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PERSPEKTIV
RUSSLAND
UNDERPUTIN- SETTUNDERET HISTORISK

(PLANSJE1)
o Anekdote:Været,taxisjåføren
og Jeltsin
. Utgangspkt
i egneerfaringer:Møtet27. april1999.
o Putinble statsminister
9. august,president1.januar2000- etterhvert
Russlands
enehersker.
o <<Russland
underPutin>betyraltsåde sistevel 15 åreneinkl.<dagens
Russland>.
. Forå forstådagensRussland
- forståhva Putinog hansregimestårfor,er
det nødvendig
å forståforhistorien.
o Tilbaketil Middelalderen:
kunet knippe
FantesintetenhetligRussland,
fyrstendømmer,
til delsgrunnlagtav nordiskevikinger.(Kiev,Novgorod).
o Så komkatastrofen
mongolenes
Underlagt
og senere
1200-1400-tallet:
(<<Tatarenes
åku).
tatarenesherredømme
o 1460-tallet:DetmoderneRusslandetableres.
. lvanlll, storfyrste
av Moskvafra 1462 - (PLANSJE2)
o En historiskkatastrofe
haddenettopprammetEuropaog helekristenheten:
Detøst-romerske
keiserrike
haddegåtttil grunne,ved tyrkerneserobringav
Konstantinopel
1453.
. lvanlll, somgiftetseg meddatterav den sistebysantinske
(øst-romerske)
keiser,så seg selvsom aMager av detteriket,og utropteMoskvatil <Det
sentrum.
tredjeRoma>og helekristenhetens
o Overtokogsåriksvåpenet
som
fra keisereni Konstantinopeldobbeltørnen,
fortsattidag er Russtands
riksvåpen- (PLANSJE3). Denreligiøsemisjon:
Russlands
skytshelgen
St. Georgi midten.
. Dermedhaddelvan lll rykketopp fra storfyrstetil <<keiser>
- på russisk<<tsar>>
og gittseg selvog Russlanden historiskmisjon.
o Startetmedå utvidesittrike,mederobringskriger
i øst,vest,nordog syd.
Dermedbegynteen prosesssomskullevareheltfremtil vårtid - maktbrukfor
og undertrykke
stadigflere
å underlegge
seg stadignye landområder
folkegrupper.
. Detteharværten karakteristisk
og
sideved Russlandopp gjennomhistorien,
er det fortsatti dag.
o fllustreredet enormeomfangav slikeerobringer:Gjennom400 år -fra 1460talletog fremtil 1867,da tsarriketvar på det største- økteRusslands
pr. år.
i gjennomsnitt
landarealmed halvannengangerDanmarksutstrekning
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I 1867haddeRusslandgaptovermerennde kunnesvelge,og solgtederfor
Alaskatil USA. Sidenden ganger det gåttbådeoppog ned,og etter
i 1991,skrumpet
detegentlige
Russlands
Sovjetunionens
sammenbrudd
landarealnedtil drøy|17mill.kvkm- mendet er fortsattverdensoverlegent
størstelandi utstrekning.
Somvi harsetti løpetav det sisteåreti Ukrainaog Krim-halvøya,
har
Russland
fremdelesen betydelig
appetittpå å forsyneseg medmaktav sine
naboerslandområder.
Og dermeder vi overpå et annetkarakteristisk
trekkved Russland
- gjennom
historienså vel som i dag- nemligbetydningen
av makt. Spørsmålet
om
på allenivåer- på det
russisksamfunnsliv
hvemsom harmaktgjennomsyrer
planså vel som på det politiskeplan.
mellommenneskelige
posisjoni verdener basertpå brukav makt.
Russlands
menhar itølgerussiske
Putinlederet skikkeligkjeltringregime,
på over80 prosent.Dette
meningsmålinger
likevelen popularitetsoppslutning
er førstog fremstfordihanhar maktog viserat hanharevneog viljetil å
brukemakten.Derforblirhanbeundretog respektert
av denjevnerusser
(PLANSJE4). lkkeav alle,bevares:Troligønskerminst10 ellerkanskje15
prosentav det russiskefolkå bo i et samfunnav vestligtype,basertpå lovog
rett.
