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Aret 1999: O55EsStøttegruppe til Tsjetsienia, - og Vladimir Putin
elv om utnevnelsenvar overraskende,
var Kreml såvel som for Putinsegetvedkommende.
I Støttegruppensaktivitetsrapportfor tidsromVladimir Vladimirovitsj Putin på ingen
måteet ubeskrevet
blad. Mensforgjengeren met 16.-30.april 1999bleinntrykkenefra møtetmed
Stepasjin
tidligerehaddeværtjustisminister Putin gjengittsom følger:
by his staff
On April2T theAHoG' accompanied
og innenriksminister- med ansvarfor popaid a visit to the Chairmanof the RF Security
litietaten- kom Putin fra sikkerhetspolitietFSB(og
detsforgiengerKGB).
Counciland Director of the Bureauof National
Undertegnede
Security(FSB),ML Vladimir Putin. Themeeting
haddepå dennetiden permisjon
fra Utenriksdepartementet(UD) for oppdrag for
took place at the FSBheadquartersin Moscow.
Organisasjonen
Mr. Putin alsoemphasized
for Sikkerhetog Samarbeidi EuRussia's
willingnessto
ropa (OSSE),hvor jeg tjenestegjorde
continuethe negotiatingprocesswith Chechnya
som lederfor
OSSEsStøttegruppe
basedonprinciplesof mutualdenunciation
til Tsjetsjenia.
of ar.Selvom Støttegruppenprimært var stasjonerti Groznyj,innebar
andfurtherengagement
medconfrontøtion
in conoppdragetogsåutstraktkontaktog dialogmed russtructivecooperation.Both sidesshouldprepare
siskesentralmyndigheter
personalsecurity,safetrapå høyt nivå i Moskva.Det
conditionsguaranteeing
var derfor en sakav relativtrutinemessigkarakterda
vel,economic
and socialdevelopment
and lastbut
jeg i sluttenav mars1999bad om et møtemed FSBnot leastthesecurement
of thenationalinterests
of
direktør Putin, med formål å uwekslesynspunkter
the RussianFederationand basicrightsof peoples
på utviklingeni Tsjetsjenia
of all nationalities.Nowadays- Mr. Putin saidog mer spesielt,
innhente
FSBssynpå hvordanStøttegruppenkunne bidra i så
the securitysituationis completelyout of control,
måte. Det drøyetimidlertid med svar,og vårt møte
havemanagedto isolateMaskPoliticalopponents
fant først sted27.april. I mellomtidenhaddePutin
hadov, by surounding Groznywith a threefold
filtt et nytt verv: I tillegg til stillingensom direktør
ring of oppositionmilitary basesundercontrolof
for FSB,var han nå ogsåblitt utnevnt til sekretærfor
theso-called"fieldcomm*flders".Thefield comRusslandsNasjonaleSikkerhetsråd,og kombinerte
mandersølsostartedproductionof largeamounts
dermedto av landetsmestsentralemaktposisjoner
of syntheticnarcoticswhicharefloodingAmerican
- dette ikke minst med hensyntil russiskpolitikk
and otherWesterncountriesmarkets.Of courseoverforutbryterstatenTsjetsjenia.
he added- Russiawill overcome
thepresentcrisis
Møtet med Putin fant stedpå hanskontor i det
and bringthesituationin Chechnya
undercontrol
gamleKGB-hovedkvarteret
with thehelpand in caoperation
ved Ljubjanka-plassen
with otherNorth
en bygningsom jeg haddebesøktnoen år tidligere,
Cøucasus
regions. Facedby Chechens
aggressive
om enn i andre ærender.Førsteinntrykketav FSBbrutality,federaland regionalauthoritieswill condirektørenvar en velkledt,slank og øyensynligvelsolidatetheir ffirts to normalizethe situationin
trent personmed spenstiggange,littundermiddels
theregion.
høydeog med et fast,men rasktog forretningsmessig
Mr. Putin alsoemphasized
OSCE'simportantrole
håndtrykk. Mensjeg selvvar ledsagetav min nestleand prestige.He warmly welcomedthe AG'sconder,en tsjekkiskoberstløytnantved navn PavelPodstructiveeffortstofulfill itsmandateby developing
horny, stilte Putin for anledningenalene- og lot til
its activitiesin Chechnyadespitedfficulties ønd
å værehøystkomfortabelmed det. Samtalen,som
rislcsinvolved.He warnedthat thepresentsituaforegikkpå russiskog som varteen timestid, brakte
remainstoodangerous
tion in Chechnya
to riskthe
ingen banebrytenderesultater. Den gav imidlertid
life of theexpatriatemembersof theAG by tavelet interessantinnblikk i den rådendetenkemåte- i
ling to Grozny.
