ville
att de svenska parterna skulle ha med sig. Vi hade svårt att ge dem det
stöd som krävdes och att förklara för länderna varför jämställdhet var
så viktig. Våra riktlinjer har visserligen blivit bättre genom åren, men vi
har brustit i vårt eget kunnande och förmåga att sprida kunskap om hur
de skulle kunna jobba.

Vilka erfarenheter från Baltikum har du nytta av idag?
– Att ha varit med i den baltiska utvecklingen är i sig en mycket bra

erfarenhet. Jag har tydligt sett den politiska viljans betydelse. Flexibili-
teten och bredden i samarbetet är också något jag kan sakna här i Laos.
Vi är på väg mot ett mer efterfrågestyrt samarbete i syd, men det tar tid.
Här blir det stora insatser som tar år att förbereda, istället för att som i
Baltikum, där vi började i liten skala och prövade oss fram. Flexibilite-
ten gällde inte bara områden och kontakter utan också samarbetsfor-
mer. Allt behövde inte vara stora projekt, utan det fanns även små, stra-
tegiska insatser med enklare ambition, fortsätter Marianne Tegman.

Även för svenska konsulter och myndigheter har arbetet i Baltikum
gett en viktig erfarenhet för uppdrag i syd, även om det finns skillnader.
I Laos är t.ex. beroendet av externa experter större än vad som var fal-
let i Baltikum. 

– Det gäller att hitta en bra balans för att inte långtidsexperterna ska
ta över. Den risken fanns inte i det baltiska samarbetet, där fanns inga
långtidsexperter, konstaterar Marianne Tegman.

Som medlemmar i eu kommer nu de baltiska länderna att bidra till
unionens utvecklingssamarbete. Det är en ny och ovan roll för de tre
länderna som själva varit mottagare. Samtidigt har den modell som
präglat samarbetet med de baltiska länderna lagt en bra grund för ett
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tänkande där kunskapsöverföring och institutionsuppbyggande stått i
centrum. Redan har många svenska konsultföretag, organisationer och
myndigheter tillsammans med sina baltiska samarbetspartners genom-
fört insatser i andra före detta sovjetrepubliker. Detta är också något
som kommer att utvecklas vidare, tror Andris Sekacis, en av (när detta
skrivs) två anställda på Lettlands motsvarighet till Sida:

– Vår stora fördel är den erfarenhet vi har från regionen och att vi
själva har gått igenom den process andra länder nu står inför. Dessutom
så behärskar vi ryska vilket är en förutsättning för att kunna arbeta i
många länder i vår närhet, konstaterar han. 

I de riktlinjer som antas inför eu-inträdet anges att Lettlands bi-
ståndsarbete skall fokuseras på tidigare sovjetrepubliker samt på Bal-
kan. I ett första skede kommer Lettland att bidra med pengar till fn-sys-
temet, men man börjar också bygga upp ett trepartssamarbete. Ett
exempel på trepartssamarbete är det som inletts mellan Lettland,
Kanadas biståndsmyndighet cida och Ukraina om reformer av statsför-
valtningen. Lettiska tjänstemän har föreläst i Ukraina och ukrainer har
gjort studiebesök och praktik på olika myndigheter i Lettland. Letterna
bidrar med de personer som behövs, Kanada med pengarna.

SAMARBETET MED BALTIKUM SKILJER sig på många sätt från det med syd.
Det saknade i början sammanhållna landprogram, det var tydligt kopp-
lat till den svenska resursbasen, det fanns inga omfattande program,
utan beslut togs om varje insats för sig. Det har dessutom varit mycket
framgångsrikt.

Kan man därmed dra slutsatsen att även annat bistånd i högre grad
än nu borde vara utformat enligt den baltiska modellen? Nej, menar
Staffan Herrström. Situationen i Baltikum var unik och det som skedde
där går inte att duplicera:

– En del betonar skillnaderna mellan Baltikum och Syd mer, jag
betonar dem mindre. Det vi hade i de baltiska länderna var en geogra-
fisk närhet. Det svenska samhället mobiliserade sig självt, Sida behövde
inte sitta förarsätet, vilket vi i stor utsträckning behöver göra i Ryssland
och Ukraina. Utbildningsnivån var hög och det var en stor tillgång. Vil-
jan till eu-integration skapade också ett gynnsamt tryck och bidrog till
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en stark inre reformvilja. Bundenheten till svenska resurser har varit
större än i andra länder, men jag tror inte att den i sig varit avgörande.

