
 

Hoffreportasje fra Kreml 
Hvordan kunne Vladimir Putin, en mann som 

tilsynelatende aldri tørstet etter makt, bli president i 
Russland? Hvorfor er han populær når hans politikk 
ikke er det? Og - viktigst av alt - kan den tidligere 

KGB-offiseren noensinne bli en demokrat? 

Giertsen, Fredrik  

Hvem er egentlig denne Vladimir Putin, og hva gjør han med 

Russland? Ifølge en ny bok er han i ferd med å samle all makt i sine 

egne hender, mens det russiske folk resignert går for stabiliteten han 

representerer. «Maktkonsentrasjon» er det han har lyktes best med, 

faktisk så godt at spenningen ikke knytter seg til om han vil vinne 

valget denne våren, men om han vil kunne forandre grunnloven og 

stille igjen i 2008. 

 

Den friheten som russerne tross alt fikk smake på i Jeltsins tid, er 

blitt tatt fra dem igjen. Det klassiske maktfordelingsprinsipp er ikke 

forstått, for parlamentet er svekket og domstolene er langt fra 

uavhengige. Og massemediene slites i to mellom Kreml og de 

styrtrike oligarkene, som én etter én enten forsvinner utenlands eller 

settes i fengsel. Problemet forbundet med den fjerde statsmakt viste 

seg med valget nå før jul, for selv om valgene i Russland i prinsippet 

er demokratiske, så er de det ikke i praksis når opposisjonen nektes 

tv-tid. Pressefriheten er følgelig horribel (en Reportere uten grenser-

rapport plasserte nylig Russland på 148.-plass av 166 land). Videre 

har Kursk-katastrofen og gisselaksjonen i Dubrovka-teatret avslørt 

en grusomt arrogant holdning fra myndighetenes side i forhold til 

publikum. Tausheten var totalitær, og dette var definitivt som et gufs 

fra fortiden. 

 

Demokratisk underskudd. Alt dette tatt i betraktning: det skulle 

være gode grunner til å styre sin begeistring, slik Lilija Sjevtsova 

vitterlig gjør i boken Putin's Russia. Hun beskriver først stemningen 

og systemet under Russlands første president og Putins forgjenger, 

Boris Jeltsin. Jeltsin selv beskrives som en sjarmerende og livlig fyr, 

men ikke overraskende som en mann som forfalt kraftig utover 90-

tallet og gjorde russerne ille berørt. Utvelgelsen av Vladimir Putin 

som hans etterfølger virker omtrent like tilfeldig og overraskende 

som en kunne ane. Sjevtsova beskriver det konstitusjonelle systemet 

som «valgbart monarki», der det viktigste for Jeltsin var å sikre 

stabilitet og ikke minst unngå straffeforfølgelse av ham selv og hans 

nærmeste. Det synes som om den viktigste grunnen til at Putin ble 

plukket ut, var at han overhode ikke aspirerte til tronen. 

 

Det sentrale spørsmålet er om det i Putins hjerte finnes en demokrat. 

Sjevtsova tviler, og i letingen etter bevis på det motsatte virker det 

faktisk som om hun blir sentimental og begynner å savne den gamle 



bamsen Boris og hans menneskelige trekk. For selv det mangler den 

tidligere spionen Putin. Samtidig er det klart at mange av de 

faresignalene en ser i Russland i dag, er resultat av beslutninger som 

ble tatt i Jeltsins tid. Det var grunnloven fra 1993 som sikret 

presidenten så mye makt på bekostning av parlamentet, og dette 

kan bli Russlands nemesis. 

 

Moskva-sentrert. Rett skal være rett: det kommer også frem en del 

positive utviklingstrekk, skjønt det ikke hver gang er klart om Putin 

selv bidro i riktig retning. Han får ros for å ha foretatt en ganske 

vellykket vestvending av utenrikspolitikken. («Krigen mot terror» har 

vært beleilig og gitt grønt lys for forlenget blodbad i Tsjetsjenia, 

mens invasjonen av Irak passet dårlig siden landet skyldte Russland 

mange penger.) Og økonomien i landet går nå virkelig bra. Blant 

annet var Moskvas børs den i verden som ga best avkastning i 2001, 

etter at landet måtte erklære seg konkurs høsten 1998! Middel-

klassen vokser, og dette er jo alltid et godt tegn på stabilitet og 

fremgang. 

 

Putin's Russia ble ferdigskrevet i januar i fjor, og er derfor ikke helt 

rykende fersk. Blant annet er Mikhail Khodorkovski, som kom i 

avisene verden over da han ble arrestert på sensommeren, nesten 

ikke nevnt. Det er i det hele tatt få som overlever politisk særlig 

lenge i dagens Russland (noen unntak er Anatolij Tsjubais, Jevgenij 

Primakov og Jurij Lusjkov), og dette gjør beretningen litt sprikende. 

Dette kan selvfølgelig ikke Lilija Sjevtsova kritiseres for, og siden 

hennes ønske er å beskrive et systems tilstand snarere enn et 

persongalleri, så skal hun ha full honnør for en grundig og informativ 

bok. Putin's Russia domineres likevel i overkant mye av statsviterens 

språk og interessefelt, og jeg synes den mangler et psykologisk 

element. Sjevtsova har heller ikke krydret beretningen med en 

eneste anekdote, og jeg fristes til å kalle den like sjarmløs som Putin 

selv. Hun har et nærsynt blikk på maktrelasjonene mellom de 

innflytelsesrike grupper og enkeltpersoner i Moskva, og boken kunne 

like gjerne hett «Putin's Kremlin». Det står svært lite om situasjonen 

i provinsene, og det i et land som i fremtiden sikkert vil slite med 

sentrifugalkreftene – for eksempel når den sibirske handelen med 

Kina tar seg opp ytterligere. 

 

Opprør fra middelklassen? Det har heller ikke vært Sjevtsovas 

misjon å skrive om «folk flest», men folkemeningen blir ofte referert 

gjennom spennende meningsmålinger foretatt av det sosiologisk 

inspirerte instituttet VTsIOM. Tanken om at forandringer kommer 

nedenfra har sikkert kommet i miskreditt i Russland etter drøyt 70 år 

med kommunistisk propaganda, men like fullt kan man ane en sterk 

konflikt på grasrotplan: den voksende middelklasse er utestengt fra 

de pseudo-demokratiske prosesser, og det sivile samfunn som helhet 

er utmanøvrert. Er dette kimen til en kommende ny stor omveltning, 

når middelklassen får organisert seg og krever sitt? Om det så 

dukker opp en karismatisk leder, kan vi fort bli vitne til at historien 

gjentar seg. 



VTsIOM ble for øvrig i høst tatt over av Kreml i en ominøs hendelse 

som gikk skremmende upåaktet hen. Lederen, 72 år gamle Jurij 

Levada, har tatt med seg staben og dannet VTsIOM-A (Moscow Times 

11/8 og 10/9). De ble i hvert fall ikke sendt til Sibir. 

 

Lilija Sjevtsova er tilknyttet Carnegie-stiftelsens kontorer både i 

Moskva og Washington, og har doktorgrad i «International 

Relations». 
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