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GeopolitilcøenAlekanilr Duginbetegnes
oftesomhjernenbakPutinsanneksjonæ Krim,

Å tro at man kan "lese" en personved å tolke "Den Annen Tsjetsjenske Krig"
vedkommendessåkalte"kroppsspråk"vil som regel Et forvarselom dentilspissede
situasjonensomskulle
galt
bære
av sted. Det kan likevel væreinteressant komme,inntraff i midten av augustda velutrustede
å observereog gjøresegenkeltebetraktningerom- og velorganisertetsjetsjenske
geriljagruppergikk til
kring en personsværemåteog fremtreden.Etterå ha væpnedeangreppå flere landsbyeri den nordkautilbrakt til sammensyvår av mitt liv i offisieltærendi kasiskenaborepublikkenDagestan,hvor de i ukevis
Russlandog den fordumsSovjetunionen
har under- engasjerte
storerussiskestyrkeri omfattendekamptegnedemøtt et utall russiskemyndighetspersoner, handlinger.Denneuwiklingenble utnyttet av de føog hatt anledningtil på nært hold å iakttaet mang- deralemyndighetenetil å skapeen stemningsbølge
i
fold avkarakteristiske
joviværemåter- det væreseg
favørav russiskmilitær aksjonfor å "gienopprettelov
ale,temperamentsfulle,
hånlige,brautende,truende, og orden"i regionen.Få dagersenerevar den såkalte
innsmigrende,flåsete,intense, påtatt elskverdige, "annentsjetsjenske
krig" et faktum,i form av en storuoppmerksomme,
bombastiske,
sjarmerende,
nedla- stiletoperasjonfor å Wingeutbryterrepublikken
i kne.
tende,spøkefulleeller gretne.
Angrepenebleinnledetden3.september
medmassive
Ingenav dissebeskrivelsene
kunne passepå Pu- bombetoktfra luften, noe som fortsattedagliggjentin. Dettevar en personsom utelukkendegavinn- nom de påfølgende
fire ukene.Fraden 1.oktoberble
trykk av å værefokusertpå sak,et inntryR sombare offensivenutvidettil ogsåå omfattebakkestyrker.
ble understreketved et lett flakkendeblikk og hans
Samtidig,dvs. i tidsrommet4.-16. septembet
enkle,direkteog noe stakkatomåteå snakkepå.
inntraff en serie terror-bombeattentaterhvor flere
Ytterligeremøtermellom Støttegruppenog FSBs boligblokker(i Moskva,samti byeneVolgodonskog
ledelsefant ikke sted,og utviklingen etter at Putin Bujnaksk)ble sprengti luften, med det resultatat til
tiltrådtesom statsminister
i augustseneresammeår sammen293 menneskermistetlivet og 651 kom til
skulleetterhvert.føretil at OSSEsforhold til de rus- skade.I Moskvaskommentatormiljøvar spørsmålet
siskesentralmyndighetene
ble gradvismer anstrengt. om hvemsom stod bak bombeattentatene
gjenstand
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for omfattende"*pekulasjonår.Flere senftalt plas- stort en kunne gjørei såmåte- bortsettfra å bringe
sertepersoner- uavhengigav hverandre- uttalte i situasjonentil omverdenenskunnskapved å videsamtalermedundertegnede
at "Hvis du vil vite hvem reformidle de tsjetsjenskehenvendelsene
til OSSEs
som står bak disseugjerningene,må du ikke søke formannskap(somden gangvar norskUD) samttil
svareti tjetsjenia, men her i Moskva".I dettelå det OSSEssekretariati Wien.' Det er ikke for sterktsagt
en forsiktig men klar antydning om at attentatene at dettevaktebetydeligmishagi Kreml. Den 24.sepvar provokasjoner,utvirket av kretsersom stod de temberble undertegnede
således
kalt inn påteppettil
sentralemaktorganernæt De russiskemyndigheter det russiskeutenriksministerium(vanligvisomtalt
la imidlertid straksskyldenpå tsjetsjenske
terroris- som MID - for "MinisterstvoInostrannykhDel"),
ter,noe somytterligereskjerpetden anti-tsjetsjenske hvor viseutenriksministerVladimir Tsjizjovi krasse
stemningsbølgen
i russiskopinion.
ordelag erklærte at mine aktiviteter gikk ut over
Dennesåkalte"annentsjetsjenske
krig" adskilte Støttegruppens
mandatog at russerneskulleha seg
segpå vesentligepunkter fra den forrige"førstetsjet- frabedtat jeg drevmeddennetyperapporwirksomsjenskekrigen'i dvs. det felttoget som ble innledet het (som førte til at omverdenen
ble oppmerksom
vedjuletider 1994og somhaddeendtmed"Khasav- på de russiskemenneskerettighetsbrudd
m.v.).. For
Yurt-avtalen"om våpenstillstand
31. august 1996. godt mål ble sammebudskapsammedag fremført
Den ganghadde de føderalerussiskestyrkenelidd overfor norsk UD av den russiskechargdd'affairesi
flere ydmykendenederlag,noe som var blitt bredt Oslo,samtav den russiskeOSSE-ambassadør
i Wien
formidlet til omverdenenså vel som overfor et rus- overfor sin norskekollegaKai Eide. Sistnevntefant
sisk publikum gjennom den aktive tilstedeværelsen dettesåvidt foruroligendeat han fant å måttesenav russiskeog internasjonaleuavhengigenyhets- de en bekymringsmeldinghjem til UD. Kritikken
media og observatøreL'Humanitære og frivillige av Støttegruppen(herunderav undertegnede,
ved
organisasjoners
virksomhet - herunder ikke minst navnsnevnelse)ble ogsåfulgt opp av russiskpresse,
de russiske
"soldatmødrekomitCer"
- bidro ogsåtil å i formuleringersom åpenbartvar inspirert av kilder
skapeen innenlandskopinionmot krigføringen.
somstodMID nær.
