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Executive summary 

By: Mathias Kjær Jakobsen,  

Copenhagen Business School,  

March 2010 

 

Russia and its foreign politics 

Russia is the largest country in the world; it stretches over more than 11 time zones and is, 

geographically, a vital part of both the European and the Asian continents. Allthough Russia 

is a part of both Europe and Asia, the Russian people only consider themselves as Russians, 

neither Europeans nor Asians. For decades, Russia has been in conflict with the Western 

world – a conflict that has re-escalated within the last ten years. Russian foreign politics have 

always been represented by an extreme form of self-assertive behavior. The main purpose for 

this behavior has of course been to demonstrate power towards the rest of the world, but 

mainly to the surrounding countries, as well as the Russian population. Demonstration of 

power is an issue that stretches back into Russian history, and the population shares the 

Kremlin’s desire for power. The weak years Russia experienced, after the Cold War, were 

particularly humiliating for Russia and the Russian people; therefore, the desire for power 

was greater than ever when Putin took charge of the country in the year 2000. 

     This thesis will examine Russia and its foreign politics: it will focus on the great demand 

for power, which Russia always has had, and address the question of how Russia sees itself in 

the international community. Allthough there will be references back to the USSR, the focus 

will be on Russia, after 1991. 

 

Problem formulation 

How is Russia’s self-image portrayed through Russian foreign policy? 

 

Russian poet, Fyodor Tyutchev, once said: You cannot understand Russia with your brain, 

you can only believe in it. Whether this is true or false, one has to be Russian to decide; 

however, it is hard to argue that the Russian people most certainly believe in Russia. This 

great belief in the country has resulted in the self-assertive behavior that this thesis examines. 

There are a lot of reasons for the Russian behavior, but these reasons have to be seen in a 



2 
 

cultural and historical context. Russia’s behavior also has to be seen in a realistic context, as 

there are many of the core concepts in the realistic theory that Russia feels safe about.  

     Before it is concluded that Russia always will be Russia and that Putin took the country 

back to USSR standards, it is important to understand why Russia acts as it does. As 

mentioned, Russia has always had a great interest in its surrounding countries. Therefore, it 

was regarded as a geopolitical disaster when the Baltic countries entered NATO in 2004. 

Prior to the 2004 extension, Russia had seen Poland, the Czech Republic and Hungary 

become members of the organization, and the loss of control, in what Russia regards as its 

protective zone, amounted to a huge defeat in Russia. For years, NATO has talked also about 

making Georgia and Ukraine members of the organization, which would mean the end of 

Russia as a great power. Therefore, Russia early in the stage proclaimed that Georgian and 

Ukraine memberships would never happen. When discussing Russian foreign politics, one 

needs to understand how these Western interactions were received in Kremlin. 

     As mentioned, Russian foreign politics have always been self-assertive, when Russia has 

had the power. When Georgia entered the two breakout states, Abkhazia and South Ossetia, 

in 2008, Russia answered with raw military power. The Georgian attack gave Russia a chance 

to show the world that it was back on track and Georgia was aggressively bombed. With the 

Georgian conflict, Russia regained some of its former, dominating reputation in the 

international community, and it can only be regarded as an ironic tragedy, that Russia was hit 

extremely hard by the financial crisis, only months after its much needed victory. 
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1. Indledning 

I mere end fire årtier delte Den Kolde Krig verden i to. Enten var man på amerikanernes side, 

eller også støttede man Sovjetunionen. Opdelingen er ikke helt præcis, da der også fandtes 

uafhængige lande under Den Kolde Krig, men den verdenspolitiske situation var stærkt 

domineret af de to store lande. Med Berlinmurens fald ophørte den verdenspolitiske 

bipolaritet og siden den 9. november 1989 har verden reelt set kun haft én supermagt – USA.  

Det var ikke kun en degradering på den verdenspolitiske scene, Sovjetunionen måtte 

igennem. Internt fandt Sovjetunionen aldrig ro efter Berlinmurens fald, og det politiske 

system, som Sovjet var bygget op omkring, afskaffede sig selv i 1991. Sovjetunionen var 

bygget op omkring Rusland, og da Unionen brød sammen, blev Rusland igen gjort 

uafhængigt og har siden 1991 fungeret som selvstændigt land. Med Sovjetunionens 

sammenbrud led den russiske selvopfattelse et hårdt knæk, da Rusland traditionelt set altid 

har opfattet sig selv som værende exceptionel med en historisk ret til at regere på den 

storpolitiske verdensscene. En stor del af den russiske selvopfattelse bunder i det enorme 

geografiske areal, Rusland strækker sig over. Landet er med sine 17.075.200 km2 verdens i 

særklasse største land og strækker sig over 11 tidszoner. Som vesteuropæer kan det være 

svært at forstå, hvor stort landet egentligt er, ligesom det traditionelt har været svært at forstå 

det samfund, russerne lever i samt landets politiske ageren, som historisk set har været meget 

forskellig fra Vestens. Rusland har i det hele taget stået i skarp kontrast til det samfund, vi i 

Vesten identificerer os selv med.  

     Der findes ikke noget entydigt svar til spørgsmålet om, hvorvidt Rusland er et europæisk 

eller et asiatisk land. Den alment accepterede opfattelse er, at Rusland deles ved 

Uralbjergene. Hvis man spørger russerne selv, vil de fleste sige, at de er russere og hverken 

asiatere eller europæere, men derimod russere og kun russere. Det er ud fra det synspunkt, at 

denne afhandling skal finde sin berettigelse. Rusland har i stigende grad ført en meget 

selvhævdende udenrigspolitik siden år 2000, hvor Putin tog over. Budskabet fra Kreml har 

været, at man ikke agter at tage hensyn til hverken Asien, Europa eller USA, så længe der 

ikke tages hensyn til Rusland. Mange russere vil mene, at det er Vesteuropa, der har tvunget 

Rusland ud i diverse konflikter, og i takt med at NATO’s interesser og medlemslande er 

kommet tættere og tættere på russisk territorium, er det nødvendigt for russerne at vise, at 

man ikke længere accepterer, at det udelukkende er USA, der sætter den verdenspolitiske 

dagsorden. Derudover har mange af de tidligere Sovjetrepublikker vendt ryggen til Rusland; 

lande som Ukraine, Estland og Litauen er blevet væsentligt mere vestligt orienteret end 
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tilfældet er i Rusland. Alt dette harmonerer ikke med den selvopfattelse Putin igen har givet 

russerne efter årene med Jeltsin. Russerne mener, de har historisk ret til mange af de områder 

NATO og Vesten viser interesse for, og man anså det for et angreb på den russiske sikkerhed 

og ikke mindst stolthed, da NATO lå i forhandlinger om optagelse af Georgien og Ukraine. 

Med krigen i Georgien i 2008 er NATO’s forhandlinger med Georgien dog brudt helt 

sammen, og pt. virker det usandsynligt at, Georgien bliver NATO land inden for overskuelig 

fremtid. Om det er Vestens skyld, at Rusland og Vesten har opbygget et dårligere og 

dårligere forhold, findes der selvsagt mange forskellige og interessante holdninger til, men 

sikkert er det, at indtil finanskrisen ramte Rusland noget så eftertrykkeligt, var der 

spændinger mellem Rusland og Vesten som bragte minderne tilbage til Den Kolde Krig. 

Spændingerne har været det synlige resultat på, at Rusland igen er kommet til kræfter efter 

mange års uafbrudt nedtur. 

     Som vestlig iagttager til dette storpolitiske spil venter der en spændende og på mange 

måder også uvis fremtid forude. Siden 1991 er Rusland gået fra nærmest uforbeholden 

samarbejdsvilje til en stadig mere skeptisk og konfrontatorisk linje over for Vesten, hvilket 

kulminerede med krigen i Georgien. Med dette speciale vil jeg prøve at belyse hvorfor 

Rusland agerer, som landet gør rent udenrigspolitisk. Det er vigtigt at forstå Ruslands motiver 

for deres udenrigspolitik, før man som vesteuropæer konkluderer, at de stadig lever i en tid 

som hører hjemme under Den Kolde Krig. Med dette speciale ønsker jeg ikke at opnå en 

decideret sympati for Rusland som politisk land, men derimod en forståelse for, hvorfor 

Rusland er kendetegnet ved en meget selvhævdende og ekspansiv udenrigspolitik. 

 

1.1. Afgrænsning 

Jeg har valgt at holde mit fokus på Rusland i dag, og kommer derfor ikke dybere ind på 

Rusland før Sovjetunionens opløsning. Arven fra sovjettiden er dog så tung, at den tydeligt 

ses i russisk udenrigspolitik i dag, og derfor vil visse ting fra sovjettiden ikke gå uberørt hen.  

     Mit speciale vil hovedsageligt koncentrere sig om Ruslands udenrigspolitik fra 1991 til i 

dag. Hovedvægten vil dog være på Putins regeringstid og udenrigspolitik, da den 

transformation Rusland gennemgik med Putin som præsident er yderst interessant i forhold til 

dette speciales problemstilling. Ruslands forhold til EU landene vil også blive behandlet i 

specialet, ligesom forholdet til NATO og mulige fremtidige konflikter vil blive belyst. 

     Eftersom situationen i Rusland har ændret sig drastisk indenfor det sidste år mht. den 

globale økonomiske krise, vil denne også blive behandlet. Finanskrisen har ramt Rusland 
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meget hårdt, og den vil uundgåeligt have stor indflydelse på Ruslands udenrigspolitiske 

handlinger i fremtiden, ligesom den vil påvirke forholdet til EU i årene der kommer. 

 

1.2. Problemformulering 

Min problemformulering er lavet på baggrund af min tese, der lyder på at Ruslands meget 

selvhævdende udenrigspolitik har det formål at demonstrere styrke og magt overfor sine 

borgere og ikke mindst omverden. 

 

Problemformulering: 

Hvordan kommer den russiske selvopfattelse til udtryk rent udenrigspolitisk? 

 

1.3. Teori 

Den teori, der knytter sig til mit speciale, er traditionel realisme/neo-realisme. En traditionel 

realistisk analyse forklarer forandringer i et lands udenrigspolitik som resultat af 

forskydninger i den globale magtbalance. I perioden 2000-2008, hvor Rusland var på én lang 

succesfuld fremmarch, gik det dårligere og dårligere for USA. George Bush afsluttede sin 

præsidentperiode med at være historisk upopulær, og det at USA har tabt international 

præstige har været en væsentlig faktor i Kremls propaganda for Ruslands genvundne styrke. 

Som sagt er Rusland gået fra at være i knæ i 1991 til i dag at være tilbage på den politiske 

verdensscene, og denne udvikling samt Ruslands nuværende udenrigspolitiske handlinger 

knytter sig tæt til den realistiske teori. Derfor kommer der et længere afsnit omhandlende 

realisme som teori, såvel som Ruslands udenrigspolitiske handlinger vil blive analyseret ud 

fra den realistiske teori løbende i specialet. 

 

1.4. Metode 

Hvad angår metode i specialet vil afhandlingen være baseret på tekster skrevet af 

respekterede teoretikere samt relevante tekster om Ruslands udenrigspolitiske forhold. 

Herunder vil falde avisartikler, faglitterære bøger samt relevante hjemmesider på Internettet. 

Jeg vil understøtte min tese med analyser af udtalelser og taler fra nøglepersoner indenfor 

området samt inddrage synspunkter fra politiske kommentatorer. 
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2. Rusland – Hvad er der sket siden 1991? 

Officielt blev Rusland igen anerkendt som selvstændigt land i december 1991. Forud var der 

hændt begivenheder som for altid vil stå som verdenshistorie. Berlinmuren faldt som bekendt 

i 1989, og Warszawapagten ophørte med at eksistere i sommeren 1991, hvilket alt sammen 

var stærkt medvirkende til at Sovjetunionen brød sammen, og Rusland igen blev 

selvstændigt, da Sovjetunionen afskaffede sig selv. Men for at finde begyndelsen til enden for 

Sovjetunionen skal man lidt længere tilbage end Berlinmurens fald nemlig til 1985, hvor 

Mikhail Sergejevitj Gorbatjov indsættes som det altdominerende kommunistpartis 

generalsekretær. Fra starten viste Gorbatjov sig at være indstillet på at reformere 

Sovjetunionen, der oplevede stadigt stigende utilfredshed fra befolkningen med landets 

økonomi og politik. Gorbatjov indførte de berømte slagord glasnost og perestrojka, der 

henholdsvis skulle give større åbenhed i samfundet og begynde en større demokratisering af 

det samfund, der siden 1917 bedst kan beskrives som et diktatur. Gorbatjov gik som sagt ind 

til sin stilling med en anden tilgang til arbejdet og fremtiden end sine forgængere. Gorbatjov 

så Sovjetunionen som en del af Europa, og søgte derfor længere mod vest end nogen anden 

leder i Sovjetunionen havde gjort før. En klar definition af hvordan Gorbatjov så 

Sovjetunionens kulturelle forhold til Europa, finder man i hans meget berømte bog 

Perestroika: New thinking for Our Country and the World. I bogen beskriver han forholdet 

således: 

 

Some in the West are trying to exclude the Soviet Union from Europe. Now and then, as if 

inadvertently, they equate Europe with Western Europe. Such ploys, however, cannot change 

the geographic and historical realities. Russia’s trade, cultural and political links with other 

European nations and states have deep roots in history. We are Europeans. Old Russia was 

united with Europe by Christianity… The history of Russia is an organic part of the great 

European history (Gorbatjov 1988, s. 190). 

 

     Der kan argumenteres for, at det var denne opfattelse der i sidste ende førte til Unionens 

sammenbrud samt Gorbatjovs egen afsættelse. Det var frygten og foragten over for deres eget 

politiske system, der gjorde, at mange sovjetborgere ønskede forsoning med Europa, et ønske 

som Gorbatjov var klar over og søgte at imødekomme fra starten af sin regeringstid. Det er 

interessant, at Gorbatjovs opfattelse af Sovjetunionens forhold til Europa er meget 

modstridende Unionens egentlige eksistensgrundlag, der byggede på, at Sovjet var en unik 
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politisk stormagt og et af de eneste reelle alternativer til Vestens kapitalisme. I Sovjetunionen 

definerede man sig traditionelt mod Vesten. Man var sovjetborger, fordi man ikke var 

europæer eller asiat, og den tankegang er på mange måder også gældende i dag. Mange 

russere betragter ikke sig selv som europæere, men udelukkende som russere, hvilket er et 

synspunkt, der for alvor vandt opbakning i årene efter den store økonomiske krise i 1998. 

 

2.1. Årene med Jeltsin 

I juni 1991 erklærede Rusland sig selv uafhængigt af Sovjetunionen, og ved det efterfølgende 

valg blev Boris Jeltsin valgt som landets første præsident. Jeltsin søgte som Gorbatjov mod 

Vest i sin udenrigspolitik. Jeltsin og den daværende russiske udenrigsminister Andrei 

Kosyrev ønskede en hurtig politisk og økonomisk integration i Vesten, hvilket skulle lede til 

en lige så hurtig implementering af demokrati og markedsøkonomi i Rusland. Det var Jeltsins 

håb, at Rusland via sit naturlige partnerskab med Vesten hurtigt ville blive en del af vestlige 

institutioner som EU, NATO, IMF og G7, men set i bagklogskabens klare lys var Jeltsin for 

ivrig sin politik. På få år prøvede Jeltsin at springe de mange tabte årtier over og indmelde sig 

i den europæiske civilisation, som man havde været fraværende fra i over 70 år (Staun (b) 

2008, s. 10). Årene fra 1992-93 omtales ofte som den euforiske periode, da perioden var en 

frisk start for russerne, og mange levede på den optimisme om bedre tider, der var i landet. 

De liberale økonomiske reformer Jeltsin gennemførte går under betegnelsen chok-terapi, og 

sammen med START III-aftalen, der gradvist skulle reducere atomvåben i fællesskab med 

USA, håbede mange russere, at fremtiden var lysere end på noget andet tidspunkt i deres liv. 

Det står helt klart, at Jeltsin og folkene omkring ham overså mange af de potentielle 

divergenser mellem Rusland og Vesten i disse år. Lysten til at integrere sig i Vesten 

overskyggede fornuften, og traditionelle russiske værdier blev tilsidesat til fordel for 

traditionelle europæiske.  

     Der gik dog ikke lang tid før Jeltsins vestvendte politik mødte kritik, og Jeltsin selv tog et 

skridt tilbage i forhold til integration i Vesten. Fra russisk side følte man sig ydmyget i og 

med at USA og Europa ikke involverede Rusland i de internationale overvejelser, der blev 

gjort i årene efter Berlinmurens fald. Det blev klart for mange, og ikke mindst for Rusland 

selv, at landet fulgte i hælene på Vesten i de væsentlige spørgsmål, og gav en lang række 

ensidige indrømmelser uden at få noget nævneværdigt tilbage, hvilket uden tvivl har tæret på 

den russiske stolthed (Møller 2008, s. 296). Samtidig forsvandt euforien i takt med at 

levestandarden for den almene russer ikke nåede de højder man var blevet lovet, og som man 

kunne se eksisterede i Vesteuropa. Det er selvfølgelig noget, der satte sine spor hos 
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befolkningen og medvirkede til, at utilfredsheden bredte sig. I det hele taget formede de 

første selvstændige år sig ikke, som mange russere havde håbet på, og da den tidligere danske 

ambassadør i Moskva, Christian Hoppe i sin tid blev bedt om at beskrive situationen i 

Rusland i årene efter 1991, sagde han følgende:  

 

Det er godt, det går bedre i Rusland. Men det ville være bedre, hvis det gik godt (Libak 2004, 

s. 20). 

 

     Med denne korte og filosofiske betragtning opsumerer han meget godt, hvordan russerne 

oplevede konsekvenserne af det naturlige partnerskab med Vesten, og i sidste ende måtte 

Jeltsin erkende, at Vestens opfattelse af det naturlige partnerskab kompromitterede Ruslands 

opfattelse, hvilket ledte til en mere selvbevist udenrigspolitik fra Ruslands side. I perioden 

1994-96 må udenrigspolitikken stadig betegnes som vestvendt, men der blev fra russisk side 

lagt vægt på at russiske interesser, specielt hvad angår Ruslands klare geopolitiske 

nærområde, ikke måtte opgives til fordel for samarbejde og økonomisk hjælp fra Vesten. Det 

er i denne periode at Rusland så småt bevæger sig væk fra Vesten, efter ensidigt at have fulgt 

Vestlandene i de første år af halvfemserne.  

     I forbindelse med præsidentvalget i 1996 skete der et meget afgørende brud i forholdet 

mellem Rusland og Vesten. Den pro-vestlige udenrigsminister, Andrei Kosyrev, der havde 

bestredet udenrigsministerposten siden 1991, var grundet Ruslands aktuelle situation blevet 

ekstremt upopulær i de politiske kredse samt i den almene befolkning. Som nævnt følte man 

ikke, at man fik noget igen for sine indrømmelser og den velstand man så i Vesten, var for at 

sige det lyrisk, en by i Rusland for russerne. Kosyrev fik skylden for, at den tidligere 

supermagt var skrumpet ind til en andenrangsnation, og han blev i 1996 afsat af Jeltsin. Som 

ny udenrigsminister udpegede Jeltsin den tidligere KGB mand, og senere premierminister, 

Jevgenij Primakov. Med udnævnelsen af Primakov tog Rusland yderligere et stort skridt væk 

fra integration i Vesten, ikke mindst i signalværdi, da det var alment kendt, at Primakov 

tidligere havde gjort karriere indenfor KGB. Primakov ønskede at reformere den russiske 

udenrigspolitik, eftersom den linje man havde fulgt i de foregående år ikke havde båret 

Ruslands interesser. Primakovs reformation kan betegnes som pragmatisk og fik betegnelsen 

Primakov-doktrinen. Doktrinen kan deles op i fire hovedpunkter: 

 

 Rusland vil udvikle en langsigtet udenrigs-og sikkerhedspolitik, baseret på politisk 

konsensus 
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 Rusland vil aktivt forsvare sine interesser, men vil undgå direkte konfrontation med 

andre magter 

 Rusland vil stræbe efter et internationalt system baseret på princippet om 

multipolaritet og vil imødegå alle tendenser til unipolaritet 

 Rusland vil udvikle forbindelser til de mest betydningsfulde stater i 

overensstemmelse med Ruslands ressourcer og dets status som kernevåbenmagt; 

disse forbindelser skal bygges på princippet om ligeværdighed (Møller 2008, s. 297) 

 

     Primakov doktrinen kan ses som Ruslands første reelle protest mod Vestens behandling af 

landet efter 1991. Rusland ville tilbage på verdensscenen, og ville ikke acceptere, at USA ene 

og alene var supermagten på verdensplan. Man søgte ikke længere mod vest for at finde sine 

politiske allierede. I stedet søgte man at styrke sammenholdet indenfor SNG samt at etablere 

et godt forhold til Kina og Indien. Rusland fik dog aldrig rigtig integreret et samarbejde med 

landene til virkelig at udgøre en trussel mod Vesten, men med doktrinen havde Rusland sendt 

et signal til Vesten om at landet ville tages alvorligt. Spørgsmålet er så, om modtageren af 

dette signal hovedsageligt var Ruslands egne borgere frem for politikerne i Vesten. 

