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Förord

 Ryssland är ett motsägelsernas land. Hur man än bemöter det 
 riskerar slutsatsen att bli tvetydig. Å ena sidan har Ryssland en 

av världens starkaste ekonomier, å andra sidan en utbredd fattigdom 
från väst till öst. Å ena sidan har statsskicket de senaste 20 åren refor-
merats i det närmaste utan motstycke, å andra sidan märks en kraftig 
tillbakagång vad gäller pressfrihet och makttransparens de senaste fem 
åren. Å ena sidan hörs en stark rysk retorik om länders rätt till suverä-
nitet, å andra sidan begås egna överträdelser i diplomatiska konflikter 
i närområdet. 

Hur ska man någonsin kunna närma sig 
det märkliga Ryssland, så spännande och 
samtidigt så skrämmande? Bilden av det 
okända och mystiska Ryssland får näring 
både inifrån och utifrån, och ett otal för-
fattare och poeter har genom åren försökt 
skildra hur svårt det är att förstå sig på landet på ett rationellt vis. 

Motsägelserna gör onekligen Ryssland svårt att beskriva på ett ny-
anserat sätt, och många har inte kommit längre än till »annorlunda«. 
Fast sedan gäller det att också precisera exakt hur. Den som vågar sig 
på en bedömning är inte sällan antingen fördömande eller hyllande, 
beroende på sitt förhållande till landet. Men utan en kluven inställ-
ning är det tveksamt om man kan göra anspråk på att känna Ryssland.

Det har skrivits många böcker om Ryssland utifrån Putin och hans så 
kallade maktvertikal, där all makt utgår från Kreml. Och visst, Putin 
och makten i Kreml har präglat Ryssland och dess utveckling mer än 
något annat de senaste åtta åren, men det innebär inte nödvändigtvis 
att en betraktelse av Ryssland måste börja uppifrån och gå ner. För det 
finns ett Ryssland bortom rubrikerna – utanför storpolitiken och den 

Ryssland kan inte förstås med förnuftet
eller mätas med en vanlig måttstock.
Det har sin särskilda gestalt.
Ryssland kan man bara tro på. 
fjodor tiuttjev (1803–73) 
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Kremlkontrollerade »statskapitalismen«. Ett nytt, framväxande Ryss-
land, som skiljer sig mycket från den rest som uppstod ur Sovjetunio-
nens upplösning 1991. Ett Ryssland, som är mitt uppe i en dynamisk 
period av sin historia, oavsett vad man tycker om dess utveckling. 

Det här Ryssland är ur flera aspekter verkligen »annorlunda«, både 
jämfört med omvärlden och framför allt med det Ryssland som fanns 
för tjugo år sedan. När man inte längre ständigt behöver oroa sig för 
en nitisk och oberäknelig säkerhetspolis, köa för de enklaste matvaror-
na eller riskera att de egna besparingarna ska förlora sitt värde över 
natten, uppkommer nya drömmar och behov. 

Ryssland nu bjuder på ett axplock av allt som är på gång i Ryssland i 
dag. Boken är indelad i tre trender, som skildrar utvecklingen med fo-
kus på en stärkt nationell självkänsla, ett växande välstånd och en för-
yngring och kommersialisering av kulturen. Som bakgrund ges först 
en kort introduktion till vad som hänt i just storpolitiken och statska-
pitalismen de senaste åren. 

Förhoppningen är att boken ska bidra med en bild som komplette-
rar den svenska nyhetsbevakningen, som främst uppmärksammar Ryss-
lands politik och mediesituation. Materialet kommer framför allt från 
inter vjuer som jag har gjort med ryska trendbevakare och ryska tid-
ningar, inte minst Moscow Times och Vedomosti, som erbjuder en bra 
nyhetsrapportering. Ändå finns det källor som kan vara bristfälliga, 
vilket gör att fakta ibland är svårtolkade. Enskilda uppgifter förändrar 
dock inte den övergripande innebörden av trenderna.

stockholm, februari 2008

Claes Ericson

liten valutaomvandlare

100 rubel = 27 kr
1 US dollar = 6,50 kr

I skuggan av en stark ledare

 Genom sina historiska erfarenheter har ryssarna blivit vana vid 
 att ha en auktoritär ledare i Kreml, och 2000-talet har inte bli-

vit något undantag. Vladimir Putin har under sina åtta år vid makten 
stärkt presidentens befogenheter. Till skillnad från sina företrädare 
Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin har Putins uttalade vision för lan-
dets utveckling varit minst sagt återhållsam. Gorbatjov talade om fun-
damentala reformer (om än alltjämt med utgångspunkt i Lenins idéer) 
i form av perestrojka och glas nost, 
och Jeltsin om marknadsekono-
mi genom finansiell chockterapi. 
Det var ambitiösa föresatser, men 
det var inte lätt att genomföra 
dem. I praktiken ledde samhälls-
förändringen till Sovjetunionens 
sönderfall 1991 och finanspoliti-
ken till en hänsynslös privatise-
ring. Många menar ändå att pro-
cesserna har varit nödvändiga för 
Rysslands långsiktiga utveckling. 

