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Executive Summary 

This master thesis is about the cooperation between Russia and the EU in the field of natural 

gas. The thesis formulates the problem of the political and security issues that come along with 

the trade of natural gas with Russia. The thesis aims to uncover which issues occur and why 

they do so. The thesis’s hypothesis suggested that relations between the EU and Russia were 

still defined by the Cold War spirit. The hypothesis suggested therefore to look towards Russia’s 

dialogue with NATO, where the Cold War spirit is still at large. The analysis will result in points 

of advice to the EU- commissioner in the field of energy, Günther Oettinger on how to 

cooperate with Russia in the field of natural gas.  

Through an analysis of the power balance between the EU and Russia in their trade of natural 

gas, using realist theory in International Relations, the thesis uncovered a great unbalance in 

the relationship between Russia and the EU based on Russia holding all the advantages in the 

field of resources, political unity and swiftness of actions. The EU’s on the other hands is 

fragmented by varying dependence and pricing on Russian natural gas among member states 

and by being unable to reach an agreement on the 20 -20-20 climate targets.  

Through an analysis of the trade and cooperation in the field of natural gas between the EU and 

Russia, using liberalist theory in International Relations, the thesis uncovered Russia’s lack of 

will to participate in trade agreements and organizations, which do not favor the country 

economically. Instead Russia joins the natural gas cartel GECF.  

Through an analysis of a possible securitization of the Nabucco project, using the securitization 

theory in International Relations, the thesis uncovered that although all the factors were in 

place for a successful securitization of Nabucco, it still did not get the wanted amount of 

attention to result in an extraordinary action from its target audience. Instead a successful 

securitization of the 20-20-20 climate targets took place. More so, Nabucco was forced out by a 

competing project from Azerbaijan and is forced to reduce its length and capacity by 30 %.  

Through an analysis of NATO’s relations with Russia, using the Regional Security Complex 

Theory in International Relations, the thesis uncovered that NATO threatens the Russian 
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security complex with its new missile defense system. In this particular dialogue, Russia’s 

security was threatened, unlike in the gas dialogue, where Russia threatens EU’s energy 

security. Russia’s behavior was aggressive and threatening, demanding a legal document that 

secures the country from NATO’s use of the missile defense system. Since NATO was not able to 

provide such a document, the dialogue has been a stalemate. EU should thus not look towards 

NATO’s dialogue with Russia, since the extreme and threatening nature of the current dialogue.  

The points of advice for the EU- commissioner in the field of energy, Günther Oettinger are: 

• Completion of the Nabucco- West project is mandatory, as it reduces Russia’s 

dominance in the supply of natural gas to the EU. 

• EU should not look towards NATO’s dialogue with Russia regarding the missile defense 

system, since the dialogue has an extreme and threatening nature. 

• The EU member states should agree on reaching the 20-20-20 climate targets, especially 

in the field of reducing the use of energy, thus reducing the need for and dependence 

on Russian natural gas. 
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1.0  Kapitel 1 

1.1 Indledning, problemindehaver og min rolle 

Rusland har siden afslutningen på Anden Verdenskrig haft et anstrengt forhold til Vesten. 

Krigens sejrherrer adskilte sig ideologisk fra hinanden og der gik ikke lang tid, før spørgsmål om 

magt, territorial indflydelse og politisk ideologi satte USA og Vesteuropa overfor Sovjetunionen 

og Østeuropa. De to sider holdt hinanden i skak ved hjælp af truslen om brug af atomvåben og 

begge sider dannede forsvarsalliancer mod hinanden, hhv. Nato og Warszawa-pagten. Denne 

periode blev kaldt for Den Kolde Krig, da parterne ikke udkæmpede direkte krig mod hinanden, 

men brugte sine satellitstater til det andre steder på kloden.  

Den kolde krig blev afsluttet ved Sovjetunionens sammenbrud. Mikhail Gorbatjov, 

Sovjetunionens sidste leder, åbnede allerede i sin regeringstid op for samarbejdet med Vesten. 

Da det nye land, Rusland, kom til, blev samarbejdet med Vesten åbnet endnu yderligere. 

Ruslands enorme naturlige resurser blev en eftertragtet vare i Vesteuropa, og Rusland var villig 

til at sælge af det. Problemet var bare, at Rusland var rent geografisk mindre end 

Sovjetunionen. De tidligere sovjetiske republikker som f.eks. Ukraine, var nu selvstændige 

stater. Men de var ikke fri af Ruslands indflydelse.  

De gasledninger, som skulle transportere russisk naturgas til Vesteuropa, gik igennem de lande, 

som ligger i den russiske indflydelsessfære. Der opstod konflikter på grund af uenighed om 
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prisen for transit af naturgas igennem ukrainsk territorium. Beskyldningerne gik begge veje, og 

russerne slukkede for gasforsyningen flere gange. Den naturgas, som skulle gå til EU, var nu 

blevet tilbagehold, indtil Rusland og Ukraine kunne løse deres problemer, der eskalerede fra at 

være forretningsmæssige uoverensstemmelser til at være politiske problemer på internationalt 

niveau.  

Gaskonfliktene imellem Ukraine og Rusland fik en løsning, men det var en advarsel til EU- 

landene, om at Rusland var villige til at bruge naturgas som et politisk våben. Samtidigt er 

russisk naturgas en efterspurgt energikilde i EU, og der blev indgået aftaler om at oprette 

gasledninger direkte fra Rusland til EU, nærmere sagt Tyskland og Italien. Problemet er at den 

direkte adgang til russisk naturgas fører sikkerhedspolitiske dilemmaer med sig, grundet 

fjendeforholdet fra Den Kolde Krig og Ruslands aggressive tilgang til sin udenrigspolitik.  

EU er problemindehaveren i forbindelse med energisamarbejdet med Rusland. EU er 

interesseret i Ruslands produkt, naturgas, men er samtidigt tøvende på grund af fortidens 

problemer. I takt med stigningen i import af russisk naturgas har EU Kommissionen igangsat en 

klimavenlig kampagne, der fokuserer på energibesparelser. Målet er at spare 20 % af 

nuværende energiforbrug væk til år 2020. Denne tvetydige holdning, samt uenighed om 

besparelserne blandt medlemslandende stiller EU i et problematisk lys over for Rusland.  

Eftersom behovet for russisk naturgas er forskelligt hos medlemslandene, er der heller ikke et 

fælleseuropæisk marked for naturgas, hvor EU kan stå samlet og forhandle prisen med Rusland. 

I stedet for er disse forhandlinger overladt til de enkelte landes energiselskaber og det russiske 

energiselskab Gazprom, som er kendt for at følge regeringens politiske dagsorden til punkt og 

prikke.  

Min rolle i forbindelse med dette speciale er af medarbejder i EU-Kommissionens 

arbejdsgruppe på energiområdet. Modtageren af mit speciale er EU-kommissær med ansvar for 

energi, Günther Oettinger. En af hans arbejdsopgaver er energisikkerhed, herunder relationer 

til de lande, der forsyner EU med energi.  Min opgave er at undersøge problemet, og give ham 
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et resume af min undersøgelse.  Målet med mit speciale er at give kommissæren en række 

anbefalingspunkter, som han kan handle ud fra.  

 1.2 Problemformulering og hypotese 

Det er specialets formål at undersøge de sikkerhedspolitiske aspekter af energisamarbejdet 

mellem Rusland og EU, særligt med fokus på naturgas. Jeg undersøger de politiske årsager til 

den udenrigspolitik Rusland fører mod EU når det drejer sig om naturgas, og hvilke 

sikkerhedspolitiske konsekvenser det får for disse. Derudover undersøger jeg hvorfor man fra 

EU’s side har en fragmenteret og tvetydig holdning til russisk naturgas, og den politiske 

indflydelse, som den bringer med sig. Yderligere undersøger jeg, om hvorvidt Ruslands dialog 

med NATO kan anvendes til at afklare dets udenrigspolitiske intentioner over for EU. Min 

analyse resulterer i opstillingen af en række anbefalinger til EU’s kommissær på energiområdet.  

Min hypotese går på at sikkerhedspolitiske aspekter af energisamarbejdet imellem Rusland og 

EU er præget af et fjendebillede, der stammer fra koldkrigsperioden. Russisk naturgas er et 

politisk våben på niveau med truslen af anvendelsen af militær magt, er det nødvendigt fra EU-

landenes side at føre en enstemmig dialog med Rusland. Dette kan blive svært på grund af 

forskellen i afhængigheden af russisk naturgas hos de forskellige EU-lande.  

For at bedre kunne aflæse Ruslands intentioner skal man i stedet vende blikket mod dets 

samarbejde med NATO, hvor koldkrigsstemningen er meget mere tydelig, på trods af et 

intensivt samarbejde med en gammel fjende.  

1.3 Afgræsning 

I dette speciale vil jeg ikke fokusere på olie, strøm og uran som Rusland eksporterer til EU, samt 

den handel og investering der foregår imellem Rusland og EU. Jeg vil heller ikke beskæftige med 

Ruslands eksport af naturgas til de europæiske lande, der ikke er medlemmer af EU. 

Betydningen af disse faktorer ser jeg bort fra i dette speciale. I specialet vil jeg bruge emner 

som atomulykken ved Fukushima, det russiske præsidentvalg i 2012, krigen imellem Rusland og 
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Georgien i 2008 samt NATO’s og Ruslands respektive missilforsvar til at reflektere mine 

analyser. Jeg vil ikke undersøge disse emner selvstændigt. De skal i stedet være med til at 

danne baggrund for mine analyser.  