Vestmagterne lod sig i hvert fald ikke skræmme af Ruslands krav om at blive taget alvorligt 

som stormagt, og i 1999 oplevede Rusland endnu et dramatisk tillidsbrud til Vesten. NATO 

udvidede med Polen, Tjekkiet og Ungarn – alle lande som var under streng sovjetisk kontrol 

under Den Kolde Krig. Boris Jeltsin og Rusland stillede sig uforstående over for udvidelsen, 

da Rusland ikke længere udgjorde en trussel over for landene, og derfor burde en udvidelse 

være unødvendig set med russiske øjne. (Forholdet mellem Rusland og NATO bliver 

diskuteret mere detaljeret i afsnittet Ruslands udenrigspolitiske genrejsning – se kapitel 7.) 

     I det hele taget formede Jeltsins tid som præsident sig ikke, som han og mange russere 

havde håbet på ved løsrivelsen i 1991, og Jeltsins eftermæle tåler ingen sammenligning med 

hans efterfølger, da Jeltsin i dag ofte betragtes som en joke i russisk politik. Udover de mange 

udenrigspolitiske skuffelser vil tiden med Jeltsin altid blive husket for to indenrigspolitiske 

ting – krigen i Tjetjenien og den økonomiske krise i 1998, der medførte, at Rusland i en 

periode var tæt på statsbankerot. I forbindelse med Ruslands mange skuffende oplevelser 

med Vesten skal det dog nævnes, at landet formelt blev medlem af G8 i 1997, hvilket har 

betydet meget for den russiske selvopfattelse, da begæret for succes og storhed som sagt er et 

tilbagevendende fænomen i russisk udenrigspolitik.  
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2.2. Årene med Putin 

I årene op til årtusindskiftet havde Boris Jeltsin fremstået mere og mere ude af kontrol, og 

blandt befolkningen havde han fået status som en løssluppen alkoholiker, der bestemt ikke 

gavnede sit land (Politkovskaja 2004, s. 175). Han var tydeligt svækket af sygdom, da han 

den 31. december 1999 trådte tilbage og indsatte premierminister Vladimir Putin som 

midlertidig præsident, indtil der kunne holdes valg i starten af år 2000. Inden Jeltsin gik af, 

havde han optrådt stærkt anti-vestlig på et NATO topmøde i Istanbul. Jeltsin var utilfreds 

med NATO’s bombardement i Serbien i forbindelse med krigen i Kosovo. Det var derfor et 

meget koldt forhold til Vesten, som Boris Jeltsin overdrog til Putin. 

     Efter Jeltsins afgang følte mange russere, at det endnu engang var tid til at starte på en 

frisk, små 10 år efter de havde vinket farvel til det kommunistiske diktatur. Man følte at man 

havde lært af sine fejl, og på den baggrund var man klar til at genvinde sin position som 

international stormagt. Den selvsamme dag som han blev udnævnt til midlertidig præsident, 

havde Putin en længere artikel i den russiske regeringsavis Rossiiskaja Gazeta samt i 

Nezavisimaya Gazeta, hvor han fremlagde sine mål for fremtidens Rusland. Artiklen havde 

overskriften Rusland ved årtusindeskiftet og bar tydeligt præg af, at Rusland igen skulle tages 

alvorligt på verdensplan. Putins plan var systematisk opbygget, og det var tydeligt, at han 

ønskede at forme Rusland efter sit eget hoved og fra bunden af. Han ønskede først og 

fremmest stabilitet rent indenrigspolitisk, før han ville bringe Rusland op blandt den 

internationale elite igen. Putin ønskede en markant styrkelse af centralmagten, hvilket han 

indiskutabelt har fået gennemført, samt et økonomisk og socialt reformprogram, der skulle få 

vendt udviklingen i landet efter den alvorlige krise. På dette tidspunkt fyldte udenrigspolitik 

ikke meget hos russerne, hvis eneste mål var at få økonomien op at køre igen. Dvs. at Putin 

ikke agtede at gøre som sin forgænger, nemlig at kaste Rusland ud i en vestlig 

implementering, hvilket landet ikke var klar til. I stedet var det tydeligt, at han ønskede at 

agere ud fra Ruslands aktuelle formåen, og han var indstillet på at følge devisen om, at man 

skal have styr på sit hjemland, før man kan handle rent internationalt. Putin blev formelt valgt 

til præsident ved valget i maj 2000, en post han som bekendt skulle besidde i otte år frem. I 

de første år var Putins udenrigspolitik meget pragmatisk, og specielt ved terrorangrebet i New 

York i 2001 gav han sin ubetingede støtte til USA, selvom flere folk i Putins bagland rådede 

ham til at være mere forbeholden. 2001 viste sig også at være begyndelsen til enden for 

Ruslands gode intentioner over for Vesten. Som det var tilfældet i halvfemserne, oplevede 

Rusland igen ikke at få noget tilbage for sin velvilje over for Vesten. Set med russiske øjne 

havde man vist stor imødekommenhed gennem støtten til USA, man havde accepteret en 
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NATO udvidelse med lande som tidligere havde været tæt knyttet til Sovjetunionen, man 

havde taget initiativ til NATO-Russia Council (aftale mellem NATO og Rusland, hvor der 

samarbejdes på en lang række områder, bl.a. bekæmpelse af terrorisme samt diverse 

problemstillinger omkring Afghanistan) og åbenlyst satset på et godt økonomisk og strategisk 

partnerskab med Vesten. Rusland havde yderligere indvilliget i at lukke to militærbaser i 

Cuba og i Vietnam fra Den Kolde Krigs tid samt forholdt sig forholdsvis rolig ved 

spørgsmålet om Kosovo. Et tilbagevendende spørgsmål i russisk politik er spørgsmålet om, 

hvad Rusland fik ud af denne imødekommenhed? Intet, ville mange russere sige, og det var 

også derfor, at holdningen til samarbejdet med Vesten tog en drejning fra dette tidspunkt. 

Den efter manges opfattelse illegitime invasion i Irak fra USA og Storbritanniens side var 

yderligere et tillidsbrud mod Rusland, da landet efter sigende var klar til at nedlægge veto i 

FN’s sikkerhedsråd, men det endelige brud til Vesten skete i 2004, hvor NATO og EU 

udvidede med de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Med denne udvidelse var 

NATO og EU nået til Ruslands geopolitiske absolutte nærområde, samtidig med at specielt 

NATO talte om en ny udvidelse med Ukraine og Georgien. En sådan udvidelse ville være 

katastrofal for Rusland ud fra den betragtning, at Rusland aldrig vil blive fuldgyldigt medlem 

af NATO, og derfor ikke vil få nogen som helst medindflydelse på de vigtige 

beslutningsprocesser i alliancen. Derudover ville en sådan udvidelse af NATO uundgåeligt 

blive opfattet som en stor trussel og provokation mod Rusland, da det kan være svært at finde 

landenes eksistensberettigelse i atlanterhavsalliancen. Siden 2004 har Rusland kørt sit eget 

løb, og i takt med de stigende oliepriser fik Putin Ruslands økonomi op at køre igen. 

Ruslands blomstrende økonomi i årene efter Putins præsidentindsættelse gav russerne en tro 

på sig selv, som man ikke har oplevet længe. Ved den årlige sikkerhedskonference i München 

i 2007 varslede Putin en ny og langt mere selvhævdende udenrigspolitik. Den selvhævdende 

udenrigspolitik, som Putin talte om, kulminerede i august 2008 med krigen i Georgien samt 

med den såkaldte gaskrise i begyndelsen af 2009. 

     Indenrigspolitisk fik Putin vendt skuden; som sagt fik han økonomien op at køre igen godt 

hjulpet på vej af meget høje energipriser. Mange russere gav den europæiske levestil skylden 

for den store krise i sluthalvfemserne, og mange er af den overbevisning, at Putin løste krisen 

med traditionel russisk politik, hvilket har bekræftet folket i, at Rusland ikke behøver hige 

efter europæisk levevis. Folket føler, at Putin har været med til at genvinde noget af Ruslands 

tabte status i verdenspolitikken, og han har ikke gjort det ved at søge mod vest som sin 

forgænger, hvilket har gjort Putin ekstrem populær. Der er dog ligeledes mange, der stiller 

spørgsmålstegn ved de metoder, Putin har brugt rent indenrigspolitisk, og mange 
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modstandere taler om et korrupt Rusland ledet af mafiaen med Putin i spidsen. Putin gik som 

bekendt af efter otte år ved magten i 2008 og overlod et politisk stærkt Rusland til Dmitrij 

Medvedev. Medvedevs første to år har været meget turbulente: konflikten i Georgien, 

gaskrisen, den globale finansielle recession samt udnævnelsen af ny præsident i USA er nogle 

af de begivenheder, der har ændret verdensordenen siden han trådte til. Årene fra 2006-2008 

står som de stærkeste år for den russiske udenrigspolitik, da man økonomisk var ovenpå og 

viste omverden, at man ikke længere ville finde sig i Vestens måde at behandle landet på. 

Den økonomiske krise har betydet stærkt faldende energipriser, hvilket endnu engang har 

ramt Rusland meget hårdt. Landet står dog stærkere i dag end på noget tidspunkt før over for 

Vesten, og det at Barack Obama har talt om at trykke på genstarts-knappen mht. forholdet til 

Rusland betyder, at USA regner Rusland for en storspiller på den internationale scene – noget 

der har betydet meget for den russiske befolkning. Ruslands stemme bliver igen hørt i det 

storpolitiske spil på verdensplan, og bl.a. det at USA har droppet missilskjoldsplanerne i 

Europa efter højlydte russiske protester og trusler har stor betydning og prestige i Rusland. 

     Putins betydning for den enkelte russer står ikke til diskussion. I forhold til de meget 

turbulente 1990’ere har den russiske befolkning fået det utvivlsomt bedre. Kaos er afløst af 

stabilitet, gennemsnitslønnen er steget, og der er mad på bordene i de russiske hjem, men der 

hvor Putin har gjort størst indtryk er som sagt på den russiske selvopfattelse. Den russiske 

selvfølelse er kraftigt forbedret via den selvsikre russiske ageren i de udenrigspolitiske 

spørgsmål. Den forbedrede levestandard har ikke været gratis for russerne, der har betalt via 

et stadigt mere autoritært styre. Edward Lucas, journalist på the Economist og 

ruslandsekspert, udkom i 2008 med bogen The new Cold War, og han beskriver Putins 

Rusland således: 

 

Authoritarian bureaucratic capitalism, bolstered by natural resources, effective secret police 

and stifled media, has taken root. The dominant value is not freedom but economic stability 

(Hansen, A. B. M 2009, s. 22). 

 

     Finanskrisen har rokket ved den økonomiske stabilitet, og mange internationale 

analytikere giver Putin skylden for krisens omfang i Rusland. Putin formåede ikke at skabe 

en fasttømret russisk middelklasse, og hans meget ensidige økonomiske politik er endda 

blevet kritiseret af hans efterfølger, Medvedev. Rent udenrigspolitisk står årene med Putin 

dog stadig som en stor succeshistorie og den tro på Rusland, som han igen har fået sat gang i 

hos befolkningen, må utvivlsomt være en af hans største bedrifter som præsident. 
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3. Betydningen af magt i Rusland 

Som nævnt i indledningen skal en stor del af den russiske selvopfattelse findes i landets 

størrelse. Det er via Ruslands størrelse, at befolkningen får sin tro på landet; den tro der går 

på at Rusland er skabt til noget stort. Fjodor Tjuttjev, en russisk digter fra det 19. århundrede 

er ophavsmanden til et meget berømt russisk ordsprog, der lyder som følgende: 

 

Rusland kan ikke forstås med forstanden, ikke måles med almindelig alen, det er en særlig 

skikkelse – Rusland kan man kun tro på (Belling & Knudsen 2009, s. 2). 

 

     Den russiske befolkning tror på Rusland, og det i sig selv gør landet til en stormagt set 

med russiske øjne. Troen på landet har gennem årene gået hånd i hånd med troen på en stor 

og stærk leder. Lederen kan og skal føre Rusland frem til den magtposition rent 

internationalt, som landet er berettiget til. Historisk set har Rusland altid haft brug for en 

stærk leder at se op til, og det har betydet, at begrebet magt er blevet det måske mest 

essentielle begreb i Russisk politik i dag. 

 

3.1. Magten i Kreml 

Våbenskjoldet for den russiske stat prydes af en flot tohovedet ørn, der er det traditionelle 

symbol for kejserværdigheden fra Byzans til Habsburg. Det betyder dog ikke, at Rusland har 

tradition for magtdeling. Magten i Rusland har traditionelt været koncentreret omkring én 

person som i realiteten har fungeret som Ruslands hersker. Hvad enten manden med magten 

har været en storfyrste, zar, leder af folkekommissariatet, generalsekretær for det 

kommunistiske parti eller præsident, har han været i spidsen for et meget centralstyret land, 

hvilket Ruslands politik også har båret tydelige præg af i de seneste år (Staun (a) 2008, s. 2) 

Magt er også det ord de fleste først tænker på, når snakken falder på russisk udenrigspolitik. 

Rusland har alle dage haft en meget selvhævdende udenrigspolitik, hvilket senest blev 

demonstreret ved krigen mod Georgien i 2008 og den efterfølgende energikrise med Ukraine. 

Militær magt er meget vigtig for den russiske identitet, og selvom de fleste af nutidens 

russere har indset, at man ikke kan blive ligeså magtfuld som man var det under 

Sovjetunionen, har de fleste russere stadig ambitioner om en stærk hård magt, som 

befolkningen kan føle sig trygge ved (Rottbøll (a) 2009). 
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     For at forstå hvorfor magtbegær er en så essentiel del af den russiske selvopfattelse, skal 

man selvfølgelig forstå den russiske historie samt magtens opbygning. Men rent faktisk er der 

en naturlig sproglig forklaring på, hvorfor russere sætter lighedstegn mellem stat og magt. På 

russisk hedder stat gosudarstvo, men ordet gosudarstvo refererer ikke til den betydning stat 

har på dansk, hvilket jo er et geografisk område, der udgør en selvstændig politisk enhed 

under et fælles styre. Gosudarstvo, derimod, er afdledt af ordet gosudar, der betyder 

herre/hersker, og derfor refererer ordet gosudarstvo til begreber som herredømme og magt, 

frem for et selvstændigt geografisk område. Det betyder, at når russerne tænker på ordet stat 

forbinder de det med et magtfuldt herredømme, hvilket naturligt leder til en form for 

underkastelse under staten og dermed lederen af staten (Herslund 2007, s. 167). 

     Den øverste leder/hersker i Rusland, har altid været garant og repræsentant for den magt 

og dominans, som Rusland alle dage har søgt at overbevise sine borgere og omverden om at 

landet besidder. Historisk set har respekten omkring Ruslands øverste leder været baseret på 

frygt fra befolkningen. Af frygt for egen skæbne har folket adlydt lederen/herskeren og 

accepteret hans diktatur for til gengæld at få beskyttelse mod udefrakommende. Dvs. at man i 

bogstaveligste forstand indgår en usynlig pagt med systemet, hvor man giver afkald på sin 

medbestemmelse, mod at staten beskytter en, hvilket i princippet er klassisk realistisk 

tankegang efter Thomas Hobbes’ hoved (se side 27-28). En sådan pagt indgik Putin med 

befolkningen. Putin lovede russerne et bedre liv, til gengæld skulle Putin have magten, en 

magt han kunne forvalte på sin egen måde. Som sagt holdte begge parter deres del af aftalen, 

og i årene 2000-2008 fik russerne en væsentlig bedre dagligdag, samtidig med at Putin 

centraliserede en i forvejen centraliseret magt endnu mere (Rottbøll (a) 2009). 

     Den beskyttelse som staten yder borgeren i Rusland er ikke noget nyt fænomen, men 

derimod fortsættelsen af en russisk tradition, hvor forholdet mellem lederen og befolkning er 

meget tæt. Helt tilbage fra zarens tid har der været en form for familiær patriarkalsk relation 

mellem lederen af landet og det russiske folk. I befolkningen gik zaren under navnet Lillefar, 

og han blev betragtet som lederen, der bekymrede sig om, og tog sig af, befolkningen; rent 

faktisk kan man tale om en symbiose mellem ham og det russiske folk, der dog stadig har set 

op til zaren med ærefrygt. Med sin samfundspagt fulgte Putin op på denne gamle tradition. 

     Pga. landets store mangfoldighed og størrelse hævdes det ofte i Rusland, at det er en 

nødvendighed for landets eksistens, at det styres med hård hånd af en stærk leder. Denne 

opfattelse er en meget traditionel russisk opfattelse af magtbegrebet, og i 

Rusland/Sovjetunionen har magten altid mere eller mindre været løsrevet fra de 

konstitutionelle rammer, som borgerne skal leve efter. Hvis man ser nærmere på de sovjetiske 
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forfatninger fra 1918, 1924, 1936 og 1977 er det tydeligt, at de alle mangler en klar 

definition, og dermed begrænsning, af det kommunistiske partis rolle (Hønneland og 

Jørgensen 2007, s. 22). Det har resulteret i magtmisbrug fra stort set alle, der har besiddet den 

øverste post i Sovjettiden samtidig med, at befolkningen har ført en form for tvungen fanatisk 

idoldyrkelse af lederen, der bedst kan beskrives som en personkult. Problemet med de vage 

formuleringer af forfatningerne er, at det skaber præcedens i embedet, og de magtbeføjelser 

som den ene leder tog, går i arv til den anden, som om muligt udøver dem i en mere ekstrem 

grad, da der ingen klar definition findes på beføjelserne. I et land som Rusland vil 

størstedelen af befolkningen altid adlyde toppen, og derfor er det et problem, at den øverste 

ledelses beføjelser ikke er klart defineret i en forfatning, eftersom det påviseligt leder til 

magtmisbrug.  

     Historisk set har det kun været personlige svagheder og magtforskydninger, der har 

begrænset den siddende leders styrke i Rusland/Sovjetunionen, og det er kun Nikita 

Khrusjtjov, der decideret er blevet afsat fra den øverste post i det daværende Sovjetunionen 

(Hønneland og Jørgensen 2007, s. 22). 

 

3.2. Magthaveren og de nødvendige myter 

Som sagt har den politiske struktur givet en enorm magt til Ruslands øverste leder, og denne 

konstruktion har samtidig medført en ekstrem persondyrkelse af lederen i befolkningen, 

hvilket ses lige fra Lenin henover Stalin til den nuværende præsident, Medvedev. Store 

militære parader og de regeringsstyrede medier er stærkt medvirkende til fascinationen af de 

russiske ledere. Fascinationen har alle dage været der, og bærer karakter af persondyrkelse. 

Denne persondyrkelse er bygget op via myter, som ofte har sit udspring fra Kreml. Senest er 

dette især set med Putin, som i starten af 2000-tallet bl.a. lagde navn til et meget stort hit på 

de russiske musiklister med sangen: En mand som Putin. Sangteksten lyder som følgende: 

 

Ham, I ved nok, har igen gjort noget tåbeligt. 

Han slås, og ryger sig ind i en tåge. 

Jeg blev så træt af ham, at jeg sendte ham væk. 

Så nu vil jeg have en mand som Putin: 

 En som Putin, fuld af styrke. 

 En som Putin, der ikke drikker. 

 En som Putin, der ikke fornærmer. 

 En som Putin, der ikke stikker af. 
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Jeg så ham i går i nyhederne. 

Han talte om, at freden var i fare. 

Med ham er alt i orden både ude og hjemme. 

Så nu vil jeg have en mand som Putin: 

 En som Putin, fuld af styrke. 

 En som Putin, der ikke drikker. 

 En som Putin, der ikke fornærmer. 

 En som Putin, der ikke stikker af (Hønneland og Jørgensen 2007, s. 37). 

 

     Ovenstående sangtekst er helt klart med til at bygge myter op omkring Putin. Putin står 

som manden, der reddede Rusland fra Jeltsins sløseri, og måden han forvalter sin magt på er 

sekundær. Som præsident regerede Putin nemlig ikke blot ved rå magtudfoldelse, men også 

ved udbredt korruption, hvilket af mange betegnes som et af de største problemer i Rusland i 

dag (Damsholt 2009, s. 7). Lederens ord har altid haft stor betydning i Rusland og når 

præsidenten lover borgerne at fremtiden nok skal blive væsentligt bedre end den nuværende 

situation, giver det borgerne fornyet håb. Russiske borgere har altid accepteret (ofte af frygt) 

begrænset ytringsfrihed og korruption fra øverste ledelse mod at leve i verdens største og 

påstået stærkeste land. Som vestlig iagttager kan det hurtigt konkluderes, at Rusland ikke er 

verdens stærkeste land, men alligevel accepteres den føromtalte korruption i Kreml af 

befolkningen. Der kan være flere grunde til denne accept, og én af dem er helt sikkert frygt, 

som jeg er kort inde på, men det er ligeledes vigtigt at huske, at menneskets opfattelser og 

handlinger bestemmes mindre af, hvordan det går pt. end af, hvad man forventer sig af 

fremtiden. Med andre ord kan mennesket ofte tåle meget mere, hvis det tror, at det bliver 

bedre i morgen. På samme måde kan det tåle meget mindre, hvis det tror, at morgendagen 

bliver værre end i dag (Øhrgaard 2009, s. 12-13). Dette passer meget godt på Ruslands 

aktuelle situation. Man har fra år 2000-2008 levet med en utrolig populær præsident i 

Vladimir Putin. Som præsident førte han en meget selvhævdende udenrigspolitik, der gav håb 

om, at Rusland for alvor igen kunne manifestere sig som den stormagt, mange Russere anser 

landet for at være. Man har accepteret korruption og den stigende centralisering Putin har 

indført i Kreml, da man har kunnet se forbedringer i hverdagen. Da Putin kom til magten 

gjorde han op med alt hvad Jeltsin havde stået for og fremlagde en klar vision for, hvordan 

Rusland kom tilbage som stormagt. De som ikke indordnede sig eller som modarbejdede 

ham, endte i fængsel eller eksil med en arrestordre hængende over sig. Putins formidling af 
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magten er hovedårsagen til, at han var utrolig populær i sin tid som præsident. I de otte år han 

sad ved magten, kunne borgerne se tydelige forbedringer i samfundet, og derfor blev der ikke 

stillet spørgsmålstegn ved metoden til at nå disse mål. Putins popularitet er dog aftaget med 

konsekvenserne af den globale økonomiske krise, men det rører ikke ved, at han står som 

symbolet på det genrejste Rusland, der igen har noget at skulle have sagt i international 

magtpolitik. 