De kortsiktiga resultaten blev 
i början av 1990-talet uppkoms-
ten av ett antal nya länder och en 
rysk ekonomi i fritt fall. Levnads-
standarden föll drastiskt och var 
i flera år lägre än vid Sovjetunionens slut. Men under Putins tid vid 
makten har en hel del hänt därvidlag och med hjälp av det höga olje-
priset har Ryssland blivit ett rikt land. Ekonomin växer snabbt och 
bruttonationalprodukten, BNP, översteg 2007 för första gången 1 000 

Två presidenter: Boris Jeltsin avgick överraskande 
den 31 december 1999, Putin tillträdde. 
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miljarder dollar (vilket kan jämföras med till exempel Sverige, som 
har knappt 400 miljarder dollar i BNP). Det kommer enligt den ryska 
investeringsbanken Troika Dialog köpkraftsjusterat att innebära cirka 

15 000 dollar per capita 
år 2008 (knappt hälften 
av Sveriges). I juni 2007 
nådde medelinkomsten 
över 500 dollar per må-

nad och person efter en reallöneökning med 15 % under det senaste 
året. Andelen som lever under fattigdomsgränsen (satt regionalt efter 
uppskattade levnadskostnader) har mer än halverats från 35 % år 1991 
till drygt 15 %. 

Förutom BNP-ökning och fattigdomsreduktion har arbetslösheten 
minskat till under 7 % och inflationen har för första gången på länge 
legat kring 10 %, även om den steg kraftigt till knappt 12 % i slutet av 
2007, mycket på grund av höjda olje- och matpriser. Putinregimen har 
genomfört stora landreformer med ökade möjligheter att köpa och äga 
mark, och genom det förenklade skattesystemet med lägre skatter har 
man förmått företag och privatpersoner att börja betala dem. Men utan 
ett tydligt mål med landets reformprogram, så som inträdet i EU var 
för länderna i Östeuropa, har ansträngningarna blivit mer spretiga och 
ofullbordade. Dessutom har den höga ekonomiska tillväxten minskat 
trycket på staten att genomföra nödvändiga åtgärder, vilket också har 
gjort att reformviljan på flera håll har stannat upp.

Det har dock inte hindrat tillväxten i statsfinanserna. Landets en 
gång i tiden jättelika skuldsättning är ett minne blott, och Ryssland är 
numera en nettolångivare. Guld- och valutareserverna uppgick i slutet 
av 2007 till 460 miljarder dollar och ytterligare 150 miljarder dollar i 
den så kallade stabiliseringsfonden. Ryssland hade samma år världens 
tredje största reserv i utländsk valuta – och med råge den största i Euro-
pa. I en rapport av investmentbanken Goldman Sachs spås Ryssland 
inom tjugo år växa till Europas största ekonomi. Samtidigt är Rysslands 
köpkraftsjusterade BNP per capita jämfört med EU lägre än den var i 

mitten av 1980-talet, vilket beror på det 
stora fallet under 1990-talet.

Energisektorn utgör mer än en fjärde-
del av den totala BNP, mer än hälften av 
de federala budgetintäkterna och nära 
två tredjedelar av landets exportintäkter. 
Olja och gas är fortfarande de branscher 
som tar emot störst andel av de utländs-
ka direktinvesteringarna och de utgör 
mer än hälften av det ryska börsvärdet. 

Men man får inte glömma att oljere-
serverna en dag kommer att sina. För-
hoppningen att kunna växla från de allt 
mer utpumpade fälten i västra Sibirien 
till nya fyndigheter i öster har i viss mån 
kommit på skam, och enligt somliga ex-
perter kommer skatteinkomsterna från 
oljan att ta slut inom 50 år och från ga-
sen inom 75 år.

Ryssland har haft stora problem att 
omvandla tillväxten i olje- och råvarusek-
torerna till mer förädlad produktion. Att 
det ekonomiska maskineriet har förbli-
vit så beroende av olja brukar kallas för 
landets »råvaruförbannelse« och det har 
gjort Ryssland oerhört utsatt för sväng-
ningarna i de internationella råvarupri-
serna. För att styra de här intäkterna har 
staten under 2000-talet visat en allt star-
kare vilja att kontrollera de inhemska 

»En stark stat är ingen anomali för ryssen, det är ingenting 
att kämpa mot. Tvärtom är det källan till och garanten för 
ordning, den viktigaste kraften bakom all förändring.«
vladimir putin, nyårsafton 1999

Oljeborr i sibiriska Udmurtien. Ryssland producerar 
mest olja i världen efter Saudiarabien.
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naturresurserna. Putin har 
uttalat att statskontrollera-
de företag numera ska inne-
ha en majoritetsandel i alla 

»större projekt« i Ryssland. Den ambitionen har inneburit att Kreml-
kontrollerade bolag har gått in i projekt som den ryska staten tidigare 
låtit ledas av utländska aktörer. Under sommaren 2007 var det brit-
tiska BP som »av miljöskäl« öppnade upp för att det statliga gasbola-
get Gazprom skulle kunna ta över majoritetsägandet i exploateringen 
av det oljerika Kovytkafältet i östra Sibirien.

På liknande sätt gick det med Sachalin-2, ett mer än tio år gammalt 
oljeutvinningsprojekt på ön Sachalin utanför Rysslands östkust. Ett 
antal utländska oljebolag med Shell i spetsen var 2007 tvungna att 
ta ett steg tillbaka och ge upp en stor del av projektet till Gazprom på 
grund av anklagelser om brott mot miljölagstiftningen. Konsortiet stod 
inför valet att behöva lägga tiotals miljarder dollar på skyddsåtgärder, 
vilket skulle stjälpa hela projektet, eller att bjuda in Gazprom, som med 
hjälp av en ny miljöplan mirakulöst kunde hantera riskerna utan dyra 
åtgärder. De anklagelser om skattebrott som riktats mot produktions-
bolaget i det nu konkursfärdiga oljebolaget Yukos upplöstes också i 
tomma intet efter att det köpts upp av det statliga oljebolaget Rosneft. 