1.4 Teori 

I dette speciale benytter jeg mig af IP- teorierne liberalismen og realismen. Derudover vil jeg 

benytte mig af teorier om Regional Security Complex Theory (RSCT) og sikkerhedsliggørelse. Jeg 

benytter mig af liberalismen og realismen fordi disse afspejler de forskellige tilgange Rusland og 

EU har til internationalt samarbejde. RSCT forklarer hvordan geografiske områder bliver opdelt i 

regioner på baggrund af magtfaktorer og indflydelse. Det bruger jeg til min analyse af Ruslands 

samarbejde med NATO. Jeg benytter mig af teorien om sikkerhedsliggørelse fordi den forklarer 

hvordan stater kan gøre emner til sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det bruger jeg i analysen af 

Nabucco projektets relevans.  

Liberalismen tegner et optimistisk verdenssyn. Krig og mellemstatslige magtkampe bliver 

erstattet med gensidig afhængighed staterne imellem, baseret på internationalt samarbejde. 

Ligeledes ser tilhængere af liberalismen flere ikke-statslige aktører påvirke internationale 

forhold. Det kan være internationale institutioner, virksomheder og interesseorganisationer. 

Den gensidige afhængighed staterne imellem igennem internationale organisationer skaber 

verdensfred da det bliver ufavorabelt at gå i krig med sine samarbejdspartnere (Jackson & 

Sørensen, Liberalism: Key Points, 2010). 

I modsætning til liberalismen har realismen et negativt verdensbillede. Realismen ser stater 

som de eneste aktører inden for internationale relationer. Staterne samarbejder kun efter 

behov, og varetager som udgangspunkt kun sine egne interesser. Begrebet magtbalance er 

centralt i realismen, da stater hele tiden prøver at holde hinanden i skak ved hjælp af militær 

magtanvendelse eller truslen af denne. Tilhængere af realismen opfatter netop af denne grund 

den kolde krig som en periode med fred i verden fordi de to supermagter, USA og 

Sovjetunionen, holdt hinanden i skak igennem truslen om en atomkrig (Jackson & Sørensen, 

Realism: Key Points, 2010).  
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Sikkerhedsliggørelse er en metode til at undersøge, hvorvidt et emne er politiseret eller det 

reelt udgør en sikkerhedstrussel. Metoden stammer fra den konstruktivistiske tilgang til 

international politik, herunder Københavnerskolen. Ved at sikkerhedsliggøre et emne 

konstruerer man en situation hvor emnet opstår som et problem for statens overlevelse. Emnet 

behøver ikke nødvendigvis at være det, set rent objektivt. En succesfuld sikkerhedsliggørelse 

resulterer i et legitimt brug af ekstraordinære midler til at løse problemet. En 

sikkerhedsliggørelse kan finde sted i en af de fem følgende politiske sektorer: militær, politisk, 

samfundsmæssig, økonomisk eller miljømæssig. En sammensætning af sektorer er også hyppig 

(Buzan, Wæver, & de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, 1998).  

 

Der er tre parter i en sikkerhedsliggørelse: securitizing actor, den der foretager 

sikkerhedsliggørelsen. Referent object er det objekt, der skal sikres. Audience er dem, som skal 

overbevises at objektet for sikkherhedsliggørelsen er truet (Buzan, Wæver, & de Wilde, Security: 

A New Framework for Analysis, 1998).  

 

Regional Security Complex Theory betragter geografiske regioner som sikkerhedskomplekser og 

undersøger interaktionen imellem de indbyrdes aktører i disse komplekser og deres respektive 

sikkerheder.  Teorien betragter regioner som minisystemer, hvor andre IP teorier og begreber 

kan anvendes, og hvor de regionale sikkerhedsproblemer ikke kan overføres til andre regioner 

(Buzan & Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security, 2003-2005). I 

specialet vil jeg bruge RSCT til at undersøge hvordan NATO udfordrer Rusland som 

sikkerhedskompleks. 

1.5 Metode 

I dette speciale benytter jeg mig af den deduktive metode. Jeg opstiller en hypotese, som jeg 

derefter anvender på min teori og empiri. På baggrund af delkonklusionerne af mine 

analyseafsnit og udarbejder jeg en række anbefalinger til EU’s kommissær på energiområdet og 

laver en perspektivering.  
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Det var også meningen at jeg skulle foretage et eller flere kvalitative interviews med personer 

der beskæftiger sig med international politik på højt niveau, og som arbejder med energipolitik, 

sikkerhedspolitik og forholdene imellem Rusland, NATO og EU. Jeg kontaktede Karsten Jakob 

Møller og Svend Aage Christensen fra Dansk Institut for Internationale Studier, men de havde 

ikke lyst til at medvirke i interviews.    

Jeg disponerer min opgave på følgende vis: først danner jeg baggrund for specialets 

problemområde ved at beskrive gaskonflikterne imellem Rusland og Ukraine, en 

situationsbeskrivelse af energisamarbejdet imellem EU og Rusland, efterfulgt af en beskrivelse 

af gasledningerne Nord og South Stream samt Nabucco, EU’s klimapolitik Europa 20-20-20 og 

en beskrivelse af Ruslands relationer til NATO.  

Derefter analyserer jeg energisamarbejdet imellem EU og Rusland på baggrund af IP-teorierne 

liberalisme og realisme. Disse analyser er efterfulgt af en analyse af muligheden for en 

succesfuld sikkerhedsliggørelsen af Nabucco . Jeg analyserer efterfølgende forholdet imellem 

Rusland og NATO med udgangspunkt i Regional Security Complex Theory. Hvert analysekapitels 

hovedpunkter konkluderes i en delkonklusion, som bruges senere i opgaven til at fremstille en 

opsummering og den tekniske konklusion for mit speciale, hvor jeg vurderer om min hypotese 

er besvaret.   

På baggrund af mine analysekapitler fremstiller jeg en række anbefalinger til Kommissæren for 

Energi. Afslutningsvist perspektiverer jeg specialets problemstilling og den besvarelse.  

1.6  Data og empiri 

Jeg finder min empiri i artikeldatabaser, europæiske og russiske tidsskrifter, der dækker 

international politik på et højt niveau. Derudover finder jeg min empiri i publikationer, som er 

udarbejdet af de europæiske tænketanke. Jeg benytter mig af nyhedstjenester til faktuelle 

oplysninger om begivenheder. Mine kilder omfatter bland andre Foreign Policy, The Telegraph, 

The New York Times, NATO, Swedish Defence Research Agency, Centre For European Research, 

The Jamestown Foundation, Interfax  og mange andre.  
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1.7 Kildekritik 

Da min rolle i forbindelse med specialet er af rådgiver for EU-kommissæren med ansvar for 

energiområdet, er det afgørende at mine kilder er helt nye og friske, således at kommissæren 

får sine anbefalinger på baggrund af de nyeste oplysninger på området. Derudover at det er 

vigtigt at de kilder, som jeg bruger til mine analysekapitler, kommer fra organisationer og 

tidsskrifter som beskæftiger sig med international politik på højt niveau.  

2.0  Kapitel 2 

2.1 Beskrivelse af gaskonfliktene imellem Rusland og Ukraine 

Konflikterne mellem Rusland og Ukraine opstod på grund af prisen på naturgas, dens leverance 

og betalingsgæld fra ukrainsk side. Denne konflikt udviklede sig fra et forretningsproblem til et 

internationalt politisk problem, fordi den satte leverancen af russisk naturgas til EU igennem 

Ukraine på spil. Problemets alvor ses i det at Rusland leverer cirka en fjerdedel af den naturgas, 

der forbruges i EU og 80 % af denne naturgas løber igennem Ukraine for at komme til EU-

landene (EU reaches gas deal with Ukraine , 2009).  

Derudover er der en række EU-lande der er 100 % afhængige af Rusland som deres leverandør 

af naturgas. Det drejer sig om Estland, Finland, Letland og Litauen. Slovakiet får 98 % af deres 

naturgas leveret fra Rusland, imens Bulgarien og Tjekkiet får hhv. 92 % og 77,2 % af deres 

naturgas leveret fra Rusland (Assesment report of directive 2004/67/EC on securtiy of gas 

supply, 2009).   

En alvorlig uoverensstemmelse over prisen på naturgas og dens transit igennem Ukraine brød 

ud i marts 2005. Rusland påstod at der ikke blev betalt for gassen og at gassen blev afledet i 

stedet for at blive videresendt til EU. Ukraine benægtede dette til at begynde med (Ukraine gas 

row hits EU supplies, 2006), men senere indrømmede det ukrainske energiselskab Naftogaz, at 

gassen blev afledt til intern brug i landet (Ukraine 'stealing Europe's gas', 2006). Højdepunktet 

blev nået d 1. januar 2006, hvor der blev slukket for gasforsyningen fra Rusland (Russia cuts 

Ukraine gas supplies , 2006). På grund af en midlertidig aftale imellem Rusland og Ukraine, gik 
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forsyningen i gang igen d 4. januar 2006 (Ukraine and Russia reach gas deal , 2006). I oktober 

2007 blev situationen tilspidset igen da parterne blev uenige om ukrainsk gæld for russisk gas 

(Gazprom warns about Ukrainian gas debts, 2007). Dette resulterede i reduktionen af 

leverancen af naturgas i marts 2008 (Gazprom cuts gas to Ukraine by 25%, 2008). Diskussionen 

om ukrainsk gæld fortsatte resten af 2008. 

Denne konflikt resulterede i reduktionen og i flere tilfælde direkte afbrydelse af gasforsyningen 

til 18 europæiske lande i januar 2009 (FACTBOX - 18 countries affected by Russia-Ukraine gas 

row, 2009). I oktober 2009 opstod der endnu en konflikt: på grund af finanskrisen og dermed en 

reduceret forbrug af energi i den ukrainske industri ville Ukraine ikke importere den mængde 

gas, som aftalt. Det russiske energiselskab Gazprom insisterede på, at Ukraine overholdte sine 

kontraktmæssige forpligtelser og importerede den aftalte mængde naturgas (Ukraine, Russia's 

Gazprom disagree on 2010 imports, 2009).  