 

3.3. Magtens opbygning i Rusland 

Hvis man ser på den strukturelle opbygning af det politiske system, er der som sagt meget få 

begrænsninger på præsidentens magtbeføjelser. Hele systemet er bygget op omkring én 

person, der skal opretholde lov og orden internt i landet og samtidig føre landet stolt frem ude 

i verden. På mange punkter er Rusland et præsidentstyre på lige fod med f.eks. USA og 

Frankrig, men på visse punkter er det russiske præsidentstyre markant anderledes. For kort at 

forklare hvor stor magt præsidenten har i Rusland, skal det som en start nævnes at han 

personligt udpeger lederen af regeringen – premierministeren. Premierministeren skal dog 

godkendes af Statsdumaen, og i praksis betyder det, at den russiske præsident kan blive 

nødsaget til at vælge en premiereminister, som han ikke selv ønsker. Dette er dog kun sket én 

gang tidligere, da Jeltsin i sin tid udnævnte Primakov til premiereminister for en kort periode. 

Præsidenten udnævner ligeledes de russiske vicepremierministre samt alle andre føderale 

ministre. Han har særlig magt over de fem magtministerier: Udenrigs-, Forsvars-, Indenrigs- 

og Justitsministeriet samt Ministeriet for Krisesituationer. Disse ministerier er direkte 

underlagt præsidenten og står udelukkende til ansvar overfor ham, selvom de også indgår i 

regeringen. Præsidenten udnævner ligeledes det magtfulde Sikkerhedsråd, som han selv er 

leder af og tjenester som Den Føderale Sikkerhedstjeneste (tidl. KGB), Efterretningstjenesten 

og Tjenesten for bekæmpelse af narkotikahandel sorterer direkte under ham. Derudover er 

præsidenten øverstkommanderende for de væbnede styrker, og han kan indføre 

undtagelsestilstand i Rusland. Dette giver præsidenten stor magt, og han er både formelt og 

reelt statsoverhoved for Rusland og leder af landets udøvende magt. Det er præsidenten, der 

fastlægger retningslinjerne for indenrigs- og udenrigspolitikken, og via den vej har han stor 

magt over regeringen, som præsidenten ligeledes har magt til at afsætte hvis det bliver 

nødvendigt. Derudover har præsidenten ret til at lede regeringens møder, og samtidig har han 

en vigtig lovgivende funktion, da han kan nedlægge veto mod love, der er vedtaget af 

parlamentet. Præsidenten kan også sende dekreter udenom parlamentet. Dekreterne har 

samme gyldighed som føderale love, så længe de er i overensstemmelse med den russiske 
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forfatning. Dekreter ophører dog med at eksistere hvis der bliver vedtaget føderale love 

indenfor det område dekretet dækker. Præsidenten udsender f.eks. dekreter i hastesager eller 

sager, hvor han ikke har opbakning fra parlamentet, hvilket skete ret ofte i Jeltsins tid, da 

lovgivningen endnu var meget mangelfuld og parlamentet meget lidt samarbejdsvilligt. 

Under Putin og Medvedev har der ikke været behov for at udsende samme mængde, da 

parlamentet har været meget præsidentvenligt. 

     I forhold til den dømmende magt har præsidenten ligeledes en stor magt. Præsidenten 

udnævner personligt rigsadvokaten, alle højesteretsdommere, Forfatningsdomstolen og Den 

øverste Handelsdomstol samt andre føderale domstole. På dette punkt er det russiske styre 

væsentligt mere præsidentielt end det franske og amerikanske, hvor præsidenten blot 

indstiller dommere til højesteret, uden personligt at udnævne dem. Den store magt inden for 

domstolene har betydet, at en del af den organiserede korruption, som foregår i Rusland, er 

gået ustraffet hen eftersom korruptionen ofte er startet i Kreml. De Kreml-styrede domstole 

har været et af de kraftigste kritikpunkter fra Putins modstandere, og specielt den måde 

domstolene har dømt på i sager, der vedrører krigen i Tjetjenien har været mål for stor kritik. 

De kontrollerede domstole har været et af hovedelementerne i den føromtalte usynlige 

kontrakt, Putin indgik med befolkningen.  

     I det hele taget er der ikke mange formelle begrænsninger til præsidentens magt skrevet 

ind i den gældende russiske forfatning fra 1993. Rusland har traditionelt afvist en tredeling af 

magten og i stedet benyttet en winner takes it all strategi. Faktisk er der kun to 

begrænsninger, hvilket er at landets forfatningsdomstol kan omgøre præsidentens afgørelser, 

hvis disse afgørelser er i strid med forfatningen. Derudover kan præsidenten blive stillet for 

en rigsret, hvis han har gjort sig skyldig i forræderi eller anden grov forbrydelse. For at en 

rigsretssag kan blive aktuel, kræves det, at mindst 150 repræsentanter i Statsdumaen (består 

af 450) stiller forslag om det. Derefter skal det vedtages med mindst 2/3 flertal i Statsdumaen, 

og herefter skal forslaget endeligt behandles af Højesteret. Alt dette betyder, at Ruslands 

præsident er efterladt med en enorm mængde af magt, hvilket har været russisk tradition 

siden zarens tid (Hønneland og Jørgensen 2007, s. 26). 

 

3.4. Rehabilitering af Stalin 

At russerne er besat af magt og storhed blev senest bevist gennem en seerafstemning i januar 

2009 på den russiske tv kanal Rossija. Kanalen havde gennem seks måneder fortalt historier 

om alle tiders russiske helte, og som afslutning skulle tv-seerne stemme sig frem til de tre 

største personligheder. Historiens største russer, ifølge de russiske tv-seere, blev Fyrst 
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Aleksandr Nevskij, der udslettede de tyske korsfarere og de svenske hære i 1200-tallet. Den 

næststørste, Pjotr Stolypin, forbindes også med magt og storhed, da hans økonomiske 

reformer kunne have ændret Ruslands historie og genrejst Storrusland i starten af det tyvende 

århundrede, hvis ikke 1. Verdenskrig havde sat en stopper for dem. Det mest 

bemærkelsesværdige ved afstemningen set med vestlige øjne, er, at tredjepladsen går til Josef 

Stalin, manden der vandt 2. Verdenskrig for russerne, men samtidig er skyld i folkedrab i 

millionklassen. I Rusland har man en anden betegnelse for 2. Verdenskrig, end man har i 

resten af verden. I Rusland omtales krigen udelukkende som Den store fædrelandskrig, og 

mange russere ser udelukkende sejren i 2. Verdenskrig som deres. Stalin er om nogen blevet 

synonym med sejren i Den Store Fædrelandskrig, og man er meget stolt af, at man kunne 

modstå det nazistiske angreb på landet. Krigen mellem det sovjetiske forsvar og de tyske 

nazister var en speciel krig i krigen, og set med vestlige briller var det rent held fra Stalins 

side, at han står som sejrsherren i dag, eftersom han selv havde fået store dele af sit eget 

officerskorps udryddet i forbindelse med sine udrensninger.  

     Under sin præsidentperiode igangsatte Putin en historisk rehabilitering af Stalin, og hans 

bedrifter bliver i vid udstrækning brugt til at øge opmærksomheden om Rusland som 

stormagt. Det er selvsagt ikke alle russere, der er enige i glorificeringen af den tidligere leder, 

og i september 2009 anklagede avisen Novaja Gazeta Stalin for personligt at have 

underskrevet dødsdomme på flere hundredetusinde civile under sit regime. Novaja Gazeta er 

en af de få ikke-regeringsstyrede aviser i Rusland, og anklagen ledte straks til et civilt 

søgsmål fra Stalins eget barnebarn, Yevgeny Dzhugashvili. Frygten hos barnebarnet og 

Stalins støtter har uden tvivl gået på Stalins tætte forbindelse til Den Store Fædrelandskrig. 

Krigen betyder så meget i Rusland, at landet ikke ville kunne klare at stemple Stalin som 

tyran. Novaja Gazeta vandt retssagen i oktober 2009, og dermed er Stalin officielt stemplet 

som massemorder. Om retssagen vil få indflydelse på den nationalfølelse hos dem som 

inderligt takker Stalin for at have frelst Rusland fra Hitlers Nazityskland, kan tiden kun vise. 

At en sag som den nævnte i det hele taget er søgsmålsberettiget i Rusland, viser meget godt 

den stemning, der er omkring en af sidste årtusindernes største forbrydere. I alle vestlige 

lande vil en så absurd sag blive manet i jorden af medierne og politiske modstandere, men 

ikke i Rusland hvor specielt de regeringsstyrede medier samt flertallet af politikerne kan se 

fordelen ved rehabiliteringen. Det skal dog nævnes, at hverken Putin eller Medvedev 

nogensinde direkte har talt positivt om Stalin. Bekymringen fra deres modstandere går også 

nærmere på det modsatte, nemlig at de aldrig har taget afstand fra hans gerninger, og ifølge 

Novaja Gazetas chefredaktør, Dmitrij Muratov, findes der en simpel forklaring på dette, 
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nemlig at de russiske ledere har, og altid har haft, brug for at fremstille magten som altid 

havende ret (Sperling 2009). 
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4. Realisme 

Indenfor International Politik findes der flere forskellige teoriretninger. Der er dog to teorier, 

som overskygger de andre, og som i særklasse er de mest berømte – realismen og 

liberalismen. Hvis man ser på grundbegreberne i den realistiske teori, varer det ikke længe, 

før man kan konkludere, at Rusland om nogen er et skoleeksempel på en stat, der agerer og 

altid har ageret i overensstemmelse med de realistiske grundprincipper. Den realistiske teori 

er meget omfangsrig, og der er skrevet mange tusinde siders litteratur inden for området. 

Følgende afsnit omhandler realisme som politisk teori og er af sidetalsmæssige årsager kogt 

ned til få siders gennemgang, hvor de vigtigste begreber og personer bliver gennemgået. 

Afsnittet kan deles op i to. Første del af afsnittet vil koncentrere sig om realismen som 

politisk teori, hvor dens historiske tilblivelse samt kernebegreber vil blive undersøgt 

nærmere. Anden del vil se nærmere på Ruslands udenrigspolitiske ageren i de seneste år. Der 

vil være fokus på, hvorfor realismens grundprincipper ofte stemmer overens med Ruslands 

udenrigspolitiske gerninger. Realismens historie går langt tilbage og kan deles op i flere 

niveauer. I følgende afsnit deles den op i klassisk realisme og neorealisme. Det gøres for at få 

en historisk tilgang til teorien, der fra realisternes synspunkt har eksisteret længe før den blev 

formuleret som egentlig teori.  

     Som det ligger i ordets betydning, ser realisterne ikke verden, som den burde være, men 

som den er, og det er den tilgang til samfundet, der ifølge realisterne selv, gør dem til 

realister. Realismens grundsynspunkt lyder på, at statens overlevelse er altafgørende. Rent 

objektivt set er dette meget svært at argumentere imod, da en stats økonomi i bund og grund 

er uvæsentlig, hvis ikke selve staten formår at overleve. Den danske stats overlevelse er 

normalt ikke noget, man som dansker går og tænker på i hverdagen, da det er højst 

usandsynligt, at Danmark vil blive invaderet af udefrakommende styrker. Derimod kom 

overlevelsesbegrebet tæt på de de facto selvstændige stater, Abkhasien og Sydossetien, med 

krigen i august 2008, da Georgien trængte ind i områderne.  

     I realismens grundtanke er stater eneaktører i et anarkisk system, hvilket kan lede til et 

kritikpunkt af realismen, da det er længe siden stater var eneaktører i international politik.  I 

dag spiller mange udenrigspolitiske organisationer som NATO, FN og sågar organisationer 

som Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp i stigende grad en rolle, og på den front mangler 

realismen en opdatering. Tanken om stater som eneaktører skal forstås på den måde, at f.eks. 

Danmark er Danmark, og man skal derfor ikke skelne mellem politiske uenigheder i landet. 

Det betyder, at realismen ikke tager højde for den indenrigspolitiske konkurrence, der kan 
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herske mellem to forskellige politiske partier. Ud fra den betragtning stemmer realismen godt 

overens med sovjetisk og russisk politik. Rusland har som sagt en lang tradition for 

magtcentralisering, og det var med livet som indsats at være offentligt uenig med 

kommunistpartiet i sovjettiden, ligesom man heller ikke gjorde klogt i at modarbejde Putin, 

da han for alvor gjorde rent i russisk politik omkring årtusindeskiftet. Men før vi skal se på 

hvorfor realismens grundprincipper passer perfekt på Ruslands politiske ageren, kræves der 

en bedre forståelse af selve realismen som teori.  

 

4.1. Den klassiske realismes begyndelse 

Thukyd 

Realismen er den ældste af IP teorierne, og spørger man realismens tilhængere, vil de via 

referencer til skrifter og begivenheder i verdenshistorien argumentere for, at teorien altid har 

eksisteret, og dermed også før den blev formuleret som politisk teori. Den alment accepterede 

fader til realismen, længe før den som sagt blev defineret som begreb, er den græske 

historiker, Thukydid, der levede fra omkring 460 f.Kr – ca. 400 f.Kr. Thukydids tanker tager 

udgangspunkt i den menneskelige natur. Thukydid ser menneskets natur som værende 

årsagen til kriges opståen, da han opfatter mennesket som et ondt og magtsøgende væsen. På 

baggrund af denne opfattelse kommer han ligeledes med sin forklaring på, hvorfor krige er et 

tilbagevendende fænomen i historien, da han mener at mennesket, pga. dets magtsøgende 

natur, ikke vil tage ved lære af sine tidligere fejltagelser (Jackson og Sørensen 2007, s. 62.). 

Som historiker skrev Thukydid om Den Peloponnesiske Krig (431 f.Kr – 404 f.Kr). I sit 

hovedværk, Den Peloponnesiske Krig, ønsker han at undersøge årsagen til krigens opståen, 

da han mener at motiverne vil gøre sig gældende for fremtidige krige. Først når man forstår 

motiverne bag kriges opståen, kan man forsøge stoppe dem, før de begynder. Med sin 

opfattelse af menneskets natur in mente påpeger Thukydid, at magtbalancen mellem Athen 

og Sparta havde flyttet sig. Thukydid fastslår, at ændringer i en magtbalance resulterer i en 

usikkerhed fra den ene part, der hurtigt forplanter sig til den anden, og derved opstår der en 

usikkerhedsspiral. Magtbalancen mellem stater er et grundlægende koncept i realismen og 

Thukydid skrev følgende om krigen: 

 

What made war inevitable was the growth of Athenian power and the fear which this caused 

Sparta (Thukydid, www.wfu.edu). 
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     Ifølge Thukydid er det altså ikke uoverensstemmelser mellem de to stater, der giver 

startskuddet til krigen, men derimod det faktum, at Athen oprustede og voksede sig større og 

stærkere end hidtil. Thukydid konkluderer derefter i sin bog, at forskydninger i en 

magtbalance mellem to parter ofte resulterer i krig, da usikkerheden mellem parterne til sidst 

vil briste og udløse det første skud. Situationen mellem Athen og Sparta kan sammenlignes 

med den mere nutidige konflikt, der var mellem Sovjet og USA under Den Kolde Krig, da 

der skete det, at Sparta blev nervøs for at miste sin position som magthaver til Athen og 

derfor begyndte at opruste, hvilket ledte til samme nervøsitet i Athen. På den måde blev der 

iværksat et sikkerhedsdilemma, hvor begge parter oprustede til forsvar, men hvor modparten 

troede, at der oprustedes til angreb. Denne situation kaldes en spiraloprustning, og vil med 

stor sandsynlighed ende i krig, da usikkerhedsmomentet til sidst vil resultere i det første skud. 

Sandsynligheden for krig forværres ligeledes ved, at begge parter er klar over fordelen ved at 

angribe først. Det er også her sammenligningen mellem Den Peloponnesiske Krig og Den 

Kolde Krig ophører, da krigen mellem Sovjet eller USA forblev kold, men mht. 

usikkerhedsmomentet omkring styrken fra modparten kan krigene godt sammenlignes. 

Thukydid vil dog argumentere for, at alle krige i bund og grund kan sammenlignes med 

krigen mellem Athen og Sparta, da alle krige har det samme udgangspunkt.  

     På et senere tidspunkt i Den Peloponnesiske Krig møder Athenerne den lille ø-styrke, 

Melos, hvorefter der opstår det som bliver kaldt den Meliaske dialog. Thukydid fortæller om 

dialogen, der omhandler magtbalancebegrebet og har stærke realistiske referencer. Melos, 

den svage styrke i forhold til Athen, opfordrer athenerne til at vise retfærdighed og fair play 

overfor dem, hvilket ifølge Melos vil betyde, at deres ære og værdighed som selvstændig stat 

skal respekteres af Athen (Thukydid ca 404 f.Kr., s. 58-65). Men ifølge Thukydid eksisterer 

der ikke begreber som retfærdighed og fair play i krig, og derfor vil den stærke part altid 

agere som den overlegne og bruge sine kræfter til at tage, hvad den kan få, hvilket den svage 

må acceptere og indordne sig under. I sin bog om krigen angiver Thukydid athenernes svar til 

Melos således: 

 

The standard of Justice depends on the equality of power to compel and that in fact the 

strong do what they have the power to do and the weak accept what they have to accept… 

this is safe rule – to stand up to one´s equals, to behave with deference to one’s superiors, 

and to treat one’s inferiors with moderation. Think it over again, then, when we have 

withdrawn from the meeting, and let this be a point that constantly recurs to your minds – 

that you are discussing the fate of your country, that you have only one country, and that its 
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future for good or ill depends on this one single decision which you are going to make 

(Jackson og Sørensen 2007, s. 63). 

 

     Ovenstående citat sammenfatter den realistiske opfattelse af internationale relationer som 

værende et anarkisk konfliktfyldt system af individuelle stater, hvor statens sikkerhed og 

overlevelse er det væsentlige, og hvor krig, eller truslen derom, i sidste ende er den eneste 

løsning på problemerne.  

     Via sine elitære tanker og skrifter om kriges opståen er Thukydid anerkendt som den 

første, der har formuleret realismen på skrift, dog uden at arbejde ud fra en teori. Thukydid 

angiver som sagt forskydninger i magtbalancen som årsagen til kriges opståen. Set ud fra den 

stærke parts synspunkt er det derfor vigtigt, at der ikke kommer forskydninger i 

magtbalancen, og at den stærke part forbliver stærk. Dette studie var en anden af de klassiske 

realister meget optaget af – Niccoló Machiavelli. 

 

Niccoló Machiavelli 

Ligesom Thukydids bog, Den Peloponnesiske Krig, er Niccolo Machiavellis bog, Fyrsten, 

(1513, udgivet 1532) en sværvægter inden for realismens idéhistorie. Machiavelli er ligesom 

Thukydid accepteret som en af realismens vigtigste personer pga. sine markante holdninger 

til magtbegrebet. Udover at koncentrere sig om sine jurastudier skrev Machiavelli en kort og 

kontant bog om statens overlevelse. Machiavellis bog er kort fortalt en guide til, hvordan man 

som leder opretholder en ordentlig samfundsorden, hvor der ikke hersker tvivl om det enkelte 

individs plads. Ifølge Machiavelli er fyrsten hævet over moral og etik i offentligt henseende, 

og skal kun behandle borgerne godt, hvis situationen muliggør det. Fyrsten skal ligeledes 

være kynisk nok til at optræde grusomt, hvis situationen nødvendiggør det. Derfor er det 

vigtigt med en stærk fyrste, der ser verden, som den er, og ikke som den burde være, hvilket 

som sagt er et meget klart realistisk træk (Machiavelli 1532, s. 95). Realister accepterer, at 

verden er et sted med krig og grusomheder (pga. menneskets natur), og derfor er det vigtigt at 

være stærk og spille med, hvis man vil overleve, eller i det mindste forstå verden som den er, 

så man kan tage sine forholdsregler og på den måde overleve tilværelsen. Ifølge Machiavelli 

er det statens sikkerhed, der afgør om fyrsten skal agere godt eller grusomt. Hvis staten og 

dermed fyrsten er truet, skal al modstand manes til jorden, hvorimod fyrsten godt kan 

optræde venligt, hvis han sidder sikkert på tronen. Igen er der tale om et magtbalancebegreb, 

hvor forstyrrelser i balancen leder til krig og grusomheder, da man tror, at modparten gør klar 

til at sætte angreb ind. Machiavelli ser ligesom Thukydid mennesket som værende ondt og 
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magtsøgende, og derfor er det fyrstens fornemmeste opgave at mane enhver modstand til 

jorden, så der ikke er tvivl om, hvem der sidder på magten. Først når denne tilstand er opnået, 

kan folket leve under en god fyrste, der ikke behøver at optræde grusomt. Machiavellis meget 

pessimistiske syn på menneskets natur følges op af den sidste af de helt gamle klassiske 

realister jeg vil gennemgå for at få en bedre forståelse af den realistiske tankegang – Thomas 

Hobbes.  