När borrningarna i nästa stora oljeprojekt, Sachalin-3, drar i gång 
under 2008 är konstellationen annorlunda. Rosneft äger visserligen 
75 % av det nya konsortiet, men minoritetsägare är den här gången 
inget bolag från väst. I stället har valet blivit Sinopec, det näst största 
oljebolaget i Kina.

Statens ovilja att lämna näringslivet i fred i strategiska sammanhang 
är jämte ett antal upphovsrättsbrott en av orsakerna till att förhand-
lingarna om Rysslands inträde i Världshandelsorganisationen (VHO) 
ständigt har försenats. Ryssland ansökte om medlemskap i VHO:s före-
gångare GATT redan 1993 och fick i början av 2000-talet till viktiga 
bilaterala avtal med EU och USA. Beslut om medlemskap tas dock ge-
nom konsensus och ännu återstår det känsliga, bilaterala avtalet med 

Georgien. Så länge den ryska reger-
ingen inte är redo att kompromissa 
kommer processen inte att kunna 
avslutas.

En nödvändig början är att accep-
tera ett öppet och transparent affärs-
klimat. Det ryska näringslivet har i 
hög grad utvecklat en acceptans för 
Kremls nycker sedan ett antal före-
tag och företagsledare som tänjt på 
gränserna har råkat illa ut. Under 
2007 gjorde visserligen några ryska 
affärsmän, bland dem en av de få 
kvarvarande så kallade oligarkerna, Vladimir Potanin, ett angrepp på 
regeringen och anklagade den för att hindra ett fritt företagande och 
för att politisera affärsbeslut. Det är uppfriskande för marknadseko-
nomin med den typen av offentlig kritik, men den stora uppmärksam-
het som den väckte visar att fenomenet tillhör undantagen. I realiteten 
har det heller inte skett några förändringar efter kritiken.

Det statliga greppet över industrin gäller dock inte i alla sektorer. 
Samtidigt som situationen har blivit värre i energibranschen har den 
förbättrats i detaljhandeln och till och med förbättrats avsevärt i till-
verkningssektorn, menar Rysslandskännaren och professorn i national-
ekonomi Anders Åslund. Det är naturligt att förbättringarna sker i unga 
och »ostrategiska« branscher, som är friast från Kremls kontroll.

Flera försök har på sistone gjorts för att skapa tillväxt utanför råvaru-
sektorn och därmed minska beroendet av olja och gas. Skapandet av 
statliga institutioner, som Utvecklingsbanken för att finansiera stor-
skaliga investeringsprojekt, Ryska riskkapitalbolaget för högriskprojekt 
inom ny teknologi och Investeringsfonden för infrastrukturprojekt 
som vägar och järnvägar, är några tydliga exempel. 

STATEN OCH KAPITALET

Det statliga gasbolaget Gazproms chef ringer 
till president Putin med ett affärsförslag. 

»Vlad, Gazprom finns nu nästan överallt i 
det ryska samhället. Är det inte dags att vår 
logga finns med på den ryska flaggan, kanske 
uppe i ena hörnet, mot en neutral, röd bak-
grund? Vi betalar en bra slant, vad tycks?« 

»Ingen dum idé«, svarar Putin, men ber om 
en stunds betänketid. Han ringer upp Jeltsin.

»Boris Nikolajevitj, när går vårt kontrakt 
med tandkrämstillverkaren Aquafresh ut?« 

»Oljebolag som är intresserade av oljeutvinning i Ryss-
land måste inse att bananrepublikens dagar är över.« 
oleg mitvol, naturresursministeriets miljöinstans
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Ryssland – demokrati eller diktatur?

Putins uttalade ledord i samband med att han blev vald till president 
år 2000 var inte mycket mer än »en stärkt stat« och »upprättandet av 
lagens diktatur«. En kort agenda, men dessa mål uppfattades i regel 
som positiva och tillräckliga av den ryska befolkningen. Det var stabi-
litet, styrka och ordning, om än på bekostnad av frihet och mångfald, 
som man ville ha efter den jeltsinska oredan under 1990-talet. 

De flesta ryssar tycker i dag att Putin har gjort ett bra jobb under 
sina åtta år vid makten och han är en unikt populär president i Ryss-
land. Ingen annan ledare har någonsin haft ett så starkt stöd under så 
lång tid av befolkningen. Visserligen hade både Gorbatjov och Jeltsin 
inledningsvis höga popularitetssiffror, men de föll sedan snabbt när 
de fick problem med att genomföra sin politik. Samtidigt är den stabi-
litet och det lugn som råder i politiken beroende av flera interna och 
externa faktorer, som agendan hos enskilda personer, informella rela-
tioner och råvarupriser. En oväntad händelse kan lätt rubba balansen. 

Putins opinionsstöd har pend-
lat mellan 70 och 80 % och i de-
cember 2007 var det enligt Le-
vada Center hela 87 % av de 
tillfrågade som svarade att de 
»stödde Putins agerande som 
Rysslands president«. Andelen 

har ökat stadigt sedan lågvattenmärket på 65 % i början av 2005, kort 
efter terrordådet mot en skola i Beslan i södra Ryssland. Däremot är 
det bara 40 % som är nöjda med Rysslands utveckling i allmänhet.