For russereflest,fortonerdet seg slik at makt= rett,og at detteer tingenes
naturlige
tilstand.Forrussereflester bådepolitikk,forretninger
og
mellommenneskelige
relasjoner
det vi kan kalleet nullsum-spill,
dvs.at det
den ene partenvinner,vil den andrepartennødvendigvis
tape. Somdet heter
i ordtaket<denenesbrøder den annensdød>. At beggeparterkantjenepå
situasjon)),
en transaksjon
er for denjevne
- det vi kan kalleen <<vinn-vinnrusseren fremmedtanke.
Og egentlig,medgodgrunn,for oppgjennomhistoriener denjevnerusser
blittvanttil å bli systematisk
lurtog undertrykket
- iallfallav sineegne
herskere.Og ledernehar på sin sidealltidværtflinketil å leggeskyldenpå
omverdenen,
mistro.
somfølgeligbetraktesmedbetydelig
I Russlander loverog rettsregler
ikkenoesomer etablertfor å ivareta
myndighetenes
vilkårlige
borgernesrettigheter,
menfor å legitimere
overgrep
motinnbyggerne.
for rett,og dennemistroenoverfor
Denneakseptenav maktsomerstatning
med
andres(ogspesieltVestens)hensikterhar inngåtti en farligkombinasjon
iforholdtil omverdenen
forestillingen
om Russlands
særstilling
og landets
historiske
misjonsomkristenhetens
åndeligeledestjerne.
Det er i detteperspektivet
vi må forståhvorforog hvordanPutinaktivtbruker
sin makt(menskirkentilsvarende
den russisk-ortodokse
kirkefor å legitimere
i forholdtil statenfor å befestesin posisjon).
benyttersin særstilling
Hergår Putininn i en langog solidrussiskherskertradisjon.
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om at makt= rettglattaksepteres,
Men, - selvi et samfunnhvorforestillingen
må maktenlegitimeres
ellerforankresi ett ellerannet,helsti noen<<høyere
prinsippeoe.l.
I sovjetperioden
ble detteforsøktå gjøresved at herskernepåberopteseg den
kommunistiske
ideologi-noesomi det langeløpikkeholdt.
Vi harsettat Putinopererermedet glansbilde
av sovjetperioden:
Hanhar
var det 20. århundres
sagtat Sovjetunionens
sammenbrudd
største
geopolitiske
katastrofe.MenPutiner ingenkommunist
til
- haner for realistisk
å tro på noenkommunistisk
ideologifor å legitimere
sin makt.
I stedethar hansøkttilbaketil røttene- til de langelinjenei russiskhistorie.
Og her kommerden ortodoksekirkeog forestillingen
om det russiskefolks
historiske
bl.a.på det åndeligeplan- at
misjonog særligeoverlegnekvaliteter
russernestårfor edlereverdierenndet materialistiske
Vesten.Detteer noe
somharappellog dypgjenklang
hosPutinshjemmepublikum.
Putininspirertav russiske1800tallsfilosofer(Berdjajev
m.fl.):Disseopererte
medtreenigheten
eneveldeog nasionalitet
somde overordnede
Ortodoksi.
for samfunnet.
russiskeverdierog rettesnorer
Digresjon:Dettemedeneveldestikkerdypt- visetil Stortingets
Justiskomites
besøki MMKfor 20 år siden. GuvernørKomarov:Russland
trengeren tsargeneralsekretær
tsar,imperator,
og det er likegyldig
om hankallesstorfyrste,
ellerpresident
- mendet må væreen sterklederpå toppen(sjokk& gru...)
Jfr. russisk<vozjd>= Fører.
Putinsprosjekt:A gjenreise
det russiskeimperiet- som makffaktor
i
verdenspolitikken,
russiske
og særliginnenfordet hanansersomtradisjonelle
<interesseområden
slikdet var underSovjetimperiet
og Tsarriket.Hans
politiske
forbilde- somenehersker
og imperiebygger,
synessærligå være
keiserinnen
Katarinall, hunsompå 17OO-tallet
erobretKrimfra tyrkerne,som
sluktemesteparten
av Polenog somsatteRusslandpå verdenskartet
som
stormaktav førsterang.