 

Thomas Hobbes 

Thomas Hobbes levede under Den Engelske Borgerkrig (1642-1651) og var stærkt influeret 

af denne i sine tanker. I bund og grund er Thomas Hobbes ikke IP teoretiker, men derimod 

samfundsforsker. I 1651 udkom hans mest berømte bog, Leviathan, hvor han argumenterer 

for nødvendigheden af en stærk centralmagt, og det er ud fra dette aspekt, at Hobbes er 

interessant i forhold til Rusland. Hobbes mente, at magtdelingen mellem folket og kongen var 

skyld i borgerkrigen, og at der ikke ville komme fred i England, før der kom en absolut magt, 

der samlede landet. Ligesom Machiavelli betragter Hobbes mennesket som værende et 

egoistisk væsen, der søger personlig tilfredshed på bekostning af andre, hvilket uundgåeligt 

fører til konflikter. Samtidig mener han, at mennesket dog er udstyret med en vis fornuft, der 

overskygger det egoistiske i mennesket, og som betyder at det er villigt til at indgå en pagt 

med staten. Pagten går ud på, at folket får beskyttelse fra staten, således at dets kræfter 

udelukkende skal koncentreres om at få samfundet til at fungere igen. Indgåelsen af en sådan 

aftale resulterer i en suveræn stat med enevælde, der holder sine borgere fra at gå i krig med 

hinanden. På den måde afstår mennesket magt mod at få beskyttelse fra staten, hvilket igen er 

en af grundkernerne i realismen. Staten forpligter sig således til at agere enerådigt og mane al 

modstand til jorden i tilfælde af kontroverser internt i landet. Det samfund, som Hobbes 

forestiller sig, er ikke langt fra, hvad der foregår i virkelighedens Rusland, hvor der også tales 

om en samfundspagt mellem Kreml og folket. 

     Hobbes mener, at straffen hos den suveræne stat, ved en forbrydelse fra en borger, skal 

være langt hårdere, end det borgeren kan vinde ved forbrydelsen, da det er det eneste 

scenarie, der vil få borgeren til at undlade sin handling. Igen er det således menneskets 

fornuft, der er afgørende for Hobbes og i sidste ende er det menneskets fornuft, der bevirker 

at samfundet kan fungere. I sin bog henleder Hobbes ligeledes opmærksomheden på 

ulemperne ved at koncentrere magten hos én, men sat op mod individuel frihed, der leder til 

anarki, er magtkoncentration at foretrække. Thomas Hobbes’ er som sagt tilhænger af høj 

institutionalisering, og mange vil modargumentere hans tanker om menneskets natur, men 
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fælles for mange vestlige demokratier, er at der er elementer af Hobbes’ tanker i deres 

forfatninger og grundlove. For Danmarks vedkommende betyder det, at folketinget har 

erstattet den enevældige hersker som suveræn institution, godt nok på baggrund af et frit 

folketingsvalg, men i princippet gælder Hobbes’ tanker stadig bare i en mere moderniseret 

udgave.   

     Fælles for den klassiske realisme er, at tilgangen til mennesket og fremskridt er meget 

pessimistisk. Realisterne mener, at menneskets historie er fuld af dumheder som pga. 

menneskets magtbegærlige natur vil gentage sig igen og igen, hvilket til sidst vil resultere i en 

verden uden fremtid (Jackson og Sørensen 2007, s. 67). Denne betragtning kan man være 

enig eller uenig i, men det er svært at modargumentere, at krig er et gennemgående tema i 

verdenshistorien. Den realistiske tilgang til samfundet er meget normativ og i et samfund med 

krig, stiller realisterne sig selv spørgsmålet om, hvad man bør og hvad man ikke bør gøre, og 

her er det realistiske svar meget tydeligt: statens overlevelse skal sikres for enhver pris. 

 

Morgenthau 

Indtil videre har dette afsnit beskæftiget sig med tre af de helt store klassiske realister og 

deres tilgang til menneskets natur. Fælles for alle tre er, at de har arbejdet med tanker, der 

ligner hinanden og som alle er klart realistiske, uden at de har arbejdet ud fra en politisk teori, 

men fokuseret på menneskets natur. Realismen som teori bliver først defineret mange år efter 

Thukydid skrev om den Peloponnesiske Krig. Den realistiske teoris store hovedbog bliver 

først skrevet i 1948 af Hans J. Morgenthau. Bogen, Politics Among Nations er Morgenthaus 

bidrag til at konkretisere tankerne om en realistisk teori. Bogen er stærkt påvirket af at være 

skrevet i efterveerne af 2. Verdenskrig, og er blevet opdateret flere gange gennem årene. 

Magt er et gennemgående tema i bogen, og ifølge Morgenthau er målet for enhver stat at 

opnå så meget magt som muligt og samtidig opretholde et fredeligt samfund. Midlet til at 

opnå det fredelige samfund er udelukkende baseret på magt, der er det altoverskyggende tema 

i Morgenthaus realisme. En primitiv fortolkning af Morgenthaus teori kunne lyde på: de 

andre skal have bank, for at vi kan få fred. Morgenthau tilslutter sig forestillingen om, at 

mennesket er magtbegærligt og specielt statsmænd er i en evig søgen efter mere magt. 

Morgenthau taler om peaceful change, men afviser samtidig i sin bog, at man kan opnå et 

fredeligt verdenssamfund, hvilket endnu ikke er modbevist. Hvis man ikke kan få et fredeligt 

verdenssamfund må man nøjes med det næstbedste, hvilket er et samfund hvor det 

internationale politiske system får de bedste forudsætninger for at ændre sig, uden 

katastrofale følger. Med katastrofale følger tænker Morgenthau helt sikkert på 
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kernevåbenenes masseødelæggelseseffekt, der var et højaktuelt tema under bogens 

udarbejdelse. 

     Morgenthau opstiller seks punkter, som han selv kalder for seks principper for politisk 

realisme og kogt ned til korte sætninger lyder de som følgende:  

 

1:  International politik er en integreret del af den menneskelige natur og 

udspringer af denne. Menneskets natur er magtbegærligt, og ændrer sig som 

udgangspunkt ikke. På den baggrund kan man i et vist omfang teoretisere om 

international politik. 

2: International politik er en autonom sfære af magtpolitik. 

3: Realister tager altid udgangspunkt i egeninteressen. Alle mennesker har som 

minimum interesse i deres egen sikkerhed. International politik er udledt af 

denne egeninteresse, der i sidste ende vil føre til internationale konflikter. 

4: Moral og etik i international politik adskiller sig markant fra den moral og etik, 

der findes hos det private menneske. 

5: Realister tror ikke på, at stormagter kan påtvinge andre lande deres ideologi og 

styreform. 

6: Man må erkende, at mennesket har begrænsninger i international politik. Det er 

de begrænsninger, der får mennesket til at begå de samme dumheder igen og 

igen (Jackson og Sørensen 2007, s. 70). 

 

     Morgenthau er optaget af, at forandringer i samfundet skal ske så fredeligt som muligt. 

Han konkluderer tidligt i sin bog, at de på daværende tidspunkt eksisterende midler til at 

håndtere forandring ikke var holdbare i længden, og derfor ikke kunne sikre en fredelig 

forandring med tiden. Igen er det tydeligt, at Morgenthau er påvirket af Den Kolde Krig og 

den evige trussel om masseødelæggelsesvåben. Morgenthau mener, at princippet om 

magtbalancering er det princip, der styrer magtens funktion i det internationale politiske 

system, og at dette princip ikke er holdbart i længden. Magtbalanceringsprincippet går i sin 

enkelthed ud på, at hvis en stat bliver for magtfuld, vil andre stater have interesse i at 

modbalancere denne, da for megen magt giver utryghed hos modparten, nøjagtig som 

Thukydid fastslog mange år tidligere. Morgenthau beklager, at det er magtbalancering der 

eksisterer i det internationale system, da han mener det ikke er et tilstrækkelig godt princip til 

at sikre peaceful change i fremtiden. Morgenthau mener, at princippet er meget usikkert for 

freden og igen spiller kernevåben ind i Morgenthaus tanker, da han mener, at magt er et for 
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diffust begreb til at modbalancere, og at man derfor i stedet vil søge at overtrumfe modparten, 

således at der vil opstå en modbalance-fordel og ikke blot en modbalance. Med 

kernevåbenenes effekt in mente kan denne fordel resultere i katastrofale konsekvenser, og 

derfor søger Morgenthau at finde et bedre alternativ til peaceful change.  

     Når Morgenthau søger en erstatning for magtbalancering skal man hele tiden huske på 

hans seks principper for politisk realisme. Efter at have overvejet flere forskellige principper 

for peaceful change konkluderer han at situationen mellem USA og Sovjetunionen står i 

vejen for skabelsen af et bredere fællesskab. Den realistiske samfundsopfattelse kombineret 

med situationen under Den Kolde Krig gør det umuligt for Morgenthau at se, hvordan 

samfundet rent politisk og magtmæssigt kan ændre sig på en fredelig måde. Som realist ser 

Morgenthau verden som den er og ikke som han gerne så den var, men derfor kan han godt 

filosofere over, hvordan man gør verden til et bedre sted. Morgenthau afslutter derfor sin bog 

med et urealistisk bud på, hvordan peaceful change kan realiseres. Med stærk reference til 

Hobbes, forestiller Morgenthau sig en verdensstat, hvor de bosatte individer lever i fred med 

hinanden og hvor staten er overaktøren, der holder borgerne fra at gå i krig med hinanden. 

Morgenthaus tanke var, at hvis man gjorde hele verden til én stat ville problemerne rent 

teoretisk forsvinde. Som respekteret realistisk tænker må man formode, at Morgenthau kan se 

ironien i hans forestilling om en verdensstat, da en sådan stat skulle bygge på en fælles 

samfundsopfattelse, hvilket ikke harmoner med hans eget punkt 5, der lyder på, at realister 

ikke tror, at man kan påtvinge andre lande sin ideologi og styreform. 

     Morgenthaus form for realisme er den mest accepterede blandt teoretikere. I princippet 

konkretisere Morgenthau blot sine forgængeres tanker om magt og international politik, og 

derfor er det Morgenthau, der i dag står som faderen til den realistiske teori.  

 

4.2. Neorealismen 

Kenneth N. Watz 

Som nævnt er magt det altdominerende tema i realisternes tilgang til international politik. Når 

Morgenthau anerkender, at nationer fra tid til anden handler ud fra andre årsager end magt, 

forklarer han det med, at denne handling ikke er af politisk natur (Waltz 1988, s. 143). Helt så 

magtfikseret er neorealisterne ikke, selvom magt selvfølgelig er en uundgåelig faktor i 

neorealismen. Den ledende neorealist er Kenneth N. Waltz, og han har en mere videnskabelig 

tilgang til international politik end de klassiske realisters normative tilgang, da han ikke 

mener der er en objektiv tilgang til, hvad man bør gøre. Waltz og neorealismen er ligeledes et 
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produkt af Den Kolde Krig, og argumenterer for, at den bipolaritet der herskede i årene 1945-

1991 er at foretrække frem for den unipolaritet som fulgte efter Den Kolde Krig. 

Neorealismen ser ikke magt som værende målet i sig selv, men mere som et potentielt nyttigt 

middel til at regulere og opretholde magtbalancer. Waltz mener, som Thukydid og 

Morgenthau, at stater løber risici hvis de enten har for meget eller for lidt magt. I en artikel 

fra 1988 skriver Waltz, helt uvidende om histories udvikling blot få måneder senere, 

følgende: 

 

Et overmål af svaghed kan invitere til et angreb, som en større styrke kunne have overtalt en 

modstander til at afstå fra at indlede. Et overmål af styrke kunne tilskynde andre stater til at 

opruste og forene deres styrke imod den dominerende stat. Fordi magt er et potentielt nyttigt 

middel, prøver statsmænd at have en passende mængde af den. Alligevel er det i afgørende 

situationer ikke magt, der er statens endegyldige hensyn, men derimod sikkerhed. Dette er en 

vigtig revision (Waltz 1988, s. 143). 

 

     Hvis man skal komme med kritik af denne tese, kan det nævnes, at de vestlige lande 

valgte USA under Den Kolde Krig, på trods af, at USA var stærkere end Sovjetunionen. Helt 

grundlæggende burde Europa have valgt Sovjet, da det ville give en mere naturlig 

magtbalance. Grunden til at dette ikke skete, er at ting som værdier, ideologi, tilhørsforhold 

og menneskesyn selvfølgelig tæller hos mennesket, hvilket realismen ikke indberegner. 

Realister kan have en tendens til at tro, at mennesker er mekaniserede robotter uden følelser, 

der kun handler ud fra eget bedste uden hensyntagen til andre mennesker. 

     Som sagt skelner Waltz mellem unipolaritet, bipolaritet og multipolaritet og anser 

bipolaritet for det mest sikre, hvilket kan synes en smule ironisk i betragtning af situationen 

under Den Kolde Krig, men ud fra et teoretisk synspunkt understøtter han sine argumenter 

med, at bipolaritet giver den bedste og mest sikre magtbalance. Multipolaritet med flere 

aktører vil give mere usikkerhed, da risikoen for, at en stat pludselig skifter side, hvis en 

tidligere alliancepartner bliver for stærk, er langt større end hvis der kun var to aktører i spil. 

Mht. unipolaritet betragtede Waltz ikke dette som en mulighed, da han skrev sit værk om 

neorealisme i 1979. Ifølge hans teori burde andre stater have forsøgt at modbalancere USA's 

magt efter Berlinmurens fald, hvilket ikke er sket, og igen kan dette forklares med 

sammenfaldet af fælles værdier i store dele af verden.  

     Der findes mange skrifter og diskussioner om forskellen på den klassiske realisme og 

neorealismen. Den klassiske realisme tager udgangspunkt i magtbegrebet og neorealismen i 
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statens sikkerhed. For at opnå statens sikkerhed må man imidlertid sørge for at andre stater 

ikke opnår mere magt end en selv, hvilket jo i bund og grund er klassisk realisme.  Begge 

teorier tager udgangspunkt i, at stater lever i et anarkisk system, hvor det mest fornuftige 

mennesket kan gøre er at forstå, at verden er ond og agere ud fra hvordan verden ser ud, og 

ikke hvordan den burde se ud. I bund og grund er begge tilgange meget ens og neorealismen 

kan argumenteres for at være et naturligt produkt af historiens udvikling. 

     En ofte anskuet betragtning omkring realister er, at de er decideret onde mennesker, der 

søger at løse alle problemer med krig. Mange kritiserer realisterne for ikke at inddrage moral, 

hvilket ifølge realisterne selv ikke gør dem til dårlige mennesker, da moral ikke eksisterer i 

krig. En vigtig pointe i realismen er nemlig, at det er nødvendigt med denne kynisme, der 

hjælper til forståelsen af hvordan verden hænger sammen. Først når denne viden er opnået 

kan man ifølge realisterne ændre verden. International politik er ikke sort og hvidt, og det er 

en misforstået opfattelse af den realistiske tankegang at sige at realister er onde, da realister 

udelukkende reagerer på en magtbalancetrussel og ikke en ideologisk trussel. Realismen er en 

teori, der ser krig som løsningen til magtproblemer, og kun hvis magtbalancen tipper til 

realisternes bagdel. Set ud fra det synspunkt er det ligegyldigt for Rusland, at USA på sigt 

taber terræn til Kina, så længe USA ikke genvinder det tabte tilbage fra Rusland. 
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5. Realismen i Rusland 

Da Sovjetunionen blev opløst og Den Kolde Krig sluttede ophørte den bipolaritet der som 

sagt havde hersket mellem Sovjet og USA. Rusland var i sine første år en svækket stat, og 

havde ikke kræfterne til at protestere mod USA, når man mente at landet ikke blev hørt rent 

internationalt. Magtbalancen tippede til Ruslands bagdel, og med udgangspunkt i den 

realistiske tankegang burde Rusland havde svaret igen, hvilket landets tilstand som sagt 

forbød. I stedet kan der argumenteres for, at Rusland i de seneste år er gået i gang med et 

langsigtet svar, et svar der i bund og grund er essensen af denne afhandling. Som så ofte før i 

nyere russisk historie er magt og Putin hovedingredienserne i det svar, som Rusland har sendt 

til det internationale system. Rusland er tilbage på den internationale scene, og de mange 

ydmygelser halvfemserne bragte med sig er fortid.  

     Et af de vigtigste politiske termer i Rusland efter Putins overtagelse i 2000 har været 

begrebet det suveræne demokrati. Det suveræne demokrati som begreb blev første gang 

anvendt af den assisterende chef for den russiske præsidentadministration, Vladimir Surkov, i 

2005. Siden hen har tankerne omkring det suveræne demokrati dannet det ideologiske 

grundlag for Putins parti, Det Forenede Rusland. Det suveræne demokrati er udledt af en 

gammel kold-krig-tankegang, og er et resultat af, at Rusland er kommet til kræfter igen og 

som sagt føler, at de har en historisk ret til magt i verdenssamfundet. Tanken bag det 

suveræne demokrati er, at Rusland som stat må beskytte sig selv overfor Vesten, hvilket 

gøres bedst ved at lukke helt af og ikke være modtagelig over for fremmed indblanding. På 

mange måder er det den manglende anerkendelse fra Vesten, der har fået Rusland til at danne 

sit eget suveræne demokrati, da russerne ikke føler, at Vesten har taget imod landet med åbne 

arme, men derimod beholdt den skepsis som hele Vesten opbyggede gennem Den Kolde 

Krig. Blot to år før Surkov fremlagde planerne for Ruslands suveræne demokrati holdte Putin 

sin årlige tale til det russiske parlament omkring Ruslands rolle og planer for fremtiden. Putin 

sagde således: 

 

Rusland skal blive og vil blive et land med blomstrende civilsamfund og et stabilt demokrati; 

et land som fuldt ud respekterer menneskerettigheder og civile politiske friheder” (Hansen 

2008, s. 285).  

 

     I talen fra 2003 er det ikke meget der tyder på, at Rusland er på vej mod et suverænt 

demokrati, men to år senere i selvsamme årlige tale havde tonen og politikken i Putins tale 
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taget en skarp drejning. En drejning der symboliserer den selvsikkerhed, der er kommet ind i 

Kreml i årene efter år 2000. Under talen i år 2005 sagde Putin: 

 

Rusland er et land, som via folkets egen vilje har valgt demokrati. Det har selv valgt denne 

kurs, og det vil selv bestemme, hvorledes principperne om frihed og demokrati bliver ført ud i 

livet; det vil ske under hensyntagen til vores historiske, geopolitiske samt andre forhold og 

med respekt for alle grundlæggende demokratiske normer. Som en suveræn nation beslutter 

Rusland selv tidsrammen og betingelserne for skridt i denne retning” (Hansen 2008, s. 285). 

 

     I ovenstående citat er det klart, at Putin selv ønsker at definere russisk demokrati og 

dermed sender han ligeledes et klart signal til verdenssamfundet omkring ham, om at blande 

sig udenom hvad der foregår i Rusland. For Ruslands vedkommende er det klart, at det 

suveræne demokrati handler mere om suverænitet end om demokrati. Da Surkov fremlagde 

ideerne bag det suveræne demokrati for sine partimedlemmer, forklarede han det med, at det 

var det politiske synonym for økonomisk konkurrencedygtighed, og understregede samtidig, 

at Rusland befandt sig i en verden, hvor kun den stærkeste vil overleve. Surkov gjorde det 

ligeledes klart, at Vesten var ekstremt opmærksomme på Ruslands fremdrift og at flere lande 

igen frygtede landet. Derfor var det Vestens ønske at bremse udviklingen i Rusland, så landet 

ikke blev en international stormagt igen. Med andre ord ser Vesten, at der er ved at komme 

ubalance i magtfordelingen mellem Rusland og sig selv, hvilket Vesten ønsker at stoppe. I sin 

præsentation af ideen bag det suveræne demokrati, påpeger Surkov vigtigheden af, at dette 

ikke sker med følgende citat: 

 

”Hvis Rusland ophører med at have indflydelse på de beslutninger, som bliver truffet 

internationalt, så vil disse beslutninger efter al sandsynlighed være ødelæggende for 

Rusland” (Hansen 2008, s. 285-286). 