I krigensom tok til i september1999haddede
OSSEs
Støttegruppe
til Tsjetsjenia
oppholdtsegi
russiskeføderalemyndigheterderimot full regi over Russlandpå denrussiskeregjeringsnåde.Det var såbegivenhetene
og sørgetfor å ha opinionenpå sin ledestemmeligbegrensethva den kunne utrette om
side. Uavhengigerussiskeeller internasjonaleny- den ikke skullerisikereå bli uwist, og for underteghetsmediavar ikke lengertilstedei Tsjetsjenia,
og det nedesvedkommendegikk oppdragetsvarighetmot
ble lagt et tett lokk på nyhetsformidlingen.I Tsjetsje- slutten(utløpmediojanuar2000).
nia fantesdet heller ikke lengernoen internasjonale
Militært sett skulle den annen tsjetsjenskekrig
humanitæreorganisasjonereller observatørersom bli en langtrukken affæreog ingen ubetinget sukeventueltkunne rapporteretil omverdenenom hva sess. Avgjørendefor Vladimir Putins videre karrisomforegikk.nDet enesteunntaketi såmåtevar OS- ere var imidlertid at han vant inforrnasjonsogproSEsStøttegruppe,
somfortsatthaddeen rudimentær pagandakriger- både utad overfor omverdenenog
tilstedeværelse
i Tsjetsjeniasamtet kontor i Moskva. innad overforden hjemligeopinion. Godt hjulpet
Følgeligålt det i undertegnedeslodd å motta en av tsjetsjenernes
egnefeilgrep- feilgrep som blant
strøm av henvendelser
fra presidentMaskhadovog annet medførteat det knapt ble mulig for utenforandrerepresentanter
for de tsjetsjenske
myndigheter, ståendeå skjelnemellom bonafide separatister
og
samt fra tsjetsjenske
og andrehumanitæreog frivil- jihad-inspirerteterrorister- lyktesdet Putin å skaffe
lige organisasjonerog enkeltpersoner,
med til dels segdefinisjonsmakten:Makten til å bestemmehva
fortvilte rapporterom terror og overgrepmot sivil- Tsjetsjenia-konflikten
handlet om, makten til å debefolkningenog bønn om hjelp fra det internasjo- finere hva som var sant og hva som var usant,hva
nale samfunn. Fra Støttegruppens
sidevar det ikke som var riktig og hva som var galt. Da Boris |elt-
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På sporet av et handlingsmønster
Hva har alt dette med Krim og Ukraina anno 2014 å

$øre?
Mye har vært sagtog skrevetom Putinsmotiver,
argumentasjon(form såvel som innbeveggrunner,
hold) og ikke minst hanshandlingsmønster
- ffiodus
operandi- i forbindelsemed anneksjonenav Krim
og destabiliseringspolitikken
vis-å-visUkraina. En
av de besteanalysenestod å lesei AndersÅslunds
kronikk "Putin følger nazisteneslærebok"i Aftenposten24. mars2014. Den anerkjentesvenske
forskerenog Russlands-kjenneren
listether opp hele12
punkter hvor Putin brukte de sammeargumentene
I khssiskstøtwitnskapeligbegrepsbruket'geopolitikk'betegnelsen
for å annektereKrim som Hitler-Tysklandi 1938på enkvøsi-vitenslcapeligiileologi
sombleuwiHetpå dunenav
39 brukte for å annekterenabolandene.Det er ikke
1800+ølletog tiillig 19004aAmeddetformål å.legitinereteffitorialeu*iilelser på andrestatersbel<ostning,
vanskeligå si segenig med Åslund i at Putins tale i
Kreml 18.marsgaven uhyggeligfølelseav ddjå-vu.
I sin artikkel"Putinspolitikk i'det næreutland"'
(NMT 212014)advarerriktignok Øistein Espenes
mot dennetypen historiskeanalogier. En gammel
strategiskdyd er å forsøkeå setteseginn i motstanderenstenkemåteog motiv, og da - fremholderEspenes- "er det mer fruktbart å forsøkeå forståPutin
på russiskepremisser,enn på tyskenazistiskeanno
1938': Til dettebør det imidlertidbemerkes
at også
angjeldendepremisserhar adskilligmer til fellesenn
hva man kanskjeskullelike å tro. I tilleggtil de mer
åpenbareanalogier som Åslund peker på, gjelder
dette det felles underliggendegeopolitisketankegods (se egetavsnitt i det etterfølgende)samt,ikke
minst, den systematiske
fremdyrkelsenav følelsenav
nasjonalforurettethet(jfr. nazistenes
"Dolkestøt"-legende)i denrussiske
befolkningenog appellentil de
revansjistiske
strømningene
somdettegir næringtil.