<Håndgripelig>
eksempelpå hvordanPutinbenytterdensamlende
symbolikken
somarvenfra Katarinall representerer,
er den omseggripende
brukenav den lillesløyfenmedsorteog oransjestriper- opprinnelig
båndet
fra St.Georg-ordenen,
som Katarinainnstiftet.(PLANSJE5).
Tilbaketil <dagensRussland>:
Putinharnå styrtRussland
i 15 år. Russland
haralltidværtet korruptsamfunn,hvormenneskerettigheter
og ytringsfrihet
stårsvakt. Detteer blittstadigverreunderPutin. Menhaner altsåpopulær,
fordihaner Føreren- har maktog brukermaktenbesluttsomt...
Menhan har
ogsåværtheldig:Russiskøkonomihar nyttgodtav høyeeksportinntekter.
Betyddøketlevestandard
for folkflest,somer Førerentakknemlig
for dette.
Samtidighar Putinstyrketsin stillingpå hjemmebane
ved å føreen aggressiv
av Vesten.Piskeopp stemningen
utenrikspolitikk.
Skaptet fiendebilde
gjennomløgnpropaganda,
somf.eks.mytenom at VestenunyttetRusslands
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svakhetpå 199Otallet
og brøtavtalersom ble inngåttetterSovjetunionens
fall.
av nabolands
Og særligille: Militæreangrepmot nabolandog anneksjon
for å tvingeandrei kne begynte
territorier.Putinsbrukav militæremaktmidler
i 1999.
medTsjetsjenia
FortsattemedGeorgiai2008 - (PLANSJE6)
i Ukrainai marsi {or - (PLANSJE7)
VidereKrim-halvøya
Og i løpetav det sisteåretØst-Ukraina
- (PLANSJE8)
Bådemht.Tsjetsjenia,
Georgia,Krimog den krigensomforegåri Øst-Ukraina,
og definisjonsmakten
har Putinlykkesi å vinnepropagandakrigen
- ikkebare
på
på hjemmebane,
på
og vestlig
menlangt vei også vestligkommentatorhold
opinion.
Ex-KGB-mannen
Putinhar i løpetav de siste15 årenevistat hansierhva han
menerog gjørsom hansier. Putinhar lærtsegden gamlerussiskeleksenat
løgnlønnerseg.
rå maktbruki kombinasjon
medsystematisk
og endafarligereaktørpå
DettegjørdagensRussland
til en mer uberegnelig
var i DenKaldeKrigesog
den internasjonale
arenaenenn hvaSovjetunionen
<terrorbalansens)
dager. Detteså megetmersom Russlandsamtidig
gjennomfører
hvorspesieltArktis(ellerdet vi
militæropprustning,
en storstilet
er utpekttil det viktigstestrategiske
nordmennkaller<nordområdene>)
satsingsområdet.
får
Tilbakeslag
somsammenmedsynkendeoljepriser
- vestligesanksjoner
Russlandtil å svi økonomisk.Menrusserneer vanttil å få svi,og slukervillig
er Vestenfeil og at de selvog
vekkpropagandaen
om at all elendigheten
for <DeGodeGjerningen>.
deresregimeer eksponenten
i "DetGodeSelskap"- her
PLANSJE9 - Putinsprosjektom anerkjennelse
medObamai Mexicojuni2015
Hvavil fremtidenbringe?Stårenhverfrittå spekulere.Ingenformeningom
hvorlengePutinvil vare,men ingengrunntil å tro at Russlandog detsregime
endrerkarakterhvisog når personenPutiner uteav bildet.HvaNorgeangår,
grunnersterkenasjonale
interesser
i et godtnaboforhold
harvi av geografiske
til Russland.Forå klaredet,er det samtidigviktigat vi haret bestmulig
og
kjennskap
til dennenaboensulikesider- ogsåde mer ubehagelige
bekymringsfulle.
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