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Sammendrag 

Denne oppgaven utforsker utfordringene miljøbevegelsen i Nordvest-Russland står ovenfor. 

Arbeidet tar utgangspunkt i teori som forsøker å forklare det russiske samfunnet og den 

russiske miljøbevegelsen. Analysen gjøres i lys av miljøbevegelsens utvikling fra 

Sovjetunionens siste dager og fram til i nåtiden, og baseres på kvalitative funn fra 

dybdeintervjuer med russiske miljøaktivister. Diskursanalyse benyttes for å gi et bilde av den 

overordnede konflikten som ligger bak de konkrete problemene Russisk miljøbevegelse 

møter; denne oppgaven tar i hovedsak for seg problemene med og rundt loven om 

utenlandske agenter av 2012. 

Loven om utenlandske agenter har en klar negativ effekt på russisk miljøbevegelse, og da 

særskilt på det som defineres som profesjonelle organisasjoner. Disse organisasjonenes 

aktivitet er avhengig av utenlandsk støtte, og de er derfor hovedmålet for loven om 

utenlandske agenter. Loven brukes som et instrument for å paralysere uroelementer og 

forsøke å unngå systemforandring som ikke er kontrollert ovenfra og ned. 

Likevel er loven om utenlandske agenter kun én del av et større sett med utfordringer 

miljøbevegelsen står overfor. Jeg tolker det slik at det hele bunner i en diskursiv konflikt 

innad i Russland. Denne er basert rundt et internt skille mellom «dem», de utenlandske 

agentene, og «oss», patriotene. Denne dikotomien forsterkes av statlig kontroll over mediene, 

og en befolkning som er passivisert. Den diskursive makten i Russland er skjev i statens 

favør, og dette gjør det svært vanskelig for miljøorganisasjonene å yte motstand. 

Russiske myndigheter støtter opprettelsen av statlig sponsede NGO-er som støtter statens 

oppfatninger. Disse erstatter det uavhengige sivilsamfunnet og gjør det mulig for 

myndighetene å få det til å framstå som at de tar sivilsamfunnet på alvor. Uavhengige 

organisasjoner må velge mellom å føye seg etter presset fra staten og bli mindre kritiske, eller 

å stå med ryggen rak og risikere å rammes av loven om utenlandske agenter og andre 

sanksjonsformer. Presset fører til at organisasjonene i større grad driver med selvsensur, noe 

som gjør skillet mellom uavhengige og statsstøttede organisasjoner mindre åpenbart. Totalt 

sett skaper systemet gråsoner, og begrenser mulighetsrommet miljøbevegelsen kan benytte 

seg av; ifølge miljøbevegelsen selv har situasjonen endret seg radikalt i tiden etter 2012. 

 



VI 

 

  



VII 

 

Forord 

Siden jeg i tenårene spilte Sergej Lavrov, Russlands utenriksminister, i et rollespill i regi av 

FN-sambandet har Russland fascinert meg. Russland er mangefasettert. Det er den tidligere 

supermakten i ny drakt, det er staten, det er folket. Det er filosofer, forfattere, krig og konflikt. 

Det er nabolandet få forstår seg på. For meg er det sterke mellommenneskelige møter, en 

utvidet horisont og grunnleggende endringer i måten å se livet på. På en og samme tid er 

Russland et vindu inn i noe av det aller mørkeste menneskeheten står for, og noe av det aller, 

aller mest briljante og lysende. 

Siden jeg begynte å utforske dette enorme landet har jeg hatt kontakt med miljøbevegelsen i 

Nordvest-Russland. Saks- og organisasjonsarbeid til side, så har erfaringen det er å se noen 

kjempe for å åpne øynene til menneskene rundt seg, under de forholdene man ser i Russland i 

dag, vært noe av det som har gjort sterkest inntrykk på meg i min levetid. Problemene de 

forsøker å løse er uoverskuelige og verktøyene de har til rådighet er få. Flere av mine venner 

og bekjente i Russland har opplevd og opplever forhold som få mennesker i det vi kaller 

vesten vil kunne forestille seg effekten av. Det er imponerende at de fortsetter. Noen ville 

kanskje sammenlignet dem med «kjerringa mot strømmen», men det er noe mer. Det er noe 

uforklarlig vakkert og rettmessig i at aktivistene fortsetter å kjempe for en bedre verden når 

den tilsynelatende blir verre og verre for hver dag, rett foran øynene på dem.  

Jeg tok fatt på arbeidet med denne oppgaven med to mål for øyet: Å forklare dagens forhold 

og å peke på løsninger. Arbeidet med masteroppgaven har gitt meg verktøy for å utforske og 

snakke om tendenser i det russiske samfunnet som jeg har oppfattet men hatt vanskelig for å 

forklare på en god måte. Når det gjelder en løsning, så har jeg egentlig ikke kommet noe 

nærmere en slik. Men som en av mine russiske venner sier: «Vi må bare diskutere det til vi 

finner en». Dette er mitt bidrag til det store puslespillet av forskning som forsøker å forklare 

Russland. Samtidig er dette mitt bidrag til den diskusjonen miljøbevegelsen i Russland fører, 

og en introduksjon til deres syn på hva som rører seg i deres samfunn. Ved å vise hvordan de 

oppfatter dagens russiske samfunn og sin egen situasjon, og ved å snakke høyt om de 

problemene og utfordringene de står ovenfor, håper jeg å bidra til at man kommer nærmere en 

forståelse for hva som kan gjøres for å lette deres byrde. 

Denne er for dem. Russiske miljøaktivister. De, i enda større grad enn bøker og forelesninger, 

har lært meg Russland å kjenne. De har lært meg språket. De har lært meg hva en russer kan  
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være. De har lært meg at verden er komplisert, og at ingen svar er bedre enn resonnementene 

som ligger bak. Men viktigst av alt, så har de vist meg hvordan ekte mot og innsatsvilje ser ut. 

De har vist meg at Russland er mer enn jeg først trodde. De har fått meg til å skjønne at 

enkeltmennesker av og til er viktigere enn storpolitikk, særlig når heltidsjobben din er å redde 

hele menneskeheten med base i en liten by i verdens største land. 

Jeg ønsker å takke:  

Geir Flikke for å ha gitt meg verktøyene jeg har trengt, for inspirerende diskusjoner om 

hvordan Russland og verden henger sammen, og for at han har ledet meg stødig i mål. 

Min kjære Ingunn, for at hun selv i de tunge stundene i livet viser meg en sti jeg kan klatre 

etter, at hun alltid er der for meg, og at hun alltid utfordrer meg til å tenke meg om. 

Fadern for å ha gitt meg kunnskapstørst, lært meg kritisk tenking og gitt meg sånn tålelig med 

vett.  

Mamma, for å ha lært meg at det ikke er naivt å tenke stort, at naturen ikke kan tas for gitt, at 

vi må tenke radikalt annerledes, og kjempe for det vi tenker er bedre løsninger om vi skal 

redde naturen og i forlengelse oss selv. 

Bestemor og Jan, for å ha gitt meg livets trumfkort. 

Min utvidede familie, for å ha lært meg at verden består av synspunkter basert på mer eller 

mindre misforståtte fakta. Ingenting er helt riktig, og ingenting er helt galt. Det finnes bare 

dumt og smart. 

Roy, Bivi og Kulis, fordi jeg ikke hadde vært den samme uten dem. 

Mine russiske venner for all inspirasjon, for at de finnes og at de ikke gir opp. 
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1 Innledning 

«Begrepet sivilsamfunn innebærer et bredt og rikt rom mellom hjemmet, markedet og staten, 

som er befolket av organisasjoner; mindre formelle initiativ og organisasjoner, bevegelser og 

andre former for sivilt engasjement. En samling av interesseorganisasjoner slik som russiske 

miljøorganisasjoner kan uten tvil ikke fange opp mangfoldet i sivilsamfunnet som helhet. 

Likevel kan utviklingen disse gruppene gjennomgår tilby innsikt i den dynamiske utvikling av 

sivilsamfunnet basert på mulighetene og utfordringene som russiske aktivister har og møter.» 

(Henry, 2010: 31) 

 

Dette sitatet fra Laura Henrys bok Red to Green, Environmental Activism in Post-Soviet 

Russia oppsummerer utgangspunktet for dette arbeidet. Oppgaven du nå har i hånden søker å 

utforske utviklingen det russiske sivilsamfunnet, eksemplifisert med den russiske 

miljøbevegelsen, har gjennomgått siden Sovjetunionens fall. Særlig vekt legges på 

utviklingen etter innstrammingene som ble innført i perioden etter Putins innsettelse som 

president i 2012, som for alvor ble satt i kraft i 2014, da særskilt loven om utenlandske 

agenter. Jeg søker videre å belyse og forstå hvilke utfordringer miljøbevegelsen møter i dag, 

og hvilken oppfatning miljøvernerne selv har av dagens situasjon.  

Effekten innstrammingene har hatt belyses i oppgaven ved hjelp av en gjennomgang av 

miljøbevegelsens historikk og et dypdykk i de konkrete følgene av innføringen av loven om 

utenlandske agenter. Dagens situasjon diskuteres ved hjelp av funn fra dybdeintervjuer 

gjennomført med aktivister i den russiske miljøbevegelsen. Denne tilnærmingsmetoden 

tilrettelegger for at miljøaktivistenes egne synspunkter på utviklingen og dagens situasjon 

tillegges vekt. Diskursanalyse blir benyttet for å klargjøre hvilken effekt utviklingen har hatt 

for forståelsen av miljøorganisasjonenes rolle i Russland. Diskursanalysen gir et innblikk i 

hvordan miljøbevegelsens utfordringer kan sees som en del av en større utvikling i det 

russiske samfunnet. 
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2 Definisjoner og teori 

Før jeg setter i gang med redegjørelsen for miljøbevegelsens utvikling fram til i dag er det 

hensiktsmessig å gjennomgå hvilke definisjoner som brukes i denne oppgaven, og hvilken 

teori analysen i sin tur støtter seg på. Det russiske sivilsamfunnet, og dermed den russiske 

miljøbevegelsen, er et særskilt case. Dette bunner både i det formelle og uformelle 

rammeverket som har lagt og fortsatt legger sterke føringer for mulighetsrommet disse 

aktørene i dag opererer i, samt en historisk utvikling som skiller seg fra den man møter i 

studiet av sivilsamfunnet andre steder. Dette krever en del egne definisjoner, samtidig som 

flere mer generelle teorier om sivilsamfunn kan være relevante.  

2.1 Det russiske politiske systemet 

Skal vi analysere sivilsamfunnet i Russland kommer vi ikke utenom å se på hvilket system det 

opererer innenfor, og under. Det russiske politiske systemet har blitt karakterisert av Vladimir 

Surkov som et suverent demokrati [suverennaja demokratija] (White et al., 2010)  og Balzer 

(2003) har kalt det et styrt demokrati [upravljaemaja demokratija]. Russiske politikere sier 

gjerne at de har konstruert en unik russisk politisk organiseringsmodell. Vestlige forskere 

vektlegger ofte det overflatiske forholdet russiske styresmakter har til demokratiske prinsipper 

som politiske rettigheter og friheter, jevnlige, frie valg og andre demokratiske normer (Henry, 

2010: 41).  

Selv om det er vanskelig putte kun én merkelapp på systemet har man i vesten assosiert 

Russland med det man gjerne kaller et hybridregime. Hybridregimer baserer seg på tre ulike 

karakteristikker: Først og fremst er den formelle mekanismen for å skaffe og opprettholde de 

viktigste maktposisjonene i landet basert på jevnlige valg. Videre finnes det ekte 

opposisjonspartier i Russland, som får lov å eksistere, og enkelte av disse får delta i valg. Til 

slutt blir systemet i praksis styrt ved hjelp av et system basert på tjenester. Det vil si at 

politikken ikke baserer seg på å følge opp konkrete lovnader i politiske programmer, men på 

personlige kontakter og belønning og straff rettet mot disse nettverkene av kontakter. 

Russland er basert på et system hvor en nøkkelfigur sitter på toppen av en pyramide, og styrer 

ved hjelp av nøkkelkontakter lenger ned i systemet. Disse styrer sine respektive 

undersystemer på samme måte (Hale, 2010). Dette kalles «maktvertikalen» [vertikal’ vlasti]. 
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Makten i den russiske staten er med andre ord svært sentralisert, og styres på en måte som 

gjør tradisjonelle demokratiske, inkluderende prosesser vanskelige å gjennomføre i praksis. 

Sakwa (2010) argumenterer for at den russiske staten er styrt av to ulike systemer for 

maktutøvelse. Det ene systemet er basert på den normative staten, hvis institusjoner har 

hjemmel i grunnloven. Det andre systemet beskrives som «para-konstitusjonelt», og kalles det 

administrative regimet. Russlands styres i overgangen mellom disse to systemene. Den para-

konstitusjonelle praksisen undergraver den normative staten, blant annet ved å introdusere 

praksiser og organer som erstatter rollen til institusjoner som har hjemmel i grunnloven. Et 

slikt eksempel er samfunnskammeret (obsjtsjestvennaja palata), som blant annet undergraver 

rollen til Statsdumaen, som ifølge grunnloven skal være arenaen hvor offentlig misnøye 

uttrykkes. Samfunnskammeret brukes ifølge Sakwa (2010) som en lynavleder for regimet, 

ved at institusjonen er ment å fungere som en kanal der offentligheten kan ta opp saker med 

myndighetene. Organet skal både oppfordre til og kontrollere sivil deltakelse i 

beslutningsprosesser og offentlig debatt. Det gir et inntrykk av et legitimt ønske om å lytte, 

samtidig som Samfunnskammeret ikke har noen reell, grunnlovsbasert innflytelse over statens 

politikk. Systemet kan ikke kontrollere for mye, da det vil øke sjansen for protester. Regimet 

baserer derfor mye av legitimiteten sin på den grunnlovsbaserte normative staten, men styrer 

samtidig også ved hjelp av det administrative regimets para-konstitusjonelle praksiser.  

Richter (2009) beskriver konseptet Sovereign Democracy, som er russernes egen måte å 

omtale den politiske praksisen og visjonen i Russland under Vladimir Putin. Doktrinen ble 

utviklet og lansert rundt 2006, og legger rammeverket for hvordan man ser for seg at 

relasjonene mellom staten og samfunnet skal ta form. Richter skriver at denne doktrinen 

prøver å se en sammenheng mellom myndighetenes ønske om en stat med et sterkt 

sentralledd, og de utfordringene et slikt system må overkomme i møte med effektene av en 

global økonomi og virkelighet som krever fleksibilitet og effektivitet. Den sterke, sentraliserte 

staten oppfattes i denne doktrinen som en nødvendighet for å kunne beskytte russisk 

selvråderett i møte med en ustabil, global verdensorden. Doktrinen er et produkt av 90-tallets 

uforutsigbarhet, der mange russeres lojalitet var flytende, og like gjerne kunne ligge hos andre 

aktører, institusjoner i inn og utland, eller ha opphav i andre ideer enn i Russland som nasjon, 

gitt landets porøse grenser. Kremls resonnement er ifølge Richter at nettopp denne 

uforutsigbarheten og den manglende kontrollen med påvirkning fra krefter utenfra var 
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grobunnen for fargerevolusjonene i Georgia og Ukraina etter årtusenskiftet. Dette skremte 

russiske makthavere, og omveltningene ble sett på som «orkestrert av vesten» (Richter, 2009). 

Samtidig er det på det rene at makthaverne i Putins Russland anerkjenner at et «administrert 

samfunn» (administered society), tilsvarende det man så under Sovjetunionen, ikke har noen 

framtid i en globalisert verden. En viss frihet og informasjonstilgang for den aktive delen av 

befolkningen må til for at Russland og russiske borgere skal ha et utviklingspotensial. Dette 

førte til et av Putin-regimets store dilemma: For å kunne styre Russland effektivt er det 

nødvendig å både oppfordre til og kontrollere sivil deltakelse, slik som med 

Samfunnskammeret, (obsjtsjestvennaja palata) gitt Sakwa (2010) sin analyse nevnt over. 

Richter (2009) skriver på sin side: 

Hvis deltakelsen ikke ble begrenset, fryktet Kreml at staten ville miste kontrollen; hvis 

begrensningene ble for stramme ville borgerne unnlate å delta, og staten ville igjen 

trenge et tungt byråkrati for å få ting gjort. 

Dette dilemmaet førte til at man fra statens side bestemte seg for å anerkjenne en ganske bred 

deltakelse, sammenlignet med under Sovjetunionen, men under følgende forutsetning: Staten 

skal ikke blande seg i individers aktiviteter, utenom i saker der individers aktivitet ikke er i 

harmoni med statens visjon, og dermed i konflikt med samfunnets kollektive interesser. Man 

trengte sanksjonsmuligheter for de som tråkker over grensen for «legitim offentlig deltakelse» 

(Richter, 2009).  

Hva som utgjør et steg over grensen framstår uklart, og denne oppgaven postulerer at 

forsøkene på å trekke opp grenser har blitt til et system av lover som i praksis gjør at enhver 

aktivitet kan sies å være over grensen hvis makthaverne i Russland ønsker å definere den som 

sådan. I tillegg til endringer i lovene var det et behov for kanaler for statens kontakt med de 

borgerne og organisasjonene som følger «reglene» for offentlig deltakelse. Her kommer 

organer som samfunnskammeret (obsjtsjestvennaja palata) inn. Som jeg skal vise senere i 

oppgaven, har kontrollen over uønskede elementer en parallell: Russiske myndigheter 

forsøker samtidig å skape rom for et sivilsamfunn som ikke bryter reglene, og som jobber 

med «kollektivet». Disse såkalte sosialt bevisste, eller ansvarlige, organisasjonene, hegner 

man om. De skal fungere som en legitimering av systemet, ved å vise at offentlig deltakelse i 

beslutningsprosessene faktisk forekommer, og at man ikke motarbeider dette på generell basis 

fra statens side.  
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Balzer (2003) lanserte i sin tid begrepet managed pluralism for å beskrive det russiske 

systemet. Denne teorien handler først og fremst om motivasjonen bak myndighetenes 

handlinger, og passer godt overens med doktrinen om sovereign democracy som Richter 

(2009) omtaler. For Balzer har begrepet managed pluralism basis i samme tankegang som 

sovereign democracy, det vil si, en sterk stat er en nødvendighet i møte med globaliseringens 

utfordringer. Et slikt system vil søke å samtidig begrense og oppfordre til mangfold, for å 

oppnå et mål om å høste fruktene av det internasjonale økonomiske systemet som 

globaliseringen medfører. Dette er elitens mål. Sosialpolitisk og kulturelt er tankegangen at 

man kan sørge for stabilitet ved å begrense mangfoldet til nyanser av familiære uttrykk, og 

basere dette på «nasjonens unike veivalg». Det vil si ideen om at hver nasjon har sin vei i 

historien, som man følger, mer eller mindre bevisst (Balzer, 2003). Det fører til en form for 

pragmatisk politikk med en nesten deterministisk grobunn. 

Basert på dette gir, ifølge Balzer, teorien om managed pluralism et tosidig bilde av hvordan 

man skal forholde seg til sivilsamfunnet. Borgernes deltakelse i beslutningsprosesser skal 

både legges til rette for, og begrenses. «Makthaverne anerkjenner at fagforeninger, 

bransjeorganisasjoner, ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) og andre sivilsamfunnsaktører 

er en nødvendighet i et land som konkurrerer i den globale økonomien, […] Samtidig søker et 

regime basert på managed pluralism å orkestrere og tilfeldig begrense denne aktiviteten» 

(Balzer, 2003). Nøkkelordet her er «tilfeldig». Balzer skriver videre at det som skiller et slikt 

system fra et demokratisk system, som også har innebygde begrensninger for sivilsamfunnets 

deltakelse, er manglende institusjonalisering av prosessene for å etablere eller forandre 

grensene for hva som er akseptabelt. Hvordan disse grensene settes er tilsynelatende tilfeldig 

og et flytende spørsmål. Systemet er ikke regelstyrt i så måte, og derfor ikke forutsigbart. Som 

man også ser i Russland i dag, så kan man heller ikke i et slikt system lene seg på 

rettsinstitusjoner, da deres rolle i samfunnet ikke er uavhengig nok til å hindre tilfeldig 

maktbruk (Balzer, 2003). 

Et slikt system har som mål å tilrettelegge for integrering i den globale økonomien og  

samtidig å takle den medfølgende eksponeringen for påvirkning utenfra, samtidig som man 

skal unngå unødvendig usikkerhet for den styrende eliten. Responsen er som følger: 

Kontroller de viktigste tingene, og begrens mangfoldet på en rekke arenaer. Putin-regimets 

måte å gjøre dette på er ifølge Balzer å bygge opp såkalt «sosialt ansvarlige» organisasjoner, 

og samtidig tilfeldig sanksjonere gitte mål i sivilsamfunnet (Balzer, 2003). 
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Balzers artikkel er fra 2003. I dag er det flere forskere som mener at Putins Russland er på vei 

til å bli et autoritært regime, om det ikke allerede er det. Shevtsova (2015) skriver at regimet 

tolererte enkelte protester og foretrakk managed poltical pluralism under Jeltsin og i Putins 

tidlige periode som president. I dag er situasjonen annerledes: Parlamentet er under 

presidentens kontroll og har innført en rekke lover som tilintetgjør grunnleggende 

konstitusjonelle friheter og viser veien mot fullskala diktatur. Videre peker hun på tre 

karakteristikker som viser denne utviklingen: For det første har regimet fjernet betydningen 

av valg ved å drive med valgfusk og begrense mulighetene for å delta i valg for kandidater 

regimet selv ikke har kontroll over. For det andre driver regimet en aktiv kampanje mot 

sivilsamfunnet gjennom loven om utenlandske agenter og anti-ekstremisme-lovgiving. 

Lovgivingen er flertydig formulert med overlegg, slik at regimet kan slå ned på enhver form 

for sivilsamfunnsaktivitet. For det tredje er det innført lovgiving som begrenser innhold 

tilgjengelig på internett, samt utenlandsk eierskap i medieselskaper. Denne utviklingen peker i 

retning av et lukket autoritært regime. 

Gitt denne teoretiske bakgrunnen er det naturlig å se på hvilken effekt statens syn på 

sivilsamfunnets plass i storsamfunnet har på organisasjonsfaunaen i Russland. Det er åpenbart 

at den russiske statsstrukturen og maktfordelingen i landet har klare implikasjoner for det 

russiske sivilsamfunnet. Under følger en gjennomgang av teori som kan brukes til å forklare 

og forstå russisk sivilsamfunn spesielt.  

2.2 Teori om russisk sivilsamfunn 

Det russiske sivilsamfunnet deler flere karakteristikker med sivilsamfunnet andre steder i 

verden. Samtidig er det naturlig å se på enkelte særskilte fenomener i den russiske 

virkeligheten. Under følger teori som kan forklare sivilsamfunnets mål og 

organiseringsformer i Russland.  

2.2.1 Tre typer mål 

Sivilsamfunnsorganisasjoner sine aktiviteter er rettet mot flere forskjellige mål. Henry (2010) 

skiller mellom tre brede typer mål, basert på organisasjonsteori, i sine studier av russisk 

miljøbevegelse: 1: Organisasjonens overlevelse (interne mål), 2: forsøk på å forandre 

politikken som føres, og å oppnå innrømmelser fra politikere på spesifikke saksområder 
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(substansielle mål), 3: kamp for å forandre det politiske systemet på en måte som i større grad 

gjør mobilisering og videre påvirkningsarbeid mulig (transformative mål). Selv om  det første 

og siste målet ikke nødvendigvis er eksplisitt artikulert av sivilsamfunnsaktivistene mener 

Henry de likevel gjør seg gjeldende, da de interne målene jobbes med som et ledd i å nå de 

substansielle målene. De transformative målene er åpenbart også tilstede i kraft av at alle 

sivilsamfunnsorganisasjoner til en viss grad jobber for å styrke offentlig deltakelse i 

beslutningsprosesser som et ledd i å sikre deres egen virksomhet. Det viktigste poenget Henry 

gjør er likevel det at alle de tre typene mål står i sammenheng. De kan både bygge opp under 

hverandre og undergrave hverandre, når aktivister må velge hvilket mål de skal bruke tiden og 

kreftene sine på å jobbe mot (Henry, 2010: 28). Det betyr i forlengelse at forsøk fra eksterne 

aktører på undergrave muligheten til å oppnå ett mål vil ha en effekt på potensialet en 

organisasjon har for å nå de to andre målene. Med denne bakgrunnen kan det være enklere å 

forstå hvordan de formelle begrensningene på russiske ikke-statlige organisasjoners aktivitet 

kan påvirke arbeidet deres. 

Flere forskere velger å bruke en slik organisasjonsteoretisk tilnærming, da de mener ulike 

begrensninger og muligheter i form av ressursflyt, tilgang til politiske arenaer og oppfatning 

av for eksempel miljøproblemer ikke er uavhengige faktorer, men at de har en sammenheng 

og påvirker hverandre. Denne tilnærmingen fokuserer særlig på tilgangen til ressurser 

(Usacheva, 2012). Det faktum at ressurser har en særlig viktig plass i ikke-statlige 

organisasjoners aktiviteter illustreres ved at det første av målene handler om overlevelse og 

ressurstilgang. 

2.2.2 Tre typer russiske organisasjoner 

Samtidig som at ikke-statlige organisasjoner sine mål i bunn og grunn kan sies å være like på 

et overordnet nivå er det åpenbart at organisasjonsfaunaen i et hvert sivilsamfunn er 

mangefasettert. Organisasjoner har ulike konkrete politiske mål, og ulike arbeidsmetoder. 

Dette fører til en utvikling av ulike organisasjonstyper med særskilte strategier. Laura Henry 

skiller mellom tre typer miljøorganisasjoner i Russland. 1: Profesjonelle organisasjoner, 2: 

grasrotorganisasjoner og 3: statstilknyttede organisasjoner [government-affiliate] (Henry, 

2010: 30). 

Bakgrunnen for denne inndelingen er ifølge Henry at de tre miljøorganisasjonstypene baserer 

seg på forskjellige ressurser og arbeidsmetoder for å nå sine mål. Profesjonelle organisasjoner 
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baserer seg på transnasjonale ressurser i form av utenlandske donorer; grasrotsorganisasjoner 

baserer seg på samfunnsressurser, det vil si frivillighetsarbeid; mens statstilknyttede 

organisasjoner baserer seg på ressurser som er gjort tilgjengelige av nettopp staten selv. Med 

bakgrunn i valg av strategi og hvilke ressurser de benytter seg av vil de ulike typene 

organisasjoner være effektive på ulike plan og i ulike situasjoner. Grasrotsorganisasjoner vil 

legge vekt på kollektivt ansvar og frivillighet og arbeide lokalt, men i stor grad unngå betente, 

politiske temaer. Profesjonelle organisasjoner er mer konfronterende, ifølge Henry basert på 

dissidenttradisjonen i vitenskapsmiljøene mange av aktivistene i slike organisasjoner kommer 

fra. De vil dog i mindre grad ha kontakt med vanlige folk, og heller jobbe som eksperter i mer 

lukkede sirkler. Dette er den typen organisasjon av de tre Henry peker på som ligner mest på 

sivilsamfunnsorganisasjonene man oftest ser i vesten. De har et kontor, ansatte og driver 

informasjonsarbeid basert på makropolitiske ideer som bærekraftig utvikling og internasjonalt 

samarbeid. Statstilknyttede organisasjoner vil på sin side velge å ikke kritisere staten, men 

heller støtte politikken som blir ført. Dette kan ifølge Henry gi dem muligheten til å 

promotere miljøvern innad i statsstrukturene på lokalt og regionalt nivå, men det gir også 

staten mulighet til å gi inntrykk av at de tillater offentlig deltakelse og debatt, når det i praksis 

er en illusjon at de statstilknyttede organisasjonene er uavhengige (Henry, 2010: 30, 31). 

Tross ulike arbeidsmetoder og ressursbruk har disse tre typene miljøorganisasjoner likevel to 

ting til felles: De har alle som hovedmål å løse miljøproblemer, og de søker alle stabile kilder 

til ressurser som kan tillate dem å fortsette arbeidet (Usacheva, 2012). 

Denne studien vil i stor grad dreie seg om de profesjonelle organisasjonene i Russland, da 

disse, som studien vil vise, er den gruppen organisasjoner som må tåle negativ 

oppmerksomhet fra russiske myndigheter, og som blant annet blir rammet av loven om 

utenlandske agenter. Utvalget mitt består kun av profesjonelle organisasjoner. Konklusjonene 

jeg kommer til etter analysen av dybdeintervjuene mine vil derfor først og fremst gjelde for 

denne typen organisasjoner. 

2.2.3 Ressursproblemet 

Enkelte teorier om sosiale bevegelser mener at sivilsamfunnsaktører i liten grad er egenrådige 

og rasjonelle aktører. I stedet mener man at organisasjoner agerer etter krav fra andre aktører 

som kontrollerer ressursene i en gitt kontekst. Dette gjør dem ofte avhengige av de ressursrike 

aktørene (Pfeffer, 1982 i Henry, 2010: 20). Særlig transnasjonale aktører har vært viktige for 



9 

 

utviklingen av det russiske sivilsamfunn og den russiske miljøbevegelsen. Profesjonelle 

organisasjoner, som denne oppgaven i stor grad dreier seg om, blir av Henry definert som 

avhengige av slike ressurskilder. Transnasjonale aktører har også en agenda, og bidrar sjelden 

med ressurser av rent altruistiske grunner. De forsøker å nå sine mål ved å støtte 

sivilsamfunnet i gitte land, og gjerne deler av sivilsamfunnet som deler deres mål i større eller 

mindre grad (Henry 2010: 21). Dette fører gjerne til at organisasjoner som trenger ressurser 

forandrer på agendaen sin for å passe inn med de målene som potensielle donorer har i sine 

retningslinjer. Dette har implikasjoner for det russiske sivilsamfunnet spesielt, da i alle fall de 

profesjonelle organisasjonene i dag er helt avhengige av støtte fra utlandet for å bevare sitt 

nåværende format og sine arbeidsmetoder. Grasrotsorganisasjoner vil i større grad kunne 

overleve basert på få finansielle ressurser, frivillig arbeid og frivillig deltakelse, mens 

statstilknyttete organisasjoner naturlig nok vil kunne dra nytte av økonomisk støtte fra staten. 

