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att låta det innehålla åtaganden om mänsk-
liga rättigheter. Boken kunde lika gärna ha 
hetat ”Putin vänder sig hem”. Under hans 
ledning har flerpartisystemet avskaffats. 
Det av Putin skapade ”Enade Ryssland” är 
sålunda den enda partibildning som finns 
kvar utöver kommunisterna. De förhopp-
ningar man hyst i väst om att Medvedev på 
presidentposten skulle medföra lättnader i 
denna rigida attityd har i stort sett kommit 
på skam.
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Dystert om Ryssland
av Bo G Hall

under mer än fyrtio år har Stig Fredriks-
son följt utvecklingen i Ryssland och ti-
digare Sovjetunionen bl a som SVT:s kor-
respondent i Moskva. Därför finns det all 
anledning att lyssna när han i sin nya bok 
– ganska tunn till antalet sidor men desto 
tyngre till innehållet – presenterar sin ana-
lys av Ryssland idag. Den skrevs under ett 
antal veckor i Moskva sommaren 2009 och 
har närmast fått formen av en dagbok där 
Fredriksson behandlar olika ämnen i rysk 
politik; villkoren för oppositionen och si-
tuationen för den enskilde ryssen.
 Den bild som presenteras är både mörk 
och beklämmande, vilket framgår redan 
av bokens titel. Under de senaste tio åren 
har Ryssland utvecklats bort från en inte-
gration med EU och USA och i stället vänt 
sig ”inåt”. Under det nuvarande styret har 
det blivit tydligt att man inte önskar lära 
sig något från väst. Målet tycks vara att slå 
vakt om ett suveränt Ryssland i vilket vårt 
västerländska demokratisystem inte passar 
in. Ett exempel på detta är misslyckandet att 
komma överens om ett samarbetsavtal med 
EU, som beror på att Kreml inte är berett 
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 Visserligen var det ryska 1990-talet på 
många sätt kaosartat – något som de tre 
av regimen kontrollerade TV-kanalerna 
ständigt framhåller – men ändå släpptes då 
skaparkrafter fria och olika frön såddes till 
ett civilt samhälle. Allt detta är nu borta 
eftersom staten lagt locket på och inte till-
låter enskilda individer att engagera sig i 
andra än av regimen godkända former. 
Enligt Fredriksson är emellertid Rysslands 
problem så omfattande – exempelvis det 
ensidiga beroendet av råvaru- och energi-
exporten, det kolossala supandet, den kraf-
tigt utbredda korruptionen och de enorma 
bristerna i infrastrukturerna – att de inte 
kan lösas med direktiv uppifrån. I stället 
halkar Ryssland hela tiden efter i jämfö-
relse med omvärlden. Tillspetsat ställer 
författaren frågan: Varför vågar de ryska 
ledarna inte lita på sitt eget folk?
 Samtidigt understryker Fredriksson att 
Ryssland inte är Sovjetunionen och att det 
gamla systemet aldrig kommer tillbaka. 
Vad särskilt gäller den ryska militära sek-
torn har denna länge befunnit sig i ett bot-

tenläge. Visserligen har försvarsanslagen 
ökat på senare tid men korruptionen lik-
som andra än omedelbart militära behov 
– såsom bostäder till officerare etc – har, 
enligt honom, urholkat de tillförda resur-
serna. Visst önskar Kreml komma tillbaka 
till den gamla rollen som stormakt men 
denna strävan saknar all realism.
 Just när utformningen av denna recen-
sion befann sig i slutstadiet presenterade 
Försvarshögskolan, FHS, sin strategiska 
årsbok för 2008–2009 med tretton bidrag 
av forskare från Ryssland, Norge, USA, 
Finland och Sverige. Den bär titeln Rus-
sia on our Minds. Russian Security Policy 
and Northern Europe. Intressant nog över-
ensstämmer årsbokens slutsatser – förfat-
tade av professorn vid FHS Bertil Nygren – 
mycket nära med Fredriksons resonemang. 
Detta kunde den senare själv bekräfta vid 
seminariet.

Recensenten är fil dr och f d  kommerseråd 
samt ledamot av KKrVA.