– Samtidigt hade jag aldrig trott att det skulle gå så snabbt. Det är kul
att för en gångs skull ha fel ur det perspektivet. konstaterar Staffan
Herrström.

I de baltiska länderna fanns tydliga mål för det man ville uppnå.
Kanske är det denna vision och starka drivkraft som saknas i många
andra länder. Samtidigt behöver inte alla visioner vara av godo. 70-
talets planekonomi i många utvecklingsländer byggde på en modell
som inte visade sig fungera, funderar Staffan Herrström.

En motsvarighet till utvecklingen i Baltikum ser man nu på Balkan där
en framtida eu-integrationen utgör en stark drivkraft för länderna. En
kroat kan åka till Estland och känna igen sig i mycket, då är det svårare
att föra samman Estland och Moçambique. Men kanske kan ett bättre
fungerande regionalt samarbete i Afrika bli just denna positiva vision.

Det avgörande, menar Staffan Herrström, är därför inte biståndet
utan ländernas egna ansträngningar. eu:s mentala karta förändras stän-
digt. Alla europeiska länder är en del av Europa.

– Från Täby där jag bor till Karl den tolftes monument i Varnitsa i
Vitryssland tar resan inte mer än sju timmar. Det är viktigt att vi hela
tiden utvecklar vår bild vad Europa är och att resten av Europa inklu-
deras. Jag tror att om eu inte funnits när muren föll så hade vi fått upp-
finna något liknande, konstaterar Staffan Herrström.

Anders Hedlund ser också de starka nationella drivkrafterna för en
integration med resten av Europa som en anledning till framgångarna. 

– I Baltikum innehöll biståndet relativ få misstag. En orsak är att det
saknades krafter som ville behålla det gamla systemet. Alla sökte något
nytt. Jämför man utvecklingen i Estland med den i Moldavien kan man
också tydligt se vilken betydelse det är att ha grannländer som vill
hjälpa till.

Lika entusiastisk är Peeter Horm:
– Jag tror att de baltiska länderna kommer att gå en spansk eller

irländsk väg i eu, inte en grekisk. Ländernas politiker vill så snabbt som
möjligt nu upp till en hög välståndsnivå – och jag tror att de har förut-
sättningar att lyckas! 
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Baltikum–Sverige
möten över havet

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
www.sida.se, info@sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids 
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 
kompetens. Det gör världen rikare.

De baltiska ländernas frigörelsekamp i slutet av 80-talet öppnade

dörren för ett sällan skådat internationellt engagemang i Sverige.

Ur den första tidens akuta hjälparbete växte ett brett samarbete

fram som kom att omfatta stora delar av det svenska samhället.

I »Baltikum – Sverige, möten över havet« skildras denna viktiga

nutidshistoria. I reportage, tillbakablickar, personporträtt och

faktatexter möter vi många av dem som varit engagerade.
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A Sea of Changes

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
COOPERATION AGENCY

SE–105 25 Stockholm Sweden
Telephone: +46-(0)8-698 50 00
Telefax: +46-(0)8-698 56 1

Halving poverty by 2015 is one of the greatest 
challenges of our time, requiring cooperation 
and sustainability. The partner countries are 
responsible for their own development. 
Sida provides resources and develops knowledge 
and expertise, making the world a richer place.

The Baltic States’ struggle for liberation in the late 1980s led to

a unique commitment in Sweden. From the initial relief work grew

a broad cooperation that involved large parts of Swedish society.

This important piece of modern history is portrayed in A Sea of

Changes – Cooperation Between the Baltic States and Sweden.

In articles, flashbacks, portraits and facts we meet many of the

people involved.
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