2.3 Lovendringer og deres konsekvenser 

Sivilsamfunnet i Russland er underlagt en rekke reguleringer. Noen av disse, slik som loven 

om utenlandske agenter, er mer kjente internasjonalt enn andre. Laura Henry skrev i 2010 om 

den første større lovendringen for NGO-sektoren av 2006:  

En ny NGO-lov, innført i 2006, økte bekymringene rundt potensialet for statlig 

manipulasjon av sosiale organisasjoner (Bigg 2006). Staten satte i gang 

omregistrering og en ordning for årlige rapportering for NGO-er, angivelig for å 

fjerne dysfunksjonelle og inaktive organisasjoner fra Justisdepartementets registre. 

Uten en lovlig registrering har ikke NGO-er mulighet til å disponere en eiendom eller 

ha en bankkonto, og de kan heller ikke signere kontrakter eller representere seg selv i 

en rettsak. Den årlige rapporteringen er en komplisert prosess som involverer 

redegjørelse for alle aktiviteter og finansielle ressurser. Selv om dette initiativet fra 

staten lignet veldig på tilsynet andre stater utfører, så ble det innført i en kontekst som 

gjorde at aktivister følte at staten prøvde å kontrollere deres aktiviteter, og i enkelte 

tilfeller, true deres eksistens (Henry, 2010). 

Det som er sitert over er alt Henry skriver om denne saken. Det kan tilsynelatende virke som 

om hun undervurderer effekten av lovendringen i sin analyse av forholdene for 

miljøbevegelsen i Russland, og i forlengelse, for det russiske sivilsamfunnet. 
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I 2014 skrev Crotty et al. en analyse av effekten denne loven fra 2006 hadde på 

sivilsamfunnet i Russland, blant annet basert på intervjuer med representanter for 

miljøorganisasjoner i Russland. De gjorde blant annet følgende funn i sin studie: 

For det første var loven fra 2006 tiltenkt å senke motivasjonen hos NGO-er for å søke 

finansiell støtte utenlands. Bakgrunnen for dette var det statsmakten oppfattet som en trussel 

mot statens suverenitet i kjølvannet av fargerevolusjonene midt på 2000-tallet. Samtidig som 

man ønsket å se mindre utenlandsk finansiering til NGO-ene, forsøkte man å få på plass 

ordninger for nasjonal finansiering av NGO-sektoren. Størstedelen av finansieringen 

innenlands ble basert på filantropiske bedrifter, og 90% av dette gikk til statlige foretak, slik 

som barnehjem. Videre bemerkes det at den støtten som er å finne innenlands går til 

prosjektbasert virksomhet, gjerne ett prosjekt av gangen, og er dermed lite egnet til å sikre 

organisasjonenes eksistens over tid (Crotty et al., 2014). 

For det andre førte loven til en reduksjon i antall organisasjoner, og også til en reduksjon i 

aktivitet i de organisasjonene som omregistrerte seg etter at loven ble innført. Kritikerne 

advarte mot dette mens loven fremdeles lå på tegnebordet, og de mente at det blant annet ville 

gjøre det vanskeligere for nye organisasjoner å bli registrert (Crotty et al., 2014). 

Dette leder til det tredje poenget i Crotty et al. (2014) sin artikkel. Det faktum at man i større 

grad blir avhengig av statlige midler, og dermed statens velvilje, gjør at mange uavhengige 

organisasjoner vil ha vanskeligere for å få støtte til sin aktivitet. De organisasjonene som er 

lojale mot staten vil derimot få mer penger til sin aktivitet, og kan på sikt overta det rommet 

som sivilsamfunnet utgjør mellom staten og befolkningen. 

På denne måten tegner Crotty et al. (2014) et helt annet bilde av effekten av lovendringen av 

2006 enn det Henry (2010) gjør. De siste årene har det kommet til enda flere endringer i 

denne loven. Crotty et al. (2014) skriver at den har gjennomgått flere revideringer, og at den 

siste større endringen er tillegget som gjør det mulig for organisasjoner å få status som såkalte 

«utenlandske agenter», med tilhørende ekstra krav til blant annet rapportering. 

Det virker for meg som om (Crotty et al., 2014) og (Henry, 2010) anerkjenner effekten av 

lovendringen av 2006 i svært forskjellig grad. Dette har konsekvenser for problemstillingen i 

denne oppgaven: Har senere lovendringer hatt en effekt på miljøorganisasjonenes og 

sivilsamfunnets virksomhet? Lovendringen som gjør det mulig for ikke-statlige 
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organisasjoner å bli erklært som utenlandske agenter ble innført i 2012. Denne er kun nevnt 

kort av Crotty et al. (2014) antagelig fordi artikkelen kom ut ganske kort tid etter at loven 

trådde i kraft. For å kunne mene noe om effekten av denne siste større endringen i loven om 

ikke-statlige organisasjoner kreves en nærmere analyse. En slik analyse er ett av målene med 

denne oppgaven. Jeg skal komme tilbake til det når jeg skal diskutere forskningsspørsmålene 

mine, samt i selve analysen mot slutten av oppgaven. 

Det russiske sivilsamfunnet er særegent. Det samme kan sies om det russiske statssystemet 

det opererer innenfor. Systemet er heller ikke rigid, men forandrer seg stadig. Det kan i en slik 

kontekst være uhensiktsmessig å se på demokrati og demokratiske prosesser som noe som 

bare finnes eller ikke finnes. Laura Henry foreslår å se demokrati som en prosess som 

konstant blir gjenoppfunnet, utfordret og endret av deltakerne i den politiske prosessen. Slik 

kan man få øye på fenomener og prosesser som kan gi informasjon om tilstanden i et 

samfunn, og man unngår overordnede karakteristikker som potensielt kan tåkelegge slike 

observasjoner (Henry, 2010: 41). 

2.4 Diskursiv teori 

En faktor som kan bidra til å belyse konsekvensene av denne lovgivningen for NGO-er er å 

analysere hvordan NGO-er selv karakteriserer rammeverket for deres arbeid. Dette har 

inspirert meg til å bruke diskursanalyse. Diskursanalyse kan gi verdifull innsikt i de 

prosessene som inngår i definisjonen av ulike begreper i samfunnet. Ifølge diskursiv teori er 

ingen begreper eller begrepsbruk umulige, men enkelte begrepsstrukturer og assosiasjoner er 

så godt etablert at de blir sett på som objektive, og dermed utelukker de alternative forståelser 

av begrepene (Jørgensen & Phillips, 1999: 37). Hva skjer når forståelsen man har for ett 

spesifikt begrep eller diskursivt fenomen går gjennom en endring? Hva skjer med begrepet 

sivilsamfunn når en ikke-statlig organisasjon blir stemplet som «utenlandsk agent»? 

Forståelsen for begrepet «sivilsamfunn» endres, og om man i utgangspunktet ikke hadde noe 

begrep om hva et sivilsamfunn er i det hele tatt vil man få et ganske annerledes forhold til 

ikke-statlige organisasjoner og deres aktivitet om man møter dem som «utenlandske agenter». 

Begrepene er knyttet til institusjoner i samfunnet, og deres innhold former vår forståelse for 

innholdet i institusjonene. Disse prosessene, hvordan begreper defineres, omdefineres, og 

hvordan de opprettholdes, er diskursanalysens felt. 
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Én tanke som ofte kommer opp i diskusjonen om Russland kan forsøksvis oppsummeres som 

at «Russland er sitt eget sted» (Waage, 2014). Én av de mest solgte populærvitenskapelige 

bøkene om Russland i Norge har sågar dette utsagnet som tittel. Det bildet som presenteres er 

at Russland er et land hvor innbyggernes livsførsel og verdier skiller seg fra det vi for 

eksempel ser i vesten. Det er særskilt for Russland. Dette burde ha implikasjoner for 

samarbeidet mellom russiske og utenlandske organisasjoner. Likevel, erfaringsutveksling og 

deling av ressurser mellom organisasjoner både internt i ett land, samt over nasjonale grenser, 

er avhengig av så vel et felles verdenssyn som felles mål (Henry, 2010: 9). Om man skal følge 

denne tankerekken videre, kunne man se for seg at de som er aktive i sivilsamfunnet og som 

aktivt samarbeider med utenlandske aktører derfor må ha et verdenssyn og verdier som i noen 

grad sammenfaller med det samarbeidsorganisasjoner i for eksempel vesten har. De har med 

andre ord sammenfallende forståelser av begreper knyttet til sin aktivitet. Dette fellesskapet 

med vesten representerer i så fall en avstand til den rådende diskursen i Russland, hvor andre 

verdier og et til tider radikalt annerledes perspektiv og verdenssyn ligger til grunn for måten 

man snakker om og vurderer hendelser, muligheter og handlinger. Denne avstanden har 

potensielt to konsekvenser. Den ene er at avstanden gjør det vanskeligere å nå ut til folk flest i 

saksarbeidet den respektive organisasjonen står for. Den andre er at det er enklere for staten å 

påpeke nettopp denne avstanden og det påfølgende «annerledesheten» som en 

mistenkeliggjørende og delegitimerende faktor. Staten i Russland har enorm makt over 

diskursen i det russiske samfunnet. I praksis muliggjør makten at staten kan definere den 

sosiale verdenen i samfunnet, hvordan den skal oppfattes og hvilke begreper som skal brukes 

for å omtale den (Jørgensen & Phillips, 1999: 23). På bakgrunn av en skjev maktfordeling kan 

staten innføre nye begreper i diskursen, eller endre på betydningen til allerede eksisterende 

begreper, selv om aktører med mindre makt motsetter seg dette. 

Det er åpenbart noe særskilt med det russiske sivilsamfunnet. Den faktiske politiske 

utviklingen som den kulturelle bakgrunnen utviklingen bygger på gjør det til et annerledes 

fenomen enn for eksempel dets vestlige paralleller. Henry (2010: 8) skriver at man går glipp 

av det mest interessante ved det russiske sivilsamfunnet om man tar utgangspunkt i at det står 

svakt, og ikke er til å regne med. Hun mener det interessante er at det er så mangfoldig og 

stort som det er, tross svært dårlige premisser. Hun skriver også følgende: 

… En forståelse av forskjellige organisasjonstyper i det russiske sivilsamfunnet og 

faktorene som står bak deres utvikling kan hjelpe oss i å foregripe den framtidige 
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utviklingen av relasjonen mellom samfunnet og staten i Russland. Disse sosiale 

organisasjonene skaper et utgangspunkt for framtidig opposisjon eller støtte til 

regimet. De demonstrerer sosiale ombyggingsprosesser, med strømninger som styrker 

eller utfordrer gamle identiteter, normer og institusjoner. De er aktører som offentlige 

tjenestemenn må velge om de skal dominere, jobbe sammen med, eller lage 

kompromisser med i fremtiden (Henry, 2010: 32). 

For å forstå det russiske sivilsamfunnet er man derfor nødt til å se på hvordan det har utviklet 

seg. Hva menes med «dårlige premisser»? Først når man har sett på utviklingen kan man stille 

spørsmål om hvorfor prosessene ser ut som de gjør i dag. Har diskursen endret seg, og i så 

fall, hvorfor og hvordan? Hvor står den diskursive kampen?  

Nettopp den prosessen som det russiske samfunnet gjennomgår i forsøket på å utforme en 

praksis for å forholde seg til sivilsamfunnet, er det overordnede temaet for denne oppgaven. 

Hvordan har sivilsamfunnet, og da særlig miljøbevegelsen, blitt møtt tidligere, hvordan møtes 

de i dag, og hvordan tolker miljøvernerne selv deres egen situasjon? Hvor står konflikten 

mellom myndighetene og sivilsamfunnet egentlig? 
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3 Oppgavens oppbygning: 

3.1 Forskningsspørsmål 

Denne oppgaven søker å svare på følgende forskningsspørsmål: 

1.1 Hva er hovedutfordringene for miljøvernorganisasjoner i Nordvest-Russland?  

1.2 Har utfordringene de møter forandret seg over tid? 

1.3 Er det mulig å finne en fellesnevner for disse problemene? 

1.4 Har loven om utenlandske agenter fra 2012 en faktisk påvirkning på 

miljøorganisasjoner i Nordvest-Russlands aktivitet? 

1.5 Kan loven om utenlandske agenter sies å være et veiskille i utviklingen for det 

russiske sivilsamfunnet? 

1.6 Hva mener miljøvernere i Nordvest-Russland de kan gjøre for å møte utfordringene de 

har? 

Disse forskningsspørsmålene er valgt fordi man stadig hører om at sivilsamfunnet i Russland 

er under press. Spørsmålet er hva dette presset består av. Er det annerledes nå enn det var 

tidligere? Hva karakteriserer utviklingen, og hvilke konsekvenser får endrede rammeverk for 

NGO-sektoren?  

Gitt diskusjonen under delkapittel 2.3 om Lovendringer og deres konsekvenser, spør jeg 

hvorvidt man kan se for seg at loven om utenlandske agenter av 2012 har hatt en effekt på 

miljøorganisasjoners aktivitet, og i så fall, hvilken effekt har den hatt? Har effekten vært så 

stor at den kan sies å ha forandret situasjonen for sivilsamfunnet helt? Hvilken plass har loven 

i det større bildet, det vil si, hovedutfordringene for miljøbevegelsen? 

Dette er bakgrunnen for forskningsspørsmålene mine. I neste delkapittel vil jeg vise hvilke 

vurderinger jeg har gjort i arbeidet med å definere omfanget av oppgaven, gitt 

masteroppgavens iboende begrensninger når det gjelder lengde og tid. 

3.2 Begrensning av oppgaven 

Grunnet masteroppgavens begrensede omfang har jeg valgt å se på miljøbevegelsen i 

Nordvest-Russland. Bakgrunnen for dette er at jeg fra tidligere kjenner ganske godt til 
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miljøbevegelsen i denne regionen, noe som blant annet gjør det lettere å finne respondenter til 

dybdeintervjuer.  

Det er ikke gitt at funnene mine nødvendigvis er relevante for Russland som helhet når jeg 

konsentrerer meg om én region. Henry (2010: 84-85) viser at mobiliseringen i miljøspørsmål i 

de ulike regionene i Russland er rimelig lik. Den er rett og slett omtrent like lav i hele landet. 

Samtidig er det stor variasjon i måten miljøbevegelsen organiserer seg på. Det er altså en 

kvalitativ forskjell mellom regionene, og ikke en kvantitativ. 

Miljøbevegelsen i Nordvest-Russland skiller seg fra resten av Russland først og fremst i kraft 

av sin geografiske nærhet til Skandinavia og den Europeiske Union. Den fysiske nærheten har 

gjort kontakten med utlandet lettere, og ført til at flere russiske organisasjoner i Nordvest-

Russland, og kanskje særlig i storbyen St. Petersburg, har kunnet samarbeide med, og få 

finansiell støtte fra, utlandet (Crotty et al., 2014). 

Regionen er også tilsynelatende overrepresentert når det gjelder antall organisasjoner på listen 

over utenlandske agenter. I november 2016 hadde 22% av ikke-statlige organisasjoner på 

listen over utenlandske agenter sin hovedaktivitet i Nordvest-Russland (NGO Lawyers club, 

2016)1. Denne tilsynelatende skjevheten kan ha sammenheng med antall organisasjoner som 

eksisterer i regionen generelt, sammenlignet med andre regioner. St. Petersburg ligger for 

eksempel i Nordvest-Russland og er en millionby med en rik organisasjonsfauna2. 

Videre fokuserer denne oppgaven på én type organisasjoner i Nordvest-Russland, de 

profesjonelle organisasjonene, basert på Henry (2010) sin definisjon av disse. Det empiriske 

materialet som er samlet inn er ment å primært belyse denne typen organisasjoner. Når det 

gjelder dybdeintervjuene består utvalget utelukkende av profesjonelle organisasjoner. Det er 

logisk at disse organisasjonene får særlig oppmerksomhet, da de er de eneste under Henrys 

                                                
1 Advokatklubben for NGOer (Klub juristov NKO) er en organisasjon som tilbyr juridisk hjelp til ikke-statlige 

organisasjoner. De har støttet og støtter et stort antall organisasjoner som har blitt erklært som utenlandske 

agenter av Justisdepartementet. De skriver også jevnlige rapporter om effektene av lovendringer på 

sivilsamfunnet. (http://www.hrrcenter.ru/) 
2 I juni 2016 var det ifølge Justisdepartementet 12,5 tusen ikke-kommersielle organisasjoner i St. Petersburg, 

sammenlignet med 6,5 tusen i for eksempel Krasnodarskij kraj. Tallene inkluderer dog også politiske partier 

(TASS. 2016a. Некоммерческие организации в России [Nettressurs]. Tilgjengelig her: 

http://tass.ru/info/671635 [Hentet 20.02.2017].)  

Det er vanskelig å finne nøyaktige tall for hvor mange miljøorganisasjoner det finnes i St. Petersburg spesielt 

eller i hele Nordvest-Russland for den del, da de sentrale registrene til Justisdepartementet mangler en funksjon 

for å søke etter organisasjoner basert på tematikken de arbeider med. 

http://www.hrrcenter.ru/
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definisjon som er avhengige av økonomisk støtte fra utlandet. Mer informasjon om hvorfor 

oppgaven begrenser seg til én type organisasjon finnes i kapittel 2.3, samt i kapittel 5. 

3.3 Oppbygning og gjennomføring 

For å svare på forskningsspørsmålene vil denne oppgaven bestå av følgende deler: 

Først kommer metodekapittelet som viser hvordan jeg har gått fram for å gjennomføre 

dybdeintervjuer med representanter for miljøorganisasjoner i Nordvest-Russland, og hvordan 

jeg har søkt å representere deres mening på en best mulig måte i arbeidet med å samle empiri 

til denne oppgaven.  

Deretter kommer en oppsummering av den russiske miljøbevegelsens historie fra slutten av 

Sovjetunionen og fram til i dag. Særlig vekt vil bli lagt på tiden etter Putins gjeninnsettelse 

som president i 2012 og den påfølgende innføringen av restriktive lover som begrenser 

borgernes friheter. Jeg vil vie spesiell oppmerksomhet til loven om utenlandske agenter, da 

dette er den restriktive loven som utvilsomt har hatt størst praktisk effekt på 

miljøorganisasjoners arbeid de siste årene. Loven er et illustrerende eksempel på det mange 

oppfatter som et politisk skille mellom tiden før og etter Putins gjeninnsettelse som president i 

2012. 

Videre følger en analyse av funn fra dybdeintervjuene mine, strukturert etter 

forskningsspørsmålene presentert tidligere i dette kapittelet. Disse funnene settes i 

sammenheng med teoriene fra kapittel 2, samt med gjennomgangen av miljøbevegelsens 

historie og redegjørelsen for effektene av loven om utenlandske agenter, for på den måten å 

besvare forskningsspørsmålene. En oppsummering av funnene i analysen følger før 

konklusjonen. 
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4 Metode - Dybdeintervjuer 

En essensiell del av dette forskningsprosjektet er å sette empiri fra sekundærlitteratur opp mot 

førstehåndsbeskrivelser fra de som aktivt deltar i miljøbevegelsen i Russland. For å samle inn 

empiri har jeg valgt å benytte meg av dybdeintervjuer. I arbeidet med metoden har jeg i stor 

grad basert meg på Kvale & Brinkmann (2009). Denne boken tar særlig for seg den typen 

intervjumetode jeg har brukt til dette prosjektet: Et semistrukturert, kvalitativt intervju. 

Det kvalitative forskningsintervjuet har som mål å prøve å forstå et saksområde fra 

respondentenes synsvinkel. Denne metoden legger vekt på respondentene som personer; 

subjekter, og ikke objekter. Respondentene er aktive deltakere i prosesser som skaper mening. 

Likevel er det viktig å påpeke at respondentenes status som subjekter ikke gjør dem umulig å 

påvirke - de påvirkes av diskurser, maktrelasjoner og ideologier som i større eller mindre grad 

er utenfor deres egen kontroll. Intervjuet som forskningsmetode er i bunn og grunn en samtale 

med en struktur og et formål. Det er noe mer enn en dagligdags samtale, og baserer seg på 

utspørring og lytting med mål om å oppdrive kunnskap med tilstrekkelig relabilitet og 

validitet for forskningsformål (Kvale & Brinkmann, 2009 :3-6). 

Det finnes flere former for intervjumetoder. Jeg har i dette tilfellet valgt å bruke en 

semistrukturert tilnærming. Denne metoden har som mål å få samle beskrivelser av 

livsverdenen til respondenten, for å tolke meningen til de fenomenene som beskrives. I 

praksis består en slik metode av intervjuer med et spørsmålsark laget på forhånd, men med 

muligheter for å stille spørsmål ut over de forhåndslagde, for å følge opp utsagn fra 

respondentene og utdype der forskeren selv mener det kan være nyttig. Utgangspunktet for 

metoden er en forståelse av at den viktige virkeligheten er den folk oppfatter. Intervjumetoden 

som sådan lener seg i stor grad på forskerens egen evne til å ta beslutninger, og følger få, om 

noen, eksplisitte oppskrifter. Kvaliteten på et intervju dømmes i stor grad etter kunnskapen 

det produserer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I praksis har jeg utformet et spørreskjema basert på forskningsspørsmålene mine. Det ser slik 

ut: 
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4.1 Spørreskjema og gjennomføring av intervjuer: 

Research questions Interview questions 

Starting questions 
 

 

1. Можете вы, пожалуйста, рассказать, когда 
вы начинали активно участвовать в 
экологическом движение в России?  

2. А что Вас именно мотивировали в то 
время?  

3. Что в вашей деятельности, для вас 
лично, самое важное/самый важный 
момент? 

What are the biggest challenges 
in the work of environmentalists 
in Russia, according to 
themselves? 

 

What challenges do Russian 

environmentalists face, and have 

they changed over time? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Как вам кажется ситуация в России для 

экологического движения, в том числе 

экологические НКО, сегодня? 

(Какие проблемы, видите вы противостояние от 

государства, какое доверие в население есть, 

какое влияние есть у экологов? 

 

5. Что изменилось, по вашему, по сравнению с 

ситуацией, которая была когда вы начинали свою 

работу? 

 

6. Стало ли легче или сложнее активно 

работать/участвовать в экологическом движение? 

 

7. Чем обусловлены эти изменения? Что именно 

случилось? Можете вы рассказать именно когда и 

как, по вашему, это случилось? 
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Did the foreign agent law of 2012 

represent a watershed in the 

conditions for NGOs in Russia? 

 

 

 

 

 
Is it possible to single out some kind 
of common denominator for the 
challenges that environmentalists 
face in Russia?  

 

8. Многие говорят, что закон об иностранных 

агентах полностью изменил обстановку для НКО, 

в том числе и для экологических. Можете вы 

согласиться? Почему? 

 

 

 

 

9. Видите ли вы ещё какие-то проблемы, кроме 

тех, о чем мы с вами уже обсудили? 

 

10. Видите ли вы какой-либо общий знаменатель 
этих проблем, о которых вы рассказывали? 

Future perspectives 
 

What do the environmentalists think 
can be done to solve the challenges 
they face? 

11. Видите ли вы какие-либо возможные 

методы/пути/направления действии для решения 

проблем, о которых Мы с вами говорили? 

 

12. По вашему, есть ли возможности для 
экологического движения в России влиять на 
общество сегодня? 

 

13. Имеете ли ваш НКО связи с отделениями 
Общественной Палаты? 

 

14. Почему/ почему нет? 

Tabell 1: Spørreskjema for dybdeintervjuer 

4.1.1 Praktisk gjennomføring: 

Som det fremgår av spørreskjemaet har intervjuene blitt holdt på russisk. Bakgrunnen for 

dette er at de aller fleste uttrykker seg mest fritt og nøyaktig på sitt eget morsmål. Det er 

større grunn til å være sikker på at respondentene får formidlet en mening slik de faktisk 
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ønsker om de får snakke sitt eget språk. At intervjuene har foregått på russisk styrker dermed 

validiteten og relabiliteten til dataene jeg har samlet inn. Utfordringene med reproduksjon av 

mening har derfor først og fremst kommet i transkripsjonen fra russisk til norsk. Jeg har selv 

stått for utføringen av intervjuene, samt for transkripsjonen og oversettelsen i etterkant. 

Jeg har i stor grad fulgt strukturen i spørreskjemaet under intervjuene. I enkelte tilfeller har 

jeg forandret litt på rekkefølgen som en følge av at respondentene tidlig har kommet inn på 

temaer som er relevante for spørsmål jeg originalt hadde tenkt å stille senere i intervjuet. I 

tillegg har jeg forsøkt å stille oppfølgingsspørsmål, og bedt respondentene om å utbrodere der 

jeg har sett for meg at de kan ha mer relevant informasjon å komme med. 

Det siste spørsmålet, som omhandler respondentenes og deres respektive organisasjoners 

tilknytning til samfunnskammeret (obsjtsjestvennaja palata), var i utgangspunktet tenkt som 

en markør for å sjekke hvilken tilknytning organisasjonene hadde til staten. Tanken var at om 

de hadde bånd til dette organet, var det et tegn på at de kunne være såkalte statstilknyttede 

organisasjoner. Det har vist seg under intervjuene at denne markøren er mindre betegnende 

enn jeg i utgangspunktet hadde inntrykk av. Dette blir diskutert under analysen av intervjuene 

senere i oppgaven. 

Intervjuene har foregått på flere forskjellige måter. De to første intervjuene, A og B, samt det 

siste, E, ble holdt gjennom fysiske møter med respondentene. De resterende ble holdt på 

Skype. Bakgrunnen for dette er at jeg fram til midt i prosessen hadde visum til Russland, og 

hadde flaks med å få til møter med respondentene på andre arenaer utenfor Russland. Den 

siste halvdelen av prosessen har foregått uten at jeg har hatt mulighet til å oppsøke 

respondentene direkte i Russland. Deakin & Wakefield (2014) skriver at Skype i slike tilfeller 

utgjør et godt instrument, nettopp for å kunne nå respondenter man ellers ikke ville kunne 

intervjuet. Videomuligheter veier også opp for en del av manglene ved 

datainnsamlingsprosessen som kan komme av at respondenten og den som intervjuer ikke kan 

se hverandre. I praksis er det kun i ett av intervjuene jeg ikke har hatt mulighet til å se 

respondentene mine på grunn av utilstrekkelig kapasitet for strømming av video ved bruk av 

Skype. Dette kan ha ført til at jeg har mistet noen aspekter ved observasjonen under 

intervjuet. Gester, ansiktsuttrykk og væremåte kan fortelle mye om hva en respondent mener, 

både i relasjon til hva som blir sagt, og det som forblir usagt. Man kan også argumentere for 

at video er en dårlig erstatning for faktiske fysiske møter i denne sammenhengen, men jeg har 
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valgt å gjennomføre intervjuopplegget mitt på den måten det lot seg gjennomføre, på tross av 

potensielle mangler ved datainnsamlingen som kan komme av manglende fysiske møter. 

Samtlige av respondentene mine har godkjent at jeg har gjort lydopptak av samtalene våre for 

å gjøre det lettere å transkribere intervjuene i etterkant. Dette øker også muligheten for å 

bevare meningen i respondentenes utsagn i replikasjonen, da jeg kan sørge for å få 

transkripsjonen så lik den originale talemåten som mulig. 

4.1.2 Utvalg 

Respondentene har blitt valgt ut ved hjelp av mitt allerede eksisterende nettverk av 

miljøorganisasjoner i Russland. Jeg har i så stor grad som mulig prøvd å få kontakt med 

respondenter som har en viss fartstid i miljøbevegelsen, og som dermed kan bidra til å kaste 

lys over situasjonsutviklingen over tid. Utvelgelsen er i så måte en variant av en såkalt 

«snøball»-utvelgelse, hvor jeg har kommet over nye respondenter i samtale med relevante 

aktører i den russiske miljøbevegelsen, både i løpet av selve arbeidet med prosjektet, så vel 

som tidligere.  

Relevante aktører i denne sammenhengen er representanter for det Henry (2010) definerer 

som profesjonelle organisasjoner. Disse er avhengige av støtte fra utlandet, og er dermed de 

som rammes av loven om utenlandske agenter. Grunnet min kunnskap om miljøbevegelsen i 

Nordvest-Russland har jeg oversikt over flere organisasjoner som er avhengige av pengestøtte 

fra utlandet. Denne gruppen har vært basis for utvalget mitt. 

Jeg har bevisst unngått å intervjue flere fra samme organisasjon for å prøve å få et så stort 

potensiale for variasjon i mening som mulig. Det er mulig å se for seg at de som jobber 

sammen også deler mange meninger, og gjerne diskuterer seg fram til lignende konklusjoner 

om forhold i samfunnet. 

Dette har ført til et utvalg på 5 respondenter fra 5 ulike profesjonelle organisasjoner i 

Nordvest-Russland. Respondentene har ulik status i organisasjonene, og jeg har valgt å ikke 

notere dette i oppgaven for å beskytte deres anonymitet. Videre har samtlige respondenter en 

viss fartstid i miljøbevegelsen, minimum tre år, for å sørge for at de har et så godt grunnlag 

som mulig for å uttale seg om situasjonen. 
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Ettersom jeg har valgt å kun intervjue representanter for det Henry (2010) definerer som 

profesjonelle organisasjoner, har jeg valgt å holde meg til 5 respondenter. I et kvalitativt 

intervjuopplegg som dette er det mulig å få svært mye god informasjon fra få respondenter. 

Samtidig blir oppgaven på denne måten potensielt mindre representativ for lignende tilfeller. 

Dette er dog en svakhet ved kvalitative intervjuer i små utvalg generelt. 

Under følger en tabell med relevant informasjon om respondentene og intervjuenes format og 

varighet. Grunnet hensynet til anonymitet har jeg valgt å ikke inkludere annen informasjon 

om respondentene, slik som i hvilken by de har sitt virke, hvilke saker de jobber med, og 

lignende. Denne informasjonen vil kunne gjøre det enklere å identifisere respondentene. 

Samtlige respondenter representerer profesjonelle organisasjoner. 