Konflikten fik en løsning d 21. april 2010. Den russiske præsident Dimitri Medvedev og den 

ukrainske præsident Viktor Yanukovych mødtes i Yalta, hvor de underskrev en aftale der 

reducerer prisen på russisk naturgas til Ukraine med 30 %. Til gengæld fik Rusland lov til at 

forlænge lejeperioden af en større flådebase i Sortehavets havneby Sevastopol med 25 år og 

med yderligere mulighed for at forlænge perioden med 5 år derefter (Watson & Tkachenko, 

2010).  

2.2 Situationsbeskrivelse af energisamarbejdet imellem Rusland og EU 

Rusland er den tredjestørste samarbejdspartner med EU i verden. EU importerer 65 % af sin 

energi fra Rusland. 44,5 % af den naturgas som EU importerer, kommer fra Rusland. 24 % af 

EU’s kilder til naturgas ligger i Rusland. Dog er energiafhængigheden af russisk naturgas meget 

varierende blandt medlemslandene. På grund af denne store mængde af importeret naturgas 

har EU og Rusland indgået en samarbejdsaftale i 2000, det såkaldte EU-Russia Energy Dialogue 

(Energy from abroad: EU-Russia Energy Relations, 2012). 

Dette energisamarbejde er med til at fremme investeringsmuligheder inden for energisektoren, 

sikre den stadige produktion af energi og gøre den mere miljøvenlig ved hjælp af ny teknologi 
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på området. Som direkte konsekvens af gaskonfliktene i 2009 var det af betydning at 

genoprette tilliden imellem EU og Rusland. Det var ligeledes vigtigt at oprette et juridisk 

grundlag for det energimæssige samarbejde. I 2007 blev der indledt forhandlinger imellem EU 

og Rusland for at nå frem til en ny og udvidet EU- Rusland Aftale, hvor fremtidige bestemmelser 

på energiområdet er i fokus. I november 2009 underskrev Kommissionen og den russiske 

regering det såkaldte Early Warning Mechanism, som sikrer hurtig kommunikation for at 

forhindre fremtidige afbrydelser af gas, olie og strøm (Energy from abroad: EU-Russia Energy 

Dialogue, 2012).  

De ledende figurer i energidialogen imellem EU og Rusland er kommissæren for energi Günther 

Oettinger og den russiske energiminister Sergey Shmatko. Det politiske arbejde foregår inden 

for Permanent Partnership Council (PPC) inden for energi, som omfatter kommissæren for 

energi og den russiske energiminister. Siden 2012 udføres det daglige arbejde af fire Thematic 

Groups: Energy Marktes and Strategies Group, the Group on Electricity, the Group on Nuclear 

Energy og the Energy Efficiency and Innovations Group. Derudover er der blevet oprettet et Gas 

Advisory Council, bestående af repræsentanter af de førende gasselskaber og forskere fra EU og 

Rusland. Denne forsamling vurderer udviklingen af markeder for naturgas og giver anbefalinger 

til det langsigtede samarbejde imellem EU og Rusland inden for naturgas (Energy from abroad: 

EU-Russia Energy Dialogue, 2012). 

2.3 Gasledninger Nord Stream, South Stream og Nabucco 

Nord Stream er en dobbeltløbet gasledning der løber igennem Østersøen fra Vyborg i Rusland 

til Lubmin, nær Greifswald i Tyskland. Gasledningen løber igennem de eksklusive økonomiske 

zoner af Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. Derudover vil gasledningen løbe 

igennem danske, tyske og russiske territoriale farvande. Når gasledningen står færdigt i 

slutningen af 2012 vil det årligt forsyne Europa med 55 milliarder kubikmeter naturgas i løbet af 

de næste 50 år (The Pipeline, 2011).   

Den anden gasledning hedder South Stream, som går igennem Sortehavet fra Rusland til 

Bulgarien, Italien, Grækenland, Slovenien, Serbien og Østrig.  Konstruktionen af South Stream 
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begynder i 2013 og planlægges at stå færdigt i 2015. South Stream er designet til at 

transportere 63 milliarder kubikmeter naturgas årligt (Facts and Figures, 2012) 

Det tredje projekt der omhandler en gasledning er Nabucco. Gasledningen vil løbe fra det 

Kaspiske område og Mellemøsten og forsyne Europa med naturgas fra Irak (Nabucco venture 

sees Iraq as top supplier, 2010). Gasledningen vil begynde ved den georgisk/tyrkiske grænse og 

ved den irakisk/tyrkiske grænse og løbe igennem Bulgarien, Rumænien og Ungarn og slutte i 

Baumgarten, nær Wien. Nabucco skal efter planen kunne sende 31 milliarder kubikmeter om 

året til Europa. Konstruktionen planlægges at begynde i 2013 og stå færdigt i slutningen af 2017 

(Facts & Figures, 2012).  

2.4 EU’s klimapolitik Europa 20 -20-20 

I marts 2007 besluttede EU's stats- og regeringschefer at støtte op omkring en ny tilgang til 

klima- og energipolitik, der modvirker klimaforandringer, øger EU's energisikkerhed og gør EU 

mere konkurrencedygtig på klima- og energiområdet. Fremtidens EU skulle være yderst 

energieffektiv og klimavenlig. EU's stats- og regeringschefer har sat en række klimakrav, som skal 

opnås inden 2020 (The "20-20-20" targets, 2010): 

 

• En CO2- reduktion på 20% i forhold til niveauet fra 1990 

• 20 % af energiforbruget i EU skal komme fra vedvarende energikilder 

• En reduktion på 20 % af primært energiforbrug i forhold til de projekterede niveauer. 

Dette skal opnås ved at forbedre energieffektiviteten. 

2.5 Rusland og NATO 

Forholdet imellem Rusland og NATO har udviklet sig siden Den Kolde Krig. NATO’s 28 

medlemslande har i 2002 sammen med Rusland dannet NATO - Russia Council (NRC). NRC 

danner de juridiske rammer omkring det praktiske samarbejde på en række områder, som 

interesserer både NATO og Rusland. NRC bygger videre på grundlaget for det bilaterale 

samarbejde fastsat i NATO-Russia Founding Act fra 1997. I praksis er samarbejdet imellem NATO 

og Rusland styret af NRC og udarbejdet af underliggende arbejdsgrupper og komiteer. Hvert år 
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skal medlemslandende godkende det årlige arbejdsprogram (NATO’s relations with Russia, 

2012). 

Rusland og NATO samarbejder på følgende områder: bekæmpelse af terror, militært 

samarbejde, problemer i forbindelse med atomvåben, træning af afghanske, centralasiatiske og 

pakistanske antinarkotikastyrker, missilforsvar, bekæmpelse af pirateri og samarbejde omkring 

hjælp i tilfælde af ubådsulykker og naturkatastrofer (NATO’s relations with Russia, 2012). 

 

Samarbejdet fik et knæk i august 2008, på grund af Ruslands krig med Georgien. Georgien 

angreb sine to udbryderrepublikker Sydossetien og Abkhasien, hvorpå Rusland svarede igen 

med at indsætte militære styrker for at drive georgiske tropper ud af udbryderrepublikkerne. 

Georgien forsvarede sit angreb ved at anklage de russiske styrker for at have infiltreret 

områderne med tropper og materiel. Rusland beskyldte Georgien for at angribe russiske 

borgere i udbryderrepublikkerne (Dalgård, 2008) 

 

Samarbejdet i NRC ophørte derfor på nogle områder, på nær bekæmpelse af narkotika og 

terrorisme. Formelle NRC møder blev også aflyst. Samarbejdet kunne først fortsætte for fuld 

styrke i marts 2009 (NATO’s relations with Russia, 2012).  

3.0 Kapitel 3 

3.1 Analyse af energisamarbejdet imellem Rusland og EU på baggrund af IP 

teorien realismen  

 

Begreberne ”gasstrid” og ”gaskonflikt” var meget beskrivende for forholdet imellem Rusland og 

Ukraine, da uenighed om betalingen for naturgas opstod. En international konflikt opstod 

imellem Rusland og Ukraine. EU blev ligeledes inddraget i denne konflikt, i rolle som offer, da 

gassen til EU blev tilbageholdt. Min hypotese går på, at Rusland anvender naturgas som et 

politisk våben, på niveau med anvendelsen af militær magt. Hvis det værst tænkelige udfald af 

anvendelsen af militær magt er krig, så må en gaskonflikt være det værst tænkelige udfald ved 

anvendelsen af naturgas som et politisk våben. At undgå en gaskonflikt imellem EU og Rusland 
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må være målet for internationale relationer imellem parterne.   

 

Realisme, som teoriretning, ser på krig og militær magt som kernen i internationale relationer. 

Jeg anvender teoriretningen på naturgassamarbejdet og undersøger, hvorvidt realismens 

nøglebegreber kan anvendes til at forklare forholdet imellem Rusland og EU når det kommer til 

naturgas.  

 

Jeg vil først undersøge hvem hovedaktørerne er i naturgassamarbejdet. Ud fra realismens 

teoretiske synsvinkel er det kun stater, der er aktørerne på den politiske scene. Ifølge denne 

tankegang er aktørerne først og fremmest Rusland og de enkelte europæiske lande, frem for et 

EU. Denne synsvinkel bekræftes af det faktum at der ikke eksisterer et fælleseuropæisk marked 

for naturgas imellem EU og Rusland. Medlemslandene betaler ikke samme pris for russisk 

naturgas (Wide variations in prices for Russian gas in Europe, 2011). Ligeledes bortkaster 

realismen gasselskabernes betydning i form af internationale aktører.  

