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Internationella relationer
 Statsskick och politik ←  Ryska federationen

När Sovjetunionen upplöstes 1991 övertog Ryska federationen flera av de internationella
uppdrag och poster som tidigare representerats av Sovjetunionen, däribland
Sovjetunionens permanenta plats i FN:s säkerhetsråd.

Ryska federationen är ett av för närvarande elva postsovjetiska stater i OSS, Oberoende
staters samvälde (2018). Det regionala förbundet bildades efter att Sovjetunionen
upplöstes och fokuserar främst på ekonomi och försvarsfrågor.

Ryska federationen är sedan 1996 en av Europarådets 47 medlemsstater. Ryska
federationen är en av de 57 stater som deltar i den internationella
säkerhetsorganisationen OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).
Sedan 1998 är Ryska federationen medlem i APEC, ett internationellt organ för att främja
handel mellan medlemsländerna i stillahavsområdet.

Ryska federationen deltar i Östersjöstaternas råd, ett mellanstatligt samarbetsråd för
främst länder kring Östersjön.

Ryska federationen var tidigare ett av de åtta länderna i G8, som var en informell grupp
som bestod av världens största industrialiserade ekonomier. Efter att Ryska federationen
olagligt annekterade Krimhalvön i Ukraina 2014, uteslöts landet och gruppen övergick i
G7.

Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) trädde i kraft 2015. De fem medlemsstaterna
Ryska federationen, Vitryssland, Armenien, Kazakstan och Kirgizistan vill underlätta för
fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft mellan medlemsstaterna, ett
samarbete som påminner om EU:s arbete för en friare inre marknad. Diskussioner pågår
med andra postsovjetiska stater om medlemskap. Både EU och USA har uttryckt
farhågor om att EAEU kan verka som ett sätt att återskapa Sovjetunionen.

Ryska federationen är inte medlem i NATO. Vladimir Putin är negativ till NATO:s
närmare kontakter med länder i Ryska federationens närområde (jämför Ryska
federationen: Försvar).

Medverkande

Mi Lennhag
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