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Kaos lurer under Ruslands overflade
Mange husker, da Ruslands daværende præsident Boris Jeltsin i 1993 bombede parlamentet. Boris Kagarlitskij var til stede dengang og følte på egen
krop, hvor det bar hen med det nye regime. Han er i dag en af Vladimir Putins skarpeste kritikere og vurderer den nuværende præsidents position som yderst
usikker. Kristeligt Dagblad mødte Kagarlitskij i Moskva
JENS MALLING
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Slagene regner ned over den
unge politiker. ”I vil have demokrati, I horesønner? Vi
skal vise jer demokrati!”, udbryder betjenten, der lader
knytnæverne falde.
Boris Kagarlitskij er på dette tidspunkt 35 år og nyder
egentlig immunitet, da han
er medlem af bystyret i Moskva. Det er der ingen, der
bryder sig om nu. Endnu et
slag rammer ham i hovedet.
Det er sen aften den 3. oktober 1993. Uden for forhørslokalet udspiller sig dramatiske begivenheder. Optøjer og
undtagelsestilstand i Moskvas gader. Om få timer vil
Ruslands præsident, Boris
Jeltsin, give hæren ordre til at
bombe landets parlamentsbygning, hvor de folkevalgte
medlemmer og deres sympatisører har forskanset sig.
Dermed slutter et kortlivet
eksperiment med demokrati i
Rusland reelt. Landet har for
kun ganske nylig lagt 70 år
med et-parti-styre bag sig.
Med det irriterende parlament af vejen sikrer Jeltsin
sin magtbastion mange år
frem og får ro til at gennemføre den økonomiske politik,
som USA og EU er store tilhængere af.
I Danmark slår journalister
knude på sig selv for at forklare, hvorfor Vesten kaster
sin uforbeholdne støtte bag
Jeltsin og hans aktion, der er
i strid med Ruslands forfatning og ender med at koste
flere hundrede mennesker livet.
Begivenhederne i 1993
kommer til at kaste lange
skygger over Rusland de næste to årtier. Jeltsin er så bange for retsforfølgelse på
grund af det, han har gjort
mod sit land, at han forlanger immunitet til gengæld for
at overdrage magten til Vladimir Putin i 1999. Valgsvindel, mediemanipulation,
censur, lukning af regeringskritiske medier, mord på lokale journalister, oligarki og
nedlæggelse af demokratiske
institutioner gør regimet mere og mere autoritært.
Om aftenen den 4. oktober
1993, da Boris Kagarlitskij efter pres fra internationale
menneskerettighedsgrupper
efter et døgn i myndighedernes varetægt kommer radbrækket ud af arresten, har
han intet arbejde længere.
Boris Jeltsin nedlægger det
bystyre, som moskovitterne
har valgt til at repræsentere
dem. I stedet samler han
magten i hænderne på den
privatiseringsvenlige borgmester Jurij Luzhkov.
Tvunget af omstændighederne fortsætter Kagarlitskij
sit politiske engagement ad
andre kanaler og færdiggør i
1995 sin ph.d.