Men følelsenav d6jå-vu strekkersegikke bare
til Åslunds12punkterog analogienmed Nazi-Tyskland. Vi kan ogsåse klare likhetspunktermellom
Man tyr ofætilhistorisleeanalogierfor åbeskrivetår egentid. Men
Putin og hansmodus operandifør og nå - i 1999
lwillcckraybørvi stile rtl slikcparalleller?
og i 2AI4. Og mer spesieltkan vi se likheten med
sin ved årsskiftet1999-2000
brått annonserteat han hvordan han den gang som nå lyktes i å vinne ingikk av som president,stod statsministerPutin klar formasjons-ogpropagandakrigen
samt å vinne - og
til å overta,og han skullesidenden gangkomme til beholde- definisjonsmakten.
Oppskriftenden gang
å dominererussiskpolitikk - med tiden med stadig var å mobilisereden hjemligeopinion, marginalisere
sterkerepregav å væreRusslands
enehersker.
eventuellekritiskerøster,sørgefor at de hjemligenyhetsmedialydig fulgte signalenefra Kreml, og ikke
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minst - sørgefor å utestengeuavhengigeog vestlige
nyhetsmedia,samt internasjonaleobservatørerog
organisasjoner.
I 1999kunne Putin styreinformasjonsflytenslik
at den smule sympati som verdenssamfunnet
tidligere måtte ha hatt for tsjetsjenerneog deressak,
stort sett fordunstet. Og da islamistisketerrorister
1I. september
2001slo til mot tvillingtårnenei New
York,kunne Putin med stor overbevisningskraft
fortelle sin amerikanskekollega GeorgeW. Bush om
hvilken rettferdig strid Russlandhele tiden hadde
ført mot deresfellesfiendei.b

Georgia august 2OO8

Georgiasegenskyld. En hel katalogavbetraktninger
til støttefor denneoppfatningenble iherdigsolgtinn
til omverdenenskommentariat,som villig gjentok
At Georgiavar aggressoren;
at Russbesvergelsene:
land hadderett og plikt til å beskyttebefolkningeni
mot georgiskeovergrep;at
Abkhaziaog Syd-Ossetia
GeorgiaspresidentSaakasjvilivar en uansvarligog
vørdsløsfir som hadde opptrådt utillatelig provoog britenehaddekrenket
serende;at amerikanerne
legitimegeopolitiskeinteresserved å stille
Russlands
at
i utsikt Georgiakunne bli medlemav NATO;osv.
Etter at det nå er gått seksår, har det mesteav dette
sunketinn og blitt den toneangivende
og aksepterte
ogsåi Vesten- Norgeinnbevirkelighetsforståelsen
fattet.

Da Russlandi august2008gikk til angrepskrigmot
Georgia,var oppskriftenden samme: Sørgefor en
ensrettet nyhetsdekning,nekte internasjonaleob- Krim februar/april 2Ot.4
servatørerog organisasjoner
(FN, OSSE)tilgang til I20I4 servi atteren gangmønsteretgjentaseg.
operasjonsområdene.
Siden 1993haddeFN således Førstfor Krims vedkommende:I tilleggtil operasjohatt et sendelag("United NationsMission to Geor- nenepå bakken(infiltrasjon,mobiliseringav femtegia'l fork. UNOMIG) med stedlige
kolonnistet destabilisering,deretter
observatøreri Tbilisi og Sukhumi
regulæremilitære aksjoner av inmed mandatfor blant annetå overvaderendeenheterså vel som med
våkevåpenstillstandsavtalen
mellom
utgangspunkti stedligebaser osv.)
Georgiassentralregjering
og separaomfattetvirkemidlenestyringog matistmyndighetene
i Abkhazia.Likelenipulering av informasjonsflytenog
deshaddeOSSE("OSCEMissionto
utestenging
av internasjonale
organiGeorgia")siden 1992hatt et omfatsasjonerog observatører.,Samtidig
tendenærværi landetfor blant annetå fremmefor- ble det ført en målrettetpropagandakrigmed sikte
handlingeneom en løsningav den georgisk-ossetiskepå å få omverdenentil å forståat Krim "egentlig"var
konflikten,fra1993medmandatutvidettil ogsåå yte en naturligdel av Russlandog at anneksjonen
således
støttetil den FN-lededefredsprosessen
med hensyn baremåttebetraktessom en gjenopprettingav tingetil Abkhazia.I kjølvannetav invasjoneni 2008sørget nes naturligetilstand, - en normaliseringtilbake til
Russlandfor at FNs og OSSEsmandatikke ble for- det som var den opprinneligeog historiskrettferdige
nyet * med andreord at disseupartiskesendelagene ordning.
ble sparketut av regionen.
