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Sverige och EU:s beroende av Ryssland och Kina. 
 

När vår statsminister Magdalena Andersson höll sitt installationstal när hon valdes till Socialdemokratiska 
partiets ordförande sa han bland annat: 

”Vi ska bygga ut fiber och mobiltäckning och öppna nya gruvor. Vi ska se över tillståndsprocesser och 
vidareutbilda arbetskraft. ” 

Vår industriminister Karl-Petter Thorwaldsson har sagt:  ”vi älskar gruvor i Socialdemokraterna. Det är 
fantastiskt att vi kan bryta malm och mineral ur våra berg, göra nya produkter av dem och exportera till 
andra länder”. Sverige har idag 8(9) gruvor igång. 

I höstas höll jag ett föredrag där jag talade om gruvor i långbänk: 

Norra Kärr (utanför Gränna) 

Kalkbrytning på Gotland 

Utvidgning av Kirunagruvan (järn) 

Slutförvaret vid Forsmark (regeringen har nu sagt ja, efter att MP lämnat regeringen) 

Kallagruvan utanför Jokkmokk (järn) 

Ryssland är: 

38 gånger större än Sverige till ytan, 14 gånger fler människor bor där än i Sverige men har en BNP som 
endast är 2.7 gånger Sveriges. Sverige ger genom SIDA mångmiljonstöd till Ryssland inom framför allt 
miljö och demokrati och mänskliga rättigheter! (Källa SIDAs hemsida) 

2020 kom den senaste EU-rapporten om ”Critical Raw Materials Resilience”. Där listas 30 råmaterial (de 
flesta metaller) som är kritiska för EU. Det innebär oftast att huvuddelen av materialet måste köpas in från 
länder utanför EU.  

 Ryssland exporterar gas till EU vilket gjort delar av EU beroende av Ryssland. Något mer? Jo, en metall 
finns med i rapporten. 40 % av allt palladium i EU importeras från Ryssland. Det är allt. Klarar Sverige sig 
utan Ryssland nu när de angriper Ukraina? Ja! 

Kina har blivit aggressivare gentemot Taiwan. Vad skulle hända om de gör allvar om sitt hot? Klarar vi oss 
utan importen från Kina?  Nej! 

9 material som bedöms som kritiska för EU importeras från Kina. Siffrorna inom parentes anger andel av 
världsproduktionen. 

Baryt (38), vismut (49), magnesium (93), grafit (47), scandium (66), titan (45), wolfram (69), vanadin (39) 
och sällsynta jordartsmetaller, RE, (98). 

Vindkraftverk har permanentmagneter som innehåll mycket neodym och/eller dysprosium. Båda tillhör 
gruppen sällsynta jordartsmetaller. Norra kärr utanför Gränna har Europas största fyndighet av RE. Borde vi 
inte snabbat öppna gruvan som ett led i vår/EUs beredskap? 

 

 

 

 



 

 

 