 

     Dette er klar realistisk tankegang, og samtidig markerer både Surkovs og Putins taler det 

endelige brud med de vestlige demokratiformer som Jeltsin søgte at nærme sig i starten af sin 

regeringstid. I dagens Rusland er det meget almindeligt at referere til styret under Jeltsin som 

det dårlige styre og nutidens Rusland med Putin og Medvedev som det gode styre. Med det 

gode styre er realismen og magtkoncentrationen rykket tættere ind i Rusland, og det 

symboliseres godt ved den Militære Moderniseringsdoktrin, der trådte i kraft i Rusland i 

oktober 2003. Den daværende russiske forsvarsmister, Sergej Ivanov, er bagmanden bag 
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doktrinen, som tager sit udgangspunkt i den klassiske russiske opfattelse om, at militær magt 

spiller en hastigt voksende rolle i den moderne verden. Doktrinen har været kraftigt 

medvirkende til det dårlige forhold som USA og Rusland har fået opbygget siden starten af 

det nye årtusinde og som først blev blødt op efter valget af Barack Obama som amerikansk 

præsident. Doktrinen slår bl.a. fast, at Rusland er i sin gode ret til at benytte militær magt 

mod fremmede stater eller organisationer, hvis disse blander sig i Ruslands indre anliggender. 

Doktrinen legitimerer også Ruslands brug af magt, hvis der opstår ustabilitet i Ruslands 

nærområde. Militærdoktrinen er et produkt af den realistiske tankegang, der i århundreder har 

påvirket Rusland og den stod sin prøve i forbindelse med, det fra vestligt synspunkt, 

udemokratiske valg i Hviderusland i 2006. Metoderne omkring valgets gennemførelse fik 

flere vestlige lande til at lægge pres på Hviderusland og bl.a. indføre rejseforbud for flere af 

de hviderussiske politikere. Den vestlige reaktion anså man for værende yderst provokerende 

i Rusland, og Putin valgte straks at støtte Hviderusland ved at true Vesten med et militært 

svar. Igen kan der argumenteres for, at der er optræk til en ubalance i magtbalancen mellem 

Vesten og Rusland. Chefen for det russiske luftvåben, Vladimir Sergyevich Mikhaylov er i 

denne forbindelse citeret for at sige: 

 

Vi må gøre alt, hvad vi kan for at få dem (Vesten) til at køle af, først og fremmest må vi 

(Rusland og Hviderusland) vise dem, at vi står sammen, især i forsvaret af vores fælles 

grænser (Hansen 2008, s. 288). 

 

     Siden denne konflikt er Ruslands forhold til Hviderusland og landets præsident, 

Lukasjenko, kølnet betydeligt, men Ruslands reaktion ved valget i 2006 giver en god 

fornemmelse af den voksende selvtillid, der strømmede ind over Rusland i midten af 00’erne. 

Rusland ville vise, at man var kommet til kræfter igen og dermed sætte en stopper for vestens 

ydmygelser af landet, specielt i Ruslands eget nærområde. Som skrevet i afsnittet om magt, 

har Ruslands genvundne internationale respekt betydet meget for den russiske befolkning, der 

traditionelt sætter store ligheder mellem militær magt og stormagtstatus. 

 

5.1. Den historiske ret til at regere i nærområdet 

Det er efterhånden ret tydeligt, at det er den realistiske tankegang der skinner igennem i 

russisk udenrigspolitik. Det skal ikke forstås på den måde, at de russiske ledere har siddet og 

læst Thukydid og Morgenthau, men blot forstås således, at der er mange af kernebegreberne i 

realismen, som Rusland føler sig trygge ved og derfor agerer ud fra i sin udenrigspolitik. I 
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Rusland ser den politiske top det som sin fornemmeste opgave at sikre sine borgere et trygt 

og sikkert samfund. Det i sig selv er ikke exceptionelt for Rusland, da det er enhver stats 

fornemmeste opgave, men alligevel er historien om Rusland en anden. Grundet historiens 

gang i Rusland, skal staten, set fra både borgernes og politikernes syn, helst beundres og 

respekteres i omverdenen. Hvis dette ikke er tilfældet skal Rusland som nation frygtes, og det 

er igen en af forklaringerne på Putins enorme popularitet hos befolkningen, da han om nogen 

har rejst den faldne russiske bjørn. Det står klart, at Putin er hovedarkitekten bag den 

nuværende realistiske udenrigspolitik i Rusland, men man må ikke glemme, at realismens 

grundsynspunkter i mange år har været lig russisk udenrigspolitik. Via den kulturelle arv 

føler nutidens russere sig mest trygge ved den realistiske linje, ligesom deres forældre gjorde 

før dem. Selv i årene efter 1991 blev der lagt en realistisk udenrigspolitisk linje i landet, 

hvilket bedst symboliseres af Primakov-doktrinen som diskuteres på side 10. 

     Trangen til storhed ligger inderligt i russerne og går langt tilbage gennem historien, og er i 

bund og grund et udslag af Ruslands enorme størrelse. Denne trang til storhed gjorde årene i 

halvfemserne ekstra hårde for russerne, der måtte se deres land blive overset og forbigået i en 

lang række tilfælde uden at kunne gøre noget. Derfor har man også set meget kraftige 

reaktioner fra Rusland, nu hvor landet har været i en position til at gøre en forskel. De seneste 

års politiske spændinger mellem Vesten og Rusland har haft positiv effekt på den russiske 

selvtillid, da man igen har haft kræfter til at sige fra og ikke blot følge Vesten (Møller (b) 

2009, s. 10). 

     Essensen af russisk politik, og der hvor realismen virkelig skinner igennem, er opfattelsen 

af Ruslands nationale interesser. Nu hvor Rusland er tilbage som international magtfaktor, 

taler man mange steder i Rusland om en Gortjakov effekt. Aleksandr Gortjakov var russisk 

udenrigsminister i årene efter nederlagt i Krimkrigen (1853 – 1856). Hans politiske 

genrejsningsprogram kan oversættes til koncentration, og byggede på, at Rusland skulle føre 

en forsigtig udenrigspolitik indtil landet var stærkt nok til at indtage sin naturlige plads i 

verdenssamfundet. Gortjakov er i dag højt respekteret i Rusland og han tilskrives en stor del 

af æren for, at Rusland kom på fode igen efter de hårde år under Krimkrigen. (Hansen 2008, 

s. 289) I dagens Rusland er man som sagt også kommet på fode igen, i hvert fald før 

finanskrisen, og den verdensomspændende finansielle krise rokker ikke ved, at Rusland rent 

udenrigspolitisk igen er en international stormagt, som selv USA skal tage sine forbehold 

over for. Det vigtigste er, at Rusland igen betragter sig selv som en stormagt, hvilket 

medfører, at man kan stille krav til omverdenen. Rusland mener at have nogle særlige 

geografiske og historiske interesser i sit nærområde. Det er af højeste vigtighed for Rusland 
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at have kontrol over området, hvilket giver en forståelse for den store modstand Rusland har 

gjort i forbindelse med snakken om, at Georgien og Ukraine skulle have permanent NATO 

medlemskab. Set fra russisk synspunkt er det i nærområdet, at Ruslands fjender kan ramme 

landet og derfor er det i nærområdet, at Ruslands forsvar af landet begynder. I 2002 skrev 

man sågar under på en sikkerhedstraktat, der skulle lede til øget indflydelse i nærområde. 

 

5.2. CSTO 

I erkendelse af at Vestens interesser er kommet tættere og tættere på Ruslands traditionelle 

territorium, oprettede man i 2002 en sikkerhedstraktat der skulle styrke sammenholdet i 

Centralasien, og dermed holde Vesten uden for indflydelse i området. The Collective Security 

Treaty Organization, der i daglig tale omtales CSTO (ODKB på russisk), er resultatet af en 

aftale mellem Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland og Tadsjikistan 

(Usbekistan tiltrådte i 2006), hvor man samarbejder på en lang række punkter. CSTO har som 

fornemmeste formål at begrænse islamisk ekstremisme, terrorisme og narkotikahandel i 

regionen, samt at løse problemerne uden vestlig indblanding. Man har fra organisationens 

side set på farverevolutionerne i Georgien og Ukraine og frygtet vestlig indblanding i 

medlemslandenes interne anliggender. CSTO er vigtig for Rusland ud fra et geopolitisk 

synspunkt, og det er da også Rusland som holder liv i organisationen via massiv økonomisk 

støtte, ligesom Rusland sælger våbensystemer til de øvrige medlemmer til den interne 

russiske markedspris. Fra russisk side betyder CSTO, at man kan institutionalisere den 

russiske indflydelse i Centralasien, og ud fra et geopolitisk perspektiv er det uvurderligt for 

Rusland at have et godt forhold til landene i regionen, der alle, indtil konflikten i Georgien, 

har været indforstået med Ruslands interesser og genvundne styrke. Medlemslandene i CSTO 

forholdt sig nemlig – til russernes store irritation – neutrale i konflikten, og ingen af landene 

har endnu anerkendt Sydossetien og Abkhasien, på trods af voldsomt pres, især på 

Hviderusland og Kirgisistan. Netop Ruslands genvundne styrke har stor betydning for den 

realistiske tankegang i landet. I dag er Rusland et land der går sine egne veje og sikrer sine 

egne interesser, enten ved brug af magt eller ved truslen derom, helt efter de klassiske 

realisters lærebog.  
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6. Rusland og EU 

På mange måder har EU og Rusland et ambivalent forhold. Rusland ser EU som en integreret 

del af det vestlige markedssystem, man klart har udmeldt, at man ikke ønsker at være en del 

af. På sammen måde ser EU Rusland som et land, der står for præcis det modsatte af, hvad 

EU arbejder for. Når det er sagt må det ikke glemmes, at begge parter er dybt afhængige af 

hinanden og samarbejder på flere områder. EU er yderst afhængig af Rusland som leverandør 

af gas og som eksportmarked, mens en meget stor del af Ruslands økonomi er baseret på 

gasleverancer til Europa. Russisk økonomi er stort set udelukkende baseret på salg af energi, 

hvilket som sagt har betydet, at Rusland er ramt meget hårdt af de faldende energipriser, men 

før det diskuteres, er det vigtigt at forstå, hvordan begge parter har det med hinanden som 

politiske naboer. 

 

6.1. Gensidig afhængighed 

EU og Rusland samarbejder som sagt på mange områder. I de seneste år har Rusland været 

en væsentlig faktor for EU’s samlede eksportfremgang ligesom flere EU lande er 

fuldstændigt afhængige af russisk gas. Det er specielt de mange østeuropæiske lande der er 

afhængige, men også Finland er 100 % afhængig af gas fra Rusland (se bilag 1). Under disse 

forudsætninger burde forholdet mellem EU og Rusland være sikkert og stabilt, hvilket 

imidlertid ikke kan siges at have været tilfældet. EU og Ruslands forhold er i de seneste år 

blevet mere og mere anspændt, og begge parter har en tendens til at fokusere på forskelle 

frem for ligheder i forholdet. Det er bl.a. bekymringen hos EU om overtrædelsen af 

menneskerettighederne i Rusland, der bidrager til det pt. kølige forhold. EU er specielt 

bekymret over menneskerettighedssituationen i Tjetjenien samt de autoritære politiske 

aktioner i Georgien og Ukraine.  

     For at få forholdet på ret køl igen skal der i stedet fokuseres på ligheder. Lighederne 

findes, og hvis begge parter ændrer fokus ligger der store muligheder for samarbejde i 

fremtiden, vel at mærke et samarbejde der vil gavne begge parter. Rusland er som sagt et 

meget stolt land, og de fleste russere kommer fra en helt anden kulturel baggrund end de 

fleste EU borgere. Et stort problem for russerne mht. EU er, at landet ikke har følt sig 

velkommen i et europæisk samarbejde i takt med, at EU har udvidet mod øst. Den gamle 

russiske tradition om have en beskyttelseszone omkring landet er blevet fuldstændig tilsidesat 

fra EU’s side, og derfor har EU’s østudvidelse været til stor irritation for Rusland. Flere af de 

tidligere sovjetrepublikker er nu fuldgyldige medlemmer af EU, og det har efterladt Rusland 
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med en frygt for at blive isoleret på det europæiske kontinent, da EU som sagt er Ruslands 

vigtigste samarbejdspartner. Derfor er Rusland nødt til at lytte til EU, men samtidig er EU 

også nødt til at respektere den russiske kultur og tradition. 

     EU's officielle forhold til Rusland er baseret på den Partnership and Cooperation aftale, 

der blev indgået af parterne i 1994 og som trådte i kraft i 1997. Aftalen strakte sig over 10 år 

og siden 2007 er den blevet fornyet hvert år, hvilket automatisk vil ske indtil en af parterne 

ønsker at udtræde af aftalen. EU og Rusland arbejder dog begge pt. for en ny aftale der kan 

erstatte den gamle, således at der kan komme mere fremtidsperspektiv ind i samarbejdet. 

Forhandlingerne om en ny aftale startede i juli 2008, men allerede i september måned samme 

år satte EU forhandlingerne i bero som et led i reaktionen på Georgien-konflikten. 

Forhandlingerne blev dog genoptaget i november 2008, efter at Rusland havde trukket sig 

militært ud af de kritiske områder i Georgien. Forhandlingerne om en ny aftale ventes at blive 

langvarige og EU’s officielle mål for et nyt samarbejde lyder: 

 

En ny aftale skal etablere et retligt bindende og regelbaseret samarbejde med Rusland inden 

for alle væsentlige ressortområder (Møller, P. S 2009, s. 14). 

 

     Aftalen fra 1997 omhandler samarbejde inden for de såkaldte fælles rum, der indbefatter: 

Et fælles økonomisk rum, et rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed, et rum for forskning, 

uddannelse og kultur samt et rum for ekstern sikkerhed (www.delrus.ec.europa.eu/en/) 

 

6.2. Grundlæggende uenigheder 

Rusland er i dag mere demokratisk end nogensinde, men stadig meget lidt demokratisk set 

med EU’s øjne, og det er her hele problematikken ligger. Mht. Rusland afhænger tingene af, 

hvis øjne der ser på det. Den almene russer vil argumentere for, at der er demokrati i landet, 

hvilket der også er, og så alligevel ikke, eftersom Putins centraliseringsprogram ikke har 

efterladt mange demokratiske værdier i Kreml, men opfattelsen af demokrati er også 

forskellig i EU og i Rusland. Et andet stort problem er verdenshistorien. Man er ikke enige 

om historiens gang, og russerne føler ikke, at de har fået muligheden for at fortælle deres 

version af historien til Europa og USA. Omvendt vil store dele af Vesten mene, at Rusland 

aldrig har gjort op med fortiden. Folkene bag Sovjet er aldrig blevet forfulgt eller straffet, og 

der er ikke taget en officiel holdning mod sovjetstyret, hvilket bedst er symboliseret ved 

Putins fortielse i 2009, da han talte i forbindelse med 70 året for Polens invasion i 1939. Set 

med europæiske øjne bevirker det, at der stadig er et psykisk jerntæppe mellem EU og 
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Rusland, og så længe hverken Rusland eller EU gør noget for at modernisere disse tanker om 

den anden, er der ikke udsigt til forbedringer i forholdet. Det er klart, at der ligger nogle 

fundamentale indgroede kulturforskelle i de to befolkningsgrupper, hvilket gør det svært at 

modernisere disse tanker og derfor er udfordringen også anseelig. Et interessant historisk 

faktum er Ruslands historie, der adskiller sig på en lang række væsentlige punkter fra 

Europas, til trods for den tætte geografiske placering. Rusland deltog bl.a. ikke i renæssancen, 

den proces der for alvor formede Europa kulturelt og politisk. Grunden til Ruslands 

udelukkelse skal findes i år 1054, hvor Rusland udskilte sig som en del af Østkirken. 

Østkirken brugte ikke latin som sprog og derfor var Rusland isoleret fra den europæiske 

renæssances udvikling fra 1300-tallet og frem. Hvis man holder Rusland op mod f.eks. 

Danmark, og søger at finde en forklaring på historiens og nutidens mange forskelligheder, 

kan en mulig forklaring være, at vi danskere (europæere) er et produkt af en lang række 

historiske begivenheder, der har været med til at forme os som dem vi er i dag. Efter 

renæssancen kom reformationen, oplysningstiden, den amerikanske frihedskrig, 

stænderforsamlinger, højskoler, andelsbevægelsen, den demokratiske socialisme samt den 

tidlige udbredelse af evnen til at kunne læse og skrive. Ingen af disse historiske faktorer har 

Rusland været en del af. Lige fra zartiden til sovjetdiktaturet har Ruslands ledere søgt at 

holde udefrakommende indtryk væk fra den russiske befolkning, som derfor er blevet holdt 

uvidende om den omgivende verden. Derfor er det også fra vidt forskellige synspunkter, at 

man ser på begreber som demokrati og menneskerettigheder, og det skal både Rusland og 

Europa lære at forstå. Det er tydeligt for alle i den vestlige verden, at Rusland, i forhold til 

Europa, mangler en demokratisk indsigt i, hvordan man bedst formidler borgerens stemme. 

Spørgsmålet er dog, om de russiske borgere også oplever det sådan. Historisk set har russerne 

vist sig mere villige til at indgå en pagt med lederen om beskyttelse mod udefrakommende, 

for så at lade lederen styre landet på lederens principper, end at værne om opretholdelsen af 

demokratiske værdier. På den front spiller historien en vigtig rolle, og udelukkelsen fra 

renæssancens tid kan ikke undervurderes i forståelsen af demokratiets betydning i Rusland 

(Leif Davidsen 2007, s. 9). 

 

6.3. EU’s pædagogiske udfordring 

Det er klart for enhver at Rusland i årene 2000-2008 er blevet så stærkt, at landet igen er en 

magtfaktor i international politik, derfor skal landet tages alvorligt og med på råd, når store 

internationale aftaler skal indgås. Mette Skak, der er forsker i Ruslandshistorie på Århus 

universitet definer Ruslands rolle i verden i dag således: 
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Rusland er en stormagt, der for alvor ikke har tilpasset sig Sovjetunionens sammenbrud og 

tabet af supermagtstatus. Det betyder at Rusland, uden længere at lade sig styre af 

marxismen, stadig føler sig truet og udfordret af Vesten – især af NATO og USA – og føler, at 

man skal spille op til Vesten på magtpolitiske vilkår. Ikke sådan at forstå, at Rusland for 

alvor anser Vesten som en sikkerhedstrussel, men den russiske politiske elite følger en 

temmelig forældet tankegang og misforstår derfor meget af det, der foregår rundt omkring 

den (Jørgensen 2009, s. 28). 

 

     Det er helt klart, at den russiske måde at tænke på er i modstrid med EU’s interesser og 

værdier. Ruslands nyimperialistiske tankegang udgør en kæmpe pædagogisk udfordring for 

EU, når det kommer til at få russerne til at ændre deres opfattelse af verden, og som det ser 

ud nu, hvor Putin og Medvedev fører taktstokken, ønsker russerne ikke at ændre deres 

verdensopfattelse. EU’s klare målsætning er et helt Europa, hvor alle borgere oplever 

sikkerhed, demokrati, retssikkerhed og ikke mindst menneskerettigheder. Som det ser ud i 

dag kan Rusland ikke være med på bare ét af punkterne, derfor er det i EU’s interesse at 

hjælpe Rusland, så landet, set med EU’s øjne, ikke isoleres og bliver endnu mere indadvendt 

og farligt. Lidt firkantet sagt harmonerer Ruslands gammeldags koldkrigs-tankegang ikke 

med EU’s mere visionære tanker for fremtiden, og i sidste ende bunder konflikten i 

kulturforskelle som burde være overvindelige, hvis begge parter er opsatte på at få 

samarbejdet til at fungere under hensyntagen til begge parter. Den økonomiske krise har i 

hvert fald medvirket til, at russerne er mere interesserede i et samarbejde med EU end de har 

været i de seneste år. At Rusland er indstillet på at samarbejde blev senest bevist ved 

Medvedevs årlige tale til befolkningen i november 2009, hvor han bl.a. lagde vægt på, at et 

samarbejde med Vesten er en nødvendighed for, at Rusland kan overvinde den dybe 

økonomiske krise landet befinder sig i (Medvedev, 2009). Et bedre samarbejde er som sagt 

ønskværdigt for begge parter, men forskellene er stadig store. Rusland har ofte haft svært ved 

at forstå EU. Set med russiske øjne virker det grotesk og useriøst, at et land som f.eks. 

Luxembourg kan være formand for EU og i princippet forhandle på vegne af Tyskland og 

Frankrig (Christensen 2005, s. 12-13). Samtidig har EU haft svært ved at lægge en fælles 

strategi for samarbejdet, fordi alle 27 EU medlemslande har forskellige interesser, når det 

gælder Rusland. For at EU og Rusland skal kunne samarbejde bedre i fremtiden, er det 

nødvendigt, at EU optræder mere samlet, så man fremstår som en stærk enhed. Derudover 

savnes også en vis Ruslandsekspertise i EU, dvs. en bedre forståelse for at landet agerer som 
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det gør i visse situationer. Der er i visse EU lande en tendens til at opstille skræmmebilleder 

af Rusland, ligesom mange medier ofte dækker Rusland ud fra klicheer om Den Kolde Krig. 