I lys av de tidligere erfaringerer det påfallende
Samtidiggikk den russiskestrategiut på å mo- hvor overraskendeanneksjonenav Krim kom på
nopolisereproduksjonog formidling av informasjon vestligeobservatører.Selven kapasitetsom forske(inkl. desinformasjon)
om hva som haddeforegått, ren Tor Bukkvoll ved Forsvaretsforskningsinstitutt
og såledesvinne propagandakrigen
og beholdegre- (FFI) - av mangeansettsom NorgesfremsteUkraipet om definisjonsmakten.Sliklyktesdet Putin langt na-kjenner- mentesåsentsomi sluttenav februari
på vei å vinne akseptfor mytenom at detvar Georgia år at det ikke var særligstoremuligheterfor at Krimsom haddestartetkrigshandlingene,
samt å overbe- hahøyaskullerive segløs fra Ukraina.roMindre enn
visevestligelandsmyndigheter,nyhetsmediaog po- fire uker senerevar ikke løsrivelsenbare et faktum,
litiske kommentatorerom at krigen "egentlig"var halvøyavar endogblitt formelt annektertav Russ-
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land. Men i storpolitikkengjelderofte somdet heter
i TV-serien"X-files": - "Du tror det ikke før du ser
det!"
Selvom Putin forsøkteå gi anneksjonen
et skinn
folav legitimitet ved avholdelsenav en farsemessig
keavstemning,
kan han neppeha trodd at innlemmelsenav Krim ville forløpe helt uten protesterfra
vestlighold. Hvilketselvsagt
ogsåskjedde- protester
pliktskyldigstledsagetav forsiktigetrusler om sanksjoner,hvor hovedargumentet
fra vestligsidevar at
Russlands
opptredenvar et bruddpå folkeretten.Pi
detteenepunktethar fordbmmelsen
værttilnærmet
unison- ogsåi vestligeinkl. norskenyhetskommentarer: - Javisst,den russiskehandlemåtener klart
nok folkerettsstridig.
Men på den annenside...? Samtidigmed fordømmelsenhar det gjerneblitt gitt uttrykk for balanserende
betraktningerog synspunkter,
til dels i
spørsmåls
form: Er det ikke såat majoriteten(over
o/o)
58
av befolkningenpå Krim er
russere?',Er det ikke riktig at også
dissebør ha nasjonalselvbestemmelsesrett?
Og er detikkesåat Krim
heltsiden1774varen delavdetrussiskeimperium,og barehar værten
del av Ukrainasiden1954- og dette
kun fordi Nikita Khrusjtsjovvar full
eller fikk et anfall av gavmildhet?,,
Og hvabetyr egentligabstraktfolkerett, sett opp mot stormaktenskonkrete og legitime
geopolitiske interesser? Og hvis alternativet var å
sette verdensfredeni fare, var det ikke da like greit at
det gikk som det gikk?
Det er påfallende hvordan slike selektivegeografiske og historiske "fakta" (les kortslutninger) har
gått rett hjem i det norskekommentariat. Jo da, hvis
alternativet er å sette verdensfreden overstyr, er det
kan hende greiereå la folk som Putin ta segtil rette
overfor svakere naboland. Og da behøver vi ikke
engangvære så ufine å minne om Neville Chamberlains triumferende erklæring etter Mtinchen-forliket
i 1938 om at "This means peacein our time". Men
behøvervi samtidig la Putin vinne kampen om vår
virkelighetsforståelse
- fl efini sjonsmakten?

Geopolitikk et problematisk begrep
I så måte er uttrykket "legitimegeopolitiskeinteresser"problematisk.Blant de mer innsiktsfullenorske
kommentatorerfinnervi NUPI-forutenrikspolitiske
skerenSverreLodgaard,somi en artikkeliAftenposten
betrakt27. marsgavtil besteenkeltetankevekkende
ninger omkring begrepetgeopolitikkog Putinshandlemåtemed hensyntil Krim. (Det må her innskytes
at blant det politiskekommentariatfor øvrig brukes
som
geopolitikkoggeopolitisk
slaptog gjennomgående
nærmestverdinøytralebegreper- ffllord som mulianalysermed
gensskalforlenederesutenrikspolitiske
et skinnav innsikts-og meningsfrlde).Lodgaardviser imidlertid i sin artikkel at han har orden på begrepene,idet han fortjenstfulltnok påpekteat "Geopolitikkener stats-og maktorientertog gjennomsyret
av nullsum-tenkning"samtat "Geopolitikkenkjenner
ikke folkeretten'1
"
I klassiskstatsvitenskapelig
begrepsbruker geopolitikkbetegnelideosen på en kvasi-vitenskapelig
på
slutten
av
logi som ble utviklet
1800-tallet
og tidlig 1900-tallmed
det formål å legitimereterritoriale
utvidelserpå andre statersbekostning, nettopput ifra nullsum-tenkning og ut ifra den tankegangat
berømakt = rett. Geopolitikkens
ringspunkter med den nazistiskeideologi var selvsagtåpenbare,og i sin utenrikspolitikk baserteHitler
segpå geopolitisk tenkning, argumentasjonog retorikk ("Lebensraum","Heim ins Reich"). Som Anders
Åslund påpekte i sin forannevnte kronikk, var Putins
handlemåteved anneksjonenav Krim en blåkopi av
Hitlers aksjoner i 1938-39,og hans argumentasjon
for anneksjonenet presist ekko av Hitlers geopolitiske retorikk. Likevel valgte Lodgaard i sin artikkel å
hevdeat "Annekteringen av Krim har ingenting med
Hitler å gjøre". NUPl-forskeren hevdetvidere at selv
om Putins tale 18.mars hadde"flere utfordrende nasjonalistiskeog revisjonistiskeelementer",finnes det
andre måter å forstå annekteringentil en leder som i
likhet med Hitler har samlet mye makt i sine hender,
nemlig: "Nasjonale, geopolitiske interesserforklarer
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til Kiev,RolandSmith,fremambassadør
,mer'1Ja,slik kan man gjerneforstå det - isærhvis (1999-2002)
juni i år.
