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Sergej Lavrov

Lavrov, Sergej, född 1950, rysk politiker och diplomat, FN-ambassadör

1994–2004, utrikesminister sedan 2004. 

Sergej Lavrov föddes i Moskva med föräldrar från Armenien och Georgien. Efter studier
i internationella relationer och språk tjänstgjorde Lavrov på Sovjetunionens ambassad i
Sri Lanka och på 1980-talet vid Sovjetunionens FN-kontor i New York.

I slutet av president Vladimir Putins första mandatperiod 2004 utsågs Lavrov till
utrikesminister, en post han haft sedan dess.

Sergej Lavrov vid en presskonferens i Bryssel 11 juli 2017.

Lavrov deltog 2012 i en rysk delegation till Syrien i syfte att fortsätta stödja den syriska
regimen och president Bashar al-Asad, som Ryska federationen fortfarande har nära
band till.

Efter att de regimkritiska så kallade Majdanprotesterna 2013 startade i Ukraina har
Lavrov uttalat sig kritiskt och i hårda ordalag mot Ukraina (jämför Euromajdan). Lavrov
betraktar händelserna i Ukraina som en statskupp. Den olagliga ryska annekteringen av
Krimhalvön i Ukraina har kritiserats internationellt. Lavrov anser att det hållits en
demokratisk folkomröstning om Krims framtid, medan bland andra alla EU-länderna
betraktar den som illegitim. Lavrov anser att Krims befolkning har önskat sig
självständighet och frivilligt anslutit till Ryska federationen. Då det 2018 uppdagades att
den ukrainska säkerhetstjänsten iscensatt ett mord på den i Ukraina bosatte ryske
journalisten Arkadij Babtjenko (född 1977) beskrev Lavrov operationen som en antirysk
kampanj. Relationen mellan de två länderna är fortsatt ansträngd.

2016 deklarerade Lavrov att Ryska federationen aldrig kommer att attackera ett NATO-
land, men sade samtidigt att ett en framtida östutvidgning av NATO är ett av de största
hoten mot den ryska säkerheten. 

Lavrov betraktas i regel som diplomat och hård förhandlare snarare än som politiker
eller som en del av Putins innersta krets.  

ALEXANDROS MICHAILIDIS/SHUTTERSTOCK
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Medverkande

Mi Lennhag

Källangivelse

Nationalencyklopedin, Sergej Lavrov.
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