Det er erfaringerne fra sin
fortid som vidne til Sovjet-

unionens afvikling og introduktion af markedsøkonomi i
1990’erne, som Boris Kagarlitskij benytter sig af, når han
skriver sine talrige bøger og
artikler. Forfatterskabet har
gjort ham til en af de mest
anerkendte kritikere af udviklingen i det postsovjetiske
Rusland.
Kagarlitskij – i dag 54 år –
møder Kristeligt Dagblad og
byder velkommen foran indgangen til Instituttet for Globalisering og Sociale Bevægelser. Institutionen, han siden 2002 har været leder af,
ligger i den historiske bydel
Kitaj-Gorod i det centrale Moskva.
”Hverken Josef Stalin eller
Jurij Luzhkov nåede at rive
kvarteret ned for at gøre
plads til deres storstilede,
men ikke altid lige heldige
projekter,” fortæller Kagarlitskij på vej op ad trappen til
sit kontor. Henne ved metrostationen er sågar noget af
bymuren fra 1534 tilbage.
”Det er et dejligt sted. Det
var derfor, vi valgte det i sin
tid,” siger han.
Oppe på kontoret i fjerde
sals højde kigger en af Stalins
Syv Søstre – de karakteristiske skyskrabere, der omringer det indre Moskva – med
ind ad vinduet fra sin plads i
horisonten. Sammen med sine seks familiemedlemmer
våger den over byen og indbyggerne, som siden parlamentsvalget i 2011 har marcheret flittigt gennem Moskva
i store demonstrationer.
Protesterne blussede særlig
kraftigt op i maj, da Vladimir
Putin efter at have fiflet lidt
med forfatningen tog hul på
sin tredje, nu seks år lange,
præsidentperiode. Demonstranterne er blandt andet inspireret af det arabiske forår
og den globale protestbevægelse Occupy, men dækker
hele det politiske spektrum.
Forenet i deres opposition
mod Vladimir Putin.
Med protesterne anes ifølge
Kagarlitskij for første gang i
mange år muligheden for social forandring. Han sætter
sig til rette ved instituttets
konferencebord.
”I Vesten opfattes Rusland
som stabilt og forudsigeligt.
Det er fuldstændig forkert.
Især vestlige iagttagere undervurderer, hvor kaotisk det
russiske samfund er under
overfladen. Hvis jeg skal prøve at beskrive stemningen, så
er landets indbyggere bekymrede, men også vrede. Der
hersker en følelse af, at det
ikke kan blive ved at fortsætte på den her måde,” siger
han.

Blandt andet Ruslands deltagelse i Georgien-krigen i
2008, en af Putin skitseret
eurasisk union bestående af
tidligere sovjetrepublikker,
samt landets støtte til det siddende regime under borgerkrigen i Syrien og et par vetoer i FN’s Sikkerhedsråd i den
anledning indikerer, at Rus-

0 Rusland opfattes i Vesten som stabilt og forudsigeligt, ikke mindst på grund af præsident Vladimir Putin. Men det billede er fuldstændig forkert, mener Boris Kagarlitskij.
– Foto: Alexei Druzhinin/AFP/Scanpix.

Boris Kagarlitskij
Leder af Instituttet
for Globalisering og Sociale Bevægelser i Moskva, tidligere medlem af
Moskvas bystyre og forfatter til
talrige bøger om Rusland og
Sovjetunionen.
Forklarer, hvor Rusland
er på vej hen under præsident Vladimir
Putins nye periode som præsident.
Interviewet blev foretaget på Instituttet for
Globalisering og Sociale Bevægelse i den historiske bydel
Kitaj-Gorod i det centrale Moskva.
Kagarlitskij er en ekspert, man
lytter til, og han bidrager jævnligt til russiske og udenlandske aviser og tidsskrifter.
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land atter er i stand til at varetage, hvad det opfatter som
sine udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser, efter at
landet var sendt til tælling i
1990’erne oven på Sovjetunionens opløsning.
Det har ført til en vis spænding i resten af verden om,
hvor Rusland vil bevæge sig
hen under Putins tredje præsidentperiode, som først udløber i 2018.
Billedet af et stærkt Rus-

land, der måske ligefrem er
på vej til at genvinde sin
supermagtstatus, er dog ifølge Boris Kagarlitskij overdrevet:
”Rusland er karakteriseret
snarere ved opportunisme
end ved styrke. Det tror jeg
ikke kommer til at ændre sig
så meget i Putins nuværende
præsidentperiode,” siger han
og uddyber:
”Hvis vi tager engagementet i Syrien, så handler det for

landets ledelse om at beskytte et lukrativt marked for våben så længe som muligt.
Dermed varetager Putin og
hans regime den semistatslige våbenproducent Rosoboronexports interesser, som er
en af verdens største og har
gode forbindelser i Kreml.”
Kagarlitskij affærdiger den
strategiske betydning af Ruslands middelhavsbase i den
syriske by Tartus, som er landets eneste uden for det tidligere Sovjetunionens område.
”Der ligger kun en bunke
skråt,” siger han om de krigsskibe, den russiske flåde har
udstationeret der.
Men Syrien er ifølge Boris
Kagarlitskij interessant på en
anden måde. Nemlig hvis
man drager en parallel til den
indenrigspolitiske situation i
Rusland.
”Jeg var i Syrien for tre år
siden og lagde mærke til, at
Bashar al-Assad syntes at være fuldstændig i kontrol. Alt
virkede stabilt på overfladen.
Pludselig synker landet ned i
kaos. Det samme kan ske i
Rusland,” advarer han.