Demokratisering har hamnat i skuggan under Putins ledarskap, till 
förmån för politisk likriktning med ökad maktcentrering. På en press-
konferens i Samara 2007 fick Putin frågan av en tysk reporter om han 
ansåg sig vara en »sann demokrat«. Putin svarade att det inte finns 
någon sann demokrati. »Vad betyder ’sann’? Vad betyder det att vara 
en sann tysk eller en sann ryss i dag? Vi har ett ordspråk som lyder: 
’Skrapa på en ryss och du kommer att finna en tatar.’« 

LEVADA CENTER

Levada Center är ett ryskt, oberoende opinions-
institut. Verksamheten finansieras av företag och 
organisationer helt utan statliga bidrag och är 
inte vinstdrivande. Resultaten från undersökning-
arna publiceras löpande på www.levada.ru. 

Putin väntar på napp vid floden Jenisej i augusti 2007. Efter bilden skrevs 
flera artiklar om hur man ska träna för att få en kropp som presidentens.
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När bedömare i väst kan ha svårt att förstå att det finns alternativ 
till den klassiska demokratimodellen med krav på fullständig öppen-
het och jämlikhet får man i stället från Ryssland ofta höra röster som: 
»Med ett så stort och komplext land som vårt krävs en stark ledare«, 
eller: »Vi är trötta på kaos och vill ha lugn och stabilitet«, gärna till-
sammans med tillägget, »men det kan ingen utomstående förstå.« 

Ordet demokrati fick ett oförtjänt dåligt rykte i Ryssland i början av 
1990-talet då de unga reformliberalerna i Jeltsins regering privatiserade 
den ryska ekonomin i demokratins namn. Privatiseringsgeneralen Ana-
tolij Tjubajs fick smaka på skällsordet »demokrat!« när han medver-
kade vid en av de första bolagsprivatiseringarna och ryssarna började 
snart tala om dermokratija – ungefär »skitokrati« – då de omedelbara 
konsekvenserna bestod av en allt svagare ekonomi och oligarkstyre. 

Det är därför inte förvånande att Ryssland har störst stöd för ett 
auktoritärt styre på bekostnad av demokrati bland alla länder i Öst-
europa och före detta Sovjetunionen. I en Levadaundersökning från 
2007 svarade nästan två tredjedelar av de tillfrågade ryssarna att de 
hade svårt att definiera ordet demokrati, och bara en tredjedel menade 
att Ryssland är en demokrati i dag. Enligt samma undersökning sva-
rade en tredjedel av ryssarna att de inte tyckte att västmodellen för 
demokrati passade Ryssland. 

En ung ryska som nyligen flyttat till Moskva från Tjeboksary vid 
Volga ger uttryck för liknande tankegångar, när hon reflekterar över 
orsaken till Putins framgångar:

Invånarna i min by älskar Putin. Minnena från den hemska Jeltsin-

tiden med hög brottslighet och arbetslöshet, mormors pension som 

aldrig betalades ut, pappas lön som nästan aldrig betalades kontant  

och statens minskade makt som kallades för »demokrati«, är allt-

jämt levande. Människor är tacksamma mot Putin för att han har 

givit dem stabilitet och korv.

Dessutom kan de åter känna sig stolta över att vara ryssar. Om-

världen kanske inte älskar ryssarna – men nu, med Putin, måste den 

respektera dem. Och om man skulle ge dem en chans att rösta på 

honom för en tredje mandatperiod tror jag att de flesta skulle göra 

det, utan att känna att deras frihet på något sätt skulle begränsas och 

utan rädsla för en återgång till en totalitär stat.

Ja, jag vill också vara fri, inte leva som under sovjettiden. Jag vill 

arbeta var jag vill. Prata med vem jag vill. Jag vill resa runt jorden, 

bära italienska kläder och dricka gott, franskt vin. Men vi vill inte 

att Ryssland ska vara vare sig europeiskt eller asiatiskt… Vi vill att 

Ryssland ska vara ryskt. Och vi vill definitivt inte att amerikanarna, 

eller ni européer, ska lära oss hur man ska bete sig.

I en undersökning av Levada Center från 2007 svarade nästan hälften 
av de tillfrågade ryssarna att de utländska anklagelserna om ryska de-
mokratiöverträdelser saknade grund, och drygt två tredjedelar ansåg 
att anklagelserna var ett sätt för väst att misskreditera Ryssland. 

Den fängslade före detta oligarken Michail Chodorkovskij har sagt 
att Putin är mer liberal än 70 % av ryssarna. Putin har till exempel ut-
talat att han är emot dödsstraff, medan en överväldigande majoritet av 
befolkningen är för, och knappt hälften av de tillfrågade i en under-
sökning av samma institut i juli 2007 menade att Putin »borde vara 
ännu tuffare i förhandlingarna med den amerikanske presidenten«. 

En klar majoritet av ryssarna tycker inte att yttrandefriheten har inskränkts 
i Ryssland under de senaste åren. Källa: opinionsinstitutet Vtsiom. 

Är du överens med påståendet att
det fria ordet har begränsats i Ryssland?

62% Inte överens 28% Överens

12% Vet ej
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Samtidigt har ryssarna i allmänhet visat ett mycket svagt intresse 
för landets politik och det saknas i princip en politisk debatt. De flesta 
anser sig känna litet eller inget ansvar för vad som sker i landet. 

Embryot till en organiserad, politisk rörelse, framför allt bland de 
unga, växte fram efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986 och den 
tolererades av makten eftersom miljö- och ekologifrågor ansågs opo-
litiska och ofarliga. Men utan en bredare föreningstradition har det 
visat sig svårt att skapa ett mer organiserat engagemang på andra om-
råden. Intresset har minskat sedan Sovjetunionens fall.