På mange måder kræves en bedre viden og en forståelse for, at man ikke skal provokere et 

land som Rusland bare for at provokere, hvilket de baltiske lande samt Polen har haft svært 

ved at forstå. 

     EU er Ruslands største aftager af olie og gas og 65 % af Ruslands import kommer fra EU, 

hvorimod kun 5 % af importen kommer fra USA. (Foredrag af Frazier Cameron d. 16. april 

2009) Ud fra den betragtning er forholdet mellem EU og Rusland på ingen måde dårligt, og 

det er da også de positive ting man skal fokusere på for at kunne ændre de dårlige. Essensen i 

EU’s politik overfor Rusland bør være at minde russerne om deres europæiske identitet, og 

dermed fokusere på det ansvar, der hører med til at være en moderne europæisk stat. Det 

betyder, at korruptionen skal til livs samtidig med at menneskerettighederne i landet skal 

overholdes. Hvis det sker, er der et væsentligt grundlag for et velfungerende samarbejde med 

EU, og eftersom EU altid spiller sammen med NATO, er der også grobund for, at forholdet 

kan forbedres i den retning. 

 

6.4. EU og den russiske økonomi 

Som skrevet før, føler størstedelen af den russiske befolkning, at bl.a. EU svigtede dem i 

årene efter Sovjetunionens sammenbrud. Rusland kæmpede som sagt med en katastrofal 

økonomi gennem stort set hele halvfemserne, og der kom først ordentlig styr på økonomien et 

godt stykke inde i det nye årtusinde. Det var udelukkende de svimlende høje olie- og 

gaspriser, der fik Rusland ud af krisen, og det er da også den russiske energis fortjeneste, at 

Goldman Sachs henregner Rusland til BRIK-landene sammen med Brasilien, Indien og Kina, 

hvilket er en økonomisk blåstempling af potentialet i landet. Ruslands udenrigspolitiske 

gerninger i de seneste år er dog ikke gået ubemærket hen hos de øvrige BRIK-lande, og da 

Rusland kastede sig ud i en voldsom kritik af USA ved G20-topmødet i Washington 2008, 

efterlod det landet uden opbakning fra de øvrige nationer. BRIK-landene er udviklingslande, 

og derfor kan det også synes en smule ironisk at betegne Rusland som et land i udvikling, 

taget den gammeldags og utidssvarende magtpolitik landet fører i betragtning. Isoleringen i 

verdenspolitikken, selv blandt BRIK-landene, kan vise sig at få konsekvenser for Rusland, 

hvis ikke landet ændrer holdning.  

     Rusland er et af de lande, hvor finanskrisen har ramt rigtig hårdt. I årene op til krisen hørte 

man med jævne mellemrum, at prisen på en tønde olie havde nået sit hidtidige højeste. Derfor 

gik det rigtig godt for russiske økonomi i årene forinden, også selvom fordelingen af 
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økonomien var og er meget ulige, da en lille del af befolkningen sidder på en stor den af 

rigdommen. En af grundene til denne meget skæve fordeling er, at Putin ikke gjorde nok for 

at sprede økonomien ud under sin præsidenttid, selvom han havde alle tiders chance, da 

pengene groft sagt strømmede ind. Kritikere mener, at Putin definitivt ødelagde den russiske 

middelklasse med den ujævne fordeling af økonomien, mens endnu større kritikere mener, at 

efterveerne fra Putins økonomiske politik kan ende med at koste Rusland sin status som 

stormagt. Politologen, Harvey Balzer, er tilmed kommet med en spådom, der bestemt ikke er 

gode nyheder for Rusland. Balzer mener, at Rusland skal sørge for at få en mere alsidig 

økonomisk struktur og gøre sig fri af afhængigheden af olie- og gaspriser. Hvis det ikke sker 

snarest muligt, kan det i værste fald gå Rusland som det gik Spanien i 1500-tallet, hvor landet 

stirrede sig blind på guld og sølv, og derfor ikke kunne tage kampen op mod England og 

Nederlandene, hvilket til sidst resulterede i at den uovervindelige armada forliste ud for 

Skotlands kyst (Jørgensen 2009, s. 29). Om det kommer så vidt med Rusland, vil tiden vise, 

men Balzer har en klar pointe i, at landet bliver nødt til at fokusere på andet end energi i sin 

økonomi. Som Ruslands økonomi kører i dag, viser den de samme svaghedstegn som en 

klassisk kolonialøkonomi, nemlig en stor afhængighed af ét råstof, og ud fra den betragtning 

ville det være klogt at begynde at satse på andet end råmaterialer. 

     Finanskrisen har vist, at Balzers udtalelser ikke er helt urealistiske, da Rusland om nogen 

er blevet ramt af de faldende energipriser. Krisen har bevirket, at Rusland i stigende grad har 

bevæget sig ind på en handelsprotektionistisk kurs, hvilket EU vil modarbejde i en evt. ny 

samarbejdsaftale. En diversificering af økonomien er nødvendig for Rusland, og det er her 

EU kan hjælpe og muligvis betale noget af det tilbage, som russerne føler at bl.a. EU skylder 

landet (Wolffberg 2009, s. 214-217). 

     For at forholdet mellem EU og Rusland kan blive bedre, skal der opstilles en langsigtet 

målsætning for samarbejdet, og målet skal være ambitiøst og noget begge parter har interesse 

i at opnå. I økonomiske krisetider er den almene befolknings tillid til rublen ikke stor, og 

derfor kunne et fælles mål være at integrere euroen i Rusland i løbet af 20-30 år. Ideen blev 

først fremført af den amerikanske Ruslandsekspert, Daniel Treisman, i forbindelse med 

krisen i 1998. I 1998 var den russiske økonomi dog så dårlig, at ideen aldrig på noget 

tidspunkt var seriøs, men siden hen har den russiske økonomi stabiliseret sig så meget, at 

ideen ikke længere virker som umulig. I forbindelse med lanceringen af sin ide kom 

Treisman med flere gode pointer, og et af de vigtigste er hensynet til den russiske selvfølelse. 

I forhold til f.eks. den amerikanske dollar er euroen ikke en valuta som et bestemt land har 

ophavsret til, dvs. at Rusland, set med russiske øjne, ikke skal falde på knæ for et bestemt 
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land og derefter optages i landets valuta. Ved optagelse i eurosamarbejdet skal Rusland 

udelukkende falde på knæ for sig selv og de europæiske rødder som påstås at være i landet. 

Den økonomiske krise har vist, at rublen ikke er så stærk som antaget, og derfor ville 

alternativet til optagelse i eurosamarbejdet være et samarbejde med Kina og derved overgå til 

renminbi eller evt. den japanske yen. Tanken om overgang til euroen hænger selvfølgelig 

sammen med, hvordan Rusland kommer ud af den økonomiske krise. Er krisen vedvarende, 

kunne et økonomisk strategisk partnerskab mellem EU og Rusland gå hen og blive den 

Marshall hjælp som russerne mener, at bl.a. EU skylder landet (Jørgensen 2009, s. 34). Det er 

ikke kun Rusland, der vil drage fordel af et evt. samarbejde. For at en optagelse i euroen kan 

blive aktuel ville Rusland skulle gennemgå en modernisering hvilket bl.a. ville betyde, at den 

omfattende korruption skulle til livs. Derudover ville Rusland selvfølgelig skulle overholde 

konvergenskriterierne og i det hele taget ville Rusland blive integreret i EU på mange måder, 

dog uden at blive decideret medlem på noget tidspunkt. Ideen om russisk optagelse i 

eurosamarbejdet er endnu kun aktuel på akademisk niveau, men ideen om at have et fælles 

mål at arbejde hen imod er bestemt vejen frem for et bedre samarbejde mellem EU og 

Rusland. Den selvhævdende adfærd på det udenrigspolitiske område de seneste år har fået 

EU’s øjne op for, at Rusland skal tages alvorligt og den økonomiske krise har fået russernes 

øjne op for, at træerne ikke vokser ind himmelen. Mange russere kan se fornuften i at indgå i 

et strategisk samarbejde med Vesten, således at man ikke endnu engang efterlades isoleret i 

en global verden, men det kræver indrømmelser fra begge parter. 

     Den økonomiske krise er i skrivende stund ikke overstået i Rusland, og det er endnu uvist 

hvornår den vender, men én ting er sikker – Rusland skal i fremtiden forsøge at diversificere 

økonomien, således at man ikke er 100 % afhængig af olie og gas. Samtidig har krisen åbnet 

russernes syn for, at rublen ikke er en så stærk global valuta som Putin ellers gav udtryk for 

under sin præsidenttid, hvor han i ramme alvor foreslog, at rublen skulle erstatte dollaren som 

global reservevaluta. Dvs. at der på sigt kunne være fornuft i at få euroen til at erstatte rublen, 

og så er det bare spørgsmålet om de russiske ledere deler dette synspunkt. 

     Forholdet mellem EU og Rusland er som sagt blevet køligere i takt med den voksende 

russiske selvtillid. EU's åbenmundede kritik af menneskerettighedssituationen er til evig 

irritation for Kreml, og der skal ske noget positivt på den front før EU vil overveje at optage 

Rusland i eurosamarbejdet. Samtidig skal situationen forværres væsentligt i Rusland, før 

landet vil opgive rublen som valuta, men samarbejdet behøver ikke nødvendigvis at gå så 

vidt. Rusland er via den økonomiske krise i knæ, og er derfor villige til at samarbejde, selv 

hvis det skal foregå på EU’s præmisser. Med en gensidig respekt for hinandens værdier er 
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der, via de mange forbindelser Rusland og EU deler, grobund for et bedre forhold end det der 

har været tilfældet de seneste år.  
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7. Ruslands udenrigspolitiske genrejsning 

Som skrevet i foregående afsnit har finanskrisen ramt Rusland hårdt, og på visse punkter har 

krisen sat en stopper for den meget demonstrative udenrigspolitik Rusland har ført de seneste 

år. Men årene før krisen var én stor optur for Rusland, og dette afsnit vil diskutere, hvorfor 

Rusland har ført en meget konsekvent udenrigspolitik i sidste halvdel af 00’erne. Afsnittet vil 

samtidig se på konkrete initiativer i den russiske udenrigspolitik, hvor den russiske 

magtfascination og selvopfattelse er kommet til syne. 

     Ruslands størrelse gør, at landet altid vil blive betegnet som en stormagt, ikke mindst 

regionalt, hvor landet altid har fungeret som storebror og magthaver. Ruslands størrelse og 

geografi har også betydet, at landet altid har haft en vis interesse i at have en beskyttelseszone 

omkring sig, eftersom landet er relativt nemt at invadere. Derfor er kontrol i nærområdet af 

største vigtighed for Rusland, og et udviklet samarbejde med landene omkring Rusland er et 

højt prioriteret mål i russisk udenrigspolitik. Et udviklet samarbejde med nabolandene skal 

føre til øget russisk indflydelse på verdensplan, og derfor er vestens tilnærmelser til 

Østeuropa til stor irritation. Udover den enorme størrelse er Rusland ligeledes i besiddelse af 

en stor mængde atomvåben, og selvom ingen tror, at landet har tænkt sig at gøre brug af disse 

våben, har Rusland stadig evnen til at udslette alt liv på jorden op til flere gange. Derudover 

sidder landet som sagt med i G8, og har en permanent plads i FN’s sikkerhedsråd med 

dertilhørende vetoret. Disse faktorer, sammenholdt med det stærke økonomiske opsving 

Rusland oplevede i midten af 00’erne, har været stærkt medvirkende til den meget 

selvhævdende udenrigspolitik Rusland har praktiseret gennem de seneste år. 

 

7.1. Rusland forlader Vesten 

Den russiske journalist for tidsskriftet Foreign Affairs, Dmitri Trenin, skrev i sommeren 2006 

en bemærkelsesværdig artikel med titlen, Russia Leaves the West. Artiklen omhandler den 

russiske udenrigspolitik og den drejning den har taget siden Putins første år som præsident. 

Trenin fortæller, at man er gået fra ønsket integration med Vesten og deltagelse i 

globaliseringen til at stå udenfor. I dagens Rusland identificerer man sig selv mod Vesten, 

ligesom man gjorde i Sovjetunionens tid, og det har betydet, at man ikke længere kan 

opretholde et godt forhold til f.eks. USA, som tilfældet var i årene efter terrorangrebet på 

World Trade tårnene. I stedet for at underkaste sig Vestens politik, som ikke levner plads til 

russiske værdier, har Rusland derfor valgt at placere sig som en stormagt mellem Vesten og 

Asien (Trenin 2006, s. 6). Artiklen, der jo er fire år gammel, fortæller meget godt om 
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Ruslands aktuelle situation i verden på daværende tidspunkt, hvor man rent økonomisk var på 

vej frem med tordnende fart. Siden hen har Ruslands forhold til Vesten som sagt ændret sig 

på flere områder, men i 2006 havde Trenin set hvor Rusland var på vej hen. 

     Det står helt klart, at man i den russiske top har været utrolig skuffet over Vestens 

manglende anerkendelse af Ruslands legitime interesser og manglende accept af det, som 

Rusland ser som sin historiske ret til at have en magtfuld international stemme. Det er 

specielt de to NATO udvidelser mod øst, der har gjort ondt på russerne. Det at lande, som 

tidligere lå i Moskvas revir, indtræder i en militæralliance, som efter russisk opfattelse er 

rettet mod Rusland, kan kun opfattes på en måde, hvis man bare ved en lille smule om russisk 

historie og tankegang. Den daværende chef for den russiske militære generalstab Jurij 

Balujevskij, talte da også ganske klart da han i 2004 fremlagde sit syn på den NATO 

udvidelse, der inkluderede de baltiske lande: 

 

En magtfuld militæralliance placeret ved vore grænser uden et erklæret mål udgør en trussel 

mod ethvert ikke-NATO land… Enhver fornuftig leder forstår dette og vil forberede sig på at 

kunne modgå dette (Staun (b) 2008, s. 7). 

 

     Frem mod 2008 arbejdede NATO som sagt på at indlemme Georgien og Ukraine i 

alliancen. Mange russere har haft svært ved at forstå NATO’s udvidelsesstrategi på det 

østeuropæiske kontinent, da NATO jo i bund og grund er et militært forsvarssamarbejde 

koncentreret omkring den nordlige del af Atlanterhavet. Ud fra den betragtning har hverken 

Ukraine eller Georgien sin berettigelse i samarbejdet, medmindre målet er at sikre sig mod 

Rusland, og det fik den selvsamme Balujevskij til at true med hidtil uset retorik, da han to år 

senere i 2008 fremlagde sit syn på NATO’s tilnærmelser: 

 

Vi har ikke planer om at angribe nogen, men vi mener, at alle vore partnere i det 

internationale samfund må forstå klart, at vi om nødvendigt vil bruge militær magt, inklusive 

atomvåben, for at forsvare Ruslands og dets allieredes suverænitet og territoriale integritet 

(Dalgård 2008). 

 

     Frustrationen over NATO’s ageren sammenholdt med den spirende selvtillid i Kreml har 

været hovedårsagen til de mange konflikter Vesten og Rusland har oplevet. Konflikter, der 

oftest har været retorisk baseret, men som stadig har fået stor international bevågenhed. 

Ruslands og USA’s konflikt mht. det missilprojekt USA ønskede at opføre, blev taget meget 
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alvorligt i Kreml, og man kan kun gisne om Ruslands reaktion, hvis USA havde gjort alvor af 

projekterne i Polen og Tjekkiet. Det har oftest været i Ruslands nærområde, at man har 

demonstreret stor magt og er gået voldsomt til værks, og man kan fristes til at tro, at Rusland 

lader frustrationen over Vesten gå ud over landene i nærområdet. Samtidig er aktionerne i 

nærområderne også et signal til landene om ikke at glemme, at det altså er Rusland der 

bestemmer over dem og ikke Vesten. Kulminationen af Ruslands genvundne styrke var som 

sagt magtdemonstrationen i Georgien, hvor russerne fik sendt et tydeligt tegn om, at nok har 

man opgivet Polen og de baltiske lande til EU og NATO, men Georgien er hverken mentalt, 

politisk eller geografisk i stand til at blive medlem af de to organisationer. Det var også 

udelukkende Georgiens manglende NATO medlemskab der gjorde, at Rusland turde gå så 

massivt ind i landet. 

 

7.2. Det moderne Ruslands bedste år 

Som kort fortalt tidligere, holdte Putin en meget selvsikker og kontroversiel tale den 10. 

februar 2007 i München under den årlige sikkerhedskonference, og på det retoriske plan 

indvarslede talen et strategisk skifte overfor Vesten. (talen er vedlagt som bilag 2). Med 

Putins tale blev det klart, at Rusland gik fra mere eller mindre diplomatisk utilfredshed med 

Vestens måde at behandle Rusland på, til direkte konfrontation, hvilket skete for øjnene af 

verdens toppolitikere. Talen var specielt kritisk over for USA og den unilateralisme Putin 

beskyldte landet for at have ført siden Den Kolde Krigs afslutning. Et af Putins angreb på 

USA lyder: 

 

We are seeing a greater and greater disdain for the basic principles of international law. And 

independent legal norms are, as a matter of fact, coming increasingly closer to one state’s 

legal system. One state and, of course, first and foremost the United States, has overstepped 

its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and 

educational policies it imposes on other nations. Well, who likes this? Who is happy about 

this? (Putin, 2007). 

 

     Rusland er som sagt ofte blevet kritiseret af Vesten for at overtræde 

menneskerettighederne samt undertrykke sine borgere via udbredt korruption i den politiske 

top. Citatet viser meget godt, at det moderne Rusland ikke har tænkt sig at tage imod 

kritikken, da uoverensstemmelserne, efter Putins mening, bunder i manglende forståelse for 

det Russiske samfund. Ifølge Putin reagerer Rusland blot ud fra landets naturlige interesser, 



49 
 

hvilket de russiske borgere i sidste ende vil drage fordel af.  Frem for at tage imod, skyder 

han tilbage, og med citatet vender Putin fokus mod fejlene ved den vestlige samfundsorden, 

som han ser det. Sådan blev talen i hvert fald opfattet i den russiske befolkning. I det hele 

taget er talen meget aggressiv, og Putin melder klart ud, at han ikke er tilfreds med den måde 

tingene har kørt på i international politik de sidste mange år. I og med at Putin går i direkte 

konfrontation med de vestlige ledere, gør han ligeledes op med den del af Primakov-

doktrinen, som han især i starten havde gjort til et centralt emne i sin udenrigspolitik, nemlig 

ikke at bringe sig på direkte konfliktkurs med den vestlige verden. Hvis man skal 

sammenfatte talens hovedbudskaber, skinner det klart igennem, at Putin ikke længere vil 

finde sig i Vestens behandling og kritik af landet. Han ønsker en accept og forståelse af 

Ruslands rolle i verdenspolitikken, og derudover ønsker han at gøre op med den 

unilateralisme han mener USA har ført uden hensyntagen til Rusland og andre store lande på 

verdensplan.  Hovedbudskaberne til Vesten er: 

 

 Accepter Rusland, som det nu en gang er, uden at blande jer i Ruslands interne 

affærer. 

 Behandl Rusland som en ligeværdig partner; vi handler sammen, hvor vore interesser 

stemmer overens, men når uenigheder opstår, så er kun kompromisløsninger mulige. 

 Rusland følger ikke USA/Vestens ledelse, men sin egen (Stavn (b) 2008, s. 6). 

 

     Den nyimperilistiske kurs som Putin lagde for dagen i sin anden præsidentperiode, 

stemmer godt overens med den gængse opfattelse, at Ruslands skæbne er at være en politisk 

stormagt. Hvis Rusland synker ned til at være en ordinær magt, har landet ikke sin 

eksistensberettigelse, og det er ud fra den betragtning at den russiske selvopfattelse kommer 

til udtryk i udenrigspolitikken. Følelsen af at være skabt til noget stort er et evigt 

tilbagevendende tema i russisk historie, selvom landet igennem historien har oplevet flere 

store nederlag. Derfor er Putins tale også meget vigtig for den russiske selvopfattelse, da den 

på en måde markerer Ruslands endelige opgør med Vestens ydmygelser. Talen gjorde stort 

indtryk på befolkningen, og mange russere følte stolthed over Putins måde at angribe Vesten 

på. I det hele taget må det betegnes som en af Putins største bedrifter som præsident at få 

stolthed og tro ind i det russiske folk igen (Møller 2008, s. 315). 

     Årene 2007 og 2008 står da også som de to klart bedste år i nyere russisk historie. Årene 

gav Rusland en økonomisk selvtillid som landet ikke før havde oplevet, og i det hele taget var 
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stemningen i landet, at Rusland var genrejst som stormagt. Udover de politiske udtalelser fra 

Putin, der bekræftede befolkningen i at Rusland var tilbage på verdensscenen, oplevede 

landet også stor succes uden for Kreml. Rusland vandt det Internationale Melodi Grand Prix i 

2008, fodboldlandsholdet tryllebandt hele Europa under sommerens EM slutrunde samme år, 

Putins fodboldhold, Zenit St. Petersburg, vandt UEFA cuppen og ishockeylandsholdet vandt 

verdensmesterskabet i suveræn stil på udebane i Canada og i det hele taget var der ikke meget 

der gik russerne imod i denne periode. Den voksende selvtillid har uden tvivl haft stor 

betydning for Ruslands udenrigspolitik i de succesfulde år. Jo mere man har troet på egne 

evner, jo mere har man håndhævet sin selvproklamerede internationale ret til magt og i 

sommeren 2008 så det for alvor ud til, at Rusland havde nået sine udenrigspolitiske mål. 