 

I den forbindelse diskuterer jeg Gazproms rolle: på den ene side er gasselskabet en virksomhed, 

en væsentlig ikke-statslig aktør, der beskæftiger sig med produktion, salg og transit af naturgas. 

På den anden side har Gazprom tætte forbindelser til den russiske regering, og anses for at være 

den forretningsmæssige arm af den russiske regering. Dette ses i kraft af den russiske stat ejer 

50,002 % af virksomhedens aktier, og har dermed kontrolpakken (Gazprom in questions and 

andswers, 2012). Derudover har den tidligere russiske præsident og nuværende 

premierminister, Dimitri Medvedev, forud sin tid som præsident været bestyrelsesformand i 

Gazrpom (Zubkov replaces Medvedev as Gazprom chairman, 2008). Derfor betragter jeg 

Gazprom som en forlængelse af den russiske stat og dermed som en samlet aktør inden 

energisamarbejdet med de europæiske lande.  

 

Det næste punkt, som teoriretningen realisme fokuserer på, er magtbalance. Jeg vil nu 

analysere hvilke faktorer påvirker magtbalancen i forholdet mellem Rusland og de europæiske 

lande. Den største faktor, der påvirker magtbalancen i Ruslands favør er landets enorme 
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reserver af naturgas. Rusland sidder på en eftertragtet energikilde, som det er villig til at sælge. 

Samtidigt findes der købere blandt de europæiske lande, som er interesserede i at købe russisk 

naturgas. Derudover er der en række lande der er, eller er tæt på 100 % afhængighed af russisk 

naturgas, som jeg tidligere nævnte.   

 

Men dette magtforhold er ikke ensidigt: 70 % af alt eksporteret russisk naturgas går til EU – 

medlemslandene (Energy from abroad: EU-Russia Energy Relations, 2012). Ved at afbryde 

forsyningen af gas til disse lande, og dermed eskalere de indbyrdes relationer til en gaskonflikt, 

vil Rusland øjeblikkeligt gå glip af enorme pengebeløb og på sigt vil tabe penge, da landet vil 

bruge tid på at lede efter nye eksportpartnere af samme størrelse. Dette vil ligeledes svække 

Ruslands ry som stabil leverandør af naturgas.  

 

EU’s fastsatte klimapolitik, Europa 20- 20- 20, ser på overfladen ud til at påvirke magtbalancen i 

EU’s favør. Den ønskede besparelse på energi og fokus på vedvarende energikilder betyder i 

princippet en reduktion af import af russisk naturgas. Dermed er nødvendigheden for russisk 

naturgas blevet mindre. Dette er i hvert fald EU’s ønskescenarie. Virkeligheden ser dog noget 

anderledes ud: under det danske EU-formandskab kan medlemslandene ikke blive enige i deres 

forhandlinger om at opfylde EU’s klimakrav (Jensen M. Ø., EU's klimakøreplan halter videre, 

2012).  

 

En af årsagerne til uenigheden om klimakravene er Polens veto i forhandlingerne om 

fastsættelse af mål for reduktionen af udslip af klimagasser efter 2020. På trods af det polske 

veto, kører forhandlingerne videre i håb om at EU skal nå denne målsætning. Svend Gottshalck, 

lektor i polsk politik ved Syddansk Universitet, forklarer følgende årsager til problemet: det 

polske industri er baseret på kul og har svært ved at omstrukturere sig til fremtidens miljøkrav i 

det tempo, de efterspørges. Samtidigt har Polens brug af kul gjort landet fuldstændigt 

uafhængigt af russisk naturgas.  Derfor ønsker Polen ikke at efterleve nye klimakrav uden at 

lande som Rusland også skal leve op til dem (Jensen M. Ø., EU's klimakøreplan halter videre, 

2012).  
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Siden det polske veto til klimakravene, har forhandlingerne været i gang. Målsætningen fra 

Europa-Parlamentet er, at der skal opnås enighed omkring målene om besparelsen på 20 % af 

energiforbruget i 2020 inden udgangen af det danske EU-formandskab. Cypern overtager 

formandskabet d 1. juli. D 19. april 2012 meldte den danske klima- og energiminister Martin 

Lidegaard ud at man havde svært ved at overbevise medlemslandende til at opfylde 

klimakravene og var indtil videre blevet enige om en besparelse på 13 %. Martin Lidegaard 

håbede på at dette var en bund, som kunne føre til en forøgelse af besparelser og åbne op for 

videre forhandling (Jensen M. Ø., 2012)  

Tyskland spiller en interessant rolle i situationen omkring EU’s klima- og energipolitik og russisk 

naturgas. På den ene side lægger landet stærkt pres på at man ikke går på kompromis med 

Polen på fastsættelsen af udslippet af klimagasser efter 2020 (Jensen M. Ø., EU's klimakøreplan 

halter videre, 2012). Dermed understøtter landet den planlagte besparelseslinje i klimapolitiken 

Europa 2020 20. På den anden side er Tyskland, sammen med Rusland, hovedaktører i Nord 

Stream samarbejdet, der vil bringe en gasledning fra Rusland til Tyskland og dermed også til 

resten af EU (The Pipeline, 2011). Den russiske andel fylder 36 % i det samtlige tyske forbrug af 

naturgas (Assesment report of directive 2004/67/EC on securtiy of gas supply, 2009).  

Denne tvetydige energipolitik understreger yderligere Tysklands rolle som den store magtfaktor 

i EU, som er villig til at indgå aftaler med eksterne partnere samtidigt med at man indgår 

interne aftaler inden for EU, der peger i en anden retning. Da der samtidigt kommer forslag fra 

tysk side om at lave EU om til en direkte forbundsstat med en folkevalgt præsident (Kongstad, 

2012), og landets krav i forbindelse med skærpelsen af kontrol med de offentlige finanser i 

kriseramte lande (Hebsgaard, 2011), hersker der ingen tvivl om at Tyskland har en dominerende 

og pragmatisk rolle at spille både inden for EU men også over for eksterne samarbejdspartnere.  

Manglende enighed omkring klimakravene Europa 20-20-20 påvirker magtbalancen i Ruslands 

favør, da der ikke er enighed om at spare på brugen af energikilder, som f.eks. russisk naturgas. 

Polen som stat og set med realistiske øjne, uafhængig aktør ændrer på magtbalancen i sin 

favør, da det på grund af kul gør sig uafhængig af russisk naturgas.   
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En anden faktor, der ændrer magtbalancen i Ruslands favør, er konsekvensen af jordskælvet og 

tsunamien, der ramte atomkraftværket i Fukushima i Japan i foråret 2011. Den efterfølgende 

atomulykke resulterede i Tysklands beslutning om at tage sine resterende 17 atomkraftværker 

ud af drift i 2022. Sveriges miljøminister, Andreas Carlgren, kritiserede beslutningen da den 

lægger mere pres på klimakravene, som skal nås uden brug af atomenergi. Björn Karlsson, 

professor i energisystemer ved Linköpings universitet forudser, at den store mangel af 

atomenergi skal kompenseres af russisk naturgas (Tysk atom-beslutning kan fordoble elpriser , 

30). Magtbalancen forskydes altså yderligere til Ruslands side på grund af højere pres på 

klimakravene. 

Gasledningen Nord Stream, hvis konstruktion er nu en realitet, ændrer ikke magtbalancen 

imellem Rusland og EU. Som jeg tidligere nævnte, har Rusland for meget at tabe, rent 

økonomisk, hvis det skulle finde på at afbryde gasforsyningen. Den direkte forbindelse fra 

Rusland til Tyskland sikrer en problemfri forsyning af russisk naturgas, hvilket også var formålet 

med projektet. Nord Stream ændrer til gengæld magtbalancen imellem Rusland og de tidligere 

transitlande for russisk naturgas, som for eksempel Ukraine.  

Ved at lægge gasledningen uden om Ukraine mister Rusland indflydelse i landet, da det tidligere 

kunne afbryde gasforsyningen og tvinge Ukraine til at bruge af den gas som var tænkt de 

europæiske forbrugere og dermed stille Ukraine i dårligt lys i forhold til EU. Desuden mister 

Rusland muligheden for at opkræve tilbagebetaling for tidligere gasforsyning – et stridspunkt i 

gaskonflikterne. På den anden side mister Ukraine også noget: indkomst i form af 

transitomkostninger for russisk naturgas. Ukraine slipper dog for at frygte russiske krav om 

tilbagebetaling for naturgas, og dermed slipper landet for et stykke af russisk indflydelse. 

Der er opstået sikkerhedspolitiske problemer i forbindelse med konstruktionen af Nord Stream. 

Robert Larsson, analytiker i det svenske forsvars forskningsafdeling, meldte ud at dette projekt 

vil skabe gnidninger Rusland og Sverige imellem. Man er fra svensk side bekymret for at 

gasledningen ville kunne anvendes til spionage ved hjælp af det fiberoptiske kabel, der vil blive 

lagt sideløbende med gasledningen. Derudover bekymrer det svenskerne, at den med 

konstruktionen af Nord Stream vil den russiske flåde få en grund til at forøge sin tilstedeværelse 
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og størrelse i Østersøen. Larsson argumenter yderligere, i løbet af Nord Stream's forventede 

levetid på 50 år kan den politiske situation i Rusland nå at ændre sig mange gange. EU skal 

derfor være forsigtig i at gøre sig afhængig af russisk naturgas, uden at vide hvilke politiske 

implikationer det kan få i fremtiden (Larsson, 2008).  

South Stream og Nabucco fremstår som konkurrerende projekter. South Stream vil ændre 

magtbalancen i Ruslands favør, idet det styrker de europæiske landes energiafhængighed. 

Nabucco derimod er et europæisk projekt, der sigter efter at ændre magtbalancen til fordel for 

de europæiske lande. Dog er der en række faktorer der taler imod Nabucco, som det russiske 

præsidentvalg i 2012.  

