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Makten ligg
BYER MELLOM
ØST OG VEST

Av Fredrik Giertsen

I Russland foregår det for øye-
blikket en sterkt sentralise-
rende bevegelse mot hoved-
staden Moskva. Maktkonsen-
trasjonen øker, og like sikkert
som at økonomien det siste ti-
året har bedret seg kraftig, er
det at borgerrettene er blitt
innskrenket. President Putin
blander seg også stadig inn i
domstolenes gjøremål, og har
styrket sentralmakten, blant
annet ved å overta utvel-
gelsen av guvernørene i dis-
triktene.

– Den kaotiske friheten som
hersket under Boris Jeltsin på
1990-tallet er blitt strammet
inn under Vladimir Putin, sier
Victoria Ivleva-Yorke. 

Hun er fotograf og journa-
list for avisen Novaja Gazeta,
som hun selv karakteriserer
som «den frie presses siste
bastion» i Russland. Victoria,
som er gift engelsk, er en ekte
russisk kosmopolitt. Med en
utpreget overklasse-engelsk
sammenligner hun belevent
kynismen i russisk og britisk
humor. Ansiktet lyser opp når
hun snakker om perestrojka,
og avisen hennes er også
kjent som Gorbatsjov-venn-
lig.

Victoria innrømmer at hun
aldri har vært fattig, men hun
er ikke mer vestvendt enn at
hun insisterer på å kalle føde-
byen sin for Leningrad.

Bestemor skrev
Victoria forteller om den gam-
le russiske tradisjonen med å
skrive brev til tsaren, og hvor-
dan dette ble opprettholdt
gjennom regimene til Stalin
og Bresjnev. 

– Det finnes rørende histo-
rier om hvordan gamle ba-
bushkaer skrev brev til Kreml
for å klage på manglende ut-
betaling av pensjonen, sier
hun.

– Dagens parallell til dette
er et megetsigende eksempel
på det post-sovjetiske sam-
funn. For noen år siden ble en
mann uskyldig arrestert og
torturert av politiet i byen
Nisjnij Novgorod. Han klaget
ikke til Moskva, men til den
europeiske menneskerettig-
hetsdomstolen i Strasbourg.
Han fikk medhold, og på
grunn av all medieoppmerk-

somheten fikk han også etter
hvert utbetalt erstatning, sier
Victoria.

– Man kan jo ikke skrive til
Moskva fra de gamle repu-
blikkene lenger, så det er flere
russere som i dag prøver
Strasbourg.

Få ikke-russere
Sovjet-lederne gjorde forsøk
på å bygge internasjonale alli-
anser under den kalde krigen,
og en synlig arv etter dette er
Patrice Lumumba-universite-
tet sørvest i Moskva. 

Universitetet ble grunnlagt
i 1960, og det første året be-
stod 90 prosent av student-
massen av unge fra land i
Afrika, Asia og Latin-Ameri-
ka. Fremdeles er det immatri-

kulerte fra rundt 100 land,
men prosentandelen av ikke-
russere er lav. 

Til tross for det enorme
opplandet og den nære forti-
den som global stormakt er
det, når en tenker på den et-
niske variasjonen som er van-
lig i andre slike byer, generelt
lite i Moskva som tyder på at
dette nylig var hovedstaden i
et imperium.

Et av de få stedene i Mos-
kva som i dag virkelig har et
multi-etnisk preg, er moskeen
nord i byen, i skyggen av et av
OL-anleggene fra 1980. En
ettermiddag her byr på en
studie i sentral-asiatisk
fysiognomisk variasjon, men
det er bevæpnede vakter på
plass, og stemingen er noe
trykket. 

Etter gisselaksjonen i byde-
len Dubrovka er det vanskeli-
gere å være muslim i Moskva,
og det blir stadig færre tsjet-
sjenere som tør bli boende i
byen. Fra høsten 2006 er det
også flere georgiere som rei-
ser.

Tanja Bajeva er 29 år og job-
ber ved en vestlig ambassade

i Moskva. Hun er fra samme
by som Victoria, men fore-
trekker døpenavnet St. Pe-
tersburg.

– Russland delt i to
Denne byen er under halvpar-
ten så stor som Moskva, snaut
fem millioner innbyggere mot
drøye ti, men det virker som
om de aldri unnslipper skjeb-
nen med å bli sammenlignet
med hverandre. Tanja peker
på at St. Petersburg er mer in-
spirert av de baltiske repu-
blikker, ja til og med av Skan-
dinavia. Og til tross for at det
meste internasjonale politis-
ke liv finner sted i Moskva, så
er det flere i St. Petersburg
som snakker engelsk. Men
det er et annet skille Tanja er
opptatt av:

– I virkeligheten er det nye
Russland delt i to, sier Tanja. 