 

7.3. Ruslands udenrigspolitiske mål 

Med talen i München fik Putin sendt et signal til Vesten om, at Rusland ville tilbage som 

politisk stormagt. Talen var begyndelsen til den demonstration af Ruslands genvundne styrke, 

der som sagt kulminerede med krigen i Georgien. Som nævnt tidligere startede Putin sin 

præsidenttid med en artikel, der omhyggeligt fortalte, hvordan han ville rejse Rusland som 

stormagt igen. Her 10 år senere er det selvfølgelig noget nemmere at få et klart billede over 

Putins visioner, og hvis man ser på hans genopbygningsprogram for Rusland, er der tre 

primære udenrigspolitiske mål der skinner igennem: 

 

 Rusland skal genvinde den tabte indflydelse på det eurasiske kontinent. 

 Imødegå og begrænse USA’s ”containtment” og splittelsespolitik i forhold til 

Rusland. 

 Udbygge økonomiske forbindelser med andre lande, som kan bidrage til russisk 

økonomisk vækst (Møller 2008, s. 312). 

 

     Russisk udenrigspolitik er i stigende grad blevet mere og mere præget af den 

nationalistiske bølge, der er skyllet ind over landet de sidste 10 år. Det har især resulteret i en 

voksende anti-amerikanisme op gennem Putins præsidentperiode, der specielt fik frit løb 

under talen i München. Derfor har det været et klart mål for Putin at styrke sig i forholdet til 

USA, da der ligger meget signalværdi i ikke at bøje sig for den gamle fjende. Rusland har 

haft succes med at begrænse amerikansk indflydelse i Centralasien, men må se i øjnene, at 

man har fejlet på det europæiske kontinent, hvor den amerikanske indflydelse er massiv. Fra 
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russisk side har det været et udenrigspolitisk mål at genvinde et godt forhold til de post-

sovjetiske republikker, for derved at begrænse den amerikanske indflydelse i området. I 

russisk optik er der tale om et nul-sumspil i forhold til Kasakhstan, Usbekistan, Georgien og 

Ukraine. Bush administrationens åbenlyse støtte til demokratisering og liberalisering i 

forbindelse med valgene i Georgien og Ukraine i 2004 var til stor irritation for Rusland, der 

opfattede den vestlige støtte til Rose- og Orangerevolutionerne som en direkte trussel mod 

Kreml. Det står klart, at regimeændringer i de to lande ville underminere russisk indflydelse i 

området, og set med russiske øjne frygtede man en dominoeffekt der til sidst ville ramme 

Rusland, udelukkende fordi Vesten blandede sig i politik på russisk territorium. Det er i 

denne optik, at man skal finde svaret på Ruslands voldsomme invasion af Georgien fire år 

senere. I forhold til Georgien har Rusland haft to frosne konflikter at læne sig op ad, nemlig 

spørgsmålene om Abkhasien og Sydossetien. Rusland har bl.a. brugt konflikterne til at 

forhindre et georgisk medlemskab af NATO og EU, da man principielt ikke ønsker at optage 

lande med territorielle udeståender i begge organisationer. Et af de russiske midler mht. 

konflikten har været, at man har udstedt russiske pas til sydosseterne og abkhaserne for 

derved at kunne hæve retten til at beskytte russiske statsborgere, hvis der skulle komme 

konfrontation i områderne. Efter Roserevolutionen, hvor Saakashvili blev udnævnt til ny 

præsident, er forholdet blevet markant dårligere mellem de to lande, og op til krigen i august 

2008 havde der været mange gensidige provokationer landene imellem. Rusland havde bl.a. 

lukket alle fly- og postforbindelser til Georgien, ligesom grænsen helt blev lukket og al 

georgisk import blev bandlyst. Kulminationen på de mange provokationer starter natten til 

den 8. august med Georgiens angreb på Tskinvali, Sydossetiens hovedstad. Med den militære 

invasion søgte Saakashvili at løse en politisk konflikt gennem en militær aktion og 

efterfølgende drage Vesten så meget som muligt ind i konflikten. Efterfølgende kan det virke 

uforståeligt, at Georgien invaderede Tskinvali, da ingen kan være i tvivl om, at Rusland stod 

klar med et indøvet og planlagt militært svar, hvis Georgien satte militæret ind i 

konfliktzonen. Med invasionen gav Saakashvili Rusland muligheden for en gang for alle at 

sætte Georgien på plads, da det står klart at ingen i den russiske politiske top ville kunne klare 

en national ydmygelse overfor Georgien. Som bekendt varede krigen i 5 dage og omkring 

2000 mennesker mistede livet.  Her, lidt mere end halvandet år senere, kan man diskutere om 

det var fornuftigt fra russisk side at svare så voldsomt på invasionen som man gjorde, hvilket 

bringer os tilbage til Vestens mange ydmygelser af Rusland samt støtten til Rose- og 

Orangerevolutionerne. Rusland drev i første omgang de georgiske styrker relativt let ud af 

Sydossetien, og valgte derefter at gå langt ind i Georgien, hvor man først stoppede kort før 
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grænsen til hovedstaden Tbilisi, dvs. at Rusland gik meget længere ind i Georgien end man 

behøvede for at forsvare de to udbryderrepublikker. Med krigen er Georgien sat militært ud 

af spillet for de næste mange år, russerne knuste hele Georgiens militære infrastruktur, en 

infrastruktur, der i øvrigt var betalt af USA. Hele affæren har medført en national stolthed og 

følelsen af sejr i Rusland.  Det har været vigtigt at demonstrere over for de post-sovjetiske 

stater, at man ikke tolererer vestlig indblanding, og at det derfor ikke kan betale sig at vende 

sig imod Rusland. Samtidig fik man sendt et signal til Vesten om, at Rusland er tilbage på 

scenen, og at man ikke vil finde sig i, at der bliver drevet politik uden om Ruslands interesser. 

Groft sagt kan man sige, at Vesten var uden for indflydelse i krigen, da alle kræfterne var sat 

ind i Irak og Afghanistan, og det er måske der hvor Saakashvili fejlbedømte hele situationen, 

da han uden tvivl havde regnet med militær støtte fra Vesten. Efter krigens afslutning, som 

EU var stærkt medvirkende til at forhandle på plads, nedsatte EU-Kommisionen et panel, der 

skulle klargøre hvad der skete i dagene op til og under krigen. Konklusionen var, at Georgien 

startede krigen, men rapporten konkluderede også, at Rusland gik alt for langt i sit forsvar af 

Sydossetien og på den baggrund fremstår begge lande som skyldige i konflikten. Med sin 

igangsætning af undersøgelsen har EU sendt et signal til Georgien, om at man ikke ubetinget 

støtter dem i konflikten med Rusland og med udgangspunkt i konklusionen af undersøgelsen 

er et georgisk medlemskab af NATO og EU faretruende langt væk for georgierne. Rusland 

står som de klare vindere af krigen. Det har været vigtigt for russerne at demonstrere, at man 

er i stand til at hævde sine geopolitiske og strategiske interesser i sit nærområde. Ruslands 

hårde respons i konflikten med Georgien var helt sikkert et udenrigspolitisk valg, der var 

truffet i god tid i forvejen. Lige siden Kosovo blev selvstændig anerkendt af bl.a. USA, 

Storbritannien og Frankrig i februar 2008, havde Rusland vidst, at det kunne få konsekvenser 

for de to udbryderrepublikker. Derfor vedtog den russiske Duma en erklæring, der satte to 

betingelser for en mulig anerkendelse af Abkhasien og Sydossetien – NATO medlemskab til 

Georgien og brug af væbnet magt mod udbryderrepublikkerne. Derfor kan russernes 

modstand ikke have kunnet komme bag på Georgien. Det, der imidlertid kan have overrasket 

er, effekten af modstanden (Møller (a) 2009, s. 22). Russernes voldsomme svar ligger dermed 

i direkte forlængelse af den nyimperialistiske kurs, der har været gennemtrængende i den 

russiske udenrigspolitiske tankegang i Kreml siden Rusland forlod Vesten. Som sagt går 

tankegangen på, at Rusland har en historisk ret til at være den dominerende stormagt i sit 

nærområde. Det er ud fra en traditionel realistisk analyse, at Rusland håndhæver sin ret i 

området, da en geopolitisk analyse i området siger, at Vestens indflydelse i Kaukasus er lig 

en svækket russisk indflydelse. Derfor står russerne som den store sejrherre ovenpå krigen, en 
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sejr der har betydet meget for det russiske folk, der for første gang i mange år kunne trække 

sig sejrrigt ud af en international politisk konflikt.  

     Forholdet til Ukraine er af en anden karakter en det til Georgien. Efter Orangerevolutionen 

er det gået stødt nedad for den tidligere præsident Jusjtjenko, som ved valget i januar 2010 

kun fik godt fem procent af stemmerne og dermed røg helt ud, inden Viktor Janukovitj vandt 

det dramatiske og skandaleramte valg. De mange forhåbninger der var i Ukraine ved valget i 

2005, er afløst af afmagt, ligesom forholdet til Rusland mest af alt ligner et åbent sår. 

Justjenkos mål om at få optaget Ukraine i NATO har ikke været delt af befolkningen, specielt 

ikke i den østlige del af landet, hvor en stor gruppe af russisktalende og russisk positive 

ukrainere bor. Et medlemskab af NATO ville medføre en reel sandsynlighed for at den del af 

befolkningen ville ytre ønske om at blive russere igen, noget der kunne resultere i blodige 

kampe. Krim-halvøen er ligeledes et punkt, hvor forholdet mellem Rusland og Ukraine kunne 

komme til kampe i fremtiden, da flere fremtrædende russiske politikere gennem årene ofte 

har ytret ønske om at få Krim-halvøen gjort russisk igen, efter at den i 1954 tilfaldt Ukraine 

(Staun (b) 2008, s. 22). 

     På spørgsmålet om Rusland ville gå ligeså hårdt ind i Ukraine som tilfældet var med 

Georgien, må svaret blive et nej. Her vil risikoen for vestlig indgriben være for stor for 

russerne, og derfor er det da også andre virkemidler end de militære, Rusland har brugt 

overfor Ukraine. I januar 2009 lukkede man for gasen til Ukraine, hvilket efterlod de 

ukrainske hjem i en bidende kulde, og det var først med hjælp fra EU, at man fandt en løsning 

på konflikten. Ukraine er, og har altid været, et ømt emne i russisk udenrigspolitik. Man må 

ikke glemme, at Rusland blev skabt med udgangspunkt i Kiev-staten i det 9. Århundrede, og 

derfor har Rusland lige siden 1991 ikke kunnet forstå, at Ukraine ønskede selvstændighed. 

Som så meget andet i den post-sovjetiske historie har Ukraines selvstændighed tæret på den 

russiske stolthed, og et ukrainsk medlemskab i EU og NATO vil, ligesom med Georgien, 

være katastrofalt for Rusland. Specielt Putin har været retorisk grov overfor Ukraine i sin 

præsidentperiode, men der kan ikke herske megen tvivl om, at et fornuftigt forhold til 

omverdenen går gennem Ukraine for russerne, og derfor bliver de næste år spændende nu 

hvor både Rusland og Ukraine har fået nye kræfter rent politisk. 

     Hvad angår forholdet til de baltiske lande, har Rusland ikke opgivet håbet om at få et 

veletableret forhold op at stå igen, men vejen er lang og med de baltiske landes indmeldelse i 

NATO og EU har de for alvor vendt Rusland ryggen. Det har betydet, at de også har mærket 

Ruslands meget ekspansive udenrigspolitik. Da den estiske regering i 2007 besluttede at 

flytte et sovjetisk krigsmindesmærke til et mindre fremtrædende sted, kom regeringen under 
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massivt pres fra Rusland, og det hele resulterede i at estiske regeringswebsites blev udsat for 

cyberangreb, hvilket viste verden en ny måde at føre politisk terror på. Estland mener 

angrebene stammer fra Kreml, hvilket den daværende præsident Putin har afvist. Det dårlige 

forhold til de tidligere sovjetrepublikker efterlader samtidig en lang række mennesker 

statsløse, da der specielt i Estland og Letland findes store russiske mindretal, som i princippet 

står uden statsborgerskab, hvilket de har gjort siden landenes selvstændige løsrivelse i starten 

af 1990’erne. 

 

7.4. De kommende år? 

Som så ofte før i den russiske historie er fremtiden uvis. Hvornår slutter den økonomiske 

nedtur, hvor stor bliver regningen og hvad betyder det for udenrigspolitikken samt Ruslands 

rolle rent internationalt? Disse spørgsmål kan kun tiden besvare, men sikkert er det, at 

Rusland igen har oplevet en stor nedtur oven på store forhåbninger om storhed og 

magtherredømme. På det politiske plan er der dog lys forude, da de to nye præsidenter, 

Dmitrij Medvedev og Barack Obama, begge har tilkendegivet, at de er klar til at starte på en 

frisk, og ud fra de taler og budskaber begge præsidenter er kommet med, får man indtrykket 

af, at George Bush og hans præsidenttid er udpeget som en fælles fjende. Bush opfattes som 

manden, der ødelagde et ellers godt forhold mellem de to lande. Foreløbig har udskiftningen 

på præsidentposterne resulteret i, at USA’s missilprojekt i Europa helt er droppet, hvilket 

uden tvivl har bidraget til, at forholdet mellem USA og Rusland for første gang i mange år er 

på vej i en positiv retning. Dernæst er NATO’s planer om at indlemme Ukraine og Georgien 

sat på stand by, hvis ikke helt droppet, og det giver selvsagt Rusland mere rolige og mindre 

fjendtlige arbejdsbetingelser. Vestens engagement i SNG området er imidlertid stadig en stor 

hovedpine i Rusland, ligesom den evige snak om, at Vesten skal blive mindre afhængige af 

russisk energi gør ondt. De to punkter er klart to områder, hvor Rusland igen kan komme på 

konfrontationskurs med Vesten. Dog er det vigtigt at huske, at nutidens ideologiske konflikt 

heldigvis er for begrænset til, at den tåler sammenligning med det spændingsniveau verden 

oplevede under Den Kolde Krig, men derfor er det langt fra givet, at forholdet mellem 

Rusland og Vesten går en lys fremtid i møde, selvom det sidste år har givet stærke 

indikationer på, at både Rusland og Vesten er indstillet på samarbejde og bindende aftaler 

(Hansen, F. S 2009, s. 17) 

     De sidste ca. fire år har været en stor rutsjetur for russerne og deres udenrigspolitik. 

Fremtiden er som sagt uvis og ingen ved endnu, hvad Rusland har planer om rent 

internationalt. Meget afhænger af Ruslands selvopfattelse; hvor stærkt tror landet det er 
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ovenpå krisen, og hvor villig vil Vesten være til at tilbyde Rusland de symbolske roller i 

verdenspolitikken, der betyder så utroligt meget for russerne? Som tidligere skrevet ligger der 

ligeledes en stor pædagogisk udfordring til Vesten om at forsvare egne værdier, og samtidig 

få russerne til at indse, at forskellen mellem Rusland og Vesten ikke er så stor som mange 

gerne vil gøre den til. Hvis det lykkes, bliver fjendebilledet af Vesten ligeledes svækket i 

Rusland, hvilket er essentielt i arbejdet mod et bedre forhold (Hansen, F. S 2009, s. 17). 

     Ruslands historie er gennemsyret af store forhåbninger, illusioner og drømme efterfulgt af 

desillusioner, nedture og tilbageskridt. Den russiske selvopfattelse er ofte overvurderet i 

forhold til egne evner, troen og håbet på staten er ofte så stort, at man glemmer fornuften i 

ens beslutninger. Store Rusland fejrede sejren over lille Georgien som var det Den Kolde 

Krig de havde vundet, men det var en fest befolkningen havde brug for. Derfor er det også 

ironisk, og nogle vil sige skæbnebestemt, at landet skal rammes hårdere end noget andet land 

af finanskrisen, kun tre måneder efter det moderne Ruslands største sejr. 
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8. Konklusion 

Hvis man gør status over Ruslands udenrigspolitiske situation her små 20 år efter Rusland 

gjorde sig uafhængig fra Sovjetunionen, kan man drage visse paralleller til situationen under 

sovjettiden, da begge udenrigspolitiske perioder har været stærkt turbulente med store op og 

nedture. I årene der er gået har Rusland været politisk udenfor indflydelse, rejst sig og 

kæmpet sig tilbage til en magtposition for så igen at få et slag over nakken i form af den 

økonomiske krise. I perioden har Rusland drømt sig stort, truet sig stort og retfærdigvis også 

været stort. Men den storhed der findes i russisk udenrigspolitik i dag tåler ingen 

sammenligning med den der var under sovjetstyret, og længslen efter rigtig storhed 

gennemsyrer den dag i dag stadig det russiske samfund. Man har følt sig trådt på fra Vestens 

side uden at man har kunnet gøre noget, og det er ligeledes den ophobede frustration, der gør, 

at russerne hungrer efter noget stort, så de kan vise resten af verden, at den magt som de 

burde bestride er retfærdigt tildelt. Rusland er trods alt verdens største land, og alene på den 

baggrund føler befolkningen, at landet har en naturlig ret til international magt.  

     Siden Ruslands selvstændighed i 1991 har man oplevet mange skuffelser fra Vestens side; 

værst har de to NATO udvidelser været, hvor tidligere Warszawapagt lande endegyldigt har 

vendt Rusland ryggen. Udover de to udvidelser har NATO ligget i optagelsesforhandlinger 

med Ukraine og Georgien, hvilket meget tidligt i processen blev stemplet som fuldstændig 

uacceptabelt i Kreml. Man har ligeledes måttet finde sig i mange provokationer fra tidligere 

allierede som f.eks. Polen, der via megen velvillighed opfordrede USA til at opsætte raketter 

i landet, før projektet blev droppet. De mange ydmygelser sammenholdt med det økonomiske 

opsving Rusland oplevede fra starten af Putins præsidenttid, har resulteret i, at Rusland har 

bevæget sig fra imødekommenhed til konfrontation og afstandstagen i forholdet til Vesten. 

Med Putin som præsident vendte Rusland sig væk fra den vestlige verden, og i visse perioder 

kørte landet udelukkende sit eget løb. Den gængse opfattelse i Kreml har været, at Vesten 

havde udnyttet Ruslands svaghed til at pleje sine egne interesser, og at man via den indstilling 

ikke ønskede, at Rusland skulle rejse sig ovenpå Sovjetunionens fald. Det er ud fra det 

udgangspunkt, at man skal forstå og se de indenrigs- samt udenrigspolitiske tiltag, der blev 

gjort med Putin som præsident og som Medvedev har kørt videre. Det suveræne demokrati 

som Putin indførte har været med til at øge afstanden til Vesten og lede tankerne hen på 

situationen under Den Kolde Krig, da forestillingen om at den russiske stat må beskytte sig 

selv mod Vesten ikke ligger langt fra fordums politiske tanker. I det hele taget har forholdet 

til Vesten været præget af et os vs. dem billede, og med den russiske historie i baghovedet har 
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det været et billede de russiske borgere har kunnet forholde sig til. I takt med at selvtilliden 

og kræfterne er kommet tilbage til Rusland, er behovet for storhed også vokset i 

befolkningen. Russerne har altid opfattet Rusland som en exceptionel politisk stormagt og 

årene i halvfemserne, hvor landet var holdt udenfor international indflydelse, har været meget 

ydmygende for befolkningen. Man bliver selvfølgelig ikke en stormagt ved blot at tro at man 

er det, men via landets størrelse, de nukleare midler landet besidder og det økonomiske 

opsving Rusland oplevede efter år 2000 kan det retfærdigvis konkluderes, at landet igen hørte 

og hører til i toppen af den absolutte internationale elite. Følelsen af storhed og magt er som 

sagt ekstrem vigtig for det russiske folk, og det er også derfor, at Rusland gik så voldsomt til 

værks i Georgien. Det voldsomme svar skal ses som en blanding af flere ting. Først og 

fremmest viste Rusland, at man ikke har i sinde at opgive mere kontrol i nærområdet end man 

allerede har gjort. Det kunne man også have demonstreret ved blot at jage Georgien ud af 

udbryderstaterne. Det at man gik så langt ind i Georgien skal selvfølgelig ses som en reaktion 

på den ophobede irritation over Georgiens opførsel, men også som svar på Vestens mange 

ydmygelser. Befolkningen og politikerne har tørstet efter udenrigspolitisk succes, og via den 

fysiske overlegenhed Rusland altid vil have overfor Georgien, kunne man tænde den 

traditionelle russiske patriotisme igen, ved at slå Georgien årtier tilbage og få en 

udenrigspolitisk sejr. Den russiske patriotisme er tændt igen, godt hjulpet på vej af Kreml, og 

sejren over Georgien symboliserer meget godt, hvordan den russiske selvopfattelse kommer 

til udtryk i udenrigspolitikken. Man opfatter sig selv som en stormagt, derfor agerer man som 

en stormagt, dvs. at man ikke efterlader tvivl om styrkeforholdet i internationale konflikter. 