man et øyeblikkglemmerhva man nettopp har er- førteien artikkeli tidsskriftetTheEconomrsri
kjent at "geopolitiskeinteresser"faktiskbetyr,og lar Med henvisningtil den påfallendetendenssom vestaktørerav Putinskaliber få ta hånd om definisjons- lige - og spesieltbritiske- politiskeobservatørerog
kommentatorerhar til å betrakteforholdetRusslandmakten.
briller,konstatererSmithat opp
Forfatterenav disselinjer vil ikke underslåat Ukrainamedrussiske
det kan finnes nyanseri forståelsenog bruken av gjennomårenehar langtflerebritiskediplomatertjeer detAlek- nestegiorti Moskvaenni Kiev. Oghanpåpekervidere
geopolitikk-begrepet.
I dagensRussland
som"hjernen" at "a greatdealof reportingon eventsin Ukraineisdone
sandrDugin - mannensombetegnes
in Moscow,manyof
bak Putinsanneksjonav Krim - som er den fremste bypresqntorformercorrespondents
but no Ukrainian. Theresultfor
formidler av geopolitisktankegods.Neo-fascisten whomipeak Russian
to viewUkraineashøvingfevtter
Dugins vidløftige visjoner representererpå ingen sornecanbea tendency
måte noen eventuelt"godartet"variant av geopoli- rightsthancountriesthat havea longerhistoryof independence".
Smithskonklusjoner derfor at"Diplomats
tikk-begrepet.
',
Uansettbør man med rette kunne stille spørs- ønd journalistswho havespentlongperiodsin Moscow
own viewof
too readyto accePtRussia's
interesser" aresometimes
"geopolitiske
måletom et statsangivelige
to speak
and
claim
its
implied
its "legitimateinterests"
kanbetraktessom"legitime".
anstendigvis
Denne
is Russian".'s
for all thosewhosenøtivelønguage
fra
tendensener et fenom€nsom ogsåundertegnede,
Spillet om Ukraina
umiddelHva angårRusslands
angivelige"legitimeinteres- egneerfaringeri Sovjetunionen/Russland,
grenser,
ser"utenforlandets
kan det væregrunn til å bart kan kjenneigjen. Vi selv* vestligediplomater,
tidligere observatørerog kommentatorer- bør nøkternt ermerkesegdesynspunkter
somStorbritannias

blebedtomå ta stillingtil undet
Propøganilatrengerikkcå rere spesieltsofisrtkert
for åfå effekt.Det vørikkptvil omhva Krimsinnbyggere
16,mars2014,
folkeavsæmningen
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kjenneenvissdelaktigheti å ha latt spilletshegemoni- å fellenoenbastantespådommerom hvordandette
makt ogsåtilegnesegdefinisjonsmakten.
maktspillet- på kortereellerlengresikt - vil forløpe.
Spillet om Ukraina - det være seg de østlige Det er imidlertid grunn til å merkeseghvordanden
provinseneeller landet som helhet - er ikke kom- russiskeutenriksministerenSergejLavrovhar valgtå
met til veis ende. Gjennomaktiv støtte(med mi- sammenligne
Ukrainamed Syd-Ossetia,re
hvor ruslitært personellog materiell,i tillegg til intens og siskestyrker gikk inn i 2008 og som Russlanddervedvarendepropagandakrig)har Russlandsatt de etter sørgetfor å løsrive fra Georgia. Og det kan
militante pro-russiskeseparatistene
i Øst-Ukrainai fremfor alt kort konstateresat Putins handlemåte,
standtil å etablereden illegitime "Folkerepublikken argumentasjonog retorikk hittil bærerbud om en
Donetsk",og sidenmarsi år har Russlandi realite- strategisomfølgeret kjent mønster,hvor det- paralten ført en utmattelseskrig("war of attrition") med lelt med de militæredisposisjoner
på bakken- føres
delviskarakterav "war byproxy". Samtidighar rus- en informasjons-og propagandakrig
med siktemål
serneogsåført en tildels tvetydigretorikk med hen- å bibringe omverdenensåvel som sitt eget,allerede
syn til sine videre hensikter. Vestligeobservatører indoktrinertehjemmepublikum,en selektivvirkelig* somigjenkanlegitimereutenrikspohar gjennomgående
tolket dette som uttrykk for en hetsforståelse
strategihvor det overordnedemål ikke er anneksjon litisk selvtekti tråd med geopolitisktenkemåte.,o
av Øst-Ukraina,men å pressedet nye,folkevalgterePutinsuttalelseom at Sovjetunionens
sammengimet i Kiev til å gi etter for tre hovedkrav;hhv. (l)
brudd var det 20.århundresstørstegeopolitiske
kaFøderalisering
av Ukraina;(2) Innføringav russisk tastrofe,er vel kjent.,' Uttalelsenmå først og fremst
som offisieltspråk;og (3) Garantierfor at Ukraina forståssom et uttrykk for et geopolitisktenkesettog
ikke søkerNATO-medlemskap.''Om dissekravene et imperialt verdisyn,snarereenn som uttrykk for
ikke innebærerregelretteterritorialeavståelser,
vil en en sneversovjet-nostalgi.