Tre år efter Sovjetunionens fall fanns det visserligen ett 60-tal poli-
tiska partier registrerade och i slutet av Jeltsins presidentskap hade 
antalet stigit till över 100. I dag har dock de allra flesta av dem för-
svunnit. En del av orsaken bottnar i att de flesta tycker att det är skönt 
att inte behöva engagera eller oroa sig på det sätt som man var tvungen 
till under sovjetdiktaturen eller det kaotiska 1990-talet. Det finns en 
känsla av tolerans för samhällspolitiken så länge den inte medför några 
direkta, negativa konsekvenser för medborgaren personligen. 

Samtidigt har handlingsutrymmet för frivilligorganisationer också 
begränsats genom ett nyintroducerat, rigoröst registreringsförfarande 
för dem, vilket har tvingat flera organisationer att stänga. Å andra sidan 
har statliga budgetmedel på 1,25 miljarder rubel (330 miljoner kronor) 
per år öronmärkts till denna typ av organisationer, men då handlar 
det om sådana som först har fått Kremls välsignelse.

Parlaments- och presidentval i demokratins namn

Kreml har alltid ansett att såväl landets som maktens säkerhet har gått 
före folkets inflytande. Putin sade inför parlamentsvalet i december 
2007 att »en uppgift av särskild betydelse för den ryska säkerhets-
tjänsten FSB i år blir att trygga säkerheten vid valet till duman [det 
ryska parlamentets andrakammare]… Det är viktigt att se till att kam-
panjerna sker utan nationalistiska eller extremistiska slagord.« Det är 
inte första gången som Kreml har utnyttjat risken för ultranationalism 

eller främlingsfientlighet för att rättfärdiga att man slår ner mot poli-
tiska oppositionsgrupper. 

Inför Rysslands dumaval (2 december 2007) och presidentval (2 mars 
2008) utvecklade Kreml starka maktmedel för att maximera kontrol-
len över processen: Minimigränsen för ett parti att bli invalt i duman 
höjdes till 7 % (i stadsduman rentav till 10 %), ett politiskt parti be-
hövde 50 000 medlemmar för att kunna registreras, och partier fick 
inte gå samman för att bilda valblock. Insynen i det politiska systemet 
har under de senaste åren också grumlats och förvaltningen har blivit en 
mer sluten apparat. Tjänstemännen och byråkraterna som inte väljs 
genom öppna val har fått större inflytande. 

I september avgick plötsligt regeringen med premiärminister Mi-
chail Fradkov i spetsen för att ge Rysslands president vad denne kallade 
»full beslutsfrihet«. Två dagar senare var den i princip okände Viktor 
Zubkov ny premiärminister på Putins uppdrag, vilket fick tankarna att 
gå till hur den då okände Putin valdes till premiärminister i augusti 
1999. Zubkov uttalade snabbt sin ambition: »Våra prioriteringar ska 
vara de strategiska mål och program baserade på konkreta handlingar 
som satts upp i presidentens state-of-the-union-tal de senaste åren.« 

Prioriteringarna var i slutet av 2007 desamma, men Zubkov skulle 
knappast bli mannen att realisera målen. I december 2007 presenterade 
partiet Enade Ryssland förste vice premiärminister Dmitrij Medvedev 
som sin presidentkandidat, vilket snabbt fick stöd från Putin. Juristen 
och affärsmannen Medvedev är liksom Putin född och utbildad i Le-
ningrad (Sankt Petersburg). Bara 42 år gammal har han varit med i 
den inre kretsen i Kreml sedan 2000, då han ansvarade för Putins pre-
sidentvalskampanj.

Under 2000-talet har Medvedev hunnit med att vara ordförande i 
det gigantiska, statliga gasbolaget Gazprom och chef för den inflytelse-
rika presidentadministrationen, innan han blev vald till förste vice 
premiärminister i november 2005. På den posten har han bland annat 
ansvarat för de så kallade nationella prioriterade projekten, som syftar 
till sociala reformer inom till exempel sjukvård och utbildning. Sedan 
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Om att arbeta i motvind
Dmitrij Makarov, 25 år

Historien om Dmitrij är historien om hur humanism och mänskliga 
rättigheter fortfarande har svårt att gå ihop med makten i Kreml. Dmi-
trij är född och uppvuxen i Orjol i sydvästra Ryssland. Han fick genom 
ett utbytesprogram förmånen att gå motsvarande högstadiet i Vermont, 
USA, och fick därmed tidigt erfarenhet av livet i väst. Väl tillbaka i 
Orjol har han läst in två universitetsexamina, i litteratur och juridik.

Under studierna förvånades han över det påfallande ointresset för 
att engagera sig bland ryska ungdomar. »På sovjettiden var universi-

tetsvärlden det intellektuella navet i samhället. Nu handlar det 
bara om att kunna göra karriär för att tjäna pengar«, berättar 

han. Dmitrij ser visserligen en viss ljusning för intresset att 
aktivera sig »politiskt«, men då bara som ett medvetet 
karriärsdrag. »För fem år sedan gick studenter med i oli-
garken Chodorkovskijs ungdomsrörelse Den nya civili-
sationen (Novaja tsivilizatsija). Nu ser man samma per-

soner i Kremls kopia, De våra (Nasji).« 
Själv sökte sig Dmitrij till de alternativ som fanns 

för att få vad han kallar »intellektuella utma-
ningar bland ideologiskt likasinnade«. Han 
fann till slut människorättsorganisationen 
Enade Europa (Jedinaja Evropa), där han 
började ägna sig åt juridisk rådgivning åt 
finansiellt utsatta, främst äldre. Verksam-
heten finansierades i princip från Euro-
pa och USA, även om organisationen 
fick statligt stöd för att arbeta i fängelser.