Ekstrem magtudøvelse er et hovedtema, og Rusland har alle dage haft en meget 

selvhævdende udenrigspolitik for at vise sin styrke over for omverdenen og ikke mindst 

befolkningen, der jo skal have noget igen for den pagt de indgår med lederen om beskyttelse. 

I årene op til krigen havde Rusland igen bragt sig selv i en position, hvor man kunne tillade 

sig at spille med musklerne. Man skal ikke undervurdere den længsel efter storhed og magt, 

som Rusland har gennemlevet i halvfemserne, og med skarp retorik og politisk selvtillid har 

Rusland siden år 2000 været på vej mod den internationale elite igen. Resultatet blev en sejr 

over Georgien, der blev nedsablet med sjældent set overlegenhed. Sejren blev fejret som var 

det Den Store Fædrelandskrig man netop havde sejret i, og den tro på Rusland som 

befolkningen igen oplever, kan finanskrisen i første omgang ikke rokke ved, for som Fjodor 

Tjuttjev sagde: Rusland kan man ikke forstå, men kun tro på. 
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10. Bilagsliste 
 

Bilag 1: 

 

Flere lande er 100 % afhængige af russisk gas. Tallene viser importen fra Rusland i forhold 

til landenes samlede gasforbrug: (Tallene er fra 22.05.2009) 

 

Estland 100 %  

Finland 100 %  

Hviderusland 100 %  

Letland 100 %  

Makedonien 100 % 

Moldova 100 % 

Bulgarien 99 % 

Slovakiet 94 % 

Serbien 87 % 

Litauen 83 % 

Grækenland 70 % 

Schweiz 70 % 

Tjekkiet 70 % 

Ukraine 70 % 

Ungarn 70 % 

Tyrkiet 66 % 

Slovenien 64 % 

Østrig 60 % 

Polen 46 % 

Tyskland 43 % 

Kroatien 37 % 

Italien 31 % 

Rumænien 25 % 

Frankrig 18 % 

Belgien 3 % 

Danmark 0 % (25 % fra 2011) 

 

Kilde: (Rottbøl (b) 2009, s. 12-13) 
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Bilag 2: 

Engelsk oversættelse af Putins tale i München den 10.02.2007 

Thank you very much dear Madam Federal Chancellor, Mr. Teltschik, ladies and gentlemen! 

I am truly grateful to be invited to such a representative conference that has assembled 

politicians, military officials, entrepreneurs and experts from more than 40 nations.  

This conference’s structure allows me to avoid excessive politeness and the need to speak in 

roundabout, pleasant but empty diplomatic terms. This conference’s format will allow me to 

say what I really think about international security problems. And if my comments seem 

unduly polemical, pointed or inexact to our colleagues, then I would ask you not to get 

angry with me. After all, this is only a conference. And I hope that after the first two or three 

minutes of my speech Mr. Teltschik will not turn on the red light over there.  

Therefore. it is well known that international security comprises much more than issues 

relating to military and political stability. It involves the stability of the global economy, 

overcoming poverty, economic security and developing a dialogue between civilisations.  

This universal, indivisible character of security is expressed as the basic principle that 

“security for one is security for all”. As Franklin D. Roosevelt said during the first few days 

that the Second World War was breaking out: “When peace has been broken anywhere, the 

peace of all countries everywhere is in danger.”  

These words remain topical today. Incidentally, the theme of our conference – global crises, 

global responsibility – exemplifies this.  

Only two decades ago the world was ideologically and economically divided and it was the 

huge strategic potential of two superpowers that ensured global security.  

This global stand-off pushed the sharpest economic and social problems to the margins of 

the international community’s and the world’s agenda. And, just like any war, the Cold War 

left us with live ammunition, figuratively speaking. I am referring to ideological stereotypes, 

double standards and other typical aspects of Cold War bloc thinking.  

The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either.  
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The history of humanity certainly has gone through unipolar periods and seen aspirations to 

world supremacy. And what hasn’t happened in world history? 

However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of 

the day it refers to one type of situation, namely one centre of authority, one centre of force, 

one centre of decision-making.  

It is world in which there is one master, one sovereign. And at the end of the day this is 

pernicious not only for all those within this system, but also for the sovereign itself because 

it destroys itself from within.  

And this certainly has nothing in common with democracy. Because, as you know, 

democracy is the power of the majority in light of the interests and opinions of the minority.  

Incidentally, Russia – we – are constantly being taught about democracy. But for some 

reason those who teach us do not want to learn themselves.  

I consider that the unipolar model is not only unacceptable but also impossible in today’s 

world. And this is not only because if there was individual leadership in today’s – and 

precisely in today’s – world, then the military, political and economic resources would not 

suffice. What is even more important is that the model itself is flawed because at its basis 

there is and can be no moral foundations for modern civilisation.  

Along with this, what is happening in today’s world – and we just started to discuss this – is 

a tentative to introduce precisely this concept into international affairs, the concept of a 

unipolar world.  

And with which results? 

Unilateral and frequently illegitimate actions have not resolved any problems. Moreover, 

they have caused new human tragedies and created new centres of tension. Judge for 

yourselves: wars as well as local and regional conflicts have not diminished. Mr Teltschik 

mentioned this very gently. And no less people perish in these conflicts – even more are 

dying than before. Significantly more, significantly more! 

Today we are witnessing an almost uncontained hyper use of force – military force – in 

international relations, force that is plunging the world into an abyss of permanent conflicts. 
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As a result we do not have sufficient strength to find a comprehensive solution to any one of 

these conflicts. Finding a political settlement also becomes impossible.  

We are seeing a greater and greater disdain for the basic principles of international law. And 

independent legal norms are, as a matter of fact, coming increasingly closer to one state’s 

legal system. One state and, of course, first and foremost the United States, has overstepped 

its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and 

educational policies it imposes on other nations. Well, who likes this? Who is happy about 

this?  

In international relations we increasingly see the desire to resolve a given question according 

to so-called issues of political expediency, based on the current political climate.  

And of course this is extremely dangerous. It results in the fact that no one feels safe. I want 

to emphasise this – no one feels safe! Because no one can feel that international law is like a 

stone wall that will protect them. Of course such a policy stimulates an arms race.  

The force’s dominance inevitably encourages a number of countries to acquire weapons of 

mass destruction. Moreover, significantly new threats – though they were also well-known 

before – have appeared, and today threats such as terrorism have taken on a global character.  

I am convinced that we have reached that decisive moment when we must seriously think 

about the architecture of global security.  

And we must proceed by searching for a reasonable balance between the interests of all 

participants in the international dialogue. Especially since the international landscape is so 

varied and changes so quickly – changes in light of the dynamic development in a whole 

number of countries and regions.  

Madam Federal Chancellor already mentioned this. The combined GDP measured in 

purchasing power parity of countries such as India and China is already greater than that of 

the United States. And a similar calculation with the GDP of the BRIC countries – Brazil, 

Russia, India and China – surpasses the cumulative GDP of the EU. And according to 

experts this gap will only increase in the future.  

There is no reason to doubt that the economic potential of the new centres of global 

economic growth will inevitably be converted into political influence and will strengthen 

multipolarity.  



65 
 

In connection with this the role of multilateral diplomacy is significantly increasing. The 

need for principles such as openness, transparency and predictability in politics is 

uncontested and the use of force should be a really exceptional measure, comparable to 

using the death penalty in the judicial systems of certain states.  

However, today we are witnessing the opposite tendency, namely a situation in which 

countries that forbid the death penalty even for murderers and other, dangerous criminals are 

airily participating in military operations that are difficult to consider legitimate. And as a 

matter of fact, these conflicts are killing people – hundreds and thousands of civilians! 

But at the same time the question arises of whether we should be indifferent and aloof to 

various internal conflicts inside countries, to authoritarian regimes, to tyrants, and to the 

proliferation of weapons of mass destruction? As a matter of fact, this was also at the centre 

of the question that our dear colleague Mr. Lieberman asked the Federal Chancellor. If I 

correctly understood your question (addressing Mr. Lieberman), then of course it is a serious 

one! Can we be indifferent observers in view of what is happening? I will try to answer your 

question as well: of course not.  

But do we have the means to counter these threats? Certainly we do. It is sufficient to look at 

recent history. Did not our country have a peaceful transition to democracy? Indeed, we 

witnessed a peaceful transformation of the Soviet regime – a peaceful transformation! And 

what a regime! With what a number of weapons, including nuclear weapons! Why should 

we start bombing and shooting now at every available opportunity? Is it the case when 

without the threat of mutual destruction we do not have enough political culture, respect for 

democratic values and for the law?  

I am convinced that the only mechanism that can make decisions about using military force 

as a last resort is the Charter of the United Nations. And in connection with this, either I did 

not understand what our colleague, the Italian Defence Minister, just said or what he said 

was inexact. In any case, I understood that the use of force can only be legitimate when the 

decision is taken by NATO, the EU, or the UN. If he really does think so, then we have 

different points of view. Or I didn’t hear correctly. The use of force can only be considered 

legitimate if the decision is sanctioned by the UN. And we do not need to substitute NATO 

or the EU for the UN. When the UN will truly unite the forces of the international 

community and can really react to events in various countries, when we will leave behind 

this disdain for international law, then the situation will be able to change. Otherwise the 
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situation will simply result in a dead end, and the number of serious mistakes will be 

multiplied. Along with this, it is necessary to make sure that international law have a 

universal character both in the conception and application of its norms.  

And one must not forget that democratic political actions necessarily go along with 

discussion and a laborious decision-making process.  

Dear ladies and gentlemen! 

The potential danger of the destabilisation of international relations is connected with 

obvious stagnation in the disarmament issue.  

Russia supports the renewal of dialogue on this important question.  

It is important to conserve the international legal framework relating to weapons destruction 

and therefore ensure continuity in the process of reducing nuclear weapons.  

Together with the United States of America we agreed to reduce our nuclear strategic 

missile capabilities to up to 1700-2000 nuclear warheads by 31 December 2012. Russia 

intends to strictly fulfil the obligations it has taken on. We hope that our partners will also 

act in a transparent way and will refrain from laying aside a couple of hundred superfluous 

nuclear warheads for a rainy day. And if today the new American Defence Minister declares 

that the United States will not hide these superfluous weapons in warehouse or, as one might 

say, under a pillow or under the blanket, then I suggest that we all rise and greet this 

declaration standing. It would be a very important declaration.  

Russia strictly adheres to and intends to further adhere to the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons as well as the multilateral supervision regime for missile 

technologies. The principles incorporated in these documents are universal ones.  

In connection with this I would like to recall that in the 1980s the USSR and the United 

States signed an agreement on destroying a whole range of small- and medium-range 

missiles but these documents do not have a universal character.  

Today many other countries have these missiles, including the Democratic People’s 

Republic of Korea, the Republic of Korea, India, Iran, Pakistan and Israel. Many countries 

are working on these systems and plan to incorporate them as part of their weapons arsenals. 
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And only the United States and Russia bear the responsibility to not create such weapons 

systems.  

It is obvious that in these conditions we must think about ensuring our own security.  

At the same time, it is impossible to sanction the appearance of new, destabilising high-tech 

weapons. Needless to say it refers to measures to prevent a new area of confrontation, 

especially in outer space. Star wars is no longer a fantasy – it is a reality. In the middle of 

the 1980s our American partners were already able to intercept their own satellite.  

In Russia’s opinion, the militarisation of outer space could have unpredictable consequences 

for the international community, and provoke nothing less than the beginning of a nuclear 

era. And we have come forward more than once with initiatives designed to prevent the use 

of weapons in outer space.  

Today I would like to tell you that we have prepared a project for an agreement on the 

prevention of deploying weapons in outer space. And in the near future it will be sent to our 

partners as an official proposal. Let’s work on this together. 

Plans to expand certain elements of the anti-missile defence system to Europe cannot help 

but disturb us. Who needs the next step of what would be, in this case, an inevitable arms 

race? I deeply doubt that Europeans themselves do.  

Missile weapons with a range of about five to eight thousand kilometres that really pose a 

threat to Europe do not exist in any of the so-called problem countries. And in the near 

future and prospects, this will not happen and is not even foreseeable. And any hypothetical 

launch of, for example, a North Korean rocket to American territory through western Europe 

obviously contradicts the laws of ballistics. As we say in Russia, it would be like using the 

right hand to reach the left ear.  

And here in Germany I cannot help but mention the pitiable condition of the Treaty on 

Conventional Armed Forces in Europe.  

The Adapted Treaty on Conventional Armed Forces in Europe was signed in 1999. It took 

into account a new geopolitical reality, namely the elimination of the Warsaw bloc. Seven 

years have passed and only four states have ratified this document, including the Russian 

Federation.  
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NATO countries openly declared that they will not ratify this treaty, including the provisions 

on flank restrictions (on deploying a certain number of armed forces in the flank zones), 

until Russia removed its military bases from Georgia and Moldova. Our army is leaving 

Georgia, even according to an accelerated schedule. We resolved the problems we had with 

our Georgian colleagues, as everybody knows. There are still 1,500 servicemen in Moldova 

that are carrying out peacekeeping operations and protecting warehouses with ammunition 

left over from Soviet times. We constantly discuss this issue with Mr. Solana and he knows 

our position. We are ready to further work in this direction.  

But what is happening at the same time? Simultaneously the so-called flexible frontline 

American bases with up to five thousand men in each. It turns out that NATO has put its 

frontline forces on our borders, and we continue to strictly fulfill the treaty obligations and 

do not react to these actions at all.  

I think it is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernisation 

of the Alliance itself or with ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a 

serious provocation that reduces the level of mutual trust. And we have the right to ask: 

against whom is this expansion intended? And what happened to the assurances our western 

partners made after the dissolution of the Warsaw Pact? Where are those declarations today? 

No one even remembers them. But I will allow myself to remind this audience what was 

said. I would like to quote the speech of NATO General Secretary Mr. Woerner in Brussels 

on 17 May 1990. He said at the time that: “the fact that we are ready not to place a NATO 

army outside of German territory gives the Soviet Union a firm security guarantee”. Where 

are these guarantees? 

The stones and concrete blocks of the Berlin Wall have long been distributed as souvenirs. 

But we should not forget that the fall of the Berlin Wall was possible thanks to a historic 

choice – one that was also made by our people, the people of Russia – a choice in favour of 

democracy, freedom, openness and a sincere partnership with all the members of the big 

European family.  

And now they are trying to impose new dividing lines and walls on us – these walls may be 

virtual but they are nevertheless dividing, ones that cut through our continent. And is it 

possible that we will once again require many years and decades, as well as several 

generations of politicians, to dissemble and dismantle these new walls? 
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Dear ladies and gentlemen! 

We are unequivocally in favour of strengthening the regime of non-proliferation. The 

present international legal principles allow us to develop technologies to manufacture 

nuclear fuel for peaceful purposes. And many countries with all good reasons want to create 

their own nuclear energy as a basis for their energy independence. But we also understand 

that these technologies can be quickly transformed into nuclear weapons.  

This creates serious international tensions. The situation surrounding the Iranian nuclear 

programme acts as a clear example. And if the international community does not find a 

reasonable solution for resolving this conflict of interests, the world will continue to suffer 

similar, destabilising crises because there are more threshold countries than simply Iran. We 

both know this. We are going to constantly fight against the threat of the proliferation of 

weapons of mass destruction.  

Last year Russia put forward the initiative to establish international centres for the 

enrichment of uranium. We are open to the possibility that such centres not only be created 

in Russia, but also in other countries where there is a legitimate basis for using civil nuclear 

energy. Countries that want to develop their nuclear energy could guarantee that they will 

receive fuel through direct participation in these centres. And the centres would, of course, 

operate under strict IAEA supervision.  

The latest initiatives put forward by American President George W. Bush are in conformity 

with the Russian proposals. I consider that Russia and the USA are objectively and equally 

interested in strengthening the regime of the non-proliferation of weapons of mass 

destruction and their deployment. It is precisely our countries, with leading nuclear and 

missile capabilities, that must act as leaders in developing new, stricter non-proliferation 

measures. Russia is ready for such work. We are engaged in consultations with our 

American friends.  

In general, we should talk about establishing a whole system of political incentives and 

economic stimuli whereby it would not be in states’ interests to establish their own 

capabilities in the nuclear fuel cycle but they would still have the opportunity to develop 

nuclear energy and strengthen their energy capabilities.  

In connection with this I shall talk about international energy cooperation in more detail. 

Madam Federal Chancellor also spoke about this briefly – she mentioned, touched on this 
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theme. In the energy sector Russia intends to create uniform market principles and 

transparent conditions for all. It is obvious that energy prices must be determined by the 

market instead of being the subject of political speculation, economic pressure or blackmail.  

We are open to cooperation. Foreign companies participate in all our major energy projects. 

According to different estimates, up to 26 percent of the oil extraction in Russia – and please 

think about this figure – up to 26 percent of the oil extraction in Russia is done by foreign 

capital. Try, try to find me a similar example where Russian business participates 

extensively in key economic sectors in western countries. Such examples do not exist! There 

are no such examples.  

I would also recall the parity of foreign investments in Russia and those Russia makes 

abroad. The parity is about fifteen to one. And here you have an obvious example of the 

openness and stability of the Russian economy.  

Economic security is the sector in which all must adhere to uniform principles. We are ready 

to compete fairly.  

For that reason more and more opportunities are appearing in the Russian economy. Experts 

and our western partners are objectively evaluating these changes. As such, Russia’s OECD 

sovereign credit rating improved and Russia passed from the fourth to the third group. And 

today in Munich I would like to use this occasion to thank our German colleagues for their 

help in the above decision.  

Furthermore. As you know, the process of Russia joining the WTO has reached its final 

stages. I would point out that during long, difficult talks we heard words about freedom of 

speech, free trade, and equal possibilities more than once but, for some reason, exclusively 

in reference to the Russian market.  

And there is still one more important theme that directly affects global security. Today many 

talk about the struggle against poverty. What is actually happening in this sphere? On the 

one hand, financial resources are allocated for programmes to help the world’s poorest 

countries – and at times substantial financial resources. But to be honest -- and many here 

also know this – linked with the development of that same donor country’s companies. And 

on the other hand, developed countries simultaneously keep their agricultural subsidies and 

limit some countries’ access to high-tech products.  
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And let’s say things as they are – one hand distributes charitable help and the other hand not 

only preserves economic backwardness but also reaps the profits thereof. The increasing 

social tension in depressed regions inevitably results in the growth of radicalism, extremism, 

feeds terrorism and local conflicts. And if all this happens in, shall we say, a region such as 

the Middle East where there is increasingly the sense that the world at large is unfair, then 

there is the risk of global destabilisation.  

It is obvious that the world’s leading countries should see this threat. And that they should 

therefore build a more democratic, fairer system of global economic relations, a system that 

would give everyone the chance and the possibility to develop.  

Dear ladies and gentlemen, speaking at the Conference on Security Policy, it is impossible 

not to mention the activities of the Organisation for Security and Cooperation in Europe 

(OSCE). As is well-known, this organisation was created to examine all – I shall emphasise 

this – all aspects of security: military, political, economic, humanitarian and, especially, the 

relations between these spheres.  

What do we see happening today? We see that this balance is clearly destroyed. People are 

trying to transform the OSCE into a vulgar instrument designed to promote the foreign 

policy interests of one or a group of countries. And this task is also being accomplished by 

the OSCE’s bureaucratic apparatus which is absolutely not connected with the state founders 

in any way. Decision-making procedures and the involvement of so-called non-

governmental organisations are tailored for this task. These organisations are formally 

independent but they are purposefully financed and therefore under control.  

According to the founding documents, in the humanitarian sphere the OSCE is designed to 

assist country members in observing international human rights norms at their request. This 

is an important task. We support this. But this does not mean interfering in the internal 

affairs of other countries, and especially not imposing a regime that determines how these 

states should live and develop.  

It is obvious that such interference does not promote the development of democratic states at 

all. On the contrary, it makes them dependent and, as a consequence, politically and 

economically unstable.  

We expect that the OSCE be guided by its primary tasks and build relations with sovereign 

states based on respect, trust and transparency.  



72 
 

Dear ladies and gentlemen! 

In conclusion I would like to note the following. We very often – and personally, I very 

often – hear appeals by our partners, including our European partners, to the effect that 

Russia should play an increasingly active role in world affairs.  

In connection with this I would allow myself to make one small remark. It is hardly 

necessary to incite us to do so. Russia is a country with a history that spans more than a 

thousand years and has practically always used the privilege to carry out an independent 

foreign policy.  

We are not going to change this tradition today. At the same time, we are well aware of how 

the world has changed and we have a realistic sense of our own opportunities and potential. 

And of course we would like to interact with responsible and independent partners with 

whom we could work together in constructing a fair and democratic world order that would 

ensure security and prosperity not only for a select few, but for all.  

Thank you for your attention 

Kilde: (Putin, Vladimir 2007, fundet på: http://wakeupfromyourslumber.com/node/646) 

 

 

 