Samtidiggir det grunn til
eventuellakseptikke destomindre bety at Ukraina refleksjonat Putins uttalte appell til revansjistiske
formelt og reelt reduseres
til lydrikestatus.
strømningergjør d,agens
Russlandtil en mer uberegI skrivendestund (ultimo august2014)har det nelig og endafarligereaktør på den internasjonale
avtegnetseget situasjonsbildehvor <Vesten>(dvs. arenaenn hvaSovjetunionenvar i Den kaldekrigens
EU, anført av Frankrikeog særligTyskland)har en- og "terrorbalansens"
dager.
gasjertsegi samtalerpå høyt nivå med Russlandog
Det er fra flere hold gjentattegangerblitt pekt
Ukraina med det overordnedesiktemålå få slutt på på at Putin ikke representerer
noe nytt i russisktenkrigshandlingene,
hvilket ogsåmå bety at Russlands kemåte- i sin alminnelighetog med hensyntil lanstøttetil separatistene
i Øst-Ukrainabringestil opp- detsimperialeambisjoneri særdeleshet.,,
Detteer en
hør.Forå finneenslik løsningansesdetviktig å unn- riktig og nyttig påminnelsenår det spesieltgjelder
gå at Putin taperansikt- at det ikke fremstårsom at makt-begrepefs
betydningi russiskselvforståelse
og
Putin er presseti kne og må godtanoe som ligner politiskmentalitet,- bådetradisjoneltog fortsattden
et ultimatum. I denneforbindelsefremstårgarantier dagi dag. For såvidt er det nærliggendeå anføreat
for at Ukraina ikke blir medlem av NATO som en Putinspolitiske forbilde fremfor noen,som eneheraktuellkonsesjonfra vestligside."
sker og imperiebygger,er KatarinaII * keiserinnen
De russisk-støttede
separatistenes
nedskyting17. somerobretKrim fra tyrkerne,somsluktemesteparjuli av det malaysiske
passasjerflyet
MI 17,som kos- ten av Polen og som satteRusslandpå verdenskartet 298menneskerlivet, utløstespekulasjoner
om et tet som en stormaktav førsterang. Et håndgripelig
mulig paradigmeskifte
i Russlands
forhold til Ukrai- eksempelpå hvordan Putin benytter den samlende
na, - en "gamechanger"som eventueltkunne åpne symbolikk som arven fra Katarina II representerer,
for en løsning av konflikten.r8Dette er en analyse er den omseggripendebruken av den lille sløyfen
som undertegnede
ikke uten viderekan sluttesegtil. med sorte og oransjestriper- opprinneligbåndet
Hensiktenmed foreliggendeartikkel er uansettikke fra St.Georg-ordenen,
somKatarinainnstiftet.z:
Men
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erkjennelsen og forståelsen av disse historiske lange
linjer gir liten grunn til optimisme med hensyn til
Putins videre ambisjoner og disposisjoner - det være
seg med hensyn til Ukraina eller i andre av det russiskeimperiets ytterkanter og nabolag.
Ex-KGB-mannen Vladimir Vladimirovitsi Putin

I ForkortelsenAHoG stod i OSSE-sjargong
for'Acting Head of
Group'. Benevnelsen'Acting
Head'ble innført av undertegnede
for å unngå å provoseretsjetsjenskeseparatistersom hadde
erklært at de ville motsette segat Støttegruppen fikk permanent
karakter. I tilbakeblikk synesdet klart at dette terminologiske
grepet ikke hadde noen praktisk betydning.
2 Dvs. den tsjetsjenskepresidentenAslan Maskhadov.
3 Carlotta Gall & Thomasde Waal,Chechnya- A SmallVictorious
War, PanBooks,Macmillan PublishersLtd.1997 (ISBN 0 330
3507s7).
a Odd Gunnar Skagestad,
"Chechnya- the Organisationfor Security and Co-operationin Europe(OSCE)experience,1995-2003'i
Politeia,UnisaPress(Pretoria),Vol.29,No,3, 2010,s.32.
s Om dennevirksomheten,seomtale i IlyasAkhmadov,Miriam
Lanskoy& Zbigniew Brzezinski,The ChechenStruggle(Independencewon and Lost), PalgraveMacmillan2010(ISBN 0-23010534-3),spesielts.156.