Efter examen har Dmitrij börjat arbeta 
för Ungdomsorganisationen för mänskliga 
rättigheter (Molodjozjnoje pravozasjtjitnoje 

dvizjenije) med säte i Voronjezj nära Ukraina. Här ger han juridiskt 
stöd till olika aktivisters verksamhet, från förberedelser inför demon-
strationer till de fall när efterföljande domstolsförhandlingar blir nöd-
vändiga. 

Dmitrij arresterades själv när han demonstrerade utanför det stat-
liga oljeledningsbolaget Transnefts kontor i Moskva. Man proteste-
rade mot planerna att dra en oljeledning från östra Sibirien till Indiska 
oceanen, vilket Greenpeace och andra miljöorganisationer också starkt 
kritiserat (Putin beordrade senare att vägen för ledningen skulle änd-
ras för att undvika de möjliga miljöriskerna). 

Även om Dmitrij släpptes efter en kort tid i arresten gav gripandet 
en bitter eftersmak. Ryssland må i teorin ha en av Europas mest libe-
rala lagar om mötesfrihet, men dess praktisering är något helt annat. 
Den ryska domstolen frikände aldrig Dmitrij och han har nu överkla-
gat målet till Europadomstolen där han hoppas på bättre framgång. 
Men han kommer att få vänta flera år på utslaget.

»Det har skett en klar tillbakagång för yttrandefriheten, regeringen 
har blivit mer sluten och domstolsväsendet mer reglerat – inte nöd-
vändigtvis mer korrupt, men med ett slags formaliserad självcensur«, 
säger Dmitrij. Det är oklart vad han tycker är värst. Dmitrij beskriver 
Rysslands maktstruktur som en uppochnervänd pyramid, där alla tit-
tar på presidentadministrationen oavsett vad det är för beslut som ska 
fattas. »Administrationen nämns kanske i konstitutionen, men den 
har ingen formell makt«, berättar han, och menar att det är den som 
är hjärtat i Putins »maktvertikal«. 

Trots problemen menar Dmitrij att idén om mänskliga rättigheter 
är mer accepterad i dag. Det finns trots allt en dialog med myndighe-
terna, men det ges inga förutsättningar för föreningar att verka. Dmi-
trij har precis ägnat helgen åt att försvara sin egen organisation mot 
upplösning på grund av de nya, stränga reglerna för frivilligorganisa-
tioner. »Antagligen«, svarar han på frågan om han tror att den kom-
mer att stängas ner, vilket den kort därefter också tvingas göra. 
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starten har Medvedev setts nästintill dagligen på nyhetssändningarna, 
när han övervakat och inspekterat arbetet med projekten. Satsning-
arna kom lägligt ett drygt år före presidentvalet och har utgjort en bra 
plattform för Medvedev att synas i offentligheten.

Under upptakten inför dumavalet svepte en antikorruptionsvåg över 
landet och högt uppsatta politiker i bland annat Kaliningrad, Perm 
och Tver åtalades för skattebrott med mera. Krafttagen kom lägligt 
för Kreml och regeringen fick kritik för vad som sades vara ett sätt att 
vinna enkla sympatier. »Det är ett så populärt ämne bland väljarna 
att man blir misstänksam över tajmingen«, sade Nikolaj Petrov vid 
Carnegie Moscow Center. »Många av fallen som tas upp i domstolen 
i dag ägde i själva verket rum för flera år sedan.« 

Genomförandet av 2007 års dumaval måste ses som ett steg tillbaka 
från 2003 års val. Valdeltagandet var högt, cirka 63 %, men i till ex-
empel Tjetjenien rapporterades att hela 99,5 % av de röstberättigade 
deltog, varav 99,4 % röstade på Enade Ryssland.

Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, riktade 
stark kritik mot den orättvisa mediesituationen till förmån för Enade 
Ryssland, hur staten har missbrukat sin ställning, den nya vallagen 
som försvårar för små partier och trakasserier av oppositionen. Viktiga 
oppositionspolitiker fängslades till exempel bara dagar före valet för 
tveksamma brott och åtskilliga fall av valfusk rapporterades.

Riktiga partier men ingen riktig opposition

Det Kremllojala partiet Enade Ryssland (Jedinaja Rossija) dominerar 
fullständigt den ryska partipolitiken. Enade Ryssland vann en jord-
skredsseger med 64 % av rösterna i 2007 års dumaval. Rättvisa Ryss-
land (Spravedlivaja Rossija) har marknadsförts som ett mer vänsterin-
riktat alternativ till Enade Ryssland, men också med starkt stöd för 
Kreml (7,7 % av rösterna i dumavalet). De övriga partierna, bortsett 
från det sparsamt reformerade Kommunistpartiet (11,6 %), har ibland 
kallats för en »alibi opposition« – de tillåts existera men ges inte ut-
rymme i media eller att på and-
ra sätt växa till ett reellt hot mot 
makten. 

Rysslands liberaldemokratis-
ka parti (Liberalno-Demokrati-
tjeskaja Partija Rossiji) har varit 
representerat i duman sedan 
det valdes in 1993 (8,1 % i 2007 
års dumaval). Det konservativa 
partiet, och framför allt den 
kontroversielle och våldsamme 
partiledaren Vladimir Zjirinov-

Bara dagar efter att Vladimir Putin givit sin välsignelse för Dmitrij Medvedevs president-
kandidatur sköt Medvedevs popularitetssiffror i höjden. En undersökning av opinions-
institutet Levada Center visade att opinionsstödet stigit från 24 % i november till 79 % 
i december 2007.