– Fattigdommen som ram-
met oss etter Sovjets kollaps
er fremdeles svært synlig på
landsbygda. Det er i realiteten
bare disse to store byene som
har greid å høyne levestan-
darden litt. Min egentlige
hjemby ligger like utenfor St.

Petersburg, og da jeg nylig
var på besøk, kunne jeg med
egne øyne se hvor dårlig det
hadde gått med mine tidligere
klassekamerater. Jeg vil anslå
at halvparten var blitt sprøy-
tenarkomane.

Eiendomsmafia
Selv hadde jeg tidligere snu-
blet over en gruppe mennes-
ker med plakater på Pusjkin-
plassen, der det tradisjonelt
er blitt avholdt demonstrasjo-
ner. Gruppen besto av innbyg-
gere fra en eldre bosetning i
utkanten av Moskva som,
sammen med medlemmer av
det liberale partiet Yabloko,
demonsterte mot den mekti-
ge ordføreren Jurij Lusjkov. 

Lusjkov har markert seg
mer som forretningsmann
enn ordfører, og han er gjerne
involvert i kjøp av eiendom
som resulterer i at gamle by-
gårder blir erstattet med nye.

– Jeg har med egne øyne
sett de beryktede ungdoms-
gruppene som går under nav-
net «black raiders», sier Tanja. 

– Dette er gjenger som sno-
ker rundt og sjekker bygning-

Moskva:
■ Hovedstaden i Russland, lig-
ger ved elva Moskva.
■ Cirka 15,3 millioner innbyg-
gere med forsteder. 
■ Europas største byområde. 
■ Russlands viktigste industri-
senter og samferdselsknute-
punkt. En monumental by med
brede avenyer og ringveier. 
■ Bykjernen Kreml er det poli-
tiske sentrum. 
■ Grunnlagt som by i 1147. Ho-
vedstad i Russland fra 1400-tal-
let til 1712 og igjen fra 1918. 

Kilde: Caplex

Dette er saken:
■ Klassekampen presenterer
tre artikler om byer som ligger i
skjæringspunktet mellom øst og
vest.
■ 5. juni: Istanbul.
■ 9. juli: Casablanca.
■ I dag: Moskva.

FAKTA

«Fattigdommen
som rammet oss
etter Sovjets kol-
laps er fremdeles
svært synlig på
landsbygda» 

TANJA BAJEVA,
AMBASSADEARBEIDER I MOSKVA

Makt og penger strømmer til de ut-
valgte i Moskva, en storby uten smelte-
digel. Hvordan vil russisk kultur hånd-
tere framtidas utfordringer?

SENTRUM: President Vladimir Putin sentraliserer makten i hovedstaden Moskva. Her fra markeringen av annen  



er som huser gamle statlige
foretak, fordi de i dag er dårlig
beskyttet. Finner de noe inter-
essant, så avlegger de rapport,
og så rykker eiendomsmafi-
aen inn. Det er ikke tvil om at
kapitalismen i Russland har et
brutalt ansikt.

St. Petersburg ble i 1703
bygget rett på myra av Peter

den Stores italienske arkitek-
ter, og den er så europeisk
som en russisk by kan bli. Om
byen var et menneske, ville
den være en slank, hvit dame,
mens Moskva er utelukkende
maskulin, på den klumpete,
bastante russiske måten. 

En nyvasket St. Petersburg
har bygninger i lyseblått og

grønt, med ornamenter i hvitt
og gull, mens Moskva er brun
og grå. Det er også en langt
mer rotete by. Tidligere tiders
suksessrike handelsmenn
hadde det med å skjenke
byen små kirker her og der, og
dette bidrar til bykjernens
gammeldagse struktur, mens
sovjetiske blokker dominerer
mer jo lengre ut man kommer.

Selv om Moskva i dag er
Europas største by, så er den
naturlig østvendt og vil for all-
tid være preget av en viss asi-
atisk mystikk. Løkkuplene på
Vassilij-katedralen på Den
røde plass er det mest kjente
symbolet på dette, mens den
gamle KGB-bygningen like
ved avslører den andre store
arkitektoniske stilretningen:
stalinismen.

Det er mye i Moskva som er
i endring, men overflaten som
spillet utfolder seg på er den
samme.