Respondentkode Fartstid i 

miljøbevegelsen 

Måned 

intervjuet 

Intervjuets 

varighet 

Intervjuformat 

A 25+ år Desember Ca 30 minutter Fysisk møte 

B 5+ år Februar Ca 20 minutter Fysisk møte 

C 10+ år Mars Ca 25 minutter Skype uten 

video 

D 10+ år April Ca 60 minutter Skype med 

video 

E 3+ år April Ca 30 minutter Fysisk møte 

Tabell 2: Oversikt over respondenter 

4.2 Etiske utfordringer, vurderinger og tiltak 

Et opplegg for dybdeintervjuer byr på flere ulike etiske utfordringer som krever særlig 

oppmerksomhet: 

Den som intervjuer definerer intervjusituasjonen ved å ta initiativ til den i utgangspunktet, 

samt å velge tema og stille spørsmål som respondenten skal svare på. I tillegg er det opp til 

intervjueren å styre intervjuet i den retningen vedkommende ønsker, stille 

oppfølgingsspørsmål der dette virker matnyttig, samt å avslutte intervjuet når den tid kommer. 
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Denne rollefordelingen kan føre til en ubalanse i maktposisjoner i en intervjusituasjon, og 

også med tanke på etterarbeidet (Kvale & Brinkmann, 2009). Som respondent kan man i 

utgangspunktet ikke vite hvordan dataene blir brukt, og man mister i noen grad kontrollen 

etter endt intervju. I mitt tilfelle har jeg personlig kjennskap til samtlige respondenter fra før 

av, noen i større og noen i mindre grad. Jeg har inntrykk av at de stoler på meg på et 

profesjonelt og personlig plan. Likevel har jeg tatt flere forhåndsregler for å sørge for at 

intervjuene blir utført på riktig vis.  

Etiske spørsmål står sentralt i utformingen av et opplegg for kvalitative intervjuer. I den 

konteksten jeg jobber med, sivilsamfunnsaktivisme i Russland, får dette en spesiell betydning, 

særlig når det gjelder beskyttelse av respondenters identitet. Ifølge Kvale oppstår etiske 

problemer i intervjusituasjoner hovedsakelig på bakgrunn av at man forsker på noe som i 

utgangspunktet er privat, og publiserer en gjenfortelling av dette i offentligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

For å sørge for ett så godt utgangspunkt som mulig for å gjennomføre et etisk tilrådelig 

studium, har jeg tatt følgende forhåndsregler, blant annet basert på Kvales definisjon av de 

områdene hvor etiske utfordringer oftest gjør seg gjeldende under slike forskningsopplegg: 

Informert samtykke, konfidensialitet, konsekvenser for respondenten, og forskerens rolle 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det er essensielt å sørge for at respondentene er godt informert om bakgrunnen for 

forskningen, hva dataene som samles inn under intervjuet skal brukes til, og hvordan de skal 

brukes. I tillegg er det viktig å være sikker på at respondentene deltar frivillig (Kvale & 

Brinkmann, 2009). For å så godt som mulig sørge for at dette er tilfellet, har jeg tatt kontakt 

med samtlige respondenter på e-post, hvor jeg har lagt ved et informasjonsbrev med 

beskrivelse av forskningsopplegget mitt. Dette har respondentene måttet underskrive for å 

vise at de har forstått informasjonen, og at de aksepterer betingelsene for å delta som 

respondenter. Disse dokumentene har jeg tatt vare på i elektronisk format og i papirform. 

Transkripsjonene og lydopptakene skal, etter avtale med respondentene og i samsvar med 

NSD, personvernombudet for forskning, sine retningslinjer, destrueres ett år etter at sensuren 

for oppgaven har falt. Samtlige av respondentene har akseptert at jeg har tatt lydopptak av 

intervjuene for å muliggjøre transkripsjon i ettertid. 
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Som nevnt er konteksten jeg har drevet intervjuer i spesiell. Russiske sivilsamfunnsaktivister 

er under sterkt press fra russiske myndigheter, og mange av dem kan antagelig kjenne på frykt 

for å bli satt i situasjoner som kan øke risikoen for at de personlig kommer i myndighetenes 

søkelys. Med dette som bakgrunn har jeg satt meg fore å sørge for full anonymitet i bruken av 

dataene. Både i transkriberingen og kodingen av intervjuene har jeg brukt betegnelser som 

«Intervju C» og «respondent A» for å beskytte identiteten til respondentene. Videre har jeg 

også sensurert alle egennavn på både personer og organisasjoner som har blitt nevnt i 

intervjuene, for å minimere risikoen for at noen kan gjenkjenne respondentene eller 

organisasjonene de er aktive i. Det samme er gjort i transkripsjonen, som ikke ligger vedlagt 

oppgaven for å minimere risikoen for at dataene kan spores tilbake til respondentene. I sin tur 

fører dette til at rapporteringen av funn i analysedelen av oppgaven også er anonymisert. 

Dette på tross av at ingen av mine respondenter eksplisitt har bedt om anonymitet, eller stilt 

spørsmålstegn ved hvordan dataene skal brukes. De har likevel virket beroliget av det faktum 

at den skriftlige avtalen oss imellom innebærer beskyttelse av deres identitet. 

Å sørge for anonymitet har vært en særlig stor utfordring i forsøket på å kategorisere 

respondentenes organisasjoner. En kategorisering krever bruk av karakteristikker som i stor 

grad kan gjøre det mulig å resonnere seg fram til hvilken organisasjon det er snakk om. Jeg 

har derfor endt opp med å begrense meg til et fåtall variabler i kategoriseringen, noe som 

naturligvis fører til at denne blir mindre nyttig til forskningsformål. 

En annen viktig etisk utfordring er reproduksjon av mening ved transkribering av intervjuet, 

særlig med tanke på at jeg oversetter fra russisk til norsk. For å forsøke så godt jeg kan å 

bevare meningen i den russiske originalen har jeg valgt å oversette på en slik måte at det noen 

ganger framstår som litt krokete norsk i transkripsjonen. Dette kan, i alle fall for en som 

behersker russisk, hjelpe til med å forstå måten meningen ble uttrykt på, samt hvilke naturlige 

pauser respondenten har tatt. 

Kvale adresserer et annet problem som kan oppstå under kvalitative intervjuer av denne 

typen. Respondentene kan bli spurt om temaer som gjør at de er nødt til å tenke på ting på en 

annen måte enn de er vant til, og denne formen for «sjeleransakelse» kan, på det personlige 

plan, ha en sterk effekt på enkelte (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg har tenkt på dette under 

intervjuprosessen, men det har framstått som mindre relevant for mitt forskningsopplegg enn 

det kanskje gjør i andre tilfeller. Bakgrunnen for dette er veldig kort sagt følgende: Mine 

respondenter lever i den virkeligheten jeg forsker på til daglig. De fleste av dem er vant til å 
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snakke om temaet vi har diskutert, og det er heller ikke første gang flere av de intervjues av 

forskere om temaet. Jeg stiller heller ingen personlige spørsmål ut over at jeg spør om deres 

egen mening, samt et par oppvarmingsspørsmål i starten av intervjuet om hvordan de endte 

opp i miljøbevegelsen. I løpet av intervjuene mine oppfattet jeg ingen tilfeller av ubehag hos 

respondentene mine i møte med spørsmålene jeg stilte. Flere av dem tenkte seg om før de 

svarte, men de aller fleste av dem hadde en ganske klar oppfatning av hva de mente. Én av 

respondentene, som jeg hadde et rimelig langt intervju med, avsluttet intervjuet med å leende 

takke for den gratis terapitimen. Ut over dette har respondentene i liten grad snakket direkte 

om sin egen situasjon, sett bort ifra som svar på mine innledende spørsmål om hvordan de ble 

en del av miljøbevegelsen, og hva som motiverer dem.  

Prosjektet er av en slik karakter at det er meldt inn til NSD, personvernombudet for forskning, 

og har fått prosjektnummer 52523 i deres register. 

4.3 Transkripsjon og analyse 

En annen etisk utfordring har med representasjon og videreformidling av meningen i 

intervjuene. 

På samme måte som at intervjuene som sådan kan variere stort, så kan metoder som brukes 

for å analysere data fra et intervju variere i like stor grad som måter man leser en tekst på. 

Dermed hviler mye på den som skal analysere dataene. En intervjuer skal registrere og tolke 

meningen bak det som blir sagt under et intervju, i tillegg til hvordan det blir sagt. Det er i 

tillegg viktig at intervjueren har bred kunnskap innenfor feltet intervjuet dreier seg om (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Mitt utgangspunkt for å forstå meningen bak det respondentene forteller 

meg i intervjuene mine er rimelig godt. Jeg har over flere år jobbet aktivt med russiske 

miljøvernere i internasjonale samarbeidsprosjekter mellom norske og russiske 

miljøorganisasjoner, og kjenner godt til situasjonen for sivilsamfunnet i Russland.  

Under transkripsjonen har jeg forsøkt å transkribere den delen av dataene som er av betydning 

for oppgaven. Blant annet har dette ført til at jeg oftest ikke har transkribert svarene på de 

innledende spørsmålene i spørreskjemaet som omhandler respondentenes egen historie. Dette 

delvis fordi spørsmålene er tenkt som oppvarming til de tyngre spørsmålene som kommer 

etterpå, samt at denne informasjonen i liten grad er relevant og kan være kompromitterende 

for respondentene i enkelte tilfeller.  
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5 Den russiske miljøbevegelsens 

utvikling 

I dette kapittelet gjennomgås miljøbevegelsens utvikling fra Sovjetunionens siste år fram til 

Putins gjeninnsettelse som president i Den russiske føderasjon i 2012. 

Miljøbevegelsen var en av de sterke sosiale kreftene i Sovjetunionen på slutten av 80-tallet. 

Den var, som vi skal se, en aktør som gjorde sitt inntog på den politiske arenaen i kraft av 

egne miljøpolitiske målsettinger, men som også ble en kanal for aktivisme med andre mål enn 

ren miljørettet virksomhet. Den følgende redegjørelsen er stort sett basert på Henry (2010). 

5.1 Fra Sovjetunionen til Russland 

Et av de definerende trekkene ved Sovjetunionen var staten og kommunistpartiets kontroll 

over den offentlige debatten gjennom sitt monopol på politiske og økonomiske ressurser. 

Statlige institusjoner gjennomsyret samfunnet, tok over organer som kunne framstå som 

selvstendige og utviklet statlig støttede organisasjoner for å promotere partiets ideologi. 

Innbyggerne var avhengige av staten i så godt som alle sfærer av livet, og kunne ikke skape 

uavhengige organisasjoner utenom det statlige systemet. Aktive borgere tok del i statlig 

kontrollerte bevegelser som Komsomol, lokale sovjeter, fagforeninger og i kommunistpartiet 

selv (Friedgut, 1979 i Henry, 2010: 36).  

I denne konteksten var det likevel mulig å bedrive en slags uavhengig aktivitet på innsiden av 

systemet. Sovjetiske vitenskapsfolk, deriblant biologer og geologer, kunne opprette og 

vedlikeholde delvis selvstendige organisasjoner med hjemmel i behovet for uavhengig 

vitenskapelig ekspertise i utformingen av politikken i Sovjetunionen. Dette gjaldt særlig for 

miljøspørsmål. Ideologisk sett sto ikke miljøproblemer høyt på den Sovjetiske agendaen. Man 

så på naturens ressurser som et utgangspunkt for industrialiseringen, og tok i liten grad 

hensyn til konsekvensene av sistnevnte. Statens femårsplaner baserte seg på kvoter og 

tallfesting av produksjon, heller enn på effektivitet, noe som førte til en massiv sløsing av 

råvarer. Det var i denne konteksten at miljøspørsmål ble viktig i dissidentbevegelsen. 

Hovedfokuset var å beskytte særlig sårbare områder (Henry, 2010: 36-37). 
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Miljøbevegelsen i Sovjetunionen tok to forskjellige former. Den ene materialiserte seg i form 

av delvis autonome organisasjoner som det Allrussiske Samfunnet for Naturvern (VOOP), 

mens den andre kom i form av studentbevegelser som Druzjina. For organisasjonene som 

VOOP bunnet aktivismen i et forsøk på å bevare en tradisjonell form for vitenskapelig 

autonomi i samfunnet. Studentbrigader som Druzjina oppsto på 1960-tallet og denne 

bevegelsen besto av rundt fem tusen studenter ved inngangen til 1980-tallet. Der VOOP nok 

lignet mer på profesjonelle organisasjoner slik vi ser i dag, utgjorde studentene en parallell til 

grasrotbevegelsene. De stod blant annet for miljøinspeksjoner og miljøovervåkning. Den 

samlede miljøbevegelsen sto bak opprettelsen av verdens største samling av beskyttet 

landareal, såkalte zapovedniki (Henry, 2010: 37-38). 

Tsjernobylulykken i april 1986 var startskuddet for store forandringer i det sovjetiske 

systemet, som også fikk konsekvenser for miljøbevegelsen. Ulykken gjorde at offentligheten 

fikk øyene opp for at statens håndtering av miljøspørsmål ikke var utenfor enhver kritikk. 

Tsjernobylulykken ble også en katalysator for Mikhail Gorbatsjovs forsøk på å restrukturere 

det politiske og økonomiske systemet i Sovjetunionen. Gorbatsjovs to viktigste 

reformoverskrifter var glasnost’ (åpenhet) og perestrojka (omstrukturering). De førte til en 

slutt på statsmonopolet på politisk og økonomisk makt. Glasnost’ skulle i utgangspunktet 

fungere som en ventil for offentlighetens frustrasjon med systemet. Staten så på 

miljøvernengasjement som en av de minst forstyrrende formene for aktiv deltakelse i 

samfunnsdebatten, og dermed som en av de mest akseptable formene for frustrasjonsutløp. 

Sovjetborgere ble oppfordret til å påpeke sosiale problemer og komme med forslag til 

hvordan man kunne løse disse. På slutten av 80-tallet ga Gorbatsjov tillatelse til at 

sovjetborgere kunne opprette offentlige, uformelle grupperinger. Miljøaktivister benyttet 

denne mulighet til å organisere seg for å adressere saker som blant annet forurensning, 

helseproblemer, utbygging av atomkraft og omlegging av elveleier. Få aktivister var på denne 

tiden medlemmer av organisasjoner, men de samlet seg i initiativgrupper og holdt møter for å 

legge planer for hvordan de skulle samle offentlig støtte og påvirke staten. De krevde mer 

informasjon og handling fra statens side (Henry, 2010: 38-39). 

Ettersom ønsket om å kritisere staten vokste, ble miljøbevegelsen en arena for flere enn de 

som kun var opptatt av miljøsaker. Det ble en slags «surrogat-bevegelse», brukt av aktivister 

som sto for mindre politisk akseptable saker hvor de kunne tilgang til den mobiliserte delen 
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av befolkningen for å fremme andre mål, som for eksempel å oppnå uavhengighet for de ulike 

Sovjetrepublikkene (Dawson (1996) i Henry, 2010: 39). 

5.2 Det kaotiske 90-tallet 

Årene fra 1989 til 1991 markerte miljøaktivismens høydepunkt i Russland, men også 

begynnelsen på slutten for massemobiliseringen som karakteriserte Sovjetunionens siste år. 

Man skulle tro at en bevegelse som blomstret i en slik grad under de tilsynelatende dårlige 

kårene for sivilt samfunn under Sovjetunionen skulle nå nye høyder i det demokratiske 

Russland som oppsto i kjølvannet av Sovjetunionens fall (Henry, 2010: 39-40). 

Miljøbevegelsen, og sivilsamfunnet generelt, møtte dog store utfordringer i overgangen fra 

Sovjetunionen til Russland. Den viktigste utfordringen var at den største aktøren, 

Sovjetstaten, forsvant. Motstanden mot det hegemoniske regimets politikk hadde virket 

samlende på bevegelsen, og miljøaktivistenes fortrinn i at deres aktivisme var den mest 

aksepterte forsvant med det statlige rammeverket Sovjetunionen utgjorde. Det kaotiske 

Russland som lot seg til kjenne på 90-tallet førte til at aktivistene møtte store utfordringer de 

tidligere ikke hadde vært nødt til å forholde seg til. Hvem var potensielle allierte og 

motstandere i det nye systemet? Hvilke saker skulle man nå jobbe med? Var det mest 

hensiktsmessig å innta en samarbeidende eller konfronterende rolle i møte med de nye 

myndighetene? Tidligere aktivister fikk nye muligheter og gikk over til å arbeide i nylig 

opprettede politiske og økonomiske institusjoner og organisasjoner. Sist, men ikke minst, fikk 

den økonomiske resesjonen på 90-tallet mange som tidligere hadde tatt aktivt del i 

miljøbevegelsen til å skifte mentalt fokus. Kapasiteten deres strakk ikke til for noe mer enn å 

prøve å sikre ren overlevelse for seg og sine (Henry, 2010: 40). 

Denne situasjonen var bakgrunnen for at miljøbevegelsen møtte et nytt problem: 

finansieringsproblemet. I den nye virkeligheten hadde ikke folk flest mulighet til å engasjere 

seg gratis der en stor folkebevegelse tidligere hadde vært drevet med svært begrensede 

finansielle midler. I det nye Russland lot både en politisk elite som var opptatt av 

miljøspørsmål og finansielle støtteordninger for miljøarbeid vente på seg. Ifølge Henry var 

det på dette punktet, tidlig på 90-tallet, at myndigheter og private stiftelser i vesten begynte å 

tilby finansiell støtte til utvikling og promotering av demokrati i Russland. Økonomisk støtte 

fra utlandet har spilt en betydelig rolle i utviklingen av sivilsamfunnet i Russland ved å skape 
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et grunnlag for utvikling på tross av restriksjoner innenlands (Henry, 2010: 34). Enkelte 

organisasjoner begynte tidlig å benytte seg av denne muligheten til å finansiere arbeidet sitt. 

Ett eksempel er den «Russiske Sosio-økologiske Union» (Rossijskij Sotsialno-ekologitsjeskij 

sojuz), som fremdeles eksisterer i dag. Organisasjonen, etablert allerede i 1988, hadde 

koordinert en stor bevegelse og spredt informasjon om miljøsaker over hele Sovjetunionen 

(Henry, 2010: 40). Det er slike organisasjoner som utgjør det Laura Henry definerer som de 

profesjonelle organisasjonene i Russland. 

5.3 Fra Jeltsin til Putin 

1990-tallets Russland var et system i ubalanse, både økonomisk og politisk. Den ferske staten 

Russland var i liten grad i stand til å ta tak i de mange problemene som fulgte i kjølvannet av 

Sovjetunionens oppløsning. Boris Jeltsins periode ved makten på 90-tallet var «karakterisert 

av en retorisk tilslutning til demokratiske og miljørelaterte mål, svak statskapasitet og en 

godartet forsømmelse av den nye sosiale sektoren» (Henry, 2010: 42). Miljøorganisasjoner 

ble ikke trakassert eller gransket av staten, men sivilsamfunnet generelt hadde store 

utfordringer med å påvirke myndighetenes beslutninger. Mye av politikken både på føderalt 

og regionalt nivå ble bestemt av fremforhandlede avtaler og uformelle relasjoner som fikk 

forrang foran de formelle reglene og institusjonene. Systemet Jeltsin bygget opp er på engelsk 

blitt kalt et «superpresidential system» (Fish, 2000 i Henry, 2010: 43).  

Presidenten hadde enorme fullmakter innenfor det føderale rammeverket. Systemet sørget for 

at de to lovgivende organene, Statsdumaen og Føderasjonsrådet, sto svært svakt sett i forhold 

til presidentens posisjon. Presidenten kunne styre gjennom juridisk bindende dekreter og 

direktiver, be om folkeavstemning i en hvilken som helst sak, og gitt visse premisser oppløse 

Statsdumaen. I tillegg kontrollerte presidenten budsjettet, domstolene og sikkerhetstjenesten. 

Dette topptunge systemet hadde i tillegg få insentiver og kanaler for offentlig påvirkning 

innebygd i rammeverket. Selv om Statsdumaen for eksempel teknisk sett var ment å være en 

åpen kanal hadde man på 90-tallet få institusjonaliserte kanaler for dette. Den overveldende 

skjevheten i maktfordelingen mellom presidenten og Dumaen har også gjort at den 

lovgivende forsamlingen ikke har vært sentral i politikkutforming i Russland. Rettssystemet 

var også i stor grad kontrollert av de føderale makthaverne, og fungerer dermed ikke særlig 

godt som en kanal hvor sivilsamfunnet kan fremme saker og utfordre systemet. I tillegg er 

enkelte kulturelle trekk fra Sovjettiden bevart innad i systemet, der embetsmenn har en 



30 

 

tendens til å anse alle statlige anliggender som konfidensielle, og best skjøttet bak lukkede 

dører (Henry, 2010: 43-44). 

Tendensen i det politiske Russland var, og er, at man i større grad legger vekt på personlige 

bånd enn på politiske programmer. Dette er en av de grunnleggende karakteristikkene til et 

hybridregime. Partipolitikk har derfor liten plass på toppen av det politiske systemet, på tross 

av at det eksisterer et partisystem som også inkluderer ekte opposisjonspartier. Så vel Jeltsin 

som Putin nektet lenge å være assosiert med et parti. Dette har gjort det ekstra vanskelig for 

sivilsamfunnsaktivister å finne allierte i politikken. Alle presidenter i det postsovjetiske 

Russland har i stor grad nøyd seg med å ha et uavhengig parti som har flertall i Statsdumaen i 

ryggen. Dette partiet har sørget for å lose presidentens ønskede politikk trygt gjennom den 

lovgivende forsamlingen, uten særlig mye innblanding fra hverken opposisjonspartier eller 

det sivile samfunn (Henry, 2010: 44). 

Da Vladimir Putin tok over makten i overgangen til det nye årtusenet, ble systemet som 

Jeltsin hadde styrt videreført, men med en videre sentralisering som en av politikkens 

hjørnestener. Makten ble flyttet fra regionene og inn mot det føderale politiske sentrumet i 

Moskva. Putin gikk også hardt til verks for å begrense makten til de som motsatte seg det 

føderale sentrum, herunder både regionale guvernører og de såkalte oligarkene, noe som 

forsterket den topptunge karakteristikken i systemet og den såkalte maktvertikalen (Henry, 

2010: 42-43). Denne utviklingen styrket det som er enda en av de grunnleggende 

karakteristikkene til et hybridregime. Maktvertikalen sees av Sakwa (2010) som et uttrykk for 

det han kaller «para-konstitusjonell»-politikk, altså styring gjennom institusjoner som ikke 

har hjemmel i grunnloven. 

Sentraliseringen, som i praksis var en konsolidering av makten, fikk også andre former. Putin 

sørget i løpet av sin første presidentperiode for at mye av de mest brukte massemediene fikk 

statlig eierskap. Kontrollen med mediene har hatt en negativ innvirkning på sivilsamfunnets 

mulighet til å vokse og spre informasjon. Uavhengige stemmer har vanskelige kår i Russland. 

Journalister har blitt arrestert, angrepet og til og med drept siden år 2000. I 2007 var Russland 

rangert som nummer 144 av 169 land i organisasjonen «Reporters sans Frontièrs» sin 

rangering av land basert på graden av pressefrihet (Henry, 2010: 47). I 2016 lå Russland på 

148. plass av 180 land (Reporters sans frontièrs, 2016). Det er likevel ikke bare pressefriheten 

som er, og har vært, under press i Russland. 
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5.4 Regulering av sivilsamfunnet 

Den russiske konstitusjonen gir eksplisitte rettigheter til borgere og 

sivilsamfunnsorganisasjoner. Russiske borgere har rett på «grunnleggende 

menneskerettigheter og friheter» (Artikkel 17), «retten til fri organisering» (Artikkel 30) 

«retten til fredelig forsamling» (Artikkel 31), «retten til å klage til statlige organer» (Artikkel 

33) og «retten til beskyttelse av egen helse» (Artikkel 41). Konstitusjonen er også et gunstig 

utgangspunkt sett med miljøverneres øyne. Hver borger har «en rett på et gunstig miljø, 

pålitelig informasjon om dets tilstand, og kompensasjon for skade på hans eller hennes helse 

eller eiendom som følge av miljømessige problemer» (Artikkel 42), i tillegg til «retten til å 

delta i beslutningsprosessen rundt miljøsaker.» I praksis er det likevel mange forhold som 

hindrer borgerne i å benytte disse rettighetene (Henry, 2010: 47, 49). 

For miljøvernernes del har blant annet Putins uttalte støtte til en råvarebasert økonomi, 

økonomisk vekst og en til tider hensynsløs utnytting av ressurser ført til at miljøhensyn 

kommer langt ned på prioriteringslisten hos statsmakten. Dette vanskeliggjør saksarbeidet 

organisasjonene fører, og gjør det vanskeligere å nå deres substansielle mål slik de er definert 

av Henry (2010). Det politiske systemet er som tidligere nevnt vanskelig å få tilgang til, og 

miljøaktivister har i stor grad vært nødt til å basere seg på ad hoc saksarbeid. Offentlige 

institusjoner som står til ansvar for miljøpolitikken som føres i Russland har, særlig under 

Putin, gjennomgått en negativ endring siden Sovjetunionens fall. På 90-tallet opprettet Jeltsin 

et miljøverndepartement. Dette ble senere nedgradert til en såkalt statskommisjon 

(Goskomekologija), hvorpå Putin i sin tid la ned hele organet og overførte ansvarsområdet til 

Departementet for naturressurser. Argumentet var at man skulle kutte i offentlig ressursbruk 

og offentlige utgifter. Siden den gang har man manglet et organ som har som hovedoppgave å 

følge opp miljøhensyn i Russland (Henry, 2010: 50). Man kan gå ut ifra at dette gjorde 

miljøbevegelsens arbeid vanskeligere. Det faktum at miljøvernere i dag hovedsakelig har én 

overordnet statlig aktør å forholde seg til, Departementet for Naturressurser og miljøvern, gjør 

at Putins apparat er mer robust og monolittisk når det står overfor krav fra miljøbevegelsen. 

Miljøvernerne har ikke muligheten til å spille et eller flere statlige organer opp mot de andre 

departementene og maktorganene i nøkkelsaker. Tidligere leder for WWF Russland, Igor 

Tsjestin, sa i sin tid at det å gi Departementet for naturressurser ansvaret for miljøhensyn var 

som å gi bukken ansvaret for havresekken. Statlig kontroll med miljøproblemer har da også 

vært svak etter at Putin kom til makten. Kontrollmekanismer som var satt inn, for eksempel 
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for å sørge for at det ikke skulle lønne seg å forurense, fungerer ikke. Bøtene man fikk for å 

forurense var så lave at det ikke ville lønne seg for forurensende bedrifter å investere i mer 

miljøvennlig teknologi. Lovene blir i beste fall i liten grad håndhevet, eller i verste fall 

forbigått fullstendig. Korrupsjon er også et stort problem i de statlige organene som har 

ansvaret for miljøspørsmål. I 2016 ble for eksempel tidligere leder for det statlige 

miljøtilsynet Rosprirodnadzor i Murmansk tatt for å ha mottatt bestikkelser fra et selskap som 

tilsynet gir utslippstillatelser til (Bloger51, 2016)3. Flere lover som satte krav om utredninger 

av miljøkonsekvenser ved gitte aktiviteter er også blitt fjernet under Putin (Henry, 2010: 51-

52).  

Russiske myndigheter oppfatter tilsynelatende miljøspørsmål, særlig protester mot bygging av 

for eksempel nye rørledninger for fossilindustrien og havner for transport av råvarer, som en 

trussel mot den ønskede økonomiske veksten. President Putin har pekt ut miljøvernere som 

spioner som jobber mot økonomisk velstand. Tilsvarende anklager kommer fra 

industrimagnater (Henry, 2010: 53). 

Som vist av Crotty et al. (2014), ble nye rapporterings- og registreringsordninger for ikke-

statlige organisasjoner innført i 2006. Bakgrunnen ble fra offisielt hold sagt å være at man 

ønsket å unngå at inaktive organisasjoner forble på Justisdepartementets lister over russiske 

organisasjoner. Uten å være registrert kan ikke en ikke-statlig organisasjon i Russland eie et 

kontor, registrere en bankkonto, signere kontrakter eller møte i retten på vegne av 

organisasjonen. Den årlige rapportvirksomheten er kompleks, og man må rapportere om all 

økonomisk virksomhet og all aktivitet. Aktivister i Russland har sagt at de oppfatter bruken 

av disse formelle kravene som politisk motivert. Organisasjoner og aktivister blir trakassert av 

politiet og skattemyndighetene. Inspeksjoner ble i Putins to første perioder som president 

begrunnet med organisasjoners politiske standpunkter, framfor konkrete mangler i 

økonomiarbeid og skatterapporter (Henry, 2010: 48). Loven ledet da også vitterlig til en 

reduksjon i antall sivilsamfunnsorganisasjoner i Russland, slik målet var ifølge myndighetene. 

I tillegg førte de kompliserte rapporteringsordningene til at det ble vanskeligere å motta 

midler fra utlandet. Organisasjoner som på grunn av dette fikk det økonomiske livsgrunnlaget 

sitt begrenset ble i stedet avhengige av støtte fra staten eller filantroper i forretningsbransjen 

internt i Russland. Denne støtten har vist seg å være svært begrenset, og den manglende 

                                                
3 Bloger51 er en uavhengig, lokal blogger i Murmansk som i hovedsak dekker politiske hendelser i regionen. 

Mannen bak bloggen, Aleksandr Serebrjanikov, har blitt straffeforfulgt for «ekstremisme» i sin bruk av 

bloggplattformen. 
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tilgangen på finansielle ressurser har hatt en klar effekt på NGO-enes aktivitetsnivå (Crotty et 

al., 2014). 