Vladimir Zjirinovskij.
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skij, har varit i blåsväder flera gånger, men med sitt populistiska bud-
skap har man lyckats erövra det nödvändiga väljarstödet för att kunna 
sitta kvar i parlamentet. Man kallar sig oppositionsparti, men har 
alltid stött Kremls linje. 

År 1993 kom också Äpplet (Jabloko) in i duman som ett västvänligt 
parti. I samband med de genomgripande och liberala reformerna under 
1990-talet dalade dock väljarstödet och partiet föll 2003 ur duman 
(1,6 % i 2007 års dumaval). Även marknadsliberala Unionen av höger-
krafter (Sojuz pravych sil) fick lämna duman 2003. Partiet kampanjade 
trots motgången och fortsatt låga opinionssiffror inför 2007 års val 
som »den ryska demokratins sista samurajer«, men var chanslöst med 
bara 1 % av väljarnas stöd. 

En stor del av de övriga, ganska spretiga oppositionsgrupperna har 
samlats under det gemensamma namnet Det andra Ryssland (Drugaja 
Rossija). Bland profilerna samsades bland andra f. d. schackvärldsmäs-
taren Garri Kasparov och författaren och konstnären Eduard Limonov, 
ledare för det numera förbjudna Nationalbolsjevikiska partiet. Tillsam-
mans försökte de skapa en motpol till Enade Ryssland, eller i alla fall 
med förenade krafter ta sig över minimigränsen till duman på 7 %.

Som de starka personligheter de är fick de svårt att enas om en ge-
mensam presidentkandidat. Konflikten dem emellan blev allt tydligare 
när ledarna under sommaren 2007 skul-
le börja profilera sig inför parlaments-
valet. Den egna positionen blev viktigare 
än den gemensamma och den politiska 
debatten handlade mer om att smuts-
kasta de övriga inom oppositionen än att bilda en enad front. Dessutom 
var egentligen det enda som förenade dem motståndet mot den styran-
de makten. Den före detta premiärministern Michail Kasianov lämna-
de blocket för sin egen falang, Ryska folkets demokratiska union, och 
samtidigt som Kasparov i oktober utsågs till ledare för Det andra 
Ryssland stod det klart att partiet inte skulle få delta i dumavalet. Det 
har ändå växt till en av de viktigaste oppositionsgrupperna i Ryssland.

»Den som sitter i Kreml kan inte undvika att 
bli diktator. Det kanske sitter i väggarna.« 
vladimir bukovskij, en av de mest okända 
kandidaterna inför presidentvalet 2008

En deltagare i De oenigas marsch grips av polisen i Sankt Petersburg den 25 november 2007.

Garri Kasparov har 
bytt schack mot politik 
och på kort tid blivit 
ett av de starkaste 
namnen inom den 
ryska oppositionen. 
Bilden är tagen i 
samband med att Kas-
parov fängslats efter 
att ha gått med i De 
oenigas marsch (Marsj 
nesoglasnych) i Moskva 
den 25 november 
2007, en vecka före 
det parlamentsval som 
hans parti Det andra 
Ryssland nekats att få 
ställa upp i.
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Ryssland mot resten av världen

Kreml har de senaste åren på ett helt annat sätt än under 1990-talet 
positionerat sig internationellt och försvarat Rysslands intressen både 
inom och utanför gränserna. Här kan man se en återgång till ett im-
perietänkande, som ofta har genomsyrat Rysslands inrikes- och utri-
kespolitik. En av orsakerna till det nyvunna självförtroendet är den 
stärkta maktbasen i takt med att oljepriset har stigit. Tjugo-dollar-
per-fat-Putin av år 2001 är inte samma person som nittio-dollar-per-
fat-Putin år 2008. 

I de internationella relationerna märks en vilja att flytta fram ställ-
ningarna där man förlorade terräng i samband med det väldiga Sovjet-
unionens sammanbrott. Det är inte en slump att retoriken har blivit 
fränare efter att flera av Rysslands nära grannländer har vänt sig väster-
ut och gått med i såväl EU som NATO. När Putin blev utsedd till Årets 
person i Time Magazine i december 2007 var det knappast ett kvitto 
på omvärldens beundran för den ryske presidenten.

Svenska tidningar har under året som föregått det ryska president-
valet skrivit om flera konflikter mellan Ryssland och andra länder, 
framför allt grannar, till exempel reaktionen på esternas flytt av det 
sovjetiska krigsmonumentet i Estlands huvudstad, Tallinn, bojkotten 
av vin och livsmedel från Georgien och importförbudet av kött från 
Polen. Putin har också gjort påhopp på både Europa och USA, och 
bland annat kritiserat USA:s planer på att placera sitt missilförsvar i 
Östeuropa. 

I augusti 2007 gjorde Ryssland anspråk på Nordpolen sedan en rysk 
miniubåt satt landets flagga på dess botten. I den ryska, tecknade fil-
men Elka, som hade premiär i oktober, är Nordpolen hotat av den elaka 
roboten Maxi Mouse med tydliga drag av Musse Pigg, som använder 
en brun kolsyrad dryck för att hypnotisera sina fiender. Maxi Mouse 
äter is, men förutom att vara ett inlägg i miljödebatten är filmen ett 
tydligt tecken på den växande antiamerikanismen i det ryska samhäl-
let. Under 2007 skärptes också tongångarna mellan Ryssland och Stor-
britannien, efter att Ryssland vägrat att lämna ut Andrej Lugovoj, som 

misstänktes för att ha mördat den ryske dissidenten Aleksandr Litvi-
nenko i London i november 2006. Ordkriget länderna emellan sköttes 
på hög nivå med flera sanktioner som följd. 