Selv om statuene av Lenin,
Stalin og Bresjnev er flyttet til
en kirkegård over gamle iko-
ner rett ved Gorkij-parken sør
for Moskva-elva, og selv om
det nå er Moskvas turistmyn-

digheter som er mest i mot at
Lenins mumie skal flyttes og
begraves i St. Petersburg, så
ville det være en overdrivelse
å hevde at de moderne butik-
kjedene og de vestlige kafe-
ene dominerer i bybildet. Til
det er historien i Moskva for
tungrodd. KGB har skiftet
navn til FSB, men de holder
til i den samme bygningen.
Og den som prøver å fotogra-
fere relieffet av Jurij Andro-
pov ved hovedinngangen blir
bryskt tiltalt av vaktene.

Nyrike
Den russiske nyrikdommen
er i svært mange tilfeller over-
fladisk også i ordets rette for-
stand. Victoria kunne fortelle
at et trekk ved de klesbevisste
ungdommene i Moskva er at
de gjerne i all hemmelighet
reiser til de «etniske» marke-
dene i utkanten av byen for å
kjøpe billige kopier av kjente
merkevarer. Hvor i Vesten vil-
le dette skjedd, var hennes re-
toriske spørsmål. (I parentes
kan en jo selvsagt spørre seg
om hvem som har noe å lære
av hvem.)

Putins middelklasse
Det sies ofte at det er middel-
klassen som først presser

fram demokratiet og deretter
står som dets garantist. Stør-
relsen på denne middelklas-
sen bestemmes oftest ved
hjelp av økonomiske faktorer,
men den karakteriseres også
ved en viss kulturell kapital.
Frihetens riddere skulle med
andre ord være den shop-
pende og lesende klasse, og
her har Russland et stort po-
tensial – takket være sin olje
og sin litterære arv, for å sette
det litt på spissen.

Men det er også noe som
mangler. 

Det sivile samfunnet i
Russland er svakt og den sosi-
ale samvittigheten liten. Vic-
toria påpekte at engasjemen-
tet for å gjøre frivillig arbeid

var labert, mange ikke forstår
ikke i det hele tatt verdien av
å gjøre slikt. Hun minnet meg
også om at president Putin er
en typisk representant for
den russiske middelklasse, og
lot det skinne gjennom at det
var et dårlig tegn.

Asiatisk innflytelse
Men hva så med den asiatiske
innflytelsen? Nesten 14 av
Russlands 17 millioner kva-
dratkilometer ligger i Asia,
altså øst for den 2600 km
lange fjellkjeden Ural, men
tre fjerdedeler av befolkning-
en bor i Europa. Det totale
innbyggertallet er på drøyt
140 millioner, men det synker
stadig, og det er et av Russ-
lands største problemer. En av
årsakene til dette er at en van-
lig russer drikker tre ganger
så mye alkohol som en
gjennomsnitts innbygger i et
vestlig land, og rundt fire
ganger så mange dør i druk-
ningsulykker, noe som ikke
sjelden skyldes nettopp alko-
holen.

Den danske journalisten Vi-
beke Sperling skriver i sin bok
«Rusland i stykker» (2003) om
den østlige regionen Khaba-
rovsk. Den har bare halvan-
nen million innbyggere, og på
den andre siden av grenseel-
vene Amur og Ussurij ligger
det overbefolkede Kina. Uti
disse elvene ligger det et par
øyer som offisielt er russiske,
men i følge Sperling finnes
det luftfoto av kinesere som
heller sand og sten i Ussurij-
floden for å gjøre dem til en
naturlig del av Kina. 

Også den muslimske be-
folkningsandelen øker på
landsbasis. Spørsmålet nå er
hvordan Moskva og St. Pe-
tersburg vil absorbere den
forventede innvandringen fra
øst og sør. Hvordan vil den
russiske kulturen møte de ut-
fordringene den vil stå over-
for i framtiden?
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«Man kan jo ikke
skrive til Moskva
lenger, så det er
flere russere som i
dag prøver
Strasbourg» 

VICTORIA IVLEVA-YORKE,
JOURNALIST

LØKKUPLER: Utenfor bykjernen
er bybildet i Moskva preget av
stalinismen, i motsetning til
Vasilij-katedralen. 

FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX

PENGER: Den russiske landsbygda preges av fattigdom, mens le-
vestandarden i store byer har blitt noe bedre. Her fra Tverskaya-
gate i Moskva. FOTO: AFP/SCANPIX

 verdenskrig på Den røde plass. FOTO: AFP/SCANPIX 