Samtidig som man la nye begrensninger på sivilsamfunnets aktiviteter i form av økte krav om 

rapportering og registrering, strakk Putin også tilsynelatende ut en hånd til sivilsamfunnet. I 

2005 opprettet han et Samfunnskammer (Obsjtsjestvennaja palata), som skulle være en arena 

hvor flere fremgangsrike NGO-er og borgere kunne kommentere myndighetenes politikk, 

med mål om å skape et fundament for en dialog mellom staten og sivilsamfunnet. Flere 

aktivister har dog uttalt at de ser organet som et ledd i et forsøk på å kontrollere 

sivilsamfunnet ovenfra. Richter (2009) skriver at Samfunnskammeret (Obsjtsjestvennaja 

palata) var ment som et forsøk på styrke dialogen mellom staten og samfunnet, og at det ble 

omtalt av Putin og hans statsapparat som et verktøy som ville kunne tilrettelegge for at 

samfunnet lettere skulle kunne gå staten etter i sømmene.  I praksis er organet blitt noe helt 

annet: 

For det første velges medlemmene av Samfunnskammeret i en prosess som er svært dominert 

av presidentadministrasjonen. Dette har ført til at mange sivilsamfunnsaktører har avskrevet 

initiativet som et forsøk på å velge ut de medgjørlige delene av sivilsamfunnet, og kanalisere 

deres aktivitet og meninger på en slik måte at det ser ut som om staten lytter til grasrota. Det 

vil kunne fungere som en lynavleder for gryende bekymringer, men i praksis ville det kun ha 

funksjon som et organ hvor sivilsamfunnet kan klage sin saks nød (Richter, 2009). 

5.5 Medvedjevs tid ved makten 

Henry skriver at i motsetning til den kaotiske åpenheten under Jeltsin på 90-tallet, var både 

Putin og Medvedjev sine perioder som president fram mot 2012 preget av en sentralisering av 

makten og en innstramming ment for å strupe uenighet (Henry, 2010: 33). Flikke (2015) ser 

Medvedjevs tid ved makten med litt annen vinkling; han argumenterer for at man under 

Medvedjevs periode så initiativer som kunne ha ført til en positiv utvikling i ikke-statlige 

organisasjoners potensiale til å påvirke staten. Et av eksemplene er loven om offentlig 

kontroll som først ble foreslått i 2011. Denne loven skulle blant annet stipulere hvordan ikke-

statlige organisasjoner kan drive offentlig kontroll i samfunnet. Gjennom en langvarig prosess 

ble loven vannet ut, mistet sine referanser til borgernes konstitusjonelle rett til å drive 

offentlig kontroll, og ble vedtatt i 2014 som noe helt annet enn man i utgangspunktet hadde 
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foreslått. Den kan ifølge Flikke sees i klar sammenheng med loven om utenlandske agenter, 

som ble vedtatt mens man behandlet Loven om offentlig kontroll. Loven begrenser NGO-enes 

mulighet til påvirkning ved å gi dem retten til å «starte» en offentlig kontrollprosess, men ikke 

å «drive» prosessen. Deres påvirkning og omgang med staten skal også filtreres gjennom 

organer som Samfunnskammeret, som ble opprettet under Medvedjev og som i dag i større 

grad har en kontrollfunksjon ovenfor NGO-ene enn ovenfor staten. Flikke skriver videre at 

Medvedjev i sin presidentperiode sendte helt andre signaler om viktigheten av NGO-enes 

rolle og offentlig kontroll enn det Putin hadde gjort, og skulle komme til å gjøre. Medvedjev 

mente at NGO-ene kunne spille en viktig rolle i det russiske samfunnet. De av Medvedjevs 

initiativer som kunne ha ledet til en konsolidering av NGO-enes mulighet til å drive offentlig 

kontroll ble kansellert eller endret drastisk av Putin når han igjen ble president i 2012 (Flikke, 

2015). 

5.6 Status for miljøbevegelsen og sivilsamfunnet 

rundt 2012 

Fra Sovjetunionens fall og fram til Putins gjeninnsettelse som president i 2012, vokste antall 

NGO-er i Russland enormt. Man estimerte i 2000 at det fantes rundt 60 000 lovlig registrerte 

organisasjoner som jobbet med sosiale spørsmål i Russland, hvorav ca. 6 prosent var 

miljøorganisasjoner. I 2008 var det ca. 650 000 registrerte NGO-er i Russland, hvorav 5-6 

prosent var miljøorganisasjoner. Den nylig avdøde miljøaktivisten Alexej Jablokov uttalte i 

2008 at det fantes 50 000 sivilsamfunnsorganisasjoner som jobbet med miljø i Russland, men 

kun et fåtall av disse var ifølge Jablokov aktive (Henry, 2010: 15). Dette kan virke som et 

stort tall, men en undersøkelse som ble gjort i 2015 av utviklingen i antallet NGO-er i 

Russland siden 2008 viste at det totalt fantes rundt 425 000 NGO-er i Russland i 2008, ca 

323 000 i 2012 og ca 215 000 i 2015 (RBK, 2015). 

Miljøbevegelsen var den mest suksessrike bevegelsen på slutten av 1980-tallet, før 

Sovjetunionens fall. Ikke bare mobiliserte den flere hundretusener av mennesker, den hadde 

også en åpenbar gjennomslagskraft. Sovjetiske myndigheter ble presset til å kansellere 

flerfoldige atomreaktor- og vannkraftprosjekter. Tilsynelatende sto bevegelsen godt skodd til 

å fortsette å ha stor effekt på den offisielle politikken ut over 1990-tallet.  
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Ifølge Henry egner miljøbevegelsen seg godt som en illustrasjon for hvordan situasjonen for 

sivilsamfunnet i Russland er generelt. Hun mente, da hun skrev sin bok om miljøbevegelsen i 

2010, at bevegelsen også sto godt skodd ressursmessig, på tross av at masseprotestene fra 

1990-tallet ikke lenger var en drivende kraft. Det fant andre måter å jobbe på, tross systemets 

begrensninger: 

Tusener av grønne grupper eksisterer nå i hele Russland. I dag har russiske 

miljøvernere en kapasitet, tilgang på teknologi, internasjonale partnerskap og 

finansiering som tidligere var umulig å forestille seg. The totale antallet 

miljøorganisasjoner og deres geografiske spredning i hele Russland, samt deres 

økende profesjonalitet, tyder på en utvikling av en levende sektor innen sivilsamfunnet 

(Henry, 2010: 4).  

Samtidig skriver Henry at miljøorganisasjonene og sivilsamfunnet hadde åpenbare 

utfordringer. 

Til syvende og sist fører kombinasjonen av negative faktorer innenlands til et lite 

fruktbart miljø for sosial aktivisme. Russisk sivilsamfunn har vanskelig for å påvirke 

staten, finne allierte blant den politiske eliten og vanskelig for å delta i utviklingen av 

politikk og statlige prosesser. De mangler adgang til informasjon, og blir trakassert av 

skattemyndigheter og sikkerhetspolitiet (Henry, 2010: 33). 

Henrys resonnement i sitatet over omhandler så vel formelle som uformelle begrensninger på 

sivilsamfunnets aktiviteter og mulighetsrom. Begrepet ‘mulighetsrom’ innebærer i denne 

konteksten hvilken mulighet sivilsamfunnet har til å utfolde seg og oppfylle sin funksjon som 

mellomledd mellom staten og individet. Rommet begrenses av den gjeldende situasjonen 

sivilsamfunnet opererer under. Herunder har så vel uformelle som formelle premisser eller 

begrensninger en effekt på mulighetsrommet. Vi kan likevel ikke gå ut ifra at det samme er 

tilfellet i dag som da Henry ga ut sin bok i 2010. Ett av hovedpoengene i denne oppgaven er å 

belyse hvordan begrensningene på og premissene for sivilsamfunnets aktiviteter og eksistens 

har forandret seg etter at Putin ble gjeninnsatt som president i 2012. 

På tross av at miljøbevegelsen sto rimelig godt skodd ressursmessig før Putin ble gjeninnsatt 

som president, så var altså deres største problem for stram regulering og manglende støtte fra 
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statens side. En viktig del av deres overlevelsesstrategi var å søke ressurser i utlandet, særlig 

finansielle: 

Transnasjonale faktorer får mer innflytelse på miljøbevegelsen i Russland. 

Internasjonal støtte til profesjonelle organisasjoner gir dem muligheten til å 

opprettholde en stor grad av autonomi i møte med staten, og muligheten til å være mer 

frampå (bolder) i deres kritikk av statens miljøpolitikk, i kontrast til andre ikke-

kommersielle organisasjoner. [Som ikke får tilsvarende støtte] (Usacheva, 2012). 

Usacheva skriver også at lederne for de transnasjonale organisasjonene som gir støtte til 

russisk sivilsamfunn mente at selv et minimum av støtte til russiske miljøorganisasjoner 

kunne gi en klar forbedring i miljøtilstanden i Russland. Likevel mener hun at 

miljøbevegelsens suksess og fall i større grad er avhengig av faktorer innad i Russland, slik 

som tilstanden i det politiske systemet og støtten i befolkningen (Usacheva, 2012). 

Crotty et al. (2014) skriver at støtten fra utlandet også har hatt en negativ virkning på russisk 

sivilsamfunn. Tilbudet om støtte har ført til konkurranse mellom organisasjoner, og heller enn 

å føre de aktive delene av sivilsamfunnet sammen i større grupperinger har det bidratt til at 

sivilsamfunnet har forblitt oppdelt i mange små enheter. Ifølge brorparten av forskningen har 

den utenlandske støtten gjort liten nytte, utover å holde NGO-ene i live. De har holdt seg 

aktive, men er også ifølge Crotty et al. (2014) blitt isolerte: Den utenlandske støtten har ført til 

at sivilsamfunnet er blitt avskåret fra grasrota, det vil si, fra folkemeningen i Russland, og at 

det er et stort gap mellom sivilsamfunnsaktørene i form av NGO-er og resten av samfunnet. 

De er blitt fremmedgjorte (Crotty et al., 2014). Legitimiteten til ethvert sivilsamfunn ligger i 

at man på et eller annet vis representerer ulike standpunkter som gjør seg gjeldene i 

befolkningen i landet man operer i, eller blant grupperinger på et internasjonalt nivå. Senere i 

oppgaven skal vi se at miljøvernerne jeg har intervjuet oppfatter at de har liten støtte i 

befolkningen. De forsøker også å forklare hvorfor det har blitt slik. 

Hvis russiske borgere ikke har et forhold til sivilsamfunnet, så framstår NGO-ene som 

fremmedgjorte for russiske borgere. Da er det vanskelig å argumentere for at de representerer 

borgernes interesser. Så kan man stille seg spørsmålet: Hvem sine interesser representerer de 

da? Dette resonnementet kan ligge bak utviklingen i lovgivingen for sivilsamfunnet i 

Russland etter 2012. 
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I neste del av oppgaven skal jeg fokusere spesielt på å forklare den viktigste utviklingen 

nettopp i det politiske systemet i Russland for NGO-er etter 2012. 
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6 Den russiske offentlighet etter 2012 

Dette kapittelet vil i hovedsak ta for seg loven om utenlandske agenter av juli 2012. Som et 

bakteppe er det likevel relevant å også se kort på andre lover og reguleringer som er relevante 

for offentlig deltakelse og ikke-statlige organisasjoners arbeid. Til sammen utgjør disse 

endringene klare innstramminger i Russland i etterkant av Vladimir Putins gjeninnsettelse 

som president i 2012. Dumavalget i 2011 førte til massedemonstrasjoner i Russland, som i 

vesten ble tolket som et tegn på at det russiske folket hadde «våknet». Denne situasjonen ble 

brukt av russiske myndigheter som en grunn til å stramme inn lovgivingen på flere felt. Det er 

åpenbart at loven om utenlandske agenter er enklere å tolke og forstå om man ser den som en 

del av et større bilde og en bredere utvikling. 

6.1 Kampen mot «dem» 

Den 5. desember 2014, på den internasjonale menneskerettighetsdagen, var Putin på møte i 

Presidentens menneskerettighetsråd, hvor han forklarte bakgrunnen for loven om utenlandske 

agenter. Sitatet under er oversatt av meg selv fra transkripsjonen av møtet: 

Enten så forblir Russland en suveren stat, eller så slutter Russland å eksistere. […] 

Hvis vi ikke er suverene, så oppløses vi, enten i det stille, eller i en eller annen 

tragedie. Både det ene og det andre er uakseptabelt. Dette er et ekstremt viktig poeng 

som man alltid må huske. Når loven ble innført, hva var poenget? Poenget var at 

ingen utenfor våre grenser skal kunne blande seg inn i vårt politiske liv, i vårt interne 

politiske liv, ved hjelp av finansielle ressurser. Det var det viktigste. Hvorfor? Fordi 

når man fra utlandet betaler for innenrikspolitiske prosesser i vårt land, jeg forsikrer 

dere, uansett hva de sier, så følges ikke våre nasjonale interesser, men deres egne. Ja, 

disse interessene sammenfaller av og til, men oftest ikke. Uansett må vi selv bestemme 

vår skjebne, vi må selv skape vårt eget liv, vi må reagere på utfordringene, som vi har 

nok av, men vi må gjøre det selv, innenfor vårt eget lands grenser (Kremlin, 2014). 

Det Putin vektlegger på dette møtet er i utgangspunktet hva innblanding utenfra kan føre til. 

Han understreker motsetningen mellom vårt interne liv, og deres, oss og dem, og viser til at 

de løsningene som funker i Russland ikke nødvendigvis kan eksporteres fra andre steder, 

kulturer eller idéer. Et av spørsmålene denne oppgaven stiller er hvorvidt det går et skille 
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mellom tiden før og etter innføringen av loven om utenlandske agenter, som sammenfaller 

ganske godt med tiden før og etter Putins gjeninnsettelse som president i 2012. Jeg vil derfor 

se nærmere på tiden rundt Duma- og presidentvalget i henholdsvis 2011 og 2012, for å se på 

hva som kan peke på et slikt skille, og hva som eventuelt kan forklare det. 

Vladimir Putins maktparti (partija vlasti), det Forente Russland, tok en klar seier i 

Dumavalget i desember 2011. I ukene som fulgte kom det flerfoldige rapporter om at valget 

var rigget. Dette førte til store demonstrasjoner, hvor titusener av russere tok til gatene for å 

protestere mot valgfusk. Organisasjonen Golos, som observerte valgene, kunne melde om 

opptil 5300 brudd på valglovgivningen på valgdagen. Organisasjonen hadde fått nettsiden sin 

blokkert dagen før valget (Helsingforskomiteen, 2011). 

Putin selv vant også en klar seier i presidentvalget i mars påfølgende år og ble gjeninnsatt som 

president i mai 2012. Resultatet av presidentvalget førte til nye protester. Observatører fra 

blant andre OSSE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, kritiserte 

presidentvalgets gjennomføring for å klart favorisere én av kandidatene, daværende 

statsminister Vladimir Putin. I tillegg mente OSSE å ha observert store mangler i 

telleprosessen i etterkant av at stemmene var blitt avgitt (Amnesty International, 2013a). 

Fredelige demonstrasjoner ble gjennomført i stor skala i mange russiske byer, både med og 

uten myndighetenes godkjenning. Daværende statsminister Putin kommenterte én av 

demonstrasjonene i desember 2011 i etterkant av Dumavalget, og bemerket blant annet de 

hvite båndene demonstrantene bar, under slagordet «For et ærlig valg [tsjestnye vybory]». 

Han regnet disse som et symbol på de såkalte fargerevolusjonene; som han kalte «et grundig 

utarbeidet opplegg [narabotannoj skhemoj]», med den hensikt å destabilisere samfunnet 

(RBK, 2011).  

En av de mest kjente enkelthendelsene er «millionenes marsj [marsj millionov]», som fant 

sted den 6. mai i Moskva, dagen før Putins gjeninnsettelsesseremoni. «For en ærlig statsmakt 

[vlast]» og «for et Russland uten Putin» var hovedslagordene denne dagen, i et 

demonstrasjonstog som var tenkt å kulminere i et møte på Bolotnaya-plassen. Møtet var 

godkjent av myndighetene for opptil 5000 deltakere. Amnesty International (2013a) skriver at 

det er usikkert hvor mange som egentlig møtte opp. Offisielle kilder mente det var 8000 

tilstede på plassen, mens organisatorene bak demonstrasjonen mente opptil 100 000 

mennesker deltok. Møtetillatelsen på Bolotnaja ble kansellert, etter at politiet mente 
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demonstrantene ikke fulgte politiets ordre og forsøkte å angripe politiet. Det endte med 

massearrestasjoner og rettsaker mot flere av demonstrantene (Amnesty International, 2013a). 

Ifølge Amnesty var de påfølgende restriktive tiltakene som ble innført en reaksjon på disse 

demonstrasjonene i 2011 og 2012. Amnesty argumenterer for at tiltakene ikke bare rammet de 

mest åpenbare opposisjonsaktørene, ikke-statlige organisasjoner og 

menneskerettighetsaktivister, men har ført til en begrensning på alle russiske borgeres 

mulighet til å protestere mot myndighetene (Amnesty International, 2013a).  

Et illustrerende eksempel som er en direkte følge av demonstrasjonene i 2011 og 2012 er 

endringene i loven om demonstrasjoner som ble innført i juni 2012, en knapp måned etter at 

Putin ble gjeninnsatt som president. Ifølge Amnesty International var loven av 2004 i 

utgangspunktet restriktiv, men ble repressiv som følge av endringene i 2012 (Amnesty 

International, 2013a). Blant annet var det allerede i lovens originale tekst obligatorisk å melde 

enhver form for planlagt offentlig forsamling til myndighetene mellom 15 og 10 dager før 

gjennomføring, hverken tidligere eller senere. Det offisielle unntaket i loven er 

enmannsdemonstrasjoner. Enhver offentlig samling som ikke blir godkjent av myndighetene 

regnes som ulovlig.    

Endringene som ble innført i loven i 2012 inkluderte blant annet en kraftig økning i den 

maksimale størrelsen på bøter for brudd på reguleringer i sammenheng med offentlige 

samlinger for både enkeltpersoner og organisasjoner. Det ble også gjort straffbart å 

organisere, delta i og oppfordre til deltakelse i offentlige samlinger som fører til brudd på 

offentlig orden eller sanitærnormer, som forstyrrer trafikken og lignende. Videre ble ansvaret 

for at deltakerne i offentlige samlinger forholdt seg til regelverket lagt på organisatorene. 

Samtidig ble det gjort ulovlig å organisere offentlige samlinger om man var tidligere 

straffedømt (Amnesty International, 2013a). I praksis førte dette til at politiet kunne stoppe 

enhver demonstrasjon med hjemmel i et lovverk som var formulert på en måte som gjorde det 

mulig å finne en grunn til avslag på søknader til enhver tid, og man satte en effektiv stopper 

for at opposisjonsledere som var aktive i organiseringen kunne fortsette å holde samlinger på 

offentlig sted.  

I tillegg til loven om utenlandske agenter og lover som innskrenker forsamlingsfrihet, har 

russiske myndigheter innført flere lover som skal motvirke «ekstremisme». Det siste tillegget 

er den såkalte Jarovaja-pakken, som ble innført i løpet av sommeren 2016. Denne samlingen 
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av lovendringer er i stor grad ment som et instrument for å bekjempe terrorisme, men har blitt 

omtalt som en kraftig begrensning på russiske borgeres frihet. Den uavhengige avisen 

Meduza (2016) skrev før pakken ble vedtatt at den vil endre på nesten et dusin andre lover, 

utvide statens makt, føre til strammere kontroll over borgerne og begrense frihetene som den 

russiske grunnloven garanterer. Russisk lov regulerer særlig sterkt aktiviteter som leder til 

«masseuroligheter». Man kan bli straffet for å oppfordre eller rekruttere til slikt. Meduza 

(2016) legger vekt på at man i dag kan bli straffet for å dele «feil» innhold på nett. Lovpakken 

krever også stor grad av informasjonslagring, blant annet fra teleoperatører. Selskapene må 

lagre meldinger, video og lyd fra telefonsamtaler kundene har på russisk jord i opptil 6 

måneder. I tillegg utgjør settet av lovendringer et forsøk på motarbeide bruken av 

krypteringstjenester for meldinger. Dersom man motsetter seg å gi sikkerhetstjenesten FSB 

tilgang til elektronisk kommunikasjon som er kryptert, kan man bli ilagt bøter på opptil 1 

million rubler (Meduza, 2016). Jarovaja-pakken innfører også en ny form for kategori for 

lovbrudd, såkalte «angrep mot allment aksepterte normer for atferd». Som i mye av 

lovgivingen som er innført etter 2012 mangler det klare definisjoner, i dette tilfellet på hva 

disse normene er, og hva som kan regnes som et angrep på dem (Kasparov.ru, 2016). 

Mikhail Zakharov skrev i et innlegg i Gazeta.ru på julaften i 2016 at statens handlinger 

fremdeles er preget av protestene i 2011-2012, og at «den aktive delen av samfunnet lever i en 

situasjon preget av makthavernes reaksjon på disse møtene» (Zakharov, 2016). Han støtter 

dermed Amnestys konklusjon om at tumultene i 2011 og 2012 har ført til en endring i russiske 

myndigheters forhold til et aktivt borgerskap. 

6.2 Loven om utenlandske agenter 

I juli 2012 signerte President Vladimir Putin lov nummer 121-FZ, «Føderal lov om innføring 

av endringer i enkelte av den russiske føderasjons lovverk gjeldende reguleringen av 

aktiviteten til ikke-kommersielle organisasjoner som utfører funksjonene til utenlandske 

agenter», i dag kjent som loven om utenlandske agenter. Denne lovendringen sa følgende: 

Enhver ikke-statlig organisasjon som bedriver politisk aktivitet og får finansiell eller materiell 

støtte fra utlandet skal registrere seg på en spesiell liste hos justisdepartementet som 

«utenlandsk agent» (Amnesty International, 2013a). 
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Organisasjoner som er registrert som utenlandsk agent seg plikter ifølge loven å markere alt 

skriftlig materiale, slik som publikasjoner, nettsider, bøker og offisielle uttalelser, med 

merknader om at materialet er produsert av en utenlandsk agent. Utenlandske agenter plikter 

også å rapportere om midlene de mottar fra utlandet separat fra andre midler. Planlagt bruk og 

faktisk bruk av midlene de mottar fra utlandet skal dokumenteres og rapporteres om til 

justisdepartementet fire ganger i året, mens dokumenter som viser aktiviteten organisasjonen 

gjennomfører skal leveres to ganger i året. Loven sier at utenlandske agenter skal inspiseres 

én gang i året av justisdepartementet, men det ligger ingen begrensninger i loven for hvor 

mange ekstra, uanmeldte inspeksjoner som kan foretas på bakgrunn av tips fra tredjeparter. 

Lovens originale formulering beskriver også sanksjoner som kan ramme ikke-statlige 

organisasjoner som oppfyller kravene som utenlandsk agent, men som ikke registrerer seg. 

Skulle man unnlate å registrere seg vil organisasjonens aktiviteter kunne måtte stoppe i opptil 

et halvt år, og man kan bli bøtelagt innenfor en ramme opp til 500 000 rubler. Lederskapet i 

en organisasjon som ikke registrerer seg kan få opp til to års fengsel og straffes med bøter på 

opptil 300 000 rubler, eller en sum tilsvarende den enkeltes personlige inntekt gjennom de 

siste to foregående årene. Lovens originale formulering sier ingenting om hvordan man 

registrerer seg eller hvordan det er mulig å komme av listen når man først er registrert 

(Amnesty International, 2013a). 

Russiske myndigheter har sagt at loven er et instrument for å garantere for åpenhet og 

objektivitet i møte med ikke-statlige organisasjoner, og at det skal forhindre at utenlandske 

interesser får forrang foran russiske interesser i sivilsamfunnets arbeid. Hvordan 

håndhevingen av loven skulle fungere i praksis var rimelig uklart når den ble innført. I Januar 

2013 sa justisminister Alexander Konovalov at det var usikkert hvordan loven skulle 

håndheves i praksis, og at definisjonen av «politisk aktivitet» i loven var svært uklar. I februar 

samme år gikk Putin ut offentlig og sa at lover som angår ikke-statlige organisasjoner, og 

særlig de som mottar utenlandsk støtte, må håndheves. Dette førte til at man senere samme 

måned så en strøm av statlige inspeksjoner hos en rekke ikke-statlige organisasjoner 

(Amnesty International, 2013a). 

I løpet av 2013 viste det seg at en av de offisielle forklaringene på det store antallet 

inspeksjoner var at myndighetene ville undersøke hvorvidt NGO-ene fulgte den tidligere 

nevnte, nylig vedtatte loven om ekstremisme. Mikhail Fedotov, leder for presidentens 

menneskerettighetsråd, kommenterte at han anså denne forklaringen som usannsynlig. Han 
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stilte spørsmål om hvorfor man i så fall gikk gjennom økonomiske dokumenter og hadde med 

seg brannsikkerhetsinspektører. Hadde myndighetene mistanke om at så mange NGO-er 

oppbevarte eksplosiver? (BBC Russia, 2013) Dette viser hvordan de restriktive lovene som 

kom i denne perioden har blitt brukt i et visst samspill, og derfor bør sees i sammenheng. 

Russiske og internasjonale menneskerettighetsaktivister mener at termen «utenlandsk agent» 

er tiltenkt en klar funksjon. Begrepet assosieres på russisk med spioner og landsforrædere. De 

har også påpekt at loven potensielt går på akkord med FNs menneskerettighetskonvensjon 

som gir alle rett til å fritt kunne organisere seg. Loven ble forsøkt innklaget til den Europeiske 

menneskerettighetsdomstolen av elleve russiske ikke-statlige organisasjoner i Februar 2013 

(Memorial, 2013). 

Levadasenteret i Russland er en av de få uavhengige aktørene som driver med større 

meningsmålinger. Våren 2017 gjorde de en undersøkelse som omhandlet NGO-er og loven 

om utenlandske agenter. Denne konkluderte med at hele 77% av respondentene i utvalget ikke 

kjente til loven i utgangspunktet, og kun 2% kjente den godt. Loven hadde ifølge flertallet av 

respondentene (56%) til formål å begrense en negativ påvirkning på Russland fra vesten. Et 

mindretall (26%) oppfattet at loven var et form for angrep på uavhengige ikke-statlige 

organisasjoner fra statens side. Et flertall (57%) fikk negative assosiasjoner av begrepet 

«utenlandsk agent», og assosierte det i hovedsak med begreper som spion (sjpion), utenlandsk 

etterretning (inostrannyje razvedki) og lignende (Levada Center, 2017). Levadasenteret ble 

selv skrevet inn i listen over utenlandske agenter i september 2016 (Gazeta.ru, 2016a). 

Det var ikke før i 2014, med en endring som gjorde det mulig for Justisdepartementet å 

tvangsinnskrive organisasjoner i listen over utenlandske agenter, at loven virkelig fikk store 

konsekvenser for et større antall sivilsamfunnsorganisasjoner. Likevel prøvde myndighetene å 

bruke loven til å skremme organisasjoner også før dette. Allerede mot slutten av 2013 var det 

snakk om at departementet skulle kunne tvinge NGO-er inn på listen over utenlandske agenter 

(BBC Russia, 2013). 

Et godt eksempel er Golos-saken fra 2013, som Amnesty beskriver i sin rapport fra samme år. 

På tross av at Golos ikke er en miljøorganisasjon, som denne oppgaven dreier seg om, så er 

saken mot dem svært illustrerende for hvordan loven brukes for å plukke ut organisasjoner 

som driver aktivitet som myndighetene eller andre aktører ser på som truende eller som en 
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hindring. Den viser også godt hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner tilsynelatende kan få 

oppreisning etter å ha blitt agenter ved en «feil», for så å på nytt bli anklaget for det samme. 

Golos, eller «Association of Non-Profit Organizations In Defence of Voters’ Rights, Golos», 

ble i april 2013 anklaget av Justisdepartementet for å oppfylle kravene til rollen som 

utenlandsk agent, og å ha unnlatt å registrere seg. Departementet mente det hadde klare bevis 

på at Golos mottok finansiering fra utlandet, og regnet et prosjekt organisasjonen hadde 

gjennomført siden 2008 som «politisk aktivitet». Prosjektet hadde som mål å øke 

gjennomsiktigheten i valgprosessene i Russland gjennom diskusjon og introduksjon av en 

enhetlig valglov. Man ønsket å øke oppmerksomheten rundt nødvendigheten av å innføre en 

slik lov, og departementet mente at Golos forsøkte å påvirke den offentlige opinionen og 

avgjørelsene til myndighetsorganer i så henseende (Amnesty International, 2013a). 

Golos avviste både anklagene om politisk aktivitet og bevisene for at de mottok utenlandsk 

finansiering. I oktober 2012 hadde de blitt tildelt «Andrey Sakharov Freedom Award» av Den 

norske helsingforskomiteen, som inkluderte en overføring på 7700 euro. På dette tidspunktet 

var Golos allerede klar over de potensielle problemene dette kunne skape i lys av innføringen 

av loven om utenlandske agenter, og de hadde derfor takket nei til pengepremien. 

Overføringen kom aldri lenger enn en transittkonto, og ble aldri bokført hos Golos (Amnesty 

International, 2013a). Justisdepartementet klaget den administrative saken mot Golos inn for 

retten den 10. april 2013. Amnesty skriver at de ikke er overrasket over at Golos var en av de 

første organisasjonene som ble et mål for Justisdepartementet. Organisasjonen var svært aktiv 

i kampen mot valgfusk og drev med dertil hørende valgobservasjon. Dette ble ansett av 

myndighetene som en potensiell trussel mot deres grep om makten. Amnesty mente man så en 

dobbelstandard når Putin den samme måneden hadde hatt en offentlig opptreden hvor han 

hadde sagt at organisasjoner som påpeker brudd på reglene under valg  var noe man skulle 

settes pris på (Amnesty International, 2013b).  

Domstolen dømte Golos og lederen for organisasjonen til å betale bøter på 300 000 rubler og 

100 000 rubler respektivt. Organisasjonens aktiviteter måtte også opphøre i et halvt år, slik at 

de kunne registrere seg som utenlandske agenter (Gazeta.ru, 2013a). Dette var det første 

tilfellet hvor en organisasjon ble dømt for å unnlate å skrive seg inn på listen hos 

Justisdepartementet frivillig (BBC Russia, 2015). Golos annonserte kort tid etterpå planer om 

å registrere en ny organisasjon, som skulle kunne fortsette arbeidet uten å motta videre 
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utenlandsk støtte. Dette ble forsøkt stoppet av myndighetene, ved at forsøk på å omgå loven 

ble erklært straffbart (Gazeta.ru, 2013b). 