Vladimir Putins overlegne sejr ved præsidentvalget i 2012 vil, som forventet, ikke påvirke 

Ruslands energipolitik. På trods af borgerprotester, beskyldninger om valgfusk og bekymrende 

ord fra internationale observatører, bytter Putin og hans protegé Medvedev plads og fortsætter 

landets dominerende energipolitik. En energipolitik, der er baseret på eksport af landets 

enorme naturresurser, som samtidigt gør sine samarbejdspartnere afhængige af disse og kan i 

yderste tilfælde bruges som et forhandlingsmiddel som man så i tilfældet med Ukraine. Dog 

opstår der udfordringer i form energikilder, der gør europæiske lande uafhængige af russisk 

naturgas. Kul og skifer gas giver Polen og Ungarn mere politisk frihed i forhold til Rusland og 

flere europæiske lande kan begynde at tænke i samme baner. Samtidig dukker Qatar op som 

alternativ leverandør af naturgas til Europa (LeVine, 2012).  

Ruslands modtræk kom i januar 2012. Vladimir Putin fik en aftale i hus med Tyrkiet om at tillade 

gasledningen South Stream gå igennem landets farvande i Sortehavet. Samtidigt blev byggeriet 

fremskyndet, således at det kan gå i gang allerede i slutningen af 2012. Ved denne aftale vandt 

Putin Tyrkiet, ellers en vestlig allieret, over på sin side og potentielt satte en stopper for EU’s 

egen gasledning, Nabucco. Aftalens tidspunkt, januar 2012, viser ingen tøven fra Putins side i 

forhold til valget i marts samme år (LeVine, 2012).  

Afslutningsvist vil jeg analysere betydningen af militær magt. Selv om min analyse i dette 

kapitel fokuserer på naturgas som politisk våben ud fra teoriretningen realisme, spiller den 

reelle militære magt også en rolle i naturgassamarbejdet imellem Rusland og EU. To episoder 
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stiller skarpt på Ruslands brug af militær magt i energidialogen. Det første er Ruslands 

byttehandel med Ukraine, der løste gaskonflikterne imellem de to lande. Her blev løsningen en 

forlængelse af lejeaftalen på en flådebase i Sortehavet. Et forretningsmæssigt problem blev løst 

ved at man trak militære aktiver ind til forhandlingen og brugte dem for at nå frem til enighed. 

Flådebasen sikrer fremtidig russisk militær tilstedeværelse i Sortehavet og påvirker dermed 

direkte magtbalancen i området, også i fremtiden. Den anden episode er selve konstruktionen 

af Nord Stream og dens fremtidige eksistens, der leder til tilstedeværelsen af den russiske flåde 

i området. Dette kan være grund til bekymring for NATO og dets allierede. Ifølge Larsson, vil 

tilstedeværelsen af den russiske flåde ikke i sig selv være grunden til forringede forhold men 

kunne fungere som katalysator (Larsson, 2008).   

3.2 Delkonklusion 

Ved at analysere naturgassamarbejdet imellem EU og Rusland ud fra teoriretningen realismen 

er der ikke meget balance at spore i magtforholdet imellem EU og Rusland, hvad naturgas 

angår. EU fremstår splittet på grund af uenigheden om klimakravene, tysk dominans og 

atomenergi. EU’s fordel ligger i det faktum, at Rusland ikke er interesseret i at afbryde 

forbindelsen og dermed begynde en ny gaskonflikt, da det vil gå glip af store pengebeløb. I 

modsætning er Rusland sammentømret i deres naturgas - og udenrigspolitik: regeringen og 

Gazprom fungerer som en enhed, og der er ingen tøven at se hos Putin og Medvedev når det 

handler om South Stream og Nabucco. Nabucco er ellers en vigtig brik for EU, som påvirker 

magtbalancen til dets side. Hvis ikke EU får gennemført Nabucco projektet og kan blive enige 

om klimakravene vil den være afhængigt af russisk naturgas.  

Der vil ikke længere være tale om en magtbalance, med derimod et russisk hegemoni på 

energiområdet. Derudover spiller militære styrker også en rolle ud fra realismen. 

Tilstedeværelsen af den russiske flåde i Østersøen og Sortehavet påvirker magtbalancen i 

området og skaber utryghed hos NATO og dets allierede.  
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4.0 Kapitel 4 

4.1 Analyse af energisamarbejdet imellem Rusland og EU på baggrund af IP 

teorien liberalisme 

I modsætning til realismens ”magtbalance” er ”interdependence”, gensidig afhængighed, 

nøglebegrebet i teoriretningen liberalismen.  Det høje niveau af inter – og overnationalt 

samarbejde skaber en gensidig afhængighed på tværs af landegrænser. På denne måde undgår 

man krig de enkelte stater imellem. I modsætning til realismen, er det de ikke-statslige aktører, 

der har hovedrollen. EU, som en overstatslig organisation og dens institutioner, er en af disse 

aktører, ligesom de nationale gasselskaber og internationale konsortier, som Nord Stream AG, 

bliver betragtet som aktører i de indbyrdes relationer. Her spiller Gazprom den samme rolle 

som inden for realismen: Gazprom er Ruslands forretningsmæssige arm og agerer som den 

russiske regering ønsker.  

Den gensidige afhængighed afspejles i EU og Ruslands eksport / import af naturgas. Rusland er 

lige så afhængig af at kunne eksportere sin naturgas til EU, som EU er afhængig af gassen som 

energikilde. Der er dog ikke tale om det samme niveau af internationalt samarbejde imellem 

Rusland og EU, som der er EU landene imellem. For at forbedre naturgassamarbejdet, set i lyset 

af de tidligere gaskonflikter, er det førnævnte Emergency Warning Mechanism et skridt i den 

rigtige retning.  

Liberalismen bliver ofte kritiseret for at have et optimistisk og naivt syn på internationale 

relationer (Jackson & Sørensen, 2010: 124-125). Dette syn kommer tydeligt til udtryk når der 

opstår konflikter inden for et system, hvor aktørerne er flettet ind i hinanden og regner med at 

problemet kan løses igennem international samarbejde. Klimakravene er et godt eksempel på 

liberalismens svaghed: medlemslandene diskuterer en problemstilling i et forum, men kan ikke 

blive enige på grund af nationale interesser, men de er tvunget til at finde en løsning, da en 

overnational enhed har bestemt sig for at løsningen skal findes.  

Naturgassamarbejdet mellem Rusland og EU bliver også påvirket af denne optimisme og 

naivitet. På trods af eksistensen af EU-Russia Energy Dialogue, den udvidede EU-Rusland aftale 
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og Early Warning Mechanism blev leverancen af russisk naturgas til EU igennem Ukraine 

reduceret med op til 30 % mellem 30. januar og 6. februar 2012 (Paszyc, 2012). Reduktionen gik 

ud over Slovakiet, Østrig, Ungarn, Polen, Bulgarien, Rumænien, Grækenland, Tyskland og 

Italien. Selv om Gazprom genoprettede leverancen tilbage til det aftalte niveau, såede denne 

handling alligevel usikkerhed omkring Gazproms og dermed også Ruslands rolle som en stabil 

leverandør af naturgas.  

Gazprom beskyldte Ukraine for at tage naturgas til eget forbrug. Energiselskabet beskyldte 

yderligere de europæiske virksomheder og borgere for at bruge for meget energi. Men disse 

beskyldninger kunne ikke forklare hvorfor Gazprom ikke kunne omstille sig på sit største 

marked i en periode med høj efterspørgsel. Et andet bud på en årsag var den kolde vinter, som 

ramte både Rusland og Europa i 2011-2012. På grund af frostvejret skulle Rusland bruge mere 

naturgas til eget forbrug, samtidigt med at de europæiske forbrugere ligeledes krævede mere 

naturgas. Prisen steg derfor i vejret (Paszyc, 2012). 

Et tredje bud var, at selv om Rusland og Gazprom endnu en gang formåede ikke at levere det 

aftalte mængde naturgas, så kunne landets og virksomhedens ledere vende det om til en 

politisk fordel. Ruslands præsident, Vladimir Putin, argumenterede, at Ruslands manglende 

evne til at levere en stabil forsyning af naturgas var grund til at iværksætte South Stream 

projektet og færdiggøre Nord Stream hurtigst muligt (Paszyc, 2012). Gazproms 

bestyrelsesformand, Aleksei Miller, brugte episoden til at rette sin kritik mod EU’s Tredje 

Energipakke. Ifølge Miller vil liberaliseringen af energimarkedet i EU hindre Gazproms 

forretninger i Europa. Han betragter den Tredje Energipakke som et problem, der skal løses, for 

at Rusland ville kunne opfylde EU’s behov for naturgas (Paszyc, 2012).    

Liberalismens idealer om fredeligt samarbejde og imødekommenhed bliver ikke mødt fra 

russisk side. Både Rusland og Gazprom er tydeligt ikke interesserede i at agere i et netværk af 

gensidig afhængighed med EU. Et andet eksempel er at Rusland ikke ønskede at ratificere det 

såkaldte Energy Charter Treaty, selv om landet underskrev det i 1994. En aftale, der danner 

rammer for et internationalt samarbejde på energiområdet, som tager højde for både 
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producenter og forbrugere. I stedet for meldte Rusland sig ud af det internationale samarbejde 

i 2009 (Energy Charter: FAQ, 2012).  