6 Skagestad,
op,cit.,s.34.
7 Øistein Espenes,
"Putins politikk i'det næreutland',Motiver og
konsekvenserfor nabostatenNorge",Norsk Militært Tidsskrift,
nr.212014,s.45.
I
ffr. lederartikkelen"Chechnyais different",International Herald
Tribune (fra The WashingtonPost),5. oktober 2001.
e Sef.eks,nyhetsoppslaget
(AFP) "Varselskuddavfrrt mot OSSEobservatørerpå IGim", gjengitt i Aftenposten8. april 2014.
'0 Uttalelsetil NTB, gjengitt i artikkelen"Lite trolig at Ukraina blir
delt",Aftenposten25. februar 2014.
It Det må her hasin menteat i Ukraina inkl. Krim såvel som i det
øvrigepost-sovjetiskerom er klassifiseringen
av befolkningeni
nasjonalitetsgrupper
- "russisk","ukrainsk","tatarisk" osv.- en
arv fra sovjettiden,og sier ikke nødvendigvisnoe som helstom
enkeltpersoners
opplevelseav nasjonalidentitet, ennsistatstilhørighet.
n Slik sjongleringmed årstallkan værebesnærende,
men like gjerne
forvirrende og misvisende.Med hensyntil spørsmåletom hvor
lengeKrim haddetilhørt hhv. Russlandog Ukraina,kunne det
f.eks.visestil at Ukraina ble underlagtdet russiskeimperiet i 1644
- et imperium som var en helstatog ingen føderasjon.Den nominelle inndelingen av imperiet i føderaleenheter skriver segkun fra
opprettelsenav Sovjetunionenf.o.m. 1924. Følgeligkunne det like

har i løpetavdesiste15årenevist at hansierhvahan
mener oggjør somhan sier. Underveishar han opparbeidetsegen solid erfaring med hensyntil egne
evnertil å vinne og beholdedefinisjonsmakten.Skal
han fortsatt få lov til å lykkes?

gjerne - med sammetype logikk og selektiv anvendelseav vilkårIig valgteårstall - argumenteresmed at Krim kun haddevært del
av Russland(Den russiskeføderasjon,til forskjell fra Ukraina) i
en periodepå 30 år. Eller alternativt- at Ukraina haddevært en
del av det russiskeimperiet (tsarriketsamt senereSovjetunionen)
ihele 347år, mensKrim bare haddehatt en slik statusi2l7 Lr.
Slikeelaemplerviser imidlertid først og fremst hvor komplisert og til delsmeningsløs- dennetype argumentasjoner.
13SverreLodgaard,"Hitler-sammenligningenforklarer lite'l Aftenposten27, mars 2014.
ta Sef.eks.artiklene"AleksandrDugin wantsto seea return to
RussianImperialism",http://www.vice.com/read/aleksandrog "Alelaandr Dugin's Foundation
dugin-russian-expanisonism;
of Geopolitics'lhttp://www.apt.su/en/content/aleksandrdugino/o820lo80%99s-foundations-geopolitics.
t5 RolandSmith, "Viewing Ukraine and Russia",The Economist,2l.
juni 2014,s.16.
16F.eks.FFl-forskerTor Bukkvoll i uttalelsetil Aftenposten25.
mai2014 (artikkelen"Sjokoladekongenmå trolig innfri russiske
krav").
t7 Sef.eks.journalist SteinarDyrnes'artikkel "Dette må til for at
Putin skalgi segi Ukraina'',Aftenposten21. august2014,s.6.
t8 Sef.ela. Marc Champion,artikkelen"MalaysianAirliner Crash
ShouldEnd UkraineWar",Bloomberg 17.juli20l4; http://www.
| 4-07- 17I malaysian-airlinerbloombergview.com/articles/20
crash-should-end-ukraine-war;samt Halvor Tjønn, "Nedskytingen av flyet kan føre til en løsningav den russisk-ukrainske
konflikten",Aftenposten18.juli 2014; http://www.aftenposten.no/
e7641582.ece.
meninger/kommentarer/articl
'e I et intervju med RussiaToday23. april2014,gjengitt i Aftenposten (artikkelen"Håpet om fredeligløsningløper ut") 24. april
2014.
20Sef.eks.PerAnderslohansensartikkel "Slik blir du lurt i infokrigen om Ukraina'i Aftenposten15.mars 2014.
2r Uttalt i TV-overført tale til det russiskeparlament25. april 2005.
22ffr. spesieltjournalist Halvor Tjønns foredrag"Hvor kommer
Putin fra?"i Oslo Forsvarsforening23. april 2014.
23Artikkelen "Sløyfensom samlerrussereog splitter Ukraina'l
Aftenposten18.april 2014.
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