I 2014 annullerte en domstol i Moskva avgjørelsen om at Golos var utenlandsk agent. 

Justisdepartementet meldte at de så på muligheten for å fjerne Golos fra listen over 

utenlandske agenter.  Sommeren 2015 fikk Golos overraskende nok tilbake den summen de 

hadde betalt i bøter av Justisdepartementet (BBC Russia, 2015). I løpet av senhøsten samme 

år ble det klart at Justisdepartementet likevel ikke ville fjerne Golos fra listen over 

utenlandske agenter. Nye inspeksjoner hadde ifølge departementet vist at de ikke kunne 

fjernes (Gazeta.ru, 2015b). I mai 2016 fikk Golos nok en gang en stor bot på 300 000 rubler. 

Denne gangen for å ikke ha oppfylt kravene om at utenlandske agenter må markere sin status 

på alt av materiell (BBC Russia, 2016a). Dommen ble reversert 19. juli 2016 (Gazeta.ru, 

2016d). Kun en drøy uke etterpå kom meldingen om at en domstol i Moskva hadde bestemt at 

Golos måtte legges ned grunnet gjentatte brudd på regelverket for NGO-er (Gazeta.ru, 

2016b).. 

Oppsummert så viser Golos-saken potensielt flere sider av loven om utenlandske agenter. For 

det første: Statsapparatet, med domstolene i spissen, har vanskelig for å følge opp loven på en 

forutsigbar måte. For det andre er det sannsynlig at denne inkonsekvente oppfølgingen tjener 

målet med lovgivingen. Det er ikke nødvendigvis slik at loven er ment som et verktøy for å 

fjerne uroelementer helt. Som visedirektøren i Golos sa i 2013: «Til syvende og sist, Golos – 

det er våre medarbeidere [sotrudniki], ikke organisasjonen [jurlitso]» (Gazeta.ru, 2013c). 

Loven bør snarere sees som et verktøy for å paralysere de aktive elementene i samfunnet, 

herunder så vel enkeltpersoner som organisasjoner. Aktive borgere vil kunne forandre 

arbeidsmetode, organisasjon og arbeidssted, men trusselen om å bli rammet av de 

sanksjonsmulighetene som staten opererer med vil likevel være til stede. Dette vil kunne 

paralysere mange sivilsamfunnsaktivister, selv om de i utgangspunktet kanskje kunne funnet 

alternative måter å jobbe på. 

Videre kan en slik saksgang som den Golos måtte gjennom føre til at ikke-statlige 

organisasjoner må bruke tid på å kjempe mot å bli skrevet inn på listen over agenter. Dette 

gjør at man har mindre kapasitet til overs for å drive med saksarbeid innenfor sitt felt. Med 

andre ord kan man i mindre grad jobbe for å nå substansielle og transformative mål fordi man 

må kjempe for å nå interne mål.  
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En annen viktig ting er dog retorikken organisasjonene blir tvunget til å føre. I møte med det 

man oppfatter som et forsøk på å oppsøke og motarbeide «fremmedelementer» i samfunnet er 

det naturlig å samle seg. Et eksempel er et av de første utspillene fra sivilsamfunnet etter at 

loven om utenlandske agenter ble innført: I februar 2013 klaget 11 organisasjoner loven inn 

for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, med slagordet «Vi er ikke agenter! [My ne 

agenty]» (Memorial, 2013). En slik handling gir inntrykk av nettopp at man står samlet, men 

om samfunnet har en forhåndsoppfatning om at man faktisk er «agenter» vil det at man står 

samlet potensielt virke mot sitt formål. Hva har disse organisasjonene til felles? De mottar 

penger fra utlandet og er bekymret for at loven skal ramme dem. Hvis man mener loven 

adresserer et legitimt problem vil man kanskje oppfatte motreaksjonen som at man har klart å 

skremme «agentene» ut av skyggene. Det er et klassisk eksempel på det uoversettelige 

engelske uttrykket «damned if you do, damned if you don’t». 

6.3 Viktige forandringer i loven 

I april 2014 kunne Gazeta.ru melde at grunnlovsdomstolen i Russland hadde gjennomgått 

loven om utenlandske agenter, og at domstolen «kategorisk avviste teorien om at loven var 

ment å diskreditere rettighetsforkjempere [pravozasjtsjitniki]». Grunnlovsdomstolen fant kun 

én feil i loven. Den tillot ikke at man kunne gi bøter under det foreslåtte minimum. Dette førte 

til en endring som gjorde det mulig å gi bøter på under 100 000 til lederne av organisasjoner, 

og under 300 000 til organisasjonene selv (Gazeta.ru, 2014). 

I mai måned samme år ble en endring innført i loven som ga Justisdepartementet muligheten 

til å skrive NGO-er direkte inn i listen over utenlandske agenter etter inspeksjoner. I tillegg 

fikk de hjemmel til å gjennomføre inspeksjoner uanmeldt på bakgrunn av tips eller klager fra 

hvilket som helst myndighetsorgan eller enkeltborger. Tidligere var dette kun mulig på 

bakgrunn av henvendelser fra myndighetsorganer (BBC Russia, 2014). 

En beskrivelse av hvordan det var mulig å bli utskrevet av listen over utenlandske agenter ble 

skrevet inn i loven i februar 2015. Kravet er at man må gjennomgå en inspeksjon fra 

Justisdepartementet, hvor man må bevise at man ikke har mottatt noen utenlandsk 

finansiering det foregående året (Lenta.ru, 2015). I juni 2015 ble de to første organisasjonene 

utskrevet fra listen over utenlandske agenter (Gazeta.ru, 2015a). 
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På det årlige møtet i Presidentens menneskerettighetsråd i 2015 lovet Putin å nedsette en 

arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å gjøre videre forandringer i loven om 

utenlandske agenter. Departementets forsøk på å følge opp presidentens ordre tok form av et 

forslag for å klargjøre hva som menes med «politisk aktivitet» i loven. Forsøket førte ifølge 

representanter for menneskerettighetsrådet til en om mulig enda bredere mulighet for 

tolkning. Ifølge forslaget som kom tidlig i 2016 skulle nå «særlig valgobservasjon, 

organisering av offentlige debatter og foredrag, spredning av vurderinger av myndighetenes 

beslutninger og politikk», samt «gjennomføring og publisering av meningsmålinger eller 

andre sosiologiske studier» regnes som «politisk aktivitet» (BBC Russia, 2016b). Igor 

Kaljapin, medlem i presidentens menneskerettighetsråd og leder i «Komiteen mot tortur» sa 

følgende om endringen: «Hvis vi før sa at loven er som gummi, at man kan trekke og forme 

den til å passe ethvert tilfelle, så trenger man ikke lenger en gang å dra i den [for at den skal 

passe]». Kaljapins organisasjon ble i sin tid erklært som utenlandsk agent nettopp for sitt 

medlemskap i menneskerettighetsrådet (BBC Russia, 2016b).  

Flere sivilsamfunnsaktivister sluttet seg til kritikken, deriblant nestleder i Golos, Gregorij 

Melkonjants: «Justisdepartementet samlet all sin praktiske erfaring [praktika] og inkluderte 

den i denne definisjonen. Det er åpenbart at departementet ikke er klare for å gjøre reelle 

endringer i loven som kan være til nytte for NGO-ene. Når den er et så praktisk instrument for 

forfølgelse, hvorfor skulle man gå vekk i fra den?» (Vedomosti, 2016) Kaljapin stemte også i, 

og sa at president Putin flere ganger hadde sagt offentlig at man ikke måtte gjøre noen 

forandringer i loven. «Man har forsøkt å perfeksjonere denne loven i tre år, og for hver gang 

[man prøver] så blir den bare verre» (Vedomosti, 2016). 

Ifølge Askhat Kajumov, leder for miljøsenteret «Dront» faller miljøorganisasjoner inn under 

den oppdaterte definisjonen fra Justisdepartementet fordi ikke en eneste aktivitet som er 

positiv for miljøet er mulig uten interaksjon med maktorganer. «I stedet for vanlig interaksjon 

forsøker Justisdepartementet å anklage hele den ikke-kommersielle sektoren for å drive 

politisk aktivitet, og i stedet for å prøve å løse sosiale utfordringer [sotsialnikh zadatsj], så vil 

de spre de som jobber for dette for alle vinder [razognat’]» (Vedomosti, 2016). 

På møte i menneskerettighetsrådet i 2016 ga Putin så oppdraget med å se på mulige endringer 

i loven til den nyinnsatte nestlederen for presidentadministrasjonen, Sergej Kirijenko, 

tidligere leder for det statlige russiske atomenergibyrået «Rosatom». Arbeidet skulle 

ferdigstilles innen 30. mars i 2017 (Gazeta.ru, 2016c). I praksis falt dette initiativet i fisk. 
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Kirijenko ble sitert sent i mars på at «endring i loven er urealistisk i dag» (Kommersant, 

2017). 

Endringene som faktisk har blitt innført i loven om utenlandske agenter har hatt liten 

avdempende effekt på lovens konsekvenser for sivilsamfunnet. Lederen for Presidentens 

menneskerettighetsråd mener at den kun har blitt endret «formelt» og at «i praksis er 

problemet bare blitt verre» (Kommersant, 2017). 

6.4 Konsekvenser av loven om utenlandske agenter 

Det kan være nyttig å illustrere de direkte konsekvensene av loven om utenlandske agenter 

med et par eksempler. De indirekte effektene av loven vil jeg komme tilbake til når jeg skal ta 

for meg funnene fra dybdeintervjuene i analysen.  

Kort oppsummert ser det store bildet slik ut:  

Fram til slutten av april 2017 var 29 miljøorganisasjoner skrevet inn i listen over utenlandske 

agenter, nærmere 160 organisasjoner var skrevet inn på listen totalt. Av de 29 

miljøorganisasjonene har 4 gjennomgått en prosess for å bli utskrevet av listen, og fått 

gjennomslag. 13 av de totalt 28 organisasjonene har lagt ned virksomheten. 16 

miljøorganisasjoner er fremdeles aktive på tross av agentstatusen (Det russiske 

Justisdepartementet, 2017)4. 

6.4.1 Eksempler på miljøvernsorganisasjoner som er blitt erklært 

utenlandske agenter 

Ulike miljøorganisasjoner har blitt skrevet inn på listen over utenlandske agenter med ulik 

begrunnelse. La oss se på et par eksempler: 

EcoDefense, en av de første miljøvernsorganisasjonene som ble erklært som utenlandsk 

agent, ble erklært som agent med bakgrunn i deres kampanje mot byggingen av et 

atomkraftverk i Kaliningrad. På EcoDefense sin nettsider kan man finne en uttalelse fra 2014, 

hvor de selv kommenterer sin nyervervede status. «Akkurat dette, denne motstanden mot 

                                                
4 Denne informasjonen er det ikke mulig å oppdrive på enkelt vis på Justisdepartementet sine nettsider. Man må 

manuelt gå gjennom listen og telle for å få oversikt. Nettsiden oppdateres jevnlig, og organisasjoner som legger 

ned virksomheten eller blir utskrevet fra listen forsvinner fra listen hos Justisdepartementet. Man må altså ha 

fulgt med over tid for å vite hvem som har vært på listen tidligere. 
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byggingen av Baltiskaya Atomkraftverk, vakte en stor interesse hos statlige organer, og i 

sammenheng med denne aktiviteten prøver man altså å erklære EcoDefense for «utenlandske 

agenter» (EcoDefense, 2014). 

Videre skriver EcoDefense:  

Vi mener at å si sin mening om faren ved atomkraftverksprosjektet, som deles av mer 

en halvparten av innbyggerne i Kaliningradregionen, ikke kan kalles «politisk 

aktivitet», som man nå prøver å bruke for å skrive oss inn som en eller annen form for 

«agenter». Denne aktiviteten er ment utelukkende for å håndheve retten borgerne har 

til et sunt miljø, nedfelt i Den russiske føderasjonens konstitusjon (EcoDefense, 2014). 

Det er ikke bare EcoDefense som har blitt erklært utenlandske agenter med bakgrunn i 

motstand mot bruk av kjernekraft i Russland. I november 2015 ble Green World, en 

miljøorganisasjon basert i den lukkede atombyen Sosnovyj Bor, skrevet inn i listen hos 

Justisdepartementet i sammenheng med en pågående offentlig diskusjon om en 

miljøkonsekvensutredning som ifølge russisk lov må til for å kunne operere kjernekraftverk. 

Green World arbeidet for at en slik skulle bli utført på skikkelig vis for det påbegynte 

kjernekraftverket Leningrad-2, som bygges i den lukkede atombyen der Green World holder 

til (Coalition Clean Baltic, 2015). Green World skriver i en pressemelding at inspeksjonen 

som ledet til deres status som utenlandske agenter ble gjennomført på bakgrunn av tips fra en 

russisk borger:  

Bakgrunnen for denne inspeksjonen var en melding fra borgeren M.M Rumjantsev 

(borger av Ekateringburg i Uralregionen i Russland), som meldte at Green World 

jobber som utenlandsk agent, men ikke er registrert som sådan (Coalition Clean 

Baltic, 2015). 

Også Green World protesterte sterkt mot at de ble regnet som utenlandske agenter: 

Vi ønsker ikke å ta makten. Vi deltar ikke i valg for å få makt. Vi ønsker å forandre 

oppfatningen til politikere og businessfolk, slik at de ødelegger naturverdiene. Det er 

vår hovedstrategi. Slik har vi jobbet de siste 15 årene. Nå vil det bli vanskeligere å 

gjøre dette på grunn av agent-statusen, ettersom samfunnet, siden 30-tallet, har 

oppfattet ordet «agent» som et synonym til fiende. Vi fortsetter på vår vei. Vi er en del 

av planeten Jorden, og dens tilstand er avhengig av oss (Novaya Gazeta, 2016). 
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Green World lanserte også begrepet «naturens agenter [agenty prirody]», for å beskrive seg 

selv (Novaya Gazeta, 2016). Dette begrepet er betegnende for den konflikten man står i som 

sivilsamfunnsaktivist i Russland i dag. Retorikken rundt begrepet utenlandske agenter tilsier 

at man ikke kan jobbe med saker innad i Russland med utenlandsk finansiering uten å 

representere disse utenlandske interessene i arbeidet sitt. Levadasenterets tidligere nevnte 

undersøkelse viser at denne oppfatningen har spredt seg i befolkningen. Begrepet «naturens 

agenter» er i så måte et forsøk på å motsi nettopp denne retorikken. Green World prøver å 

fortelle at de ikke jobber med noen andre enn naturens interesser i førersetet.  

Både EcoDefense og Green World har blitt erklært som utenlandske agenter med bakgrunn i 

det man kan kalle politisk miljøvern, det vil si, kampanjearbeid rettet mot å påvirke en 

enkeltsak. Deres kampanjer har også begge rettet seg mot atomsektoren. Rosatom, det statlige 

atomenergibyrået i Russland, er en stor aktør. Ved å forsøke å påvirke Rosatom, har 

organisasjonene forsøkt å påvirke beslutninger i store økonomiske spørsmål, og også 

energisektoren, som er særlig viktig for Russland. Men, også de som driver med det som 

tradisjonelt er sett på som klassisk miljøvern har fått agentstatus. 

Miljøvernorganisasjonen Dront, basert i Nizhnij Novgorod, ble skrevet inn på listen over 

utenlandske agenter i 2015. Dront sin hovedaktivitet er rettet mot bevaring av naturmangfold. 

Inspeksjonen som førte til at de ble erklært som agenter ble gjennomført på bakgrunn av et 

brev fra Den Nasjonale Frigjøringsbevegelsen (Natsionalno-osvoboditelnoe Dvizhenie, 

NOD). NOD ble i sin tid skapt av et medlem i statsdumaen i Russland, Jevgenij Fedorov, med 

mål om å «gjenreise Russlands nasjonale suverenitet», og å støtte «den nasjonale lederen 

Putin» (Amnesty International, 2016). 

Ifølge Amnesty International har NOD stått for trakassering og angrep på flere NGO-ers 

kontorer og aktivister, som de omtaler som «den femte kolonne». En talsperson for NOD har 

uttalt at organisasjoner som Dront «kritiserer dagens lovgivning og kommer med forslag til 

endringer, de organiserer og deltar i offentlige massearrangementer. De prøver å påvirke 

statlige organer med mål om å forandre politikken ved hjelp av underskriftskampanjer, 

innsending av disse, ved å legge inn klager, og de mottar finansiell støtte fra utlandet» 

(Amnesty International, 2016). 



51 

 

Dront stiller seg forøvrig bak protestene som har kommet fra organisasjoner som Green 

World og EcoDefense, og regner seg ikke som utenlandske agenter. De mener de 

representerer naturens interesser: 

Mange offentlige tjenestemenn oppfatter ordene «du tar feil» som en personlig 

fornærmelse. Vi har hele grupper med tjenestemenn som tror at de ikke kan ta feil. Det 

er likegyldig hvem som sitter med makten, vi vil kritisere dem uansett, hvis miljøet står 

på spill. Vi er ikke i opposisjon til denne regjeringen – Vi redder verden (Amnesty 

International, 2016). 

6.4.2 To motstående oppfatninger 

Det er åpenbart at flere miljøorganisasjoner er uenige i definisjonene som benyttes i loven om 

utenlandske agenter. De har en annen oppfatning av hva deres aktivitet innebærer, og hvorfor 

de arbeider med de sakene de har valgt å arbeide med. 

Statens oppfatning står i kontrast til miljøvernernes. Ifølge statlige representanter kan man 

enkelt fortsette sin aktivitet med status som utenlandsk agent. En deputat fra LDPR-partiet i 

Russland, Jaroslav Nilov, som leder Dumakomiteen for offentlige organisasjoner, 

sammenlignet kravet om å merke alle publikasjoner med «utenlandsk agent» med kravene 

som eksisterer for matprodusenter. Ifølge Nilov må disse for eksempel merke sine varer om 

de inneholder palmeolje, men det kan gjøres «i liten skrift, rødt på rosa», for å gjøre det lite 

merkbart (BBC Russia, 2016b). Denne sammenligningen kan tyde på at Nilov mener det er 

rett og rimelig at man skal merke det man gir ut på en ærlig måte, og at det ikke nødvendigvis 

har noen direkte konsekvenser for arbeidet til NGO-er, slik det ikke nødvendigvis har noen 

direkte konsekvenser for matprodusenter. Loven om utenlandske agenter skaper på den måten 

transparens, ved at de som får penger fra utlandet for å drive politisk aktivitet faktisk må 

oppgi dette offentlig til enhver tid. 

Dette oppfatter NGO-ene annerledes. Lederen for Komiteen mot tortur, Igor Kaljapin, som 

sitter i Presidentens menneskerettighetsråd, fikk sin organisasjon erklært som utenlandsk 

agent nettopp med bakgrunn i Kaljapins verv i menneskerettighetsrådet. Han sa følgende i 

2016: 
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Mange av våre kollegaer har konkludert med at det ikke lenger lønner seg å fortsette å 

eksistere som NGO-er. Enkeltborgere har flere rettigheter hver for seg, enn når de 

samler seg i en ikke-statlig organisasjon. Skjønner dere hva som foregår? 

Sivilsamfunnsaktiviteten flytter seg over i skyggene. Loven, som skulle sørge for 

åpenhet, har følger som står i direkte motsetning til det som ble erklært som målet når 

den ble vedtatt (BBC Russia, 2016b). 

Loven kan med andre ord føre til transparens om NGO-ene godtar statusen som agenter, men 

om sivilsamfunnsaktivistene legger ned NGO-en som har fått agentstatus og forandrer på 

måten de organiserer arbeidet sitt kan det få motsatt effekt når alt kommer til alt. 

Sivilsamfunnet kan i større grad bli en undergrunnsbevegelse, skal man tro Kaljapin.  

Men staten står på sitt. Enkelte NGO-er oppfattes som et fremmedelement. Jaroslav Nilov i 

LDPR mener at enkelte NGO-er truer den nasjonale suvereniteten: 

Blant organisasjonene som får penger fra utlandet, så finnes det uten tvil noen som 

bedriver konstruktiv, nødvendig aktivitet som kreves [i samfunnet]. Men gitt 

betingelsene for den geopolitiske krigen, som har ført til en internasjonal 

informasjonskrig, så er NGO-er et målrettet instrument, og det finnes organisasjoner, 

som jobber innenfor dette systemet. (BBC Russia, 2016b). 

Det kan i utgangspunktet virke merkelig at miljøbevegelsen rammes såpass hardt av loven om 

utenlandske agenter. Man kan spørre seg om ikke miljøtiltak burde være i enhvers interesse. 

La oss se kort på et par mulige grunner til at miljøbevegelsen også rammes av loven: 

For det første kan man se for seg at det ligger et historisk sus over saken. Som tidligere vist 

var miljøbevegelsen katalysator for en større politisk bevegelse med helt andre mål mot 

slutten av Sovjetunionen. I tillegg går ofte miljøinteresser på akkord med økonomiske 

interesser. Det koster å ta hensyn til miljøet. Å forsøke å få til miljøtiltak kan virke 

forstyrrende for interessegrupper med store ressurser i det russiske samfunnet. I tillegg kan 

Miljøbevegelsen altså oppfattes som en potensiell flaggbærer for krefter man ser som mer 

truende enn miljørørsla selv. Jaroslav Nilov fra LDPR uttalte seg om dette så sent som i 2016: 

«Det er én sak, når miljøvernere [ekologi] beskytter fugler, en helt annen, når de også uttaler 

seg om tilslutningen [prisoedinienie] av Krimhalvøya» (Vedomosti, 2016). 
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Nilov uttalte dette i sammenheng med at Justisdepartementet offentliggjorde en omskriving 

av definisjonene for hva politisk aktivitet innebar i 2016. Han mente at den nye definisjonen 

kunne gjøre det enklere å vurdere organisasjoners aktivitet, hvordan de arbeidet og for hvem. 

Blant annet pekte han på det nevnte tilfellet hvor Komiteen mot tortur ble erklært utenlandsk 

agent fordi lederen satt i Presidentens menneskerettighetsråd, som et problematisk tilfelle 

(Vedomosti, 2016). I følge statsviter Aleksej Makarin er det vanskelig å se for seg at man 

kommer til å gjøre betydningsfulle endringer i loven om utenlandske agenter: 

Oppgaven har vært å gjøre endringer, men ikke å forandre meningen. Loven er ment 

som et forsvar, og det vil den forbli. NGO-er vil fortsatt oppfattes som en trussel. 

Derfor vil eksistensen til enhver NGO som mottar utenlandsk finansiering fortsette å 

være som å gå i et minefelt (Vedomosti, 2016). 

Motstanden mot utenlandsk innflytelse på indre anliggende i Russland er likevel ikke noe som 

oppsto med loven om utenlandske agenter. Det kom signaler om dette fra høyeste hold i 

Russland allerede i 2006. Da gikk Putin ut offentlig og fortalte at han var skeptisk til at 

organisasjoner i Russland mottok utenlandsk finansiering: 

Jeg vil alltid motsi og motarbeide at utenlandske myndigheter finansierer politisk 

aktivitet i vårt land, akkurat som at våre myndigheter ikke skal finansiere politisk 

aktivitet i andre land (Henry, 2010: 48). 

Putin adresserte agentloven på møte i presidentens menneskerettighetsråd den 8. desember 

2016:  

Midlene kommer gjennom ulike kanaler, for eksempel gjennom ikke-statlige 

organisasjoner… […] Vi kan ikke tillate dette hos oss i Russland, og vi skal aldri 

tillate det (TASS, 2016b). 

Utenlandsk påvirkning på NGO-ene sees tilsynelatende på som en del av et større bilde. Noe 

man må kjempe mot. Likevel gjør man forsøk på å si at man ser at loven er problematisk. I 

2014 sa Putin følgende:  

Jeg er like fullt enig, vi har flere ganger snakket sammen om dette, sågar her i denne 

salen, selvfølgelig trenger denne loven å perfeksjoneres. Den er ikke ideell, og 

antagelig så henger den ikke i alt sammen med dagens situasjon. Det er sikkert at vi 
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må rette på den, fordi enkelte ting står i motsetning til målsetningen vi hadde i 

utgangspunktet, for hva den skulle gjøre (Kremlin, 2014). 

I praksis har dog endringene, som tidligere vist, ført til ytterligere innstramminger. Dette kan 

tolkes som et tegn på at det er villet politikk, tross at retorikken enkelte ganger tilsier noe 

annet. 

6.5 Oppsummering 

Som nevnt, så finnes det tre typer NGO-er i Russland, profesjonelle organisasjoner, 

grasrotsorganisasjoner og statstilknyttede organisasjoner. Usacheva skriver i sitt arbeid fra 

2012 at det også før loven om utenlandske agenter var en økende tendens til at man fra statens 

side lagde «pseudo-nonprofit»-organisasjoner, som brukes til å diskreditere arbeidet som 

gjøres av ekte NGO-er. Organisasjonene som har statens støtte jobber med temaer som 

rasjonell bruk av ressurser, basert på en oppfatning om at staten har staket ut en balansert 

kurs, mellom miljøbeskyttelse og økonomisk vekst. Disse organisasjonene unnlater å søke 

utenlandsk støtte, da de mener at løsningen på Russlands problemer er en rent nasjonalt 

anliggende (Usacheva, 2012). 

Kaljapin, fra Presidentens menneskerettighetsråd, mener at det er åpenbart at statsstøttede 

organisasjoner er unntatt loven om utenlandske agenter:  

Definisjonen kan ikke gjelde organisasjoner som er grunnlagt med statlig deltakelse. 

En slik organisasjon kan gjøre alt, også motta utenlandsk finansiering og drive med 

politisk aktivitet (Vedomosti, 2016). 

Hvis dette stemmer, så er det riktig å anta at loven om utenlandske agenter er et styrt 

instrument, som brukes for å sette kjepper i hjulene for aktiviteten til uønskede elementer i 

samfunnet, og at den dermed indirekte gjør de ønskede elementenes posisjon sterkere. Loven 

kan, om statstilknyttede organisasjoner er unntatt, kun ramme profesjonelle organisasjoner, 

som per Henry (2010) sin definisjon er avhengige av støtte fra utlandet. 

Grasrotsorganisasjoner baserer seg på sin side på menneskelige ressurser i form av 

frivillighetsarbeid, og kan heller ikke i utgangspunktet rammes av loven om utenlandske 

agenter. 
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Henry har postulert at alle sivile organisasjoner har tre brede mål de ønsker å nå: 1: Å finne 

ressurser som gjør at organisasjonen kan overleve (interne mål), 2: Å effektuere bedre politikk 

på et gitt saksområde (substansielt mål), 3: Å skape en politisk og sosial arena som gjør det 

lettere å tilrettelegge for framtidig aktivisme (transformativt mål). Det interessante er 

dynamikken i mellom disse målene. Forsøk på å oppnå ett av dem kan ofte gå på bekostning 

av de andre (Henry, 2010: 7, 28, 29). Det er lett å se for seg at ett av disse målene er mer 

grunnleggende enn de andre for organisert aktivisme slik vi kjenner det i vesten. Det interne 

målet, mål nummer én, handler om overlevelse. Uten en organisasjon er det vanskelig å forta 

seg noe som bringer én nærmere substansielle og transformative mål man måtte ha.  

For én av organisasjonstypene Henry (2010) definerer er overlevelse avhengig av utenlandsk 

støtte; de såkalte profesjonelle organisasjonene. Argumentet den russiske statsmakten 

framsetter, tilsier at denne utenlandske støtten innebærer en slags forpliktelse til å gjøre som 

de utenlandske donorene mener man skal gjøre. Den russiske staten oppfatter utlandets, og 

kanskje særlig vestens, verdenssyn som diametralt annerledes enn sitt eget, og ønsker ikke 

utenlandsk innflytelse i russiske anliggender. I praksis stemmer kanskje dette mer enn man i 

utgangspunktet tenker at det gjør. De aller fleste støttegivere har retningslinjer for hvordan, og 

til hva, midlene de tilbyr kan brukes. På den måten styrer retningslinjene hos utenlandske 

støttegivere det praktiske mulighetsrommet profesjonelle organisasjoner har i utviklingen av 

sin aktivitet. For å si det enkelt: Hvis det kun finnes penger til å jobbe med 

atomkraftspørsmål, og man i utgangspunktet er interessert i temaet, men også i andre ting, så 

må man som miljøorganisasjon, om ikke helt velge bort alt annet, jobbe mer med 

atomkraftspørsmål enn andre saker. Dette støtter i bunn og grunn opp om resonnementet i 

agentloven. 

Likevel, dette er ikke unikt for Russland. Det er ikke til å komme bort ifra at enhver donor 

som gir penger til NGO-ers arbeid har en agenda. Dette gjelder også for organisasjoner i 

vesten. Argumentet den russiske staten framsetter tilsier at NGO-er i Russland bør drives med 

russisk pengestøtte. Som vi skal se i analysen av intervjuene, så er dette svært vanskelig i 

praksis, og den interne støtten legger også sterke føringer på mulighetsrommet NGO-ene kan 

jobbe i, om man skal tro miljøvernerne jeg har intervjuet.  

Gitt det overnevnte, er det fristende å se til Igor Kaljapin, fra Komiteen mot tortur, som i 2016 

sa at man kunne gjøre definisjonen av politisk aktivitet under loven om utenlandske agenter 
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svært enkel: «[…] politisk aktivitet, det er alt som de statlige organene ikke er enige i» 

(Vedomosti, 2016). 

I utgangspunktet er det tilsynelatende ikke den utenlandske støtten som er hovedproblemet for 

russiske myndigheter, men den uønskede politiske aktiviteten og påvirkningen dette 

innebærer. Den utenlandske støtten utgjør en kilde til finansiering som muliggjør aktivitet 

som russiske myndigheter ikke har kontroll over. 
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7 Analyse av funn fra intervjuer: 

Denne oppgaven søker å svare på en rekke forskningsspørsmål. I denne delen av oppgaven 

skal jeg drøfte disse spørsmålene ved hjelp av empiri som er redegjort for tidligere i 

oppgaven, samt funn fra intervjuene jeg har holdt med miljøvernere i Nord-Vest-Russland.  