På samma sätt är Ryssland kritiskt till flera internationella organi-
sationer. Putin har vädrat sina åsikter om en förlegad beslutsgång i FN 
och Världsbanken (Ryssland är representerat i båda), och även om EU 
är Rysslands viktigaste handels-
partner framförs aldrig ett med-
lemskap i EU som något eftersträ-
vansvärt av ryska politiker.

För att ge tyngd åt orden har 
den ryska staten ökat resurserna 
för landets försvar. Den nedgång-
na försvarsmakten från tiden kring 
Sovjetunionens fall anses ha ros-
tat länge nog, och Ryssland har 
stolt påbörjat en rejäl upprustning 
för att åter kunna visa militära 
muskler. 

Ett nytt försvar under uppbyggnad

Det var länge sedan Ryssland hade ett försvar som motsvarade ett land 
som gör anspråk på att vara en stormakt. Långt in på 2000-talet brot-
tas försvarsmakten alltjämt med problem som undermålig utrustning, 
bristande resurser för officerarna och övergrepp på de värnpliktiga. 

För att komma till rätta med detta har regeringen kraftigt ökat för-
svarsmaktens medel, vilket har resulterat i att försvarsbudgeten de se-
naste sex åren nästan har fyrfaldigats till drygt 1 000 miljarder rubel. 
Putin har gjort det till en prestigefråga att återupprätta Rysslands forna 
supermaktsstatus. Landet har redan världens största arsenal av massför-
störelsevapen och utvecklingen av nästa generations kärnvapen har 
fått högsta prioritet. I ett internationellt perspektiv är dock satsning-

»POOTIE-POOT«

Det är inte troligt att USA:s president George 
W. Bush fortfarande använder sitt smeknamn på 
Putin från början av 2000-talet: »Pootie-Poot«. 
Kärt barn har dock många namn, och i Ryssland 
kallas Putin allt från Ryska federationens presi-
dent Vladimir Vladimirovitj Putin (även i mindre 
formella sammanhang) till kort och gott »VVP«. 
VVP är hans initialer, men också den ryska förkort-
ningen för bruttonationalprodukt. Putin uttalade 
tidigt målet att fördubbla landets BNP inom tio 
år, vilket är på god väg att ske.
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arna fortfarande små. Man kan jämföra med USA, som spenderar mer 
än tio gånger så mycket på sin militär. Dessutom är Ryssland ett land 
med världens längsta landgräns och direkt kontakt med flera oroliga 
regioner.

Försvarsminister Anatolij Serdjukov, utan tidigare militär erfaren-
het, har sedan början av 2007 fått in en del friskt blod i försvarsled-
ningen från bland annat näringslivet och skattemyndigheten för att 
försöka kanalisera pengarna på ett bättre sätt än tidigare.

Regeringen har länge talat om att omvandla den värnpliktsbaserade 
försvarsmakten till en yrkesarmé, men reformerna har gått trögt. Of-
ficiellt har man hänvisat till praktiska problem som bristande finan-
siering för yrkesmilitärernas boende. Det interna motståndet är dock 
en värre bromskloss för att överge det rådande värnpliktssystemet.

Försvarsministeriets ambition är ändå att nästan hälften av de ryska 
soldaterna ska vara anställda på kontraktsbasis från 2008. Samtidigt 
ska värnplikten minskas från två år till ett. Försvarsministeriet har 
också meddelat att man har för avsikt att slimma de väpnade styrkor-
na från drygt 1,1 miljoner man till en miljon år 2010. Men det påpekas 
att det handlar om omprioriteringar och inte nedskärningar.

Vad är det som händer? 
Tre trender 

 Det förra kapitlet beskriver några händelser inom politiken och 
 ekonomin i Ryssland. Inte sällan är det just dessa som får upp-

märksamhet i media, men utan en vidare kontext är det inte alltid 
som reportagen gör en klokare. Ryssland är motsägelsernas land, vil-
ket gör det så svårt att bilda sig en entydig uppfattning om riktning 
och mål. Olika delar av Ryssland skiljer sig dessutom radikalt och hu-
vudstaden representerar något helt annat än landsbygden. Drömmar 
och ideal förändras snabbt, och Ryssland byter skepnad på samma sätt 
som trender kommer och går. 

Med utgångspunkt i tillståndet vid Sovjetunionens fall kan man 
ändå se tre mer långtgående trender framträda. De är hoptvinnade 
med varandra och både orsak till och konsekvens av varandra. Ingen 
är odelat positiv eller negativ, och alla har ett ursprung i den resa som 
Ryssland har gjort sedan 1991 ur ett samhälleligt, ekonomiskt och 
kulturellt perspektiv.

1. En stärkt självkänsla. När Sovjetunionen föll samman dog slutligen 
den sovjetiska modellen. Under decennier hade kommunistpartiet med 
monopol på nyhetsrapportering, historieskrivning och propaganda 
hamrat in bilden av den starka stormakten med socialistiska och uto-
piska ideal. Plötsligt var imperiekänslan och stormaktsambitionerna 
för den ryska kvarlevan av unionen ett minne blott. 

I sökandet efter en ny rysk identitet har influenserna hämtats från 
historiska traditioner liksom från utlandet. Ur historien har de största 
ryska och sovjetiska framgångarna visat sig vara lättast att minnas, 
och kanske är det svaret på frågan om varför det ryska självförtroendet 
på så kort tid har hunnit växa sig så starkt. 

Som en del av den nya identiteten märks framväxten av ny andlig-