Til gengæld vil Rusland gerne deltage i Gas Exporting Countries Forum (GECF). Denne 

organisation har eksisteret siden 2008 og dets mission er at støtte eksportørernes suveræne 

rettigheder og styrke deres miljøvenlige teknologiske udvikling på området. Derudover skal 

erfaringerne med transit, samhandel, innovation og teknologi deles i organisationen (Our 

Objectives, 2012). GECF vækker bekymring hos forbrugere af naturgas, fordi organisationen har 

potentiale til at blive til et kartel (Kramer, 2009). Derfor bliver det tit sammenlignet med OPEC 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2011). Et naturgaskartel vil modvirke EU’s 

Tredje Energipakke, der sigter efter at frigøre energimarkederne og sikre fair konkurrence til 

mindre forbrugere samt at skabe konkurrence inden for bæredygtig energiforsyning (Single 

market for gas & electricity: Third package for Electricity & Gas markets, 2012). Bekæmpelse af 

karteller med henblik på at fremme den frie konkurrence er også en af EU’s forgængers, Det 

Europæiske Kul- og Stålfællesskabs, traditionelle arbejdsopgaver (Traktaten om oprettelse af 

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), 2010). 

I et interview til det ikke-statslige russiske nyhedsbureau, Interfax, svarer GECF’s russiske 

generalsekretær, Leonid Bokhanovsky, på følgende spørgsmål, der omhandler forholdet 

imellem GECF og EU’s Tredje Energipakke: 

Q.: Were you able to work out a common position on the EU Third Energy Package, 
what is it? Do all members of GECF agree? Are there problems with other members of 
GECF excluding Russia? What compromise can be found? 

 
A.: In the course of its work in 2010 on various communications levels, we raised the 
topic of the EU Third Energy Package. In the context of the global gas market, it may at 
first glance appear not to be a priority issue, but it encompasses a lot of protectionist 
provisions. In addition to the stock trading of gas, the EU Third Energy Package includes 
a requirement for compulsory “third party access” and separation of sales and gas 
transportation. It is believed that this may weaken energy security, increase both the 
investment risks of the gas industry and the costs of delivering gas to European 
consumers. 
 
Recent regulatory and management decisions in respect of certain members of our 
organization led the forum to look afresh at the issues of EU relations with gas suppliers 
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from third countries. Evidence of this was the support given by the Russian Minister of 
Energy, Sergei Shmatko to the GECF proposal to hold further consultations on the EU 
Third Energy Package. 
 

Only an integrated approach of all GECF participants on the development of world and 
European gas markets would allow the Forum to make a worthy contribution to global 
energy security in respect of natural gas with a view to achieving the proper level of 
security of supply and demand in all sections of the formation of value-added chain 
(Leonid Bokhanovsky: Balance between supply and demand for gas to be restored by 
2015, 2011). 

 

Dette svar bekræfter mit argument om at GECF vil modvirke EU’s Tredje Energipakke. Denne 

modstand er interessant i forhold til teorien liberalisme, fordi her er der tale om to forskellige 

overnationale aktører, der består af stater og som vil modvirke hinanden, nemlig GECF og EU.  

 

4.2 Delkonklusion  

Liberalismens fokus på gensidig afhængighed og tæt samarbejde synes at vise sig i import og 

eksport forholdet imellem Rusland og EU samt tiltag, som Emergency Warning Mechanism. I 

virkeligheden er Rusland er ikke synderligt interesseret i et tæt samarbejde med hverken EU 

eller Energy Charter Treaty. Rusland og Gazprom bruger en hver mulighed for at manipulere 

sine europæiske forbrugere med naturgas i form af politisk våben for at få sin vilje: bygge South 

Stream eller at kritisere EU’s Tredje Energipakke.  

Til gengæld vil Rusland være en del af et naturgaskartel GECF. I denne overnationale 

organisation, der også operer ud for liberalismens principper om gensidig afhængighed og tæt 

samarbejde, ser Rusland en fordel, da det kan være med til at diktere spillereglerne for handel 

med naturgas. Jeg ser ikke Rusland som modstander af liberalismen, men mere som en stat der 

vælger det mest fordelagtige overnationale samarbejde og fravælger det ufordelagtige.   
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5.0  Kapitel 5 

5.1  Analyse for muligheden for en succesfuld sikkerhedsliggørelse af 

Nabucco 

Behovet for naturgas i Europa stiger i takt med at Tyskland planlægger at lukke sine 

atomkraftværker. Lukningen vil øge Europas behov for naturgas med 31 milliarder kubikmeter 

(Kusznir, 2011). Samtidigt viser Rusland sig til at være en manipulerende og selektiv leverandør 

af naturgas. Ruslands interesse ligger i at gøre EU's medlemslande afhængige af russisk 

naturgas, så landet på sigt vil få mulighed til at benytte den som et politisk våben. Dertil er der 

stadigvæk ingen enighed bland EU-medlemslandene omkring klimakravene og den reduktion af 

energiforbruget, som de bringer med sig (Jensen M. Ø., Lidegaard: EU risikerer historisk 

fejltagelse , 2012). 

 

Med Nord Stream allerede en realitet, står Rusland og EU over for hinanden med hver deres 

projekter for gasledninger, henholdsvis South Stream og Nabucco. Hvis EU vil dække sit stigende 

behov for naturgas og vil samtidigt gøre sig mindre afhængig af Rusland, er det nødvendigt at 

gennemføre en sikkerhedsliggørelse af Nabucco – gasledningen. En sikkerhedsliggørelse 

indebærer ofte at man konstruerer et problem, der ikke er nødvendigvis er en sikkerhedstrussel 

for den pågældende stat til at begynde med. Det er dog min påstand at EU's naturgassikkerhed 

er et reelt problem, som man ikke behøver at konstruere. En succesfuld sikkerhedsliggørelse vil 

rette opmærksomheden på problemet og fremtvinge en ekstraordinær handling fra dens 

målgruppe.   

 

Jeg anvender teorien om sikkerhedsliggørelse fra teoriafsnittet i kapitel 1. I første omgang 

definerer jeg denne sikkerhedsliggørelse til at høre ind under den politiske og den økonomiske 

sektor. Dernæst definerer jeg den part, der ønsker at gennemføre sikkerhedsliggørelsen, den 

såkaldte ”securitizing actor”: EU Kommissionen og Nabucco konsortiet. Gasledningen Nabucco 

udgør det, der skal sikkerhedsliggøres, det såkaldte ”referent object” og EU-Parlamentet samt 

medlemslandene og deres gasselskaber udgør ”audience”, dvs. dem der skal overbevises til at 

foretage en ekstraordinær handling. Ligeledes kræver det at securitzing actor har den 
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nødvendige status og at der eksisterer lignende problemer som anses for sikkerhedstrusler. 

 

Kommissionen besidder den nødvendige status, imens Nabucco konsortiet besidder den i kraft 

af at repræsentere de nationale gasselskaber, hvis lande er interesserede i projektet. Ruslands 

og Gazproms gasledning South Stream må betragtes som et lignende problem der udfordrer 

EU's uafhængighed af russisk naturgas. Men på trods af alle forudsætninger for en succesfuld 

sikkerhedsliggørelse har Nabucco ikke formået at blive det. 

 

En årsag er at, der i forbindelse med klimakravene, er blevet foretaget en sikkerhedsliggørelse 

inden for miljøsektoren. Kommissionen samt stats- og regeringscheferne har sikkerhedsliggjort 

klimakravene over for medlemslandene. Den ekstraordinære handling bliver bekræftet idet at 

landene skal blive enige om klimakravene inden det danske formandskab udløber til juli 2012. 

Da Nabucco og klimakravene er modstridende løsninger på EU's behov for naturgas, idet 

Nabucco leverer mere naturgas, imens klimakravene sigter efter energibesparelser. Uanset om 

medlemslandene bliver enige om klimakravene inden udgangen af det danske formandskab, så 

er deres sikkerhedsliggørelse blevet vellykket i forhold til sikkerhedsliggørelsen af Nabucco. 

 

En anden årsag, udover Putins aftale med Tyrkiet om South Stream i kapitel 3, er Aserbajdsjan 

manglende deltagelse i Nabucco. Uden landets enorme gas resurser er Nabucco svagt stillet i 

forhold til at dække det europæiske behov for naturgas. Dertil planlægges der byggeri af det 

såkaldte Trans - Angolian Gas Pipeline (TAGP) imellem Tyrkiet og Aserbajdsjan (Nabucco is over, 

analyst says, 2012). Imens Nabucco er langt fra implementeringsstadiet på grund af problemer 

med finansiering er TAGP klar til at blive iværksat ved hjælp af Aserbajdsjans egne resurser 

(Socor, Post-Nabucco Era in Caspian Pipeline Business and Politics, 2012). 

 

På grund af TAGP er Nabucco's design nu blevet ændret til at den kun løber fra den tyrkisk-

bulgarske grænse til Wien, i forlængelse af TAGP.  Gasledningens tidligere design skulle strække 

sig fra Tyrkiets østlige del til Wien. Dermed udgår den tyrkiske del af strækningen, der fyldte to 

tredjedele af gasledningens længde. Den nye gasledning, Nabucco-West, vil kunne sende 10 
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milliarder kubikmeter naturgas om året (Socor, “Nabucco-West”: Abridged Pipeline Project 

Officially Submitted to Shah Deniz Consortium, 2012). Konstruktionen af Nabucco – West er 

billigere men sender ligeledes en mindre mængde naturgas til EU. Nabucco – West er en 

kompromisløsning der tydeliggør manglen på opbakning til det oprindelige Nabucco projekt 

samt dets finansieringsvanskeligheder. Konstruktionen af TAGP tog livet af det oprindelige 

Nabucco projekt i kraft af Aserbajdsjans interesse og evne til at bygge en gasledning imellem det 

og Tyrkiet. En succesfuld sikkerhedsliggørelse af det oprindelige Nabucco projekt er derfor ikke 

mulig.       