De store protester i det forløbne år, hvor russere i
hundredtusindvis har været
på gaden, bunder ifølge Kagarlitskij i dyb social indignation.
”Putin vil gøre alt for at beholde magten, men han er

mere svækket end nogensinde før, og situationen er farlig
for ham og svær at kontrollere,” siger han.
Om den ulmende utilfredshed i befolkningen rapporterede den engelsksprogede
avis the Moscow Times i oktober, at ”russere ser den herskende elite som aggressiv og
røverisk og opfatter revolution som en af de eneste realistiske måder at ændre regeringen på.”
En ”overvældende majoritet” af de adspurgte i undersøgelsen, som artiklen er baseret på, giver udtryk for, at
”en politisk revolution er mulig og ligefrem ønskværdig”.
Kagarlitskij peger på, at en
vigtig grund til, at det er
kommet så langt, er, at Rusland ikke har frigjort sig fra
afhængigheden af eksport af
naturressourcer – primært
olie. En sådan afhængighed
kendes ellers normalt kun fra
u-lande.
”Profitten fra olien er tilfaldet en forholdsvis lille del af
befolkningen. Den er ikke
blevet brugt til at opbygge en
serviceøkonomi, og den er ikke investeret i infrastruktur.
Især i provinserne er veje,
jernbaner, elforsyningsnet,
kraftværker og dæmninger i
en katastrofal tilstand. Meget
er ikke gået efter i 30-40 år og
skriger på vedligeholdelse og
udbygning. Offentlig trans-

port er ikke blevet udviklet.
Olien er en sovepude for eliten.”
Det værste i denne situation er ifølge Boris Kagarlitskij,
at Putin og hans styre ikke
har nogen alternative strategier eller forslag til løsninger.
”Regimet er udelukkende
interesseret i at beholde magten og lade tingene forsætte
som hidtil, selvom alle ved,
at der er strukturelle problemer, som skal løses. Lige nu
glæder alle sig over den høje
oliepris, som er en stor fordel
for Rusland. Men hvis den
falder, vil alt her ændre sig
fra den ene dag til den anden. Det kan blive en udløsende faktor for protestbevægelsen,” siger han.

Indtil videre har protesterne
haft størst tilslutning i de
større byer. I provinserne opfattes Putin i højere grad som
garant for stabilitet.
Der hersker en vis frygt for,
at politiske forandringer kan
bringe kaosset og instabiliteten fra Jeltsin-årerene tilbage.
Dengang mistede mange alt.
For dem er Putin bolværket
mod, at tingene skal blive
værre.
”Forventningen om forandring er overalt. Men den udløser stærke modsatrettede
følelser. På den ene side vil
folk have ændringer, men
samtidig er de også bange for

dem,” siger Boris Kagarlitskij.
Ifølge ham hersker der i
landdistrikterne udbredt mistro mod intelligentsiaen og
middelklassen i Moskva og
Sankt Petersborg.
”Mange unge professionelle i de store byer ser op til Vesten og vil have en form for liberalt demokrati. Men flertallet af russere er ikke liberale,” understreger han.
En lignende pointe kommer til udtryk i Moscow Times-artiklen, hvor et flertal af
de adspurgte i undersøgelsen
svarer, at den ideelle autoritet bør ”kombinere den semisocialistiske hviderussiske
økonomiske model med kvaliteter fra velfærdsstater som
Norge og Sverige.”
Der er dog ingen tegn på, at
Putin har tænkt sig at søge
kompromisser eller give efter
for nogen form for folkeligt
pres. Tværtimod.
Regimets håndlangere slår
i øjeblikket særligt hårdt ned
på oppositionens ledere,
blandt andet har 29-årige Ilja
Jasjin og 35-årige Sergej
Udaltsov netop været arresteret.
Alligevel er der ifølge Jasjin
planlagt nye aktioner til december. På den måde fortsætter kampen for at få det
demokratiske eksperiment,
der blev afsporet i 1993, tilbage på skinner.