1.1 Hva er hovedutfordringene for miljøvernorganisasjoner i Nordvest-Russland?  

1.2 Har utfordringene de møter forandret seg over tid? 

1.3 Er det mulig å finne en fellesnevner for disse problemene? 

1.4 Har loven om utenlandske agenter fra 2012 en faktisk påvirkning på 

miljøorganisasjoner i Nordvest-Russlands aktivitet? 

1.5 Kan loven om utenlandske agenter sies å være et veiskille i utviklingen for det 

russiske sivilsamfunnet? 

1.6 Hva mener miljøvernere i Nordvest-Russland de kan gjøre for å møte utfordringene de 

har? 

Jeg ønsker å begynne i med å se på respondentenes oppfatning av loven om utenlandske 

agenter, hvorvidt den har en påvirkning på deres arbeid, og om innføringen av loven virkelig 

har utgjort et veiskille for dem. Bakgrunnen for at jeg ønsker å begynne med loven er at 

respondentene mine tilsynelatende ser loven som et uttrykk for en større trend. De maler et 

bredt bilde som viser hvordan loven passer inn i et større system. Dette leder videre til en 

diskusjon om hva som er hovedutfordringene for miljøvernorganisasjoner i Russland og kan 

gi informasjon om hvorvidt utfordringene har endret seg over tid. Her vil jeg lene meg på 

redegjørelsen om den russiske miljøbevegelsens historie, samt respondentenes forsøk på å 

sammenligne dagens situasjon med tidligere forhold. Det faktum at respondentene mine ser et 

større bilde, kan gi pekepinner på en potensiell fellesnevner for problemene de møter. Til sist 

vil jeg se på hvilke tanker de gjør seg om mulige løsninger på problemene de ser. 

7.1 Effekten av loven om utenlandske agenter på 

miljøvernsorganisasjoner 

I teorikapittelet om Lovendringer og deres konsekvenser viste jeg til en tilsynelatende 

dissonans i Crotty et al. (2014) og Henry (2010) vurdering av effekten av endringene i NGO-

loven av 2006, der Crotty et al. har skrevet om stor effekt av endringene, mens Laura Henry 
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har lagt svært lite vekt på disse. Jeg postulerte at loven om utenlandske agenter av 2012 også 

kan ha ført til endringer, og satte meg mål om å finne ut om dette stemte ved å inkludere det 

blant forskningsspørsmålene mine. 

Respondentene mine er jevnt over ganske klare når det gjelder loven om utenlandske agenter 

og håndhevelsen av denne.  

En av respondentene forteller om sine egne erfaringer med loven:  

Dette forandret radikalt klimaet, det offentlige … Det sosiale klimaet i samfunnet. 

Fordi denne loven ikke bare satte i gang et press på organisasjoner som fikk støtte til 

felles prosjekter slik som vår organisasjon, men den skapte også muligheter for 

businessaktører, og businessaktører har to ganger henvendt seg til det statlige 

aktoratet [prokoratura] med krav om å gjennomføre sjekker av vår organisasjon, [på 

bakgrunn av at] vi er utenlandske agenter, men at vi ikke har registrert oss [som det]. 

Det har altså blitt et undertrykkelsesinstrument, ikke bare for statlige byråkrater og 

staten, men også for businessaktører. Derfor er vår situasjon i dag svært vanskelig. 

For en og en halv måned siden […] tok vi en avgjørelse om å stenge denne 

organisasjonen, da vi i løpet av ett år har fått bøter på 400 000 rubler, vi har vært 

nødt til å bruke store summer på advokat og forsvarere i retten … Faktisk, så er vi i 

retten hver måned for å forsvare muligheten til å arbeide. (Intervju A)  

Respondenten viser her til at loven blir brukt som et instrument for å undertrykke. 

Instrumentet brukes målrettet, og kan til og med brukes av ikke-statlige aktører slik som 

businesser. Vedkommende legger også vekt på måten instrumentet virker på. Organisasjonene 

bruker mye penger og ressurser på å prøve å motbevise det faktum at de er utenlandske 

agenter. Staten har på denne måten skapt en situasjon der organisasjonene må bruke 

ressursene sine på andre ting enn det de helst skulle ønske. I siste instans truer loven 

«muligheten til å arbeide». 

En annen av respondentene kommenterer hvordan loven påvirker NGO-er mer generelt: 

For enhver organisasjon er det ubehagelig når man i praksis blir utpekt som fiende. 

Når hva som helst du driver med kan være «politisk aktivitet», som man ikke skal drive 

med. For meg, så er NGO-enes oppgave å foreslå løsninger på problemer, og 

interagere med de som foretar beslutningene. Dette er den reneste formen for politisk 
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aktivitet. Så, i denne situasjonen mister NGO-ene sin hovedfunksjon. Hvis de ikke kan 

utføre sin hovedfunksjon, hva slags NGO-er er de da? Hvis de oppfyller sin 

hovedfunksjon, så blir de utenlandske agenter. De fører ikke bare til at de får navnet 

på organisasjonen i listen hos Justisdepartementet, men det følger en hel rekke 

negative konsekvenser, for eksempel at man må presentere seg som, spion, som 

utenlandsk agent. Du må markere alle produkter du gir ut med dette stempelet, og i 

tillegg er det mange statlige og ikke-statlige organer som nekter å jobbe med deg 

fordi, du er utenlandsk agent. Dette har skjedd i mange regioner. Organisasjonens 

arbeid paralyseres, rett og slett. (Intervju C) 

En respondent forteller at de som jobber i organisasjoner som ikke er skrevet inn på listen 

over utenlandske agenter kjenner på at feilmarginene er små:  

Man må, i rapporteringen, i større grad enn før, og kanskje er det bra, man må i 

større grad forklare. Før så publiserte vi organisasjonsrapporten [sjtsjet 

organizatsij], og lagde bare et diagram over våre donorer. Det var nok å bare 

publisere sifre, vise hvor mye hver enkelt ga oss. Nå skriver vi om hvert eneste 

prosjekt, for unngå at, gud forby, at man skal tro at vi driver med ødeleggende 

virksomhet. (Intervju B) 

En annen respondent forteller at det tidligere var usikkert hvorvidt agentloven ville ramme 

akkurat vedkommende sin organisasjon – nå er det ikke lenger tvil: 

Vi hadde en inspeksjon fra Justisdepartementet i 2014 som ikke fant noen kjennetegn 

på aktiviteten til utenlandsk agent hos oss. […] Men nå er det allerede åpenbart at vår 

organisasjon blir erklært utenlandsk agent når det er vår tur. Slik var det med [en 

samarbeidende organisasjon]. De ble erklært utenlandsk agent etter visse kriterier. 

Man kan erklære oss utenlandske agenter etter akkurat de samme kriteriene. Politisk, 

så har situasjonen endret seg på den måten. Før var det ikke klart om vi blir erklært 

agenter eller ikke. Nå er det åpenbart at vi blir agenter, men når, det er spørsmålet. 

(Intervju E) 

Samme respondent er helt klar når det kommer til effekten av loven. Skal man tro 

vedkommende har loven radikalt forandret situasjonen NGO-ene må forholde seg til: 
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Jeg mener at det i praksis har gjort NGO-ene rettighetsløse, forsvarsløse. […] Enhver 

organisasjon, som får penger [fra utlandet], ja, til og med de som ikke får penger [kan 

bli erklært utenlandsk agent]. Det har vært tilfeller der organisasjoner som det siste 

året ikke har fått noen finansiell støtte [fra utlandet] likevel blir erklært utenlandske 

agenter.  (Intervju E) 

Likevel er det interessante nyanser som kommer fram når respondentene blir spurt om loven 

har forandret situasjonen helt: 

At den har forandret det helt vil jeg ikke si, for det finnes organisasjoner som fortsetter 

aktiviteten sin. Jeg ville sagt at det har gjort det veldig mye vanskeligere, og at det 

også har forandret mye, med tanke på selvsensur. Men, altså, det finnes eksempler på 

organisasjoner som fortsetter å gjøre det de har pleid å gjøre, Golos, Komiteen mot 

tortur, og et par andre organisasjoner, de gjør det de pleide å gjøre, men så klart, på 

andre måter. De registrerer nye NGO-er, unnlater å registrere en NGO i det hele tatt, 

registrerer seg som medier, utgir seg for journalister, som Golos for eksempel, i 

sammenheng med valget. I tillegg til loven om utenlandske agenter har det blitt gjort 

flere andre endringer som har gjort valgobservasjon vanskeligere, lovendringer som 

er rettet mot én enkel NGO, en konkret bevegelse som jobber med valg. Så på den 

måten finnes det organisasjoner som har det verre enn miljøorganisasjoner, for 

eksempel, har det. (Intervju D) 

Respondenten sammenligner miljøorganisasjonene med andre interessegrupper i samfunnet, 

her; rettighetsorganisasjoner. Disse har ifølge respondenten forsøkt å finne andre måter å 

organisere seg på, for å prøve å fortsette arbeidet sitt selv etter å ha blitt erklært utenlandske 

agenter. Gitt at de ikke baserer seg på pengeressurser fra hverken staten eller utenlandske 

donorer, så kan de kun regnes som grasrotsorganisasjoner hvis vi skal bruke Henrys 

definisjon. 

Respondenten nevner et annet sted i intervjuet at Golos, som da altså driver med 

valgobservasjon, var en av de faktorene som førte til at loven ble innført i utgangspunktet. 

Bakgrunnen for dette skal ifølge respondenten være at;  
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Golos sin observasjon [under valgene i 2012 og 2013] var en vesentlig viktigere 

faktor enn ethvert politisk parti som deltok i valgene og konkurrerte mot [maktpartiet] 

… Ja, altså de partiene som var tillatt å delta å valget. (Intervju D) 

Likevel mener respondenten at loven om utenlandske agenter har forandret situasjonen, om 

enn ikke totalt: 

Det har uten tvil gjort det veldig mye vanskeligere. Det går mye ressurser til 

tilpasning. Men noen miljøorganisasjoner har ikke forandret det de gjør. […] De har 

forandret formatet. (Intervju D) 

Dette er et veldig interessant utsagn, som peker på et fenomen som kan forandre måten man 

må analysere det russiske sivilsamfunnet på i framtiden. Gitt at noen NGO-er som blir erklært 

utenlandske agenter forandrer formatet de jobber i, så kan dette føre til at Henry (2010) skille 

mellom tre typer organisasjoner, profesjonelle, grasrot- og statstilknyttede organisasjoner, 

ikke lenger er dekkende for sivilsamfunnsfaunaen i Russland. Det kan lede til en situasjon 

hvor det er vanskelig å holde oversikt over organisasjoner og grupperinger, og føre til at man 

må komme opp med nye definisjoner for å ha et teoretisk rammeverk som passer til 

virkeligheten i Russland. 

I teorikapittelet nevnte jeg Crotty et al. (2014) sin konklusjon om at loven fra 2006 la til rette 

for et system der kun organisasjoner med nære bånd til staten kunne overleve på sikt i det 

russiske systemet. Det er åpenbart at uavhengige organisasjoner fremdeles eksisterer i 

Russland, men disse er per dags dato under sterkt press, blant annet fra statlig tilknyttede 

organisasjoner slik Crotty et. al også viser. Flere av respondentene i min undersøkelse tar opp 

nettopp dette aspektet med loven om utenlandske agenter, og snakker om det de kaller 

GONGOer, og som i Henrys definisjon defineres som statstilknyttede organisasjoner. Én av 

respondentene viser til et eksempel på hvordan staten, gjennom blant annet det statlige 

atomenergibyrået Rosatom, prøver å erstatte uavhengige NGO-er: 

De har begynt å registrere sine egne organisasjoner, vi kaller dem statlige ikke-

statlige organisasjoner.  For eksempel Rosatom har registrert en sivil organisasjon 

«Allrussisk bevegelse for konkrete saker». Representanter for atomsektoren 

registrerer en sivil organisasjon hos Justisdepartementet, en organisasjon med bare 

atomindustrifolk. De evaluerer prosjekter i sivilsamfunnets navn, når det faktisk er en 
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simulering av en sivil bevegelse [obsjtsjestvennoye dvizhenie]. Dette er en GONGO 

[gosudarstvennaja negouodarstvennaja organizatsija]. Det finnes BINGO-

organisasjoner, altså Business-NGO-er, som kommer til Rosatom og foreslår at de 

skal støtte Rosatom. Men, Rosatom må betale dem ved å støtte enkelte prosjekter. Slike 

organisasjoner har også oppstått [i kjølvannet av loven om utenlandske agenter]. 

Resultatet er at det i Russland har kommet til organisasjoner som simulerer 

sivilsamfunnets deltagelse, samtidig som deres formål er å støtte statens byråkrater 

[tsjinovniki] eller skitten [grjaznyj] business. På en annen side, så legges 

organisasjoner som har en uavhengig stemme og muligheten til å gjøre 

ekspertevalueringer om [miljø]sikkerheten til ulike prosjekter under press. […] 

Prosessen reguleres ikke etter de faktiske behovene i samfunnet, som kan evaluere og 

påvirke beslutningene. Det har ført til at kun de organisasjonene som uttalt støtter 

statsmakten eller businessinteresser får støtte [fra staten]. (Intervju A) 

Ekspertevalueringer av denne typen blir også kommentert av en annen respondent: 

[…] det å tilby offentlig miljøekspertise [til statlige organer], det er nå noe bare 

registrerte, kommersielle selskaper kan gjøre. En uregistrert organisasjon kan ikke 

tilby dette. På den måten erstattes du på denne arenaen. I tillegg oppstår det 

organisasjoner som er pro-statlige, uregistrerte, som aldri kan bli utenlandske 

agenter, som gjennomfører ekspertanalyser, falske sådanne, og godkjenner prosjekter 

som staten trenger. Så noen ting er det blitt veldig mye vanskeligere eller umulig å 

arbeide med. (Intervju D) 

Respondentene mener tilsynelatende at loven om utenlandske agenter legger et press på det de 

kaller «uavhengige stemmer», parallelt med et forsøk på å skape et sivilsamfunn bestående av 

organisasjoner som støtter staten, og som kan fungere som en stedfortreder for et uavhengig 

sivilsamfunn ved å oppfylle de samme funksjonene.  

Når jeg skulle utarbeide en spørsmålsmatrise for intervjuene ønsket jeg å ha med et spørsmål 

som kunne gi informasjon om hvorvidt en organisasjon var nettopp uavhengig eller statlig 

tilknyttet. Som en markør valgte jeg å legge til et spørsmål om hvorvidt respondentenes 

organisasjon har mottatt støtte fra et statlig organ som jeg har skjønt at i hovedsak støtter 

statlig tilknyttede organisasjoner; Obsjtsjestvennaja palata. Det viste seg i løpet av 

intervjuene at en slik støtte antagelig gjør seg dårligere som markør for hvorvidt en 
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organisasjon er statlig tilknyttet enn jeg så for meg. Jeg diskuterte nettopp dette med en av 

respondentene mine under intervjuet: 

Jeg ville ikke sagt at det [å få statlig pengestøtte] er et tegn på at man er en GONGO, 

vel, det er kanskje ett slikt tegn. Men, for at dette [finansieringen] ikke skal oppfattes 

som falskt, så er det uten tvil nødvendig å gi penger til ekte organisasjoner, altså 

organisasjoner som er en del av miljøbevegelsen [ekologitsjeskoe soobsjtsjestvo]. For 

at samfunnet skal kunne si: «Vel, der ser du, man kan få noe derifra». Det legitimerer 

det på et vis, dette systemet. De [staten] kan si at «Se, vi har gitt penger til disse 

organisasjonene som kritiserer oss, eller som er en del av bevegelsen. Vi motsetter oss 

utenlandsk finansiering, men se, noen har altså fått penger fra oss». (Intervju D) 

Hvis dette stemmer gjør statlig pengestøtte seg dårlig som en markør for hvorvidt en 

organisasjon kan regnes som en GONGO eller statstilknyttet organisasjon. Som respondenten 

påpeker: «… det er kanskje ett slikt tegn». Det må i så fall antagelig stå som en av flere 

markører som sammen danner et mer sammensatt bilde av en organisasjons aktivitet. Det 

virker likevel som det er på det rene at det kan være vanskelig å skille statstilknyttede 

organisasjoner fra uavhengige. Gitt avhengigheten av utenlandsk pengestøtte for å kunne 

drive en profesjonell organisasjon etter Henry (2010) sin definisjon, vil problemet oppstå når 

man skal undersøke om en organisasjon er nettopp profesjonell, eller statstilknyttet. Ifølge 

Henrys definisjon er det blant annet fra hvor man får ressursene som muliggjør 

organisasjonens arbeid, som skiller profesjonelle og statstilknyttede organisasjoner. Når det 

viser seg at det kan være problematisk å bruke denne markøren, så krever det en utvidet 

definisjon for å kunne identifisere hva slags organisasjon man har med å gjøre. Likevel er det 

noen organisasjoner som mer åpenbart enn andre er statstilknyttede, skal man tro en av 

respondentene: 

Det finnes ungdomsforeninger for Forente Russland, bevegelsen Nasji, Den offentlige 

samfunnsfronten [obsjtsjestvennyj narodnyj front]. Organisasjoner hvis ideer, slagord 

og mål direkte sammenfaller med statens linje ett hundre prosent. I tillegg er det 

organisasjoner som åpenbart gjør, vel, hvis det ikke er på bestilling, så er det akkurat 

det staten trenger. Det er moderne å snakke om det å utvikle patriotisme, og hvis man 

følger den linjen kan man skrive hva som helst så lenge man kaller det 

patriotismeutvikling. På bakgrunn av dette dukker det opp penger. Det kan hende jeg 

overdriver, men stort sett er det slik. […] Jeg følger ikke slike organisasjoner, men det 
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kan være interessant å se på listen over de som mottok penger fra presidentens fond i 

2016. I hovedsak er det patriotisme ditt, patriot datt. Det kan hende de bruker 

«patriotisme» for å skjule noen spennende og bra prosjekter, men skriver det slik for å 

få penger. Men …  (Intervju D) 

«Patrioter» og «patriotisme» vil i den rådende diskursen i Russland være den rake 

motsetningen til begreper som «utenlandsk agent». Det kan virke som om respondenten tviler 

på at de som bruker «patriotisme» som begrep for å beskrive og rettferdiggjøre sin aktivitet 

bruker dette som skalkeskjul for «spennende og bra prosjekter». De som bruker dette begrepet 

støtter staten, og har statens finansielle mekanismer som sin viktigste ressurs for arbeidet de 

gjør. Dette arbeidet har mål som «direkte sammenfallet med statens linje». Respondenten ser 

ut til å mene at man kan be om penger til «hva som helst» så lenge man bruker begrepet 

patriotisme, men det virker ikke som dette inkluderer det vedkommende selv ville oppfattet 

som gode prosjekter. Dette kan tyde på at andre markører enn pengestøtte fra staten bør 

brukes for å identifisere hvorvidt en organisasjon kan regnes som statstilknyttet. Jeg tolker av 

respondenten at «patriotisme» kan være en slik.  

Det virker på respondentene som at de statstilknyttede organisasjonene i stor grad er ment å 

skulle erstatte uavhengige organisasjoners rolle som sentre for ekspertevaluering. 

Ekspertevaluering, igjen etter Henry (2010) sin definisjon, er kompetanseområdet til 

profesjonelle organisasjoner, som er avhengige av utenlandske midler, blant annet for å kunne 

betale eksperter som er ansatte i organisasjonen. Penger til å lønne slike eksperter jevnt kan 

være vanskelig å finne i Russland. En respondent sier:  

Saken er den, at man i Russland per i dag ikke har noe system for å finansiere de faste 

utgiftene NGO-er har, man gir penger til prosjekter. Ett prosjekt, arrangering av et 

seminar, konferanse eller en aksjon, noe sånt noe. Muligheten til å få penger som 

organisasjon, for eksempel over et år, og holde på med litt forskjellige ting, den finnes 

ikke. Så, på den måten det er vanskelig. (Intervju C) 

Respondenten bekrefter med dette Crotty et al. (2014) sitt poeng fra teorikapittelet i denne 

oppgaven, nemlig at den finansieringen som er mulig å få innenlands i Russland i liten grad er 

egnet til å finansiere en organisasjons eksistens over tid. 
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En annen av respondentene understreker at støtten man får fra staten ikke er stor nok, og at 

mesteparten av pengene uansett går til statstilknyttede organisasjoner. De uavhengige 

organisasjonene som forsøker å søke kan få problemer, og andre kilder til finansiering enn de 

statlige støtteordningene er det få av internt i Russland: 

[…] det er åpenbart ikke tilstrekkelig. Ekte organisasjoner får, vel, jeg vet ikke hvilken 

prosentandel [av pengene fra statlige støtteordninger], men det er lite, og mesteparten 

går til GONGOer. Enkelte organisasjoner vil ikke engang prøve å søke, for det har 

vært eksempler på at rettighetsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner, som fikk 

støtte fra staten, har hatt store problemer med rapporteringen. Altså, den er i 

utgangspunktet komplisert, i større grad enn for en del andre kommersielle eller 

offentlige fond. Men det er særs mange muligheter for staten til å hekte seg 

[pritsepit’sja] på rapporteringen og skape problemer for en organisasjon. Derfor er 

det organisasjoner som sier at de ikke ønsker noen bånd til staten fordi det kan komme 

store problemer av dette. Ideelt kunne man basert seg på lokal business eller støtte fra 

folk flest, men for det første så eksisterer ikke en sånn kultur, for det andre så donerer 

folk penger til syke barn og hunder, som er veldig mye enklere enn å gi til arbeid med 

systemet og representasjon av interesser. (Intervju D) 

Flere av respondentene kommenterer at situasjonen hvor statlig velvilje eller motvilje 

påvirker mulighetsrommet fører til at organisasjoner som tidligere stilte seg kritiske til staten 

og businessaktører nå snakker annerledes, og tenker seg godt om før de snakker offentlig. 

Enkelte prøver å velge minste motstands vei: 

I dagens virkelighet er det av og til lettere for en organisasjon å stille seg bak noen av 

de mindre gode beslutningene som foreslås, enn å være i opposisjon til disse 

forslagene, for eksempel når det kommer til miljøspørsmål, slik at man ikke etterpå 

ender opp med å bli stigmatisert som utenlandsk agent. Alt dette er til skade for 

miljøsikkerheten. (Intervju C) 

Jeg forstår dette utsagnet som at bekymringen for å bli stemplet som utenlandsk agent gjør at 

man får færre som ønsker å protestere mot det de oppfatter som dårlige beslutninger fra 

statens side. Når respondenten sier at dette er til skade for miljøsikkerheten, så mener 

vedkommende at manglende uavhengige stemmer som kan protestere fører til at de store 

aktørene får viljen sin, noe som kan gå på bekostning av miljøet. Som tidligere nevnt, så står 
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miljøspørsmål ofte tilsynelatende i kontrast til blant annet økonomiske interesser. Denne 

selvsensuren er ifølge respondenten en direkte effekt av loven om utenlandske agenter. Senere 

skal vi se at også andre faktorer bidrar til dette problemet, og at respondentene mine legger 

like stor vekt på disse som på loven som sådan. 

Det er åpenbart et press på sivilsamfunnet utenfra. Respondentene mine forteller at en presset 

situasjon forsterkes av en mistillit mellom organisasjonene selv: 

 […] før, så var det slik at NGO-er som jobbet i én og samme sfære, de konkurrerte 

seg imellom om finansiering. Nå er det blitt skapt en situasjon hvor det er kunstig 

framstilt konkurranse om å være agenter eller ikke agenter. Hvem man kan jobbe med 

og hvem man ikke kan jobbe med. (Intervju C) 

Hvis enkelte organisasjoner forandrer måten de snakker på for å gjøre seg selv mer 

tilforlatelige, og dermed unngå uønsket negativ oppmerksomhet, så gjør det det enda 

vanskeligere å skille mellom uavhengige organisasjoner og organisasjoner som er skapt av 

staten, for på den måten å erstatte et uavhengig sivilsamfunn, slik respondentene beskriver 

det. Trusselen om å bli utenlandsk agent har med andre ord en effekt også på de som ikke er 

enda ikke er rammet av den. Nettopp «enda» er nok nøkkelordet, da man kan forestille seg 

hvordan det er å ikke vite hvorvidt organisasjonen man jobber i blir agenter etter neste 

inspeksjon. Hvis det er en følelse av at det er et spørsmål om tid, så skaper det naturligvis en 

usikkerhet blant de som er aktive i organisasjoner. 

En av de jeg har intervjuet mener denne prosessen antagelig er villet politikk, men 

problematiserer resultatet. Vedkommende mener at loven om utenlandske agenter påvirker 

evnen sivilsamfunnet har til å oppnå det som Henry (2010) definerer som substansielle mål: 

Det er antagelig et eller annet forsøk på kontrollere også denne sfæren. Nå, i januar 

2016, så etablerte man noen normer, altså, vi har allerede en liste over utenlandske 

agenter, og nå har det også kommet en liste over «bra» organisasjoner, som utfører 

sosialt viktige tjenester. Så, på et vis så forgår det en form for utvelgelse. […] De som 

ender opp på denne listen er bra organisasjoner, de får fordeler og en eller annen 

form for finansiering, Spørsmålet er om det lønner seg å prøve å komme på denne 

listen, da man bare kan holde på med ting som … ikke løser noen som helst problemer. 

(Intervju B) 
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Organisasjonene blir, slik jeg forstår respondenten, tvunget til å velge om de vil arbeide med 

det som av staten oppfattes som de riktige målene og metodene, eller om de skal la være, og 

risikere konsekvensene av å ikke være en del av klubben av «bra» organisasjoner. Staten 

driver med «utvelgelse» som respondenten sier, men hun impliserer også at organisasjonene 

selv har et valg. De kan «prøve å komme på denne listen [over «bra» organisasjoner»]. 

En respondent nevnte, som vist tidligere i dette kapittelet, at også businessaktører prøver å få 

plagsomme NGO-er stemplet som utenlandske agenter. Det viser seg at slike aktører ikke er 

de eneste: 

[Det finnes] de som vil bruke slike situasjoner til å bygge seg et navn eller skaffe seg 

PR. Det har kommet til en hel del som ønsker å forfølge miljøvernere, fordi, for 

eksempel, at de er utenlandske agenter. De tjener selv på dette, skaffer seg et navn og 

penger. Det er enda et aspekt ved dette. (Intervju C) 

På spørsmål om hvem «de» er, svarer respondenten at det eksempelvis kan være journalister 

som «driver med provokasjon på miljøvernskonferanser, og så skriver angivelser [donosy], 

hvorpå man skrives inn i listen over utenlandske agenter» (Intervju C). 

Det er med andre ord flere aktører som kan sørge for at ikke-statlige organisasjoner havner på 

listen over utenlandske agenter. Én av respondentene mine eksemplifiserte hvor 

mangefasettert trusselbildet kan være for noen som er aktive i organisasjoner, og at den bidrar 

til å underbygge skillet mellom den delen av sivilsamfunnet som er «inne» med staten, og de 

som ikke er det:  

«Jeg ser at denne politikken fører til en splittelse av den sivile bevegelsen 

[obsjtsjestvennoe dvizhenie]. Det vil si, det fører til at man får organisasjoner som, 

ifølge byråkratene, oppfyller en eller annen sosial funksjon som er i samfunnets 

interesse, og disse organisasjonene får støtte [fra dem]. Man får organisasjoner som 

oppfører seg uavhengige og kritiserer statsmakten [vlast’], og disse oppfattes som 

motstandere. Man har allerede sett tilfeller der disse [uavhengige] organisasjonene 

utsettes for, ikke bare bøter, men også … Min kollega fra Krasnojarsk, Zheleznogorsk, 

det en stengt atomby. FSB kom og tok datamaskinen hans. Nadezhda Kutepova fra 

Ozersk, en stengt by rett ved Tsjelabinsk, … der man lager plutonium for atomvåpen, 

hun var nødt til å emigrere med sine 3 barn til Frankrike. Andre organisasjoner har 
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man ført rettsaker mot, andre har sittet i fengsel [kollonyij]. Denne prosessen er ikke 

myk lenger, men har tatt en hardere form. Det er en fare for fysisk frihet, og ikke bare 

for frihet, men også fysisk helse. Det har vært fysiske angrep, også på meg […]  

Motivasjonen for angriperne var å skremme … [...] Det har blitt farlig, i fysisk 

forstand.» (Intervju A) 

Dette sitatet illustrerer godt at respondenten oppfatter at det foregår en aktiv forfølgelse av 

uønskede elementer i samfunnet. Det går ikke bare ut over organisasjoner, men også 

enkeltaktivister. Respondentene mine forteller at organisasjoner legger ned som et resultat av 

at de er blitt registrerte som utenlandske agenter, og én av dem har sågar vært en del av en slik 

prosess. Lovens direkte konsekvens har på denne måten en effekt på enkeltorganisasjoners 

muligheter til å oppfylle det Henry definerer som interne mål, målet om å overleve som 

organisasjon. I tillegg vanskeliggjør den mulighetene for å finne finansiering i utlandet, 

ettersom den skaper en situasjon der man ikke kan være sikker på om man blir utenlandsk 

agent eller ikke. Dette påvirker også muligheten for å oppnå de interne målene én 

organisasjon har. 

Respondenten virker også til å være av den oppfatning at politikken som føres ovenfor 

sivilsamfunnet inkluderer en slags legitimering av fysisk vold og trusler mot enkeltaktivister. 

Det har vært flere saker der miljøaktivister har blitt utsatt for fysisk vold i Russland. En av de 

nylige og mer kjente tilfellene fant sted mot en gruppe aktivister fra russisk Greenpeace i 

September 2016, i sammenheng med at gruppen deltok i arbeidet med å slukke skogbranner i 

nærheten av Krasnodar. Angivelig kom åtte bevæpnede, maskerte menn til leiren deres om 

natten og banket opp flere av aktivistene, truet dem med våpen, stakk hull på hjulene på 

bilene i leiren og ødela telt. De maskerte mennene forlot så stedet etter å ha bedt Greenpeace-

aktivistene «dra hjem til deres Amerika». Angripernes identitet er enda ikke kjent 

(Greenpeace Russia, 2016). 