5.2  Delkonklusion 

På trods af alle forudsætninger for at gennemføre en succesfuld sikkerhedsliggørelse af 

Nabucco, var modtagernes prioriteter rettet et andet sted hen. En succesfuld 

sikkerhedsliggørelse af klimakravene er blevet gennemført og har fået EU-medlemslandenes 

opmærksomhed uanset om der opstår enighed om klimakravene eller ej. Udover Putins 

bestræbelser med South Stream og Tyrkiet, er Nabucco løbet ind i endnu en resursestærk 

konkurrent, TAGP. Nabucco blev derfor reduceret til en tredjedels længde og kapacitet og blev 

omdøbt til Nabucco -West. En succesfuld sikkerhedsliggørelse af det oprindelige Nabucco 

projekt er derfor ikke mulig. 

6.0  Kapitel 6 

6.1  Analyse af Ruslands samarbejde med NATO med udgangspunkt i 

Regional Security Complex Theory og NATO topmødet i Chicago i maj 2012 

 

Rusland og EU udgør de to store sikkerhedskomplekser i Europa. Magtfaktorer i disse 

komplekser opererer på to niveauer: globalt og regionalt. EU agerer som en overnational 

organisation på globalt niveau og er den store magtfaktor. Men på trods af en officiel 

overdragelse af magten til EU er der tre regionale magtfaktorer i EU-sikkerhedskomplekset. 

Disse udgør de gamle europæiske stormagter: Tyskland, Frankrig og Storbritannien. De tre 

lande besidder, hver især, en type magt, der er nødvendig at tage med i betragtning når man 
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taler om regionale magtfaktorer i EU's sikkerhedskompleks: Tyskland er EU's største og 

stærkeste økonomi, imens både Frankrig og Storbritannien besidder atomvåben og har hver en 

plads i FN's sikkerhedsråd (Buzan & Wæver, Regions and Powers: The Structure of International 

Security, 2003-2005). 

Tysklands magtfaktor blev belyst i kapitel 3. Landet påvirkede resten af EU ved stille krav om at 

omdanne EU til en forbundsstat med folkevalgt præsident og ny forfatning, føre kontrol over 

kriseramte landes offentlige finanser. Dertil kunne landet føre energipolitisk dobbeltspil ved at 

lukke ned for sine atomkraftværker, presse på for at andre lande accepterede klimakravene og 

samtidigt indgå en aftale om Nord Stream med Rusland. Alt dette peger på at global og regional 

magt hænger uløseligt sammen i EU-sikkerhedskomplekset.  

Ruslands sikkerhedskompleks er primært rettet mod den globale magt. Rusland ser sig gerne 

som en indflydelsesrig global magtfaktor. På den energipolitiske scene er Rusland, ifølge kapitel 

3, et hegemoni – magtbalancen er fraværende og Rusland har alle fordele i den energipolitiske 

dialog med EU. På det regionale niveau skal Rusland forholde sig til tidligere Sovjet-republikker 

Ukraine, Georgien og Aserbajdsjan. Krigen mod Georgien i 2008 og gaskonfliktene mod Ukraine 

peger på at Rusland skal tage militære og politiske midler i brug for at bevare kontrollen over 

disse tidligere Sovjet-republikker. Imens Aserbajdsjan kan igennem Nabucco - West fungere 

som konkurrent til Rusland og South Stream og dermed forpurre det russiske mål om at gøre 

EU afhængig af russisk naturgas.  

Buzan og Wæver argumenter for at når den russiske sikkerhedskompleks mister global magt vil 

den bestræbe sig på at manifestere sig stærkere på regional plan (Buzan & Wæver, Regions and 

Powers: The Structure of International Security, 2003-2005). NATO udfordrer Ruslands 

sikkerhedskompleks på en direkte måde, ved at planlægge at opstille et missilforsvar.  

Min hypotese går ud på at forholdet imellem Rusland og EU på naturgasområdet er præget af 

et fjendebillede fra Koldkrigstiden. For at blive klog på Ruslands intentioner skulle man derfor 

se på dets samarbejde med NATO, hvor koldkrigsstemningen er mere tydelig. Derfor analyserer 

jeg nu det NATO topmøde i Chicago i maj 2012 og ser på, hvorvidt der er sammenfald i russisk 
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adfærd imellem naturgassamarbejdet imellem Rusland og EU og samarbejdet imellem NATO og 

Rusland på topmødet. 

I NATO's officielle Deterrence and Defence Posture Review, under punkt 21, bliver der specifikt 

gjort opmærksomt på at missilforsvaret ikke er oprettet mod Rusland og sigter ikke imod at 

underminere landets strategiske kapacitet. Derudover vil NATO aktivt søge et åbent og 

gennemskueligt samarbejde med Rusland på området (Deterrence and Defence Posture 

Review, 2012).  

Hverken Ruslands præsident, Vladimir Putin, eller premierminister, Dimitri Medvedev har valgt 

at dukke op til NATO-Russia Council mødet, som var en del af topmødet (Russian leadership 

mulls implications of NATO’s Chicago Summit, 2012). Ligeledes var Putin fraværende ved G8 

topmødet i maj 2012 under påstand at han skulle samle sin regering (Russia President Putin will 

miss G8 Camp David summit, 2012). Disse fravær indikerer utilfredshed over NATO's 

missilforsvar. Fraværet kan sammenlignes med Ruslands udmeldelse af Energy Charter og 

kritikken af EU’s Tredje Energipakke da det ikke gavner Rusland direkte. Ved at udeblive fra 

NATO topmødet i Chicago og G8 signalerer Putin at han er utilfreds og har sagt hvad han skulle 

sige om emnet.  

Ruslands udspil til NATO's missilforsvar har været et krav om en juridisk bindene aftale, der 

garanterer at missilforsvaret ikke vil blive anvendt mod Rusland. NATO har trods politiske løfter 

om ikke at anvende missilforsvaret mod Rusland indtil videre ikke skrevet under på sådan en 

aftale (Russian leadership mulls implications of NATO’s Chicago Summit, 2012).   

Ruslands hovedrepræsentant ved NRC, Valentina Matviyenko, sagde følgende om Ruslands krav 

om en bindende aftale: 

In response to our urgent requirement for legal guarantees that this system will not be 
directed against the Russian Federation, we have received no such guarantees. Such 
unilateral decisions break international arrangements which were earlier agreed … If we 
do not receive precise legal guarantees, we reserve the right to take adequate 
retaliation measures for the protection of our interests and the security of our state 
(Russian leadership mulls implications of NATO’s Chicago Summit, 2012) 
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Ruslands reaktion er interessant i forhold til min hypotese, da Rusland føler sin sikkerhed 

tydeligvis truet. I modsætning til forhandlinger om naturgas, er det NATO, der udfordrer den 

russiske sikkerhed og det er Rusland, der kræver en juridisk aftale, der beskytter landets 

sikkerhed. Rusland agerer modsat sin position i naturgassamarbejdet da det her udfordres og 

kræver enstemmighed og garantier fra NATO's side. I forhold til naturgassamarbejdet har 

Rusland og Gazprom kontrakter med de europæiske lande og deres nationale gasselskaber, 

men dette forhindrer ikke landet og virksomheden i at underlevere de aftalte mængder 

naturgas. 

En lignende situation i forhold til missilforsvaret er vanskelig at forestille sig. Hvis NATO giver 

efter og underskriver en aftale om ikke at anvende missilforsvaret mod Rusland, og 

efterfølgende skyder en russisk missil ned tæt på NATO's grænse, kan det ses som en offensiv 

handling og resultere i et angreb fra russisk side. Den russiske militære øverstbefalende, 

general Nikolai Makarov truede åbenlyst NATO med sådan et angreb (Waterfield, 2012). 

Derudover har Rusland med succes afprøvet en ny type interkontinental missil, der kan trænge 

igennem NATO's missilforsvar (Russia tests 'fifth generation' missile that can penetrate Nato 

defence system , 2012). Denne udvikling er med til at påvirke magtbalancen imellem Rusland og 

NATO, ifølge teoriretningen realisme, og skabe koldkrigslignende tilstande med våbenkapløb.  

Ved at udfordre det russiske sikkerhedskompleks globalt vil NATO tvivlsomt påvirke Ruslands 

regionale magtforhold. Rusland og NATO sigter begge efter et defensivt våbenkapløb, men 

regulær krig eller brug af atomvåben er utænkeligt, da det ikke er i nogens interesse. Regionalt 

er Rusland positivt stemt over for den pro–russiske præsident Yanukovych i Ukraine 

(Opposition protests President Yanukovych's pro-Russia shift , 2010). Georgien kan dog stadig 

blive et stridspunkt, og Rusland kritiserede den del af NATO topmødet, der omhandlede 

Georgien. NATO blev kritiseret for at ikke komme med løsninger for at stabilisere området og 

for at insistere at Rusland skal ændre holdning angående Sydossetien og Abkhasien (Russia 

Criticizes Georgia-Related Parts of NATO Chicago Summit Declaration, 2012).  

Den russiske præsidents Vladimir Putins første besøg efter sin indsættelse til Sydossetien og 

Abkhasien i maj 2012 peger på at området har stadigvæk prioritet (Putin’s bizarre choice: 
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Russian President’s first meetings with foreign leaders will be with the Presidents of Abkhazia 

and South Ossetia., 2012). Aserbajdsjan er dog uden for russisk kontrol i kraft af landets 

enorme naturgasresurser og ingen afhængighed af russisk naturgas. 

6.2  Delkonklusion 

Det russiske sikkerhedskompleks bliver udfordret af NATO's missilforsvar. I modsætningen til 

naturgassamarbejdet er der nu byttet om på magtforholdene. Ruslands sikkerhed bliver 

udfordret og landet kræver en juridisk bindende aftale, der forhindrer brug af missilforsvaret 

mod det. Dog ses der også ligheder i fraværet af den russiske præsident og premierminister fra 

NATO topmødet i Chicago i maj 2012 og G8 i maj 2012, da problemområder ikke gavner 

Rusland.  