”Ingen stor økonomi har nogensinde kunnet spare sig ud af nedgangstider”
Uligheden i det amerikanske samfund sænker den totale efterspørgsel og er dermed en afgørende hindring for vækst,
mener nobelpristageren Joseph Stiglitz
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Hvad er hovedpointen i Deres
seneste bog, ”Prisen for ulighed”?
”Bogen er et indlæg i den
aktuelle debat. Jeg hævder, at
ingen stor økonomi nogensinde har formået at spare sig
ud af nedgangstider. Men også, at vi bliver holdt tilbage af
den store stigning i uligheden – særligt i USA, som er
det industriland, der har den
største kløft mellem rig og
fattig. Uligheden sænker den
totale efterspørgsel og er der-

med en afgørende hindring
for vækst. Sagt på kort formel
så bruger dem i toppen, hvor
velstanden er samlet, langt
mindre af deres indkomst
end dem i bunden og i midten. Så efterspørgslen falder,
når de rigere bliver rigere, og
de fattige fattigere. Hvis vi
ønsker at genstarte væksten
og dermed fuld beskæftigelse
og større skatteindtægter, er
vi nødt til at forholde os til
det underliggende problem
med ulighed.”
Og hvad er så årsagen til den
ulighed? Handlen? De teknologiske fremskridt? Skattepolitikken?

”USA er ligesom andre industrilande helt klart udfordret af globaliseringen og
den teknologiske udflytning
af job. Men en stor del af det
amerikanske problem bunder
i den stadig større ulighed,
fordi de trufne politiske valg
tillader toppen at agere profitfokuseret. Ja, den førte politik opmuntrer ligefrem til
det. Denne fokus på afkastet
forvrider markedernes muligheder for at fungere effektivt.
Når økonomisk vinding fra
spekulation bliver beskattet
med en lavere rate end nyskabelser gør, så vil de ressourcer, som ellers kunne gå til
produktivitetsfremmende ak-

tiviteter, blive ledet over i legaliseret spil, for nu at sige
det ligeud. Tyvagtige udlånspolitikker og røveriske praksisser for kreditkort hører til i
den samme profitsøgende kategori.

grad håndhæver lovene imod
karteldannelse og omkring
konkurs. Et andet indlysende
tiltag er at begrænse de administrerende direktørers
magt til at fastsætte deres
egen løn.”

Hvilke politiske valg kan vende udviklingen og mindske
uligheden?
”Man kan starte med skattelovgivningen. Eftersom så
stor en andel af den stigende
indkomst i toppen stammer
fra profitsøgning, er der brug
for en mere gradvis beskatning – især på kapitalindkomster. Det vil også gøre en
forskel, hvis man i højere

I ”Why Nations Fail” (Hvorfor
lande slår fejl) hævdede Daron Acemoglu og James Robinson for kort tid siden, at
den inkludering og sociale
mobilitet, som USA er berømt
for, er ved at gå fløjten. ”Problemet er, at den økonomiske
ulighed ofte hænger sammen
med politisk ulighed,” skriver
de. ”De meget velhavende
med nem adgang til politiker-

0 Joseph Stiglitz er aktuel med
en ny bog, ”Prisen for ulighed”.
– Foto: Carlo Allegri/Reuters/
Scanpix.

ne vil forsøge at øge deres
magt på samfundets bekostning. Når politikken sådan bliver taget som gidsel, er det en
sikker måde at underminere
det inkluderende aspekt af de
politiske institutioner. Det er
allerede ved at ske i USA.”
Kort sagt udgør uligheden en
trussel imod et regeringssystem i almenvellets interesse,
når den når ud over en vis
grænse ...
”Jeg er helt enig. Min og deres tankegang minder meget
om hinanden. Økonomisk
ulighed skaber politisk ulighed og omvendt. Og det underminerer selve den vision,
som gør Amerika til noget

særligt – det med, at alle har
muligheder og kan rykke op i
samfundet. I stedet for én
stemme til hver borger bliver
det én stemme for hver dollar. Og det er ikke demokrati,
men politisk forfald.”

Joseph Stiglitz fik Nobelprisen i
økonomi i 2001 og er medlem af
Berggruen Institute 21st Century
Council.
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