Oppsummert så viser det seg at det er mulig for organisasjonene å sørge for at risikoen for at 

de interne målene er truet blir mindre, ved å neglisjere og til og med gå på akkord med de 

substansielle og transformative målene en organisasjon måtte ha. Man kan forandre på 

målene, eller unnlate å søke å oppnå de med enkelte metoder, og dermed gjøre det enklere å 

motta penger via for eksempel statlige støttemekanismer. Likevel påstår respondentene at den 

finansieringen som finnes ikke er tilstrekkelig stor. Finansieringen er også prosjektbasert og 



69 

 

derfor ikke er egnet til å drive særlig en profesjonell organisasjon etter Henry (2010) sin 

definisjon, noe som bekrefter Crotty et al. (2014) sin påstand om det samme.  

Miljøvernerne ser dette systemet som en form for «utvelgelse», hvor man deler 

sivilsamfunnet inn i en ønsket og en uønsket del, hvor kun én får støtte fra staten. Det er 

tilsynelatende mulig å bevege seg mellom disse to gruppene, men det kan koste dyrt. De 

uavhengige organisasjonene tvinges på denne måten til å velge mellom det de oppfatter som 

to onder: Å fortsette som før og risikere konsekvensene av å bli utenlandske agenter, for 

dermed gå på akkord med de interne målene sine vil gjøre det umulig å nå de andre målene, 

eller å forsøke å forandre på måten de organiserer arbeidet sitt på og dermed muligens risikere 

å gå på akkord med de substansielle og transformative målene til organisasjonen. I tillegg sier 

en av respondentene at enkelte organisasjoner har forandret formatet på arbeidet sitt ved å 

benytte seg av andre organiseringsmetoder. Dette kan gjøre det mulig å fortsatt ha en viss 

påvirkning, men det virker likevel ikke som om dette er en optimal løsning. Det kan potensielt 

ha en effekt på ressursene de har tilgjengelige, og om de ikke har pengeressurser å basere seg 

på, må de være basert på frivillighetsressurser. En slik organisasjon definerer Henry (2010) 

som en grasrotsorganisasjon. 

Ifølge Henrys definisjon av organisasjonstyper i Russland er de såkalte profesjonelle 

organisasjonene de eneste som er avhengige av pengestøtte fra utlandet. Disse er med andre 

ord direkte rammet av statens forsøk på å undergrave de organisasjonene som får penger fra 

utlandet. Samtidig er det også de som kommer i nettopp det dilemmaet jeg drøfter over, skal 

de gå på akkord med sine substansielle mål for å kunne sørge for at de når de interne, og 

overlever? Det er også disse som blir offer for utvelgelsesprosessen respondentene mine ser at 

foregår i Russland i dag, der organisasjoner som støtter staten er de som får statens støtte. 

Scenarioet som utspiller seg virker til å bunne i den russiske statens oppfatning av hva en 

sivilsamfunnsorganisasjon skal være. 

Henry (2010: 29) skriver at de tre måltypene organisasjoner har, interne, substansielle og 

transformative, ikke kan sees hver for seg, men at de må sees i sammenheng. Hun skriver at 

målene ofte bygger opp under hverandre, det vil si at å jobbe mot ett av dem ofte kan ha en 

positiv effekt på resten. Samtidig kan det å jobbe for ett av dem også undergrave de andre, 

ved at aktivistenes tid og krefter er begrenset, og et for sterkt fokus på kun ett mål vil gjøre at 

man må neglisjere de andre. Respondentene mine mener at det som foregår i Russland i dag 

er en bevisst forfølgelse av uønskede elementer i samfunnet, og måten det gjøres på er å spille 
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på nettopp at disse tre målene organisasjonene har er i samspill. De profesjonelle 

organisasjonene tvinges til å velge mellom dem, og uansett hva de velger så sørger det for at 

de er nødt til å forandre måten de arbeider på. Enten blir de marginalisert og stemplet som 

fremmedelementer ved at de nekter å underlegge seg statens føringer, og dermed ender opp 

som agenter. Eller, så underlegger de seg føringene, men mister muligheten til å drive 

påvirkningsarbeid på den måten de ønsket det i utgangspunktet. Mulighetsrommet de opererer 

i blir uansett mindre. 

Den pressede situasjonen gjør at organisasjonene er nødt til å velge hvilken retning de vil gå i, 

en konfronterende eller mykere retning. Analysen over viser at dette kan føre til at det blir 

vanskeligere å definere hva slags type en gitt organisasjon er, i alle fall om man skal bruke 

Henry (2010) sin tredeling. Henrys definisjon skiller i hovedsak mellom organisasjonstypene 

basert på arbeidet de gjør og ressursene de baserer seg på. Når statstilknyttede organisasjoner 

i større grad tar over arbeid som ekspertevaluering, som i Henrys definisjon er de 

profesjonelle organisasjonene sitt felt, skaper dette gråsoner. Videre viser analysen over at 

loven om utenlandske agenter bidrar til å tvinge profesjonelle organisasjoner til å velge 

mellom risikoen det er å motta utenlandske penger, som de ifølge Henrys definisjon er 

avhengig av, og den manglende friheten og økonomiske stabiliteten som kommer med å 

basere seg på statlig finansiering. Dette gir grobunn for å spørre om Henrys definisjon trenger 

en revisjon for fortsatt å være relevant for et Russland der sivilsamfunnet er under sterkt 

press, og der skillene mellom uavhengige og statsavhengige organisasjoner trolig blir mindre i 

framtiden.  

Før jeg går over til å diskutere et annet tema, vil jeg sitere en av respondentene, som 

oppsummerer den generelle stemningen i utvalget mitt ganske godt: 

[…] det er et generelt angrep. Man trenger ikke engang bruke loven, den er mer et 

personlig tiltak. Man kan også ødelegge for arrangementer, gi folk en følelse av at 

ethvert arrangement kan bli forhindret. Man kan også … nå har vi den fantastiske 

praksisen at man kan dømme et menneske for å publisere eller like noe på sosiale 

media. Man har loven, men også et stort utvalg av tiltak mot folk, slik at de ikke skal 

føle seg trygge. For å skremme dem. (Intervju B) 

Jeg mener med dette å ha vist at loven om utenlandske agenter ikke bare påvirker 

miljøorganisasjoner og aktivister direkte, men at den tilsynelatende er en del av et større bilde 



71 

 

hvor man forsøker å peke ut fremmedelementer i samfunnet, samt at det ikke kun er loven 

som brukes til å legge press på sivilsamfunnet. Dette støtter respondentene mine sine utsagn 

opp om, og jeg skal undersøke nettopp hva dette utvidede perspektivet innebærer i et senere 

delkapittel. 

7.2 En miljøverner, hva er det? – Ulike oppfatninger 

i en skjev diskursiv konflikt 

For å kunne se hvorvidt det har vært en endring i situasjonen for miljøorganisasjoner i 

Russland har jeg spurt respondentene hva de tenker om situasjonen i dag, og så bedt dem 

sammenligne med hvordan det var tidligere. For å hjelpe dem på vei har jeg spesifisert, og 

blant annet nevnt at miljøorganisasjonenes støtte i befolkningen kan være interessant å høre 

mer om. Respondentene ser som nevnt loven om utenlandske agenter i et bredere perspektiv, 

og befolkningens oppfatning av miljøvernorganisasjoner og tilstanden i samfunnet var noe 

flere av dem problematiserte på en interessant måte. 

Ett av momentene de tok opp var at de oppfatter et skille mellom ulike typer miljøvernere: 

Det skapes gradvis og metodisk et negativt informasjonsrom [informatsionnoe pole], 

og det ligger til rette for et slikt, fordi, vel, størsteparten av befolkningen ser på TV. 

Dette gjør at de som ønsker å skape et slikt spekter har gode muligheter til det, og 

bruke det til sin fordel. Veldig mange, når de hører uttrykk som «miljøaktivister», 

«miljøvernere», så har dette en negativ klang. I folks bevissthet er det slik at det finnes 

utdannede [utsjennie] miljøvernere [ekologi], som bør drive forskning og intet mer. 

Dette er en bra miljøverner [ekolog]. Så finnes det andre miljøvernere, som, vel, 

sivilsamfunnsaktivister [obsjtsjestvenniki], som bør samle inn søppel og plante trær. 

Dette er også, i utgangspunktet, bra miljøvernere [ekologi]. Man ser for seg at disse 

også har sin nytte. Så finnes det miljøvernere [ekologi] som driver med noe annet, 

hverken planting av trær eller innsamling av søppel. Disse miljøvernerne er med en 

gang ikke bra miljøvernere. De holder seg ikke til sine egne saker, de gjør det som er 

nødvendig, og prøver å ødelegge [razrusjit’] staten [gosudarstvo] (Intervju B) 

Respondenten lo litt av tanken på at noen skulle ønske å ødelegge staten, og fortsatte med å si 

at denne tankegangen er en «[…] «tradisjon», som har blitt stående, at en miljøverner, han er 
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enten en vitenskapsmann, som holder på med seriøse forskningsprosjekter, eller folk som 

driver med miljøvern, men da enten planting av trær eller søppel.» (Intervju B). 

Dette skillet handler altså om hva en miljøverner gjør og ikke gjør, og gir en pekepinn på hva 

som oppfattes som en god og en dårlig miljøverner i Russland. Respondenten understreket at 

dette var oppfatningen til befolkningen. Det er påfallende at dette skillet kanskje står som en 

parallell til det Henrys (2010) definisjon av forskjellen på profesjonelle organisasjoner og 

grasrotsorganisasjoner. Utdannede miljøvernerne [utsjennie ekologi] er et av tegnene på en 

profesjonell organisasjon. Samtidig kan dette også være et språklig spørsmål, der ekolog også 

kan betegne de som forsker på miljørelaterte spørsmål.  

En annet interessant observasjon her, er at respondenten nevner en gruppe miljøvernere som 

«gjør noe annet». Vedkommende prøver å forklare hva dette kan være: 

Altså, jeg er ingen miljøverner [ekolog], mer en miljøaktivist [ekologitsjeskij aktivist] 

eller noe sånt. Det er nok bedre å kalle det det enn miljøverner [ekolog], for det er den 

typen jeg identifiserer meg med. Det er folk som prøver å beskytte befolkningens rett 

på et godt miljø, og som ikke bare jobber med søppel og planting, men også noe mer 

seriøst. (Intervju B) 

Det er altså snakk om en tredje type miljøverner. En miljøaktivist, som skiller seg fra de 

utdannede ekspertene og de som kun driver med «planting av trær eller søppel». 

En annen av respondentene bruker samme begreper, og vedkommende setter det i en større 

sammenheng: 

Gode miljøorganisasjoner regnes som de planter trær og samler inn søppel, ikke de 

som kritiserer eller gjør andre ting. De organisasjonene som snakker om, jeg vet ikke, 

at man må forandre produksjon- og forbrukssystemet helt… Vel, i Russland kan man 

ofte høre at folk, eller byråkrater, sier at «dere bare kritiserer og gjør ingenting selv». 

Så reelle ting som gjøres lokalt, som å samle søppel, regnes som mer viktig enn å 

snakke om det faktum at det er umulig å rydde alt søppelet som hoper seg opp daglig. 

[…] Det er en viss skepsis til samtaler, kritikk; uten reell handling. Så dette blir det 

naturligvis mindre av [razmyvaetsja]. […] så blir organisasjoner som var kritiske 

mindre kritiske. Det er vanskelig å se grensen mellom «ekte» organisasjoner og de 

som er skapt av staten. Mange organisasjoner stopper «mentalt» [myslenovo]. De blir 
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overtatt av noen, som for eksempel at det kommer nye folk til organisasjonen og 

forandrer kursen. Det er vanskelig å si om det er en demokratisk prosess når andre 

folk velger en annen agenda. For eksempel å ikke jobbe med atomkraft, men med 

søppel, og bestemmer seg for å rydde søppel rundt en eller annen stasjon i byen eller i 

utkanten av byen. Jeg må si at fra vårt synspunkt så er dette å støtte staten i å erstatte 

et ekte sivilsamfunn med et kunstig ett. (Intervju D) 

Respondenten viser også til miljøvernere som plukker søppel, men her er det snakk om et 

skille mellom disse og de miljøvernerne som kritiserer. Jeg oppfatter at denne respondenten 

referer til en oppfatning i befolkningen, men viser samtidig at vedkommende har en egen 

oppfatning som en deltaker i miljøbevegelsen. Slik jeg forstår det, er det altså en oppfatning i 

befolkningen om at de kritiske miljøvernerne har en negativ effekt, mens de som ikke er 

kritiske, og faktisk gjør konkrete oppgaver som søppelinnsamling, er gode organisasjoner. Jeg 

oppfatter likevel en viss skepsis hos respondenten til de som velger å samle søppel, framfor å 

kritisere for eksempel atomkraftindustrien, som er eksemplene vedkommende bruker. 

Samtidig er det respondenten problematiserer et uttrykk for bekymring for det jeg diskuterte i 

forrige kapittel: Miljøvernerne er under press til å velge bort enkelte temaer eller måter å 

jobbe på, for å kunne fortsette å være aktive. Spørsmålet som blir stilt handler om hvorvidt det 

er en ekte demokratisk prosess når dette skjer, om det er et uavhengig valg, eller om det skjer 

på bakgrunn av andre, eksterne faktorer, eller at det kommer «nye folk til organisasjonen og 

forandrer kursen.». 

Respondenten går videre ved å sette spørsmålstegn ved sin egen påstand om at det er 

problematisk at dette skjer: 

Men samtidig kan man spørre, hvorfor er det det? Kanskje folk bare faktisk mener at 

dette er viktigere og lettere? Det er, hva kan man kalle det… jeg vet ikke… en 

erstatning for virkeligheten. Men det er vanskelig, hvis flertallet mener dette, kan vi si 

det? Hvis man ved hjelp av en demokratisk prosess bestemmer seg for å jobbe med 

søppel, har vi da rett til å si: «Vent, dette er ikke en løsning på et problem.» […] 

(Intervju D) 

Så, respondenten mener altså at det å jobbe med søppel ikke er en løsning på et problem. Hva 

mener vedkommende? 
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Jeg oppfatter at enkelte kollegaer mener at én gruppe ikke går over i en annen, altså, 

folk som har valgt å jobbe med søppel, de jobber deretter svært sjelden med noen 

andre temaer, for eksempel, å protestere mot et atomkraftverk. Det er på en måte 

forskjellige folk. Vi tenkte også tidligere i [min tidligere organisasjon], at hvis vi først 

holdt på med noen lette temaer, så ville folk etter hvert også komme til de mer seriøse 

temaene, men praksis viser at … vel, ikke det at en overgang er umulig, men kun en 

liten prosentandel av folk går over til en annen sfære, til en mer politisk eller 

konfliktfylt, mer komplisert sfære. (Intervju D) 

Respondenten er med andre ord av den oppfatning at det finnes enkle og mer kompliserte, 

politiske temaer man kan jobbe med som miljøverner, og viser til en tendens til at folk enten 

velger det ene eller det andre. Jeg spør om det ikke virker ulogisk at man kun kan evne å se én 

type problem i samfunnet, men ikke andre? Respondenten svarer følgende: 

Kanskje er det vanskeligere for folk … Eller mer politisk … Altså, jeg vet ikke hvorfor 

denne overgangen sjelden finner sted. Finner den sted sjeldnere nå enn før? Jeg kan 

tenke meg at svaret er ja, fordi enhver konfliktfylt eller politisk aktivitet skaper mer 

frykt hos folk. (Intervju D) 

Respondenten mener altså at situasjonen er annerledes i dag når det kommer til mulighetene 

for å velge å jobbe med mer betente temaer, og eksemplifiserer: 

Hvis det tidligere var slik at skoleelever og studenter uten problemer kunne komme på 

møte hos oss, så vet jeg ikke om de kommer til [navn på organisasjon] nå, fordi det 

involverer en politisk og finansiell risiko, og en risiko for rykte. Derfor er ikke folk 

klare for å gå fra … altså, ikke bare fra en sfære til en annen, men fra å kun samle 

søppel til å stille politiske krav. De får ikke til den overgangen. Det er ikke bare et 

spørsmål om problemer, men på hvilken måte de kan løses. For når du samler søppel, 

vel du kommer ganske enkelt [til stedet] og samler søppel, du har ingen konflikt med 

noen. Hvis du kommer og samler søppel på territoriet til en industriaktør, så sier de 

«Nei, ikke rydd, vi gjør det selv. La oss beholde søpla vår». Hvis du begynner å stille 

politiske krav: «Du må rydde søpla». «Deres selskap bør rydde søpla her, og dere i 

kommunen bør rydde søpla her», så er det noe helt annet. Det blir en konflikt med 

staten. Det er et fåtall av folk som er klare for noe sånt. […] Det vil si, folk er klare for 

frivillig arbeid. Det er en interessant sak i Russland. Folk i bevegelsen sier at 
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samfunnet kun er i starten av modningsfasen [tolko nazrevaet], så man må utvikle 

frivilligheten og vennligheten [dobrotu], hjelpen, slik at etterpå, basert på dette, så vil 

det oppstå en form for sivilsamfunn. På et nivå, så er det logisk, men en slik prosess 

tar generasjoner, spør du meg (Intervju D) 

Respondenten forklarer at folk for eksempel gjerne vil hjelpe syke og hjemløse dyr, og godt 

kan gi penger til dette, eller andre saker som brannvernarbeid og syke barn. Mange er klare 

for å gjøre «gode ting» [dobrye dela], men «enkle» ting, som vedkommende kaller det: 

Men svært få, et svært lite antall av disse menneskene ville gått ut og krevd sosial 

rettferdighet [moralnost’] eller sosial oppfostring for disse barna, fra staten, eller 

protestert mot for høy inntekt for byråkrater fordi barn ikke får finansiell støtte, og det 

henger sammen. […] (Intervju D) 

Jeg spør om folk ikke forstår disse sammenhengene, og respondenten svarer følgende, noe 

som klargjør resonnementet:  

Ja, disse sammenhengene er, av en eller annen grunn, vanskelige å forstå. Og selv om 

de blir forstått på et eller annet enkelt nivå, så er ikke folk klare for… Vel, jeg mener 

dette har med denne overgangen i kvalitet, om å forandre det man gjør. Å gjøre gode 

ting, det er bra, og flere og flere gjør det. Men å gå ut med en politisk… altså å ta 

stilling til politiske spørsmål og gå i konfrontasjon, å kreve noe, hva som helst, å kreve 

at man ikke forurenser en elv, å gå i politisk konfrontasjon, det er på et eller annet 

nivå politisk aktivitet. Vi ville ikke.. vi har ikke sagt offentlig at det er det, men det er 

det. Det er et annet spørsmål, kanskje må man ta tak i seg selv, og si at det er det. 

(Intervju D) 

Dette virker som en del av kjernen i problemet. Det er en oppfattet forskjell på saksområder 

og arbeidsmetoder, og som et resultat av dette, en oppfatning av en forskjell på ulike 

miljøvernere. Noen jobber med saksområder som i liten grad går på akkord med andres 

interesser, slik som søppelinnsamling, andre jobber med områder som atomkraft. Forskjellen 

ligger dog ifølge respondenten ikke i temaet som sådan, men i måten arbeidet utføres på. Når 

respondenten her snakker om å samle søppel, så er det snakk om å rydde opp der andre ikke 

gjør det. En naturlig konsekvens av at man ser behovet for å rydde opp, kan være å stille krav 

til de som i utgangspunktet forsøpler at de må rydde. Jeg oppfatter at respondenten ser det 
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som mindre matnyttig å ta tak i problemet og rydde søppel selv. Derimot mener 

vedkommende at løsningen ligger i en systemendring, som kun kan komme fra en mer 

«politisk» handling; å stille krav til andre enheter, staten eller virksomheter. Det som kommer 

fram, er at det er en forskjell på å løse et problem selv, og å stille krav om at andre må løse 

problemer og kritisere dem for at de ikke løser det. Så langt er, slik jeg oppfatter det, 

befolkningens refererte oppfatning og respondentens oppfatning parallelle. 

Samtidig er enkelte saksområder vanskelige å jobbe med om man skal løse problemene selv, 

uten å stille krav. Det er åpenbart vanskelig å jobbe med atomkraftsikkerhet ved å troppe opp 

personlig og «ta i et tak», det krever at man gjør seg opp en mening, og stiller krav til 

systemene som har kontroll over sikkerheten. Det er forklaringen på at det, slik respondenten 

sier, er vanskeligere å få folk med på temaer som i sin natur krever at man stiller «politiske» 

krav til andre, eller til systemet. Det er altså substansielle mål som ikke kan nås uten at det 

som tilsynelatende er en form for transformative mål nås. 

Likevel, der skillet virkelig viser seg er nettopp når det kommer til saker som 

søppelproblemer. Her kan man velge å ikke anerkjenne at det er et systemproblem, og prøve å 

løse produktet av problemet ved å selv drive med rydding. Det er ikke snakk om rydding av 

søppel fra bosteder og slikt, men heller mottiltak mot forsøpling av parker og andre offentlige 

steder jeg oppfatter at det er snakk om. Man kan jobbe med det uten å stille noen krav til 

andre ved å gå ut og rydde selv. På denne måten kan man oppfylle et visst substansielt mål, 

uten å jobbe for et transformativt ett. Respondenten mener at det er høy terskel for å gå fra å 

rydde selv, til å stille krav som kan føre til at søppelet ikke ender opp på avveie i 

utgangspunktet. Dette illustrerer skillet mellom arbeidsmetoder miljøvernerne i 

utgangspunktet kunne valgt mellom, men respondenten mener da altså at det er flere faktorer 

som gjør at man i mindre grad velger å stille krav. Respondenten ser ut til å ha en oppfatning 

av at det å rydde søppel selv er en dårlig erstatning for å jobbe for en systemendring som 

tilrettelegger for at problemet løses. Når den samme respondenten i utgangspunktet stilte 

spørsmål ved om det var logisk å si at søppelsamling «ikke er en løsning på et problem», så er 

det dette vedkommende mener. Det er en forskjell på metodene som kan brukes for å forsøke 

å løse problemene, og én av dem krever en endring av systemer, et transformativt mål, for å 

kunne sikre at de substansielle nås. Det illustrerer Henry (2010) sitt poeng om at de tre typene 

mål organisasjoner har ofte henger sammen. Å nå et transformativt mål kan åpenbart ha en 

effekt på substansielle mål. 



77 

 

Forskjellen i hvordan man oppfatter ulike former for aktiviteter og tematikk ser ut til å ha blitt 

større i senere tid, og tendensen er tilsynelatende at flere miljøvernsorganisasjoner har begynt 

å drive med selvsensur, blitt mindre kritiske, og i mindre grad stiller krav til staten om 

systemendringer: 

Selvsensur […] Dette virker for meg enda viktigere enn effekten av håndhevingen av 

[utenlandsk agent-] lovgivningen … NGO-ene har begynt å tenke «Skal vi jobbe med 

dette temaet?» «Skal vi jobbe med atomkraftspørsmål? Eller er det bedre om vi jobber 

med energieffektivisering?» «Burde vi sende inn denne uttalelsen [zajavlenie]?» Hver 

uttalelse krever en prosess […] man må finne [de rette] ordene. (Intervju D)  

Når jeg spør om dette er en indirekte effekt av lovgivingen er svaret: 

Ja. Man må tenke annerledes. Det er vanskelig å stille seg kritisk til det som foregår 

og til staten. Du snakker annerledes, og gjør meningen din mindre radikal og mindre 

kritisk. Man har en mykere tilnærming, velger å tro på lovnader, og så videre. 

(Intervju D) 

Tilsynelatende leder altså loven om utenlandske agenter til at miljøvernere som var kritiske, 

og dermed ble oppfattet av så vel staten som befolkningen som «dårlige» miljøvernere, blir 

mindre kritiske, og dermed «bedre» miljøvernere, igjen etter staten og befolkningens 

oppfatning:  

Undersøkelser viser at folk ikke synes man bør motta penger fra utlandet. […] Folk 

støtter staten i dette tilfellet, når det kommer til utenlandsk påvirkning. (Intervju D) 

Loven om utenlandske agenter forsterker tendenser som respondentene mener har vært der en 

stund, og det er fristende å dra linjen til nettopp det faktum at staten, og kanskje befolkningen, 

mener miljøorganisasjonene har et valg. De trenger ikke være «dårlige» og kritiske, og de 

trenger ikke motta penger fra utlandet. De kan velge å la være, og heller gjøre noe konkret 

som faktisk monner, basert på russisk finansiering. Et slikt valg sikrer kanskje de interne 

målene om overlevelse, selv om det ifølge respondentene altså ikke er nok intern finansiering 

i Russland til at de kan holde det gående. Samtidig går det altså på akkord med de 

substansielle målene, og da særlig i de sakene som krever at man jobber med transformative 

mål samtidig, da disse er noe man bare må legge fra seg. 
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Hva de velger har altså klare konsekvenser for mulighetsrommet de kan handle i: 

Vel, når vi diskuterer en eller annen uttalelse om utenlandske agenter eller noe slikt, 

så er det folk i styret hos oss som sier at man ikke bør gå ut så direkte og aggressivt. 

Man kan forstå det. Det finnes folk som driver med miljøundervisning på skoler. De 

sier at hvis vi lager en krass uttalelse, så kommer vi ikke til å kunne jobbe på skoler. 

Det er også et spørsmål, et spørsmål om organisasjonens valg. Hvis man jobber i 

skolen med nye generasjoner, og prøver å overføre våre verdier [til dem], og så lager 

vi en politisk uttalelse som fører til at vi ikke får komme på skoler. Det, det har også 

med det første spørsmålet her, hva som har forandret seg. Dette er også et viktig 

moment. Jeg husker hvordan man kunne be om å få komme i timer på hvilken som 

helst skole, og holde et eller annet på skoler eller på universitetet. Nå er det praktisk 

talt umulig. Lærerne kommer til å spørre «hva slags organisasjon er dette, stille en 

million spørsmål til en eller annen ledelse i organisasjonen, be om skriftlige og 

offisielle henvendelser, og vurdere det veldig lenge. Det er vanskelig å komme inn i 

skolen. (Intervju D) 

Jeg tolker av respondentens beskrivelse at det ikke bare er et problem å «komme inn i skolen» 

for å lære elevene om verdien av naturvern hvis man er kritisk, men at man, i motsetning til 

tidligere, blir møtt med skepsis selv om man ikke nødvendigvis er kjent for å være kritisk. Det 

kan virke som om flere aktører i samfunnet ikke ønsker å assosieres med organisasjoner som 

utgjør kritiske stemmer. Disse møter rimelig ladd begrepsbruk fra statens side, skal man tro én 

av respondentene: 

Dette presset er rettet mot alle mer eller mindre effektivt arbeidende organisasjoner. 

Men det har ført til at statsmakten ikke bare ser disse organisasjonene som 

motstandere, de kaller dem fiender. (Intervju A) 

Vi har etablert at det finnes forskjellige oppfatninger av hva en bra miljøverner er, og skal 

man være en bra miljøverner etter det respondentene oppfatter som befolkningens og statens 

mening, så begrenser det med hvilke temaer og med hvilke metoder man kan jobbe. 

Oppfatningen fører til at organisasjoner legger bånd på kritikken, og ser ut til å gjøre at skillet 

mellom uavhengige organisasjoner og såkalte GONGOs, eller statstilknyttede organisasjoner, 

kanskje blir mindre klart - det går over i en gråsone.  
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Det er altså skapt et sosialt klima hvor alle lurer (obmanivujut) hverandre. Faktisk, så 

er mulighetene til [å oppfylle] formålet til sivilsamfunnsorganisasjoner, slik det i 

utgangspunktet var fremlagt, som å påvirke politiske beslutninger ved hjelp av 

demokratiske mekanismer, er ikke lenger tilstede. Derfor synes jeg situasjonen er 

svært urovekkende. (Intervju A) 

Det virker klart at organisasjonene har et valg: De kan velge å føye seg, eller å stå med strak 

rygg, uansett risikerer de konsekvensene av valget sitt. Å føye seg går på akkord med 

substansielle og transformative mål organisasjonene måtte ha, men kan bidra til å nå det 

interne målet om å overleve. Å stå med ryggen rak vil derimot gjøre det vanskeligere å nå 

samtlige mål, og loven om utenlandske agenter går først og fremst direkte på akkord med de 

interne målene. I tillegg har den en indirekte effekt, ved at den forsterker motivasjonen til å 

føye seg etter staten og befolkningens oppfatning. Altså er denne utviklingen er et produkt av 

loven om utenlandske agenter, men respondentene mine mener altså at denne loven er et 

produkt av en større tendens i det russiske samfunnet, nemlig at staten ikke ønsker kritikk som 

kan føre til at deres posisjon er truet. Det oppfattes av miljøvernerne som «et generelt 

angrep», som en av respondentene kaller det i siste sitat i forrige delkapittel.  

I praksis skapes dette problemet av en diskursiv konflikt. Ulike aktører i samfunnet har ulike 

oppfatninger av hva en «bra» og en «dårlig» miljøverner er. Disse oppfatningene innehas av 

aktører med svært forskjellig mulighet til å påvirke den diskursive konflikten, de har 

forskjellig makt, og makten er i stor grad konsentrert hos staten i Russland. Grunnet denne 

maktskjevheten sprer statens diskursive definisjon av hva en miljøverner bør være seg i 

befolkningen, som dermed får en tilsvarende oppfatning. Denne er det vanskelig for 

sivilsamfunnet å forandre på, da de, som vi skal se, i utgangspunktet har en svak posisjon. 

Videre, det «generelle angrepet» mot sivilsamfunnet, med loven om utenlandske agenter som 

ett av våpnene, gjør sivilsamfunnets posisjon enda svakere. Angrepet spiller også på akkurat 

denne diskursive makten, og skaper en selvforsterkende spiral. Hvis man velger å føye seg for 

angrepet, så gir man i praksis fra seg makten til å ha en stemme, om enn svak, i den diskursive 

konflikten.  