Ved at eskalere naturgassamarbejdet risikerer Rusland og EU endnu en gaskonflikt. Ved at 

eskalere våbenkapløbet risikerer Rusland og NATO regulær krig. Derfor er forholdet imellem 

NATO og Rusland mere ekstremt, da konsekvenserne er større. Ved at se på Ruslands adfærd i 

dets samarbejde med NATO får man et mere aggressivt og ekstremt syn, der ikke vil gavne 

forhandlingerne på naturgasområdet, idet NATO's missilskjold udgør en større 

sikkerhedstrussel mod Rusland end en russisk afbrydelse af gasforsyningen udgør for EU.  

I takt med at NATO udfordrer det russiske sikkerhedskompleks globalt, vil Rusland udfordre 

Georgien regionalt. Dette vises ved Putins besøg i Sydossetien og Abkhasien i begyndelsen af 

sin præsidentperiode i maj 2012 og den russiske kritik af den del af NATO topmødet i Chicago i 

maj 2012 der omhandler Georgien. 

7.0  Sammenfatning 

I min analyse af naturgassamarbejdet imellem EU og Rusland ud fra teoriretningen realisme 

fandt jeg frem til at Rusland har overtaget i magtbalancen over for EU. EU fremstår splittet på 

grund af uenigheden om klimakravene, tysk dominans og atomenergi. EU’s fordel ligger i det 

faktum, at Rusland ikke er interesseret i at afbryde forbindelsen og dermed begynde en ny 

gaskonflikt, da det vil gå glip af store pengebeløb. I modsætning er Rusland sammentømret i 

deres naturgas - og udenrigspolitik: regeringen og Gazprom fungerer som en enhed, og der er 
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ingen tøven at se hos Putin og Medvedev når det handler om South Stream og Nabucco. 

Nabucco er ellers en vigtig brik for EU, som påvirker magtbalancen til dets side. Hvis ikke EU får 

gennemført Nabucco projektet og kan blive enige om klimakravene vil den være afhængigt af 

russisk naturgas. 

I min analyse af naturgassamarbejdet imellem EU og Rusland ud fra teoriretningen liberalisme 

fandt jeg frem til at Rusland er ikke synderligt interesseret i et tæt samarbejde med hverken EU 

eller Energy Charter Treaty. Rusland og Gazprom bruger en hver mulighed for at manipulere 

sine europæiske forbrugere med naturgas i form af politisk våben for at få sin vilje: bygge South 

Stream eller at kritisere EU’s Tredje Energipakke. Til gengæld vil Rusland være en del af 

naturgaskartellet GECF. Rusland vælger det mest fordelagtige overnationale samarbejde og 

fravælger det ufordelagtige.   

 

I min analyse af en mulig sikkerhedsliggørelse af Nabucco fandt jeg frem til at på den ikke var 

mulig at gennemføre. På trods af alle forudsætninger for at gennemføre en succesfuld 

sikkerhedsliggørelse af Nabucco, var modtagernes prioriteter rettet et andet sted hen. En 

succesfuld sikkerhedsliggørelse af klimakravene er blevet gennemført og har fået EU-

medlemslandenes opmærksomhed uanset om der opstår enighed om klimakravene eller ej. 

Udover Putins bestræbelser med South Stream og Tyrkiet, er Nabucco løbet ind i endnu en 

resursestærk konkurrent, TAGP. Nabucco blev derfor reduceret til en tredjedels længde og 

kapacitet og blev omdøbt til Nabucco - West.  

 

Ved at analysere Ruslands samarbejde med NATO med udgangspunkt i RSCT fandt jeg frem til 

at det russiske sikkerhedskompleks bliver udfordret af NATO's missilforsvar. I modsætningen til 

naturgassamarbejdet er der nu byttet om på magtforholdene. Ruslands sikkerhed bliver 

udfordret og landet kræver en juridisk bindende aftale, der forhindrer brug af missilforsvaret 

mod det. Dog ses der også ligheder i fraværet af den russiske præsident og premierminister fra 

NATO topmødet i Chicago i maj 2012 og G8 i maj 2012, da problemområder ikke gavner 

Rusland.  
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Ved at eskalere naturgassamarbejdet risikerer Rusland og EU endnu en gaskonflikt. Ved at 

eskalere våbenkapløbet risikerer Rusland og NATO regulær krig. Derfor er forholdet imellem 

NATO og Rusland mere ekstremt, da konsekvenserne er større. Ved at se på Ruslands adfærd i 

dets samarbejde med NATO får man et mere aggressivt og ekstremt syn, der ikke vil gavne 

forhandlingerne på naturgasområdet, idet NATO's missilskjold udgør en større 

sikkerhedstrussel mod Rusland end en russisk afbrydelse af gasforsyningen udgør for EU. I takt 

med at NATO udfordrer det russiske sikkerhedskompleks globalt, vil Rusland udfordre Georgien 

regionalt.  

8.0  Konklusion 

I dette speciale har jeg undersøgt de politiske årsager til den udenrigs- og energipolitik som 

Rusland fører over for EU, når det drejer sig om naturgas. Naturgassamarbejdet er præget af et 

uligevægtigt magtforhold, hvor Rusland sidder på resurserne og har et enstemmigt forhold 

imellem regeringen og Gazprom. Over for Rusland står et fragmenteret EU, som mangler energi 

og kan ikke blive enige om klimakravene. Rusland er en manipulerende leverandør af naturgas 

der vælger de mest fordelagtige overnationale organisationer. Det har ikke været muligt at 

rette nok fokus på Nabucco projektet fra EU’s side. Derfor blev projektet reduceret til en 

tredjedel kapacitet. Rusland står tilbage som hovedleverandør af naturgas til EU.   

Min hypotese gik på at sikkerhedspolitiske aspekter af energisamarbejdet imellem Rusland og 

EU er præget af et fjendebillede, der stammer fra koldkrigsperioden. Russisk naturgas er et 

politisk våben på niveau med truslen af anvendelsen af militær magt, er det nødvendigt fra EU-

landenes side at føre en enstemmig dialog med Rusland. Dette kan blive svært på grund af 

forskellen i afhængigheden af russisk naturgas hos de forskellige EU-lande. For at bedre kunne 

aflæse Ruslands intentioner skal man i stedet vende blikket mod dets samarbejde med NATO, 

hvor koldkrigsstemningen er meget mere tydelig. 

Min hypotese er delvis sand. Det er sandt, at forholdet imellem Rusland og EU bærer en 

koldkrigsstemning, og at russerne anvender naturgas som et politisk våben til at gennemføre 
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South Stream og kritisere Den Tredje Energipakke. Den enstemmige dialog med Rusland er 

ønsket, men Rusland selv ønsker ikke at deltage i ufordelagtige sammenslutninger. Man skal 

ikke vende blikket mod Ruslands forhold til NATO for at blive klogere Ruslands energipolitik, da 

diskussionen om missilforsvaret bærer en ekstrem karakter. Her er rollerne omvendt og det er 

russerne, der er usikre og kræver enstemmighed og juridiske aftaler. Resultatet af en 

uoverensstemmelse imellem Rusland og EU er lig en ny gaskonflikt, hvorimod en 

uoverensstemmelse imellem Rusland og NATO kan i værste fald resultere i regulær krig.  

9.0  Anbefalinger 

På baggrund af mine analyser har jeg udarbejdet følgende anbefalinger til EU-kommissæren 

med ansvar for energi, Günther Oettinger: 

• Gasledningen Nabucco- West skal konstrueres. Denne er med til at bryde den russiske 

dominans i leverancen af naturgas til EU.  

• Diskussionen imellem NATO og Rusland om missilforsvaret er et dårligt eksempel på 

russisk samarbejde med en overnational organisation. Der skal ikke ses på det 

samarbejde, da det bærer en ekstrem og potentiel farlig karakter.  

• Der skal opnås enighed om klimakravene, især under energibesparelser. Vigtigst er det 

at EU- landene reducerer deres energiforbrug og dermed bliver mindre afhængige af 

russisk naturgas.   

10.0 Perspektivering 

Bæredygtigheden, der er en del af EU’s Tredje Energipakke, bringer med sig den teknologiske 

udvikling på energiområdet. I 2012 har Rusland enorme resurser af naturgas til rådighed, imens 

EU er teknologisk længere fremme på området. Udviklingen vil medføre en effektivisering i 

udnyttelsen af russisk naturgas. På sigt kan det reducere værdien af den russiske naturgas.  

Et fælleseuropæisk marked for naturgas over for Rusland er utænkeligt, da det ikke er 

fordelagtigt for Rusland. I stedet for vil EU blive nødt til at forhandle med GECF i fremtiden. 

Dette er problematisk, da de førende eksportører af naturgas er enten medlemmer eller 
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observatører af organisationen. EU’s fortid med karteller varsler en modstridende, men 

nødvendig dialog med GECF. Aserbajdsjan kan fungere som alternativ leverandør af naturgas til 

EU, selv om dets naturgas kun vil spille en supplerende rolle.   

Ruslands forhold til NATO i forhold til missilforsvaret er problematisk. Et våbenkapløb er gået i 

gang, og begge parter ser ikke ud til at give sig. En juridisk bindende aftale fra NATO’s side vil 

ikke skade alliancens forhold til Rusland, da det i forvejen går ind for gennemskuelighed og 

åbenhed. Manglen på denne aftale signalerer dog NATO’s tanke om at et missilforsvar mod Iran 

og Nordkorea, der også beskytter mod russiske missiler, er fordelagtig. En videreudvikling af 

våbenkapløbet og fraværet af russiske topembedsmænd til fremtidige topmøder er ikke 

utænkeligt.  
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