Konflikten dreier seg egentlig om hvem som er «angriperen». Respondentene mine oppfatter 

situasjonen som et «generelt angrep» fra statens side. Staten selv mener at de kun forsvarer 

seg mot det de oppfatter som forsøk utenfra på å påvirke befolkningen og systemet i 

Russland. Staten erklærer at Russland er under «angrep», og forsvarer seg mot eksternt basert 
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utenlandsk innflytelse, samt interne trusler i form av «utenlandske agenter» som representerer 

utenlandske interesser. 

At organisasjoner blir stemplet som utenlandske agenter har en klar effekt, som en respondent 

sier; «[…] denne formuleringen, «utenlandsk agent» har en så negativ … jeg vet ikke hvordan 

jeg skal si det … kontekst.» (Intervju B) 

Effektene av dette er ganske klare. Jeg gjentar her deler av et tidligere sitat fra en annen 

respondent for å illustrere: 

[Å få status som utenlandsk agent] fører ikke bare til at de får navnet på 

organisasjonen i listen hos Justisdepartementet, men det følger en hel rekke negative 

konsekvenser, for eksempel at man må presentere seg som ... spion, som utenlandsk 

agent. Du må markere alle produkter du gir ut med dette stempelet, og i tillegg er det 

mange statlige og ikke-statlige organer som nekter å jobbe med deg fordi, du er 

utenlandsk agent. Dette har skjedd i mange regioner. Organisasjonens arbeid 

paralyseres, rett og slett. (Intervju B) 

Kjernen her er nettopp negative begreper. Loven om utenlandske agenter tar særlig for seg ett 

annet begrep, og forsøker å definere dette: Politisk aktivitet. Under intervjuet med en av 

respondentene tok jeg opp nettopp dette som en naturlig del av samtalen. Jeg forklarte 

vedkommende at jeg, også før loven om utenlandske agenter, har oppfattet at man i 

sivilsamfunnet i Russland ikke ønsker å snakke om at man driver med «politikk». Jeg fikk 

følgende kommentar: 

Jeg husker at vi i [organisasjonsnavn] skrev en pressemelding om at miljøaktivitet 

[ekologitsjeskaja dejatelnost’], det er ikke politisk aktivitet [polititsjeskaja 

detjaltelnost’]. For å … vel, at man ikke skulle forfølge våre kollegaer. Det var et par 

eksempler, etter at den første organisasjonen ble skrevet inn på listen. Så vi lagde 

denne pressemeldingen, og oversatte den så til engelsk, og publiserte den 

[internasjonalt]. Etterpå leste jeg den på engelsk, og tenkte at det så elendig ut 

[uzjasno]. Vi hadde i utgangspunktet ikke lyst til å forandre på noe [i 

pressemeldingen]. Men, […] vi driver ikke med det [politisk aktivitet], men med noe 

annet. (ler). Det var veldig rart. Og jeg husker at vi etterpå skulle publisere det på 

nett, og da forandret vi på overskriften, og fjernet «political activity». Det hørtes så 
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rart ut, så vi byttet til “melding fra russiske organisasjoner» eller noe sånt. Jeg tenkte 

etterpå, søren ta [elki-palki], hvorfor skrev vi noe sånt? (Intervju D) 

Det respondenten prøver å si her, slik jeg tolker det, er at begrepet «politisk aktivitet» i 

Russland har andre assossiasjoner enn i for eksempel den engelsktalende verden. 

Vedkommende skjønner at det høres merkelig ut i den engelskspråklige verden å benekte at 

man som miljøorganisasjon driver med politisk aktivitet. Man mangler et tilsvarende begrep 

som ikke er ladd med negative konnotasjoner i Russland, og loven om utenlandske agenter 

forsterker denne negative konnotasjonen til begrepet «politisk aktivitet». 

Miljøorganisasjonene blir selv tvunget til å forkaste begrepet i denne diskursive konflikten, 

ved at de må prøve å benekte at de driver med noe som kan oppfattes som skadelig eller 

negativt.  

Et betimelig, retorisk spørsmål kan i dette tilfellet være: Hvordan kan man arbeide med noe, 

når man ikke har begreper for å snakke om det? 

Skillet etter 2012 har på denne måten kanskje like mye med en generell endring i måten man 

snakker om ting og «brander» de på, som det har med konkrete lovforslag å gjøre. Russland 

styres ikke etter lover. Som vist i kapittel 2 argumenterer Shevtsova (2015) for at Russland er 

på vei i en autoritær retning. Hun mener at Russland ikke er en stat som kan sies å være styrt 

etter lover, men en stat styrt med lover. Loven om utenlandske agenter er ifølge henne et 

eksempel på en lov som er skapt for å kunne slå ned på enhver sivilsamfunnsaktivitet om 

staten mener at det er nødvendig. Jeg mener med det overnevnte å ha vist at loven har en 

effekt som er større enn at enkeltorganisasjoner blir skrevet inn på listen over utenlandske 

agenter. Den spiller inn i en større kontekst, hvor en diskursiv konflikt med svært skjev 

maktfordeling utspiller seg. Sivilsamfunnet og miljøorganisasjonene er taperne i denne 

diskursive konflikten. Loven om utenlandske agenter paralyserer organisasjoner som blir 

sanksjonerte med denne, men den er kun et av instrumentene som brukes for å motarbeide 

uønskede elementer i samfunnet. 

7.3 Hovedproblemet – en generell endring? 

I forrige kapittel viste jeg hvordan miljøvernerne oppfatter at befolkningen og staten sammen 

spiller på lag for å vanskeliggjøre en viss form for miljøvernsaktiviteter. Det råder en skepsis 

mot de som ikke holder seg til en «bra» type miljøvern. Under intervjuene mine var det 
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mange som mente mye om befolkningen i Russland og dens rolle. Man mener at staten og 

befolkningen spiller på lag mot ikke-statlige organisasjoner, men samtidig at befolkningen 

egentlig ikke har noen tiltro til staten heller. Dette oppfattes som et stort problem: 

[…] hvis vi snakker om tiltro i samfunnet, så framstår det for meg som om det ikke 

finnes tiltro til noen som helst i samfunnet. Ikke bare en manglende tiltro til NGO-er, 

men ingen tiltro til noen. Ikke til regjeringen, ikke til deputater, ikke til ikke-statlige 

organisasjoner. Det er det aller største problemet i dagens moderne russiske samfunn 

etter min mening. (Intervju C) 

En annen av respondentene stemmer i: 

Folk er ikke gode på kritisk tenking. Men, situasjonen er den at folk har mer tiltro til 

staten, samtidig som de i mange tilfeller heller ikke har noen tiltro til staten. Det er 

egentlig et interessant, separat tema, at staten har klart å skape en mistillit til alt. Folk 

har ikke tillit til staten, til politiet, de tror ikke på noen. De tror ikke på noen, og 

forlater på den måten den politiske sfæren, hvor tillitt er viktig. De går inn en eller 

annen form for privatsfære. (Intervju D) 

Tre av fire respondenter snakker om denne problematikken omtrent på samme måte: 

[…] vi har en konfrontasjon. En konfrontasjon, ikke bare mellom Russland og andre 

land, men også en konfrontasjon innad i Russland. Samfunnet er delt mellom 

utenlandske agenter, og de som kjemper mot disse utenlandske agentene. Men, en stor 

del, ja, størsteparten, ønsker ikke å forholde seg til hverken den ene eller andre 

[siden]. Denne delen av befolkningen lever på en måte i sin egen verden, og oppfatter 

ikke den nåværende situasjonen som en trussel mot [sin egen] sikkerhet eller helse.» 

(Intervju A) 

Dette sitatet illustrerer poenget fra forrige delkapittel, om at konflikten den russiske staten har 

med utlandet og frykten for potensiell påvirkning derifra står som en parallell til en 

tilsvarende konflikt innad i Russland. Det skaper et skille mellom to grupper i samfunnet, en 

dikotomi, der man enten er med staten mot «disse utenlandske agentene», eller mot staten 

med «agentene». 
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Respondenten sier også at «befolkningen lever på en måte i sin egen verden» og «ikke ønsker 

å forholde seg til hverken den ene eller andre [siden]». Dette står på et vis som en parallell til 

det respondent D i forrige delkapittel kalte «sammenhenger» som for folk «er vanskelige å 

forstå». Jeg oppfatter at respondentene mener at befolkningen ikke vil se det som er rett foran 

øynene på dem, at de ikke ønsker å forstå. Jeg spør respondent A om dette er ignoranse, eller 

hva det kan kalles: 

Ignoranse, ja, eller nei, ikke ignoranse. Ignoranse, det er når man vet, men ikke ønsker 

å gjøre noe med det. Man har rett og slett sluttet å vie det oppmerksomhet. Man leser 

aviser eller ser på TV som helt har sluttet å være uavhengige kilder til informasjon. Alt 

kontrolleres av staten, og derfor finnes det ikke muligheter til å uttrykke seg. Folk flest 

[publika] er derfor opptatte med å tjene penger og bruke disse pengene for å oppnå 

nytelse [udovol’stvie]. Det som skjer med landet har sluttet å bry dem, de lever i en 

annen verden. (Intervju A) 

En befolkning som har tatt steget ut av den politiske sfæren, og som «lever i en annen verden» 

kan åpenbart skape problemer for et sivilsamfunn hvis oppgave er å virke i rommet mellom 

staten og befolkningen. Henry (2010) skriver at befolkningen i post-Sovjetiske stater har 

generelt liten tillit til sivilsamfunnet. Bakgrunnen for dette er dårlige erfaringer fra 

kommunisttiden, den fortsatte eksistensen til Sovjetæraens mer intime nettverk av 

bekjentskaper, samt en skuffelse over den politiske og økonomiske utviklingen etter 

kommunismens fall (Henry, 2010: 23). Det er lett å se for seg at det kan være vanskelig å 

rekruttere fra en befolkning som tar et standpunkt som gjør mulighetsrommet for 

sivilsamfunnet mindre. En av respondentene mener det er et demokratisk problem, men 

samtidig noe mer: 

Det handler ikke bare om demokrati, men det er større og mer komplisert. Det som 

foregår i Russland nå, og også i andre land, når noen kommer og endrer på 

virkeligheten, fake news for eksempel … […] Det er vanskeligere å få til i vesten, for 

det er tilstrekkelig [kapasitet] for kritisk tenking [der], […] Men altså, disse 

prosessene man kan observere i vesten nå, den alternative virkeligheten har i så stor 

grad vokst til å bli den faktiske virkeligheten at det er vanskelig å si hva som er sant 

lenger. Det går tilbake til det vi snakket om i starten, at staten [i Russland] bygger opp 

under mistillit i så stor grad at befolkningen ikke tror på noen lenger. (Intervju D) 



84 

 

Respondenten reflekterer rundt hvorvidt man kan skylde på befolkningen for at ting er blitt 

som de har blitt. 

Hovedproblemet er naturligvis statens manglende ønske om alternative meninger og 

kritikk, for at de skal kunne beholde makten og plassen sin. Er det noen grunn til å 

skylde på folk her? Jeg vet ikke. Til en viss grad, ja. For de har hele tiden gitt signal 

om at de ønsker å bytte politiske friheter mot økonomisk komfort. Men, med tanke på 

fraværet av objektiv informasjon, jeg vet ikke, for å sette det på spissen, kan man 

skylde på et barn for at det stikker fingrene i stikkontakten? Så, fraværet av objektiv 

informasjon og kritisk tenking har ført til støtte i valgene og til det som nå skjer. 

Kulturen for kritisk tenking ble aldri skapt etter 90-tallet, det hadde rett og slett ikke 

prioritet på den tiden, fordi økonomien var så dårlig. Det er vanskelig å skylde på folk. 

Det er en viss skyld her [hos dem] […] (Intervju D) 

Det er altså mulig å si at befolkningen har en viss skyld i at situasjonen er blitt som den er 

blitt, men at det er basert på eksterne faktorer, som igjen påvirker mulighetsrommet til folk. 

Samtidig er det interessant å se at Levada-senteret kan rapportere om en viss bevissthet om 

miljøutfordringer. Fra 2014 til 2016 har prosentandelen som mener at miljøsituasjonen har 

forverret seg det siste året ligget mellom 36% og 44% (Levada, 2016). Dette tilsier at 

befolkningen ikke nødvendigvis mangler en oppfatning om miljøproblemer, selv om enkelte 

miljøvernere altså mener at de «lever i sin egen verden». Samtidig illustrerer det en annen 

påstand respondentene kommer med: Når befolkningen ikke gjør noe, på tross av at de ser 

problemer, så peker det mot en form for handlingslammelse. 

En av respondentene mener at det er mulig å forklare hvorfor befolkningen gjør som den gjør 

i dag, og hvordan situasjonen gjør det særlig vanskelig å jobbe med miljøtematikk; det er rett 

og slett ikke plass til det i livene til folk: 

Men, altså, hovedproblemet er det politiske momentet. For meg framstår det som ...  

Det er derfra alt blodet kommer. Det å løse miljøproblemer, i prinsippet, så er det en 

oppgave for rimelig velstående land, rike land. Når folk ikke tenker på hvordan de skal 

fø familien når kvelden kommer, hvordan de skal ha råd til utdanning for barna sine, 

og hva slags støvler man skal kjøpe til barnet i morgen når man ikke har penger, når 

disse problemene er løst kan de begynne å tenke på hvilke omgivelser de lever i. Hva 

slags avfall de produserer, hva for en luft de puster, hvilken mat de spiser, hvor rent 
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vannet er, og så videre. I dag befinner det russiske samfunnet seg i en situasjon hvor, 

vel, jeg vil ikke kalle det en økonomisk krise, for vi er i denne situasjonen på 

permanent basis, men folk har andre, vitale problemer. Helt andre problemer. For ca. 

8 år siden ble det stilt en hel del spørsmål om miljøet, nå er det økonomiske spørsmål 

som blir stilt, det vil si, av vanlige folk. (Intervju C) 

Respondenten henviser her til en endring, og mener at kilden til alle problemene, «derfra alt 

blodet kommer», er det politiske momentet, som jeg oppfatter som det samme som min 

definisjon av mulighetsrom. Respondenten prøver å si at premissene ikke ligger til rette for at 

befolkningen skal kunne bry seg med miljøproblemer. Miljøspørsmål som før var aktuelle i 

større grad, er nå byttet ut med andre, mer grunnleggende bekymringer. Det er altså en 

indirekte effekt av begrensninger på mulighetsrommet den vanlige russer har til å velge hvilke 

problemer vedkommende skal forholde seg til. Samtidig mener respondenten at befolkningens 

apati ikke kun er en indirekte effekt av en forverret økonomisk situasjon. Den er et produkt av 

en villet politikk: 

Når det gjelder det faktum at vi har et politisk system der mange er redde for å miste 

sin plass i systemet, så starter man en jakt etter eksterne og interne fiender med 

bakgrunn i den ustabile økonomiske situasjonen, fiender som man kan gi skylden for at 

situasjonen er som den er. Man kan si at «alle er mot oss», «vi er omringet av 

fiender». Og disse fiendene utenfra finansierer i tillegg de indre fiendene vi har. Det 

er dette alt kommer av. Så man må forklare til alle at «det er fiender overalt, som 

undertrykker oss, og derfor finnes det ikke penger, men dere må bare holde ut». 

(Intervju C) 

Respondenten viser her åpenbart til loven om utenlandske agenter som et uttrykk for denne 

endringen og den bevisste og målrettede politikken som føres. De indre fiendene finansieres 

utenfra. Systemet er, ifølge respondenten, satt opp slik at staten må finne noen andre å skylde 

på for problemene. Dette fører altså til en todeling i samfunnet. Det finnes de som følger og 

støtter statens linje, som respondent E mener baserer seg på grep som «patriotisme», og de 

som ikke gjør det; «fiender». Disse «fiendene» er årsaken til problemene befolkningen 

opplever. Jeg oppfatter at respondenten prøver å si at staten heller skylder på andre, enn å ta 

tak i problemene som gjør at befolkningen forblir apatisk. Situasjonen passer godt for de som 

sitter med makten, så lenge de selv ikke ender opp med å framstå som syndebukker. 
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En av respondentene mener sivilsamfunnet ikke greide å benytte den muligheten de hadde til 

å prøve å forhindre at utviklingen kom til det punktet den er på nå. 

Og så klart, sivilsamfunnet har en del av skylda. Vi oppfattet ikke hva som foregikk 

rett etter 90-tallet. [… Uhørbart] Vi tenkte kanskje antagelig bare ikke på det, det var, 

helt ærlig, en god del utenlandsk finansiering som kom [til oss], og man kunne 

begynne å gjøre hva som helst og få penger til det, og det var antagelig en del 

organisasjoner som bare fikk penger og ikke holdt på med noe konstruktivt. Tiden gikk 

fort for oss, og vi brukte den ikke. [..] Det er nok også vårt problem, og vår skyld. 

(Intervju D) 

Respondenten er her på linje med Crotty et al. (2014) sin påstand om at det var et tidspunkt 

hvor sivilsamfunnet kunne ha utgjort en motvekt til staten, men at de ikke greide å 

tilrettelegge for den nødvendige brobyggingen mellom staten og individet.  

Det viser seg altså at det har foregått en klar endring i situasjonen. Loven om utenlandske 

agenter er et uttrykk for resultatet av denne endringen. Respondentene er unisont enige om at 

situasjonen er «[…] verre enn den noen gang har vært» (Intervju D), og at det «[…] har blitt 

betydelig vanskeligere å arbeide» (Intervju C). En av dem sier sågar at: «Jeg ville ikke engang 

sagt vanskeligere, men helt umulig» (Intervju A). Dette, sammenlignet med situasjonen 

tidligere: «[…] for tre-fire år siden, […] så var det bedre. Lettere. Enklere» (Intervju B). 

En av respondentene forklarer hvordan situasjonen var tidligere, og at ting er «annerledes nå», 

med eksempler: 

Jeg husker at i 2005, 2006, så var det mulig å …, jeg mener, alt er så annerledes nå. 

Vi kunne holde aksjoner i byen, vi kunne, jeg vet ikke, gjøre hva som helst. Vi kunne 

overbevise politiet om at det ikke var noen grunn til å anholde oss, at vi hadde 

rettigheter, med loven i hånden. Nå er dette praktisk talt umulig. Det er ikke bare 

umulig å holde aksjoner i sentrum, men i det hele tatt. Det var rett og slett lettere å 

snakke med makthaverne. De kunne se deg ute på gaten, på en eller annen aksjon, og 

de spurte «Hvorfor [gjør dere dette]?» «Dere må bare komme innom, så kan vi prate 

om det isteden». Det var mulig å kritisere. Jeg husker at guvernøren […] inviterte meg 

til en prat, og vi diskutere forskjellige spørsmål. For meg virket det som at man 

trengte en form for feedback-mekanisme. Men det har vel sammenheng med en del mer 
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generelle politiske saker, når regionale ledere ikke velges av folket, men i praksis blir 

utnevnt, så trengs det en slags tilbakemeldingsmekanisme [obratnaja svjaz]. Men 

denne mekanismen har mistet sin betydning, og staten etterspør ikke lenger 

tilbakemelding fra befolkningen. Kun når det oppstår veldig store problemer på 

føderalt nivå for eksempel. På denne måten har det blitt nærmest umulig å påvirke 

beslutningsprosesser. Man må enten være superlojal, eller ha veldig gode relasjoner 

til staten, for å kunne bli en del av denne sirkelen, for å av og til kunne påvirke enkelte 

elendige beslutninger og overbevise dem om at disse er dårlige, også for byråkratiet 

selv. Ikke bare dårlig fordi det er dårlig. Man må bruke økonomiske argumenter, i 

stedet for moralske eller etiske [tsjelovetsjeskie] argumenter. (Intervju D) 

Her vises det nok en gang til det faktum at økonomiske argumenter er det som får 

gjennomslag fordi det er der skoen trykker. Andre problemer kommer lenger ned på 

prioriteringslisten, hvis de i det hele tatt tas opp. Respondenten konkluderer slik: 

Det har uten tvil blitt vanskeligere, med friheter, herunder politiske, med tanke på 

kommunikasjon med staten, med befolkningen […] Selve informasjonskanalene, 

massemediene, har forandret seg. Jeg husker veldig godt hvordan journalister 

reagerte på mine pressmeldinger før, de plukket dem opp og publiserte dem. Det var 

mulig å holde en offentlig diskusjon med makthaverne via media, med politiet også. 

Makthaverne måtte av og til unnskylde seg offentlig, de handlet på en måte som 

åpenbart var påvirket av oss. Nå publiserer [miljøorganisasjoner] i praksis ingenting, 

hvis det ikke er en annonse for søppelinnsamling eller noe slikt. Og mediene, vel hvis 

de skal publisere noe, det er ikke mye, de sensurerer også seg selv. […] (Intervju D) 

Massemediene tilrettela i utgangspunktet for at NGO-ene kunne spre informasjon gjennom 

dem, noe som ledet til offentlig diskusjon og i enkelte tilfeller hadde det en faktisk effekt. 

Dette har endret seg radikalt, ved at både NGO-ene og mediene nå driver med selvsensur. 

Jeg spurte respondentene hva som førte til at disse endringene fant sted, hva som har ført til 

en forverring av situasjonen: 

Kanskje var det bare vår tur [dosjli ruki do etogo]. Kanskje begynte man å forstå at 

offentligheten [obsjtsjestvo] kan ha en rimelig sterk påvirkning, at hvis sivilsamfunnet 

konsoliderer seg, så kan det bli ganske store problemer. At det skulle begynne å danne 
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seg en, jeg vet ikke, del av befolkningen som ikke tenker slik som man snakker på TV. 

Så det er vel et forsøk på å kontrollere dette. (Intervju B) 

Respondenten ser her ut til å implisere at staten oppfatter at sivilsamfunnet kan være en 

katalysator for en utvikling som passer staten dårlig; at folk skal begynne å tenke annerledes, 

basert på andre informasjonskilder enn de som er kontrollert av staten. At endringene er et 

resultat av et forsøk på å kontrollere sivilsamfunnet med mål om å begrense deres påvirkning 

er alle respondentene enige om. Men enkelte har klarere meninger om hva det kommer av enn 

andre: 

I stor grad er det et resultat av statens handlinger. De så en trussel i NGO-ene. […] 

Men i utgangspunktet, fra 2000 av begynte det Jablokov i sin tid startet å kalle 

«miljøforringelsen» [deekologisatsija], når endringene i loven som førte til en 

forringing av miljøvernlovgivningen fant sted. Det begynte alt på 2000-tallet. Det ble 

åpenbart at miljøkontroll ikke var noe man ville ha for å utvikle økonomien, eller for 

det Putin ønsket. Videre, i sammenheng med forskjellige politiske hendelser, og et 

ønske om å beholde makten […]. De tok kontroll over den politiske makten, media, og 

etter hvert, etter hendelsene i 2012 og 2013, valgene, så kom de til NGO-ene. […] 

Statsmakten så en stor trussel i NGO-ene, som et senter for dannelse av misnøye og et 

senter for meningsuttrykkelse. Så kom loven om NGO-er [agentloven antagelig, i dette 

tilfellet], og andre ting som står i sammenheng, [begrensninger] på friheten på 

internett og til informasjon og så videre. Alt dette kom gradvis, fra år til år. 

 (Intervju D) 

Jeg mener å oppfatte at respondenten mener at staten oppfattet NGO-ene som en trussel 

nettopp med bakgrunn i en frykt for en situasjon hvor de oppfyller sin hovedfunksjon; å være 

aktive i rommet mellom staten og individet. Dette er tydeligvis heller ikke en prosess som 

nødvendigvis har funnet sted over kort, men kanskje heller over lengre tid, skal man tro 

respondenten. 

I tillegg til valgene i 2012 og 2013 nevnes uroen på Maidan-plassen i Ukraina som en mulig 

bakgrunn for endringene. To av respondentene forklarer loven om utenlandske agenter med 

bakgrunn i det som hendte i Ukraina rundt den tiden loven trådde i kraft. Den ene av dem sier 

følgende om saken. 
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Maidan skjedde. Jeg tror dette er grunnen. Maidan skjedde, og den russiske 

statsmakten [vlast’] ble skremt av følgene av dette. Forståelsen deres var at 

revolusjoner skjer med utenlandske penger, og Russland var i sin tid intet unntak. Så, 

statsmakten forsøkte å stoppe all utenlandsk finansiering, og ødelegge ryktet til 

organisasjoner som får slik utenlandsk finansiering. Man erklærte dem agenter, 

fiender, hva som helst. Jeg tror alt kom derifra. Før dette fantes ikke slike problemer. 

(Intervju C) 

I utgangspunktet kan man godt se logikken i dette resonnementet, men loven om utenlandske 

agenter ble vedtatt før Maidan. Det som derimot kan være tilfelle er at Maidan førte til at 

loven i større grad ble håndhevet. Det var først etter Maidan, i 2014, at Justisdepartementet 

fikk fullmakt til å tvangsinnskrive ikke-statlige organisasjoner i listen over utenlandske 

agenter (Amnesty International, 2016). Selv om dette blir spekulasjon, er det interessant å se 

at respondentene i svært liten grad oppfatter loven om utenlandske agenter som sådan som et 

veiskille. De viser til at den er del av et større bilde, en større endring, som tilsynelatende har 

funnet sted et eller annet sted mellom valgene i 2012 og 2013, og Maidan i 2014. En av 

respondentene oppfatter at endringene har kommet «gradvis, fra år til år». Det er spesielt 

interessant å se at en av respondentene uttrykker noe jeg tolker som en forståelse av at det 

bare var et spørsmål om tid før endringene vi diskuterer fikk konsekvenser for sivilsamfunnet, 

ved å bruke uttrykket «kanskje det bare var vår tur [dosjli ruki do etogo]». En annen av 

respondentene viser til en nærliggende forståelse, ved at vedkommende uttrykker at 

sivilsamfunnet ikke grep muligheten til å gjøre noe med denne utviklingen når den bød seg, 

og at de ikke forsto hvor det bar hen. Måten de kunne ha gjort noe med utviklingen på, ifølge 

respondenten, var å jobbe med befolkningen for å sørge for at disse fikk en «evne til kritisk 

tenking». Dette oppfattes av respondenten som en mangel i befolkningen i dag. 

Det framstår ikke klart av respondentenes svar hva som er hovedproblemet. Likevel kan det 

virke som utgangspunktet for utviklingen, i alle fall ifølge enkelte av respondentene, er 

statens manglende vilje til å tåle «kritikk» og «alternative meninger». Dette fører til at staten 

reagerer på en måte som vanskeliggjør NGO-enes arbeid direkte, samtidig som det fører til 

indirekte problemer som eksempelvis en økende mistro til sivilsamfunnet blant befolkningen. 

Riktignok kan det virke som denne mistroen har vært tilstede en stund, men respondentene 

virker til å oppfatte at dette har blitt verre. Det virker også som de mener at det har blitt særlig 

mye verre den siste tiden, i kjølvannet av at loven om utenlandske agenter ble innført, men 
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den økende mistroen blant befolkningen blir ikke nødvendigvis oppfattet som et produkt av 

loven alene. Det er rett og slett vanskelig å sette fingeren på ett enkelt hovedproblem, eller én 

fellesnevner, skal man tro en av respondentene: 

Jeg kan ikke si nøyaktig hva, men jeg tenker at noe sånt, vel, det må finnes. […] Folk 

må rett og slett diskutere hva denne fellesnevneren kan være og bli enige om det. Det 

trenger ikke være én heller, det kan være flere. Det kan være nødvendig å velge én av 

dem og jobbe kun med det. (Intervju D) 

Nettopp respondentenes svar på mitt spørsmål om hva man faktisk kan gjøre, hvilke løsninger 

de ser potensialet for, kan kanskje kaste lys over hva de mener hovedproblemet er. 

7.4 Potensielle løsninger 

Respondentene oppfatter at situasjonen er vanskelig, men på spørsmål om hvilke løsninger de 

ser, øyner de likevel et visst mulighetsrom for miljøorganisasjoner i Russland til å påvirke 

beslutninger: 

Jeg mener at det er mulig, ja. Fordi, vel, det er veldig mange miljøproblemer i 

Russland. Det er ingen som er imot løsninger på åpenbare miljøproblemer, men det 

kommer an på hva man legger i betegnelsen «miljøproblemer». […] 

Miljøorganisasjoner finner en eller annen vei for å legge fram sine forslag til 

løsninger på miljøproblemer, det ser vi blant annet i aktiviteten til Greenpeace, og vi 

ser det i aktiviteten til Russisk WWF, […] (Intervju C) 

En annen formulerer det slik: 

Det er åpenbart at den nåværende politiske situasjonen er vanskelig å forandre på. 

[…] Samtidig, naturligvis, finnes det på regionalt nivå problemer som ikke oppfattes 

som betydningsfulle for det føderale nivået. […] man kunne satt i gang en politisk 

prosess for å skape et samarbeid også utenfor de føderale sentraene, det vil si, med 

regionene, regionale parlamenter. Dette ville hjulpet med å skape nye mekanismer og 

styrke regional påvirkning på politikken på føderalt nivå. Jeg ser det på den måten. 

Det vil være viktig at sivilsamfunnet [obsjtsjestvennost’] på regionalt nivå begynner å 

samarbeide med regionale politikere, regionale parlamenter og regional business. Å 

kjempe med det føderale sentrumet er i dag nesten umulig, men å skape nye 
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«stakeholders», nye spillere [igroki] på banen [na polje] [er mulig]. Jeg tror det 

finnes et slikt behov i regionene, og at dette er en måte å skape nye maktsentre, nye 

sentre for utvikling av nye [svjezjie] ideer, slik at man ikke venter på hva presidenten 

eller parlamentet sier. Slik kan regionene øke sin politiske tyngde, og sivilsamfunnet 

[obsjtsjestvennost’] [kan gjøre] det samme. (Intervju A) 

Løsningen, ifølge denne respondenten, ligger tydeligvis i å unngå å tråkke den føderale 

makten på tærne. Av det kan man lese at respondenten oppfatter at problemet ikke er like stort 

i alle deler av staten, men at det kommer fra toppen og brer seg nedover. I tillegg virker det 

som om vedkommende oppfatter at det faktisk er mulig å påvirke det føderale maktsentrumet 

nedenfra, fra regionalt nivå, i alle fall på sikt, når man har fått «nye spillere på banen». 

En annen av respondentene problematiserer miljøbevegelsens egen rolle når det gjelder å 

finne løsningen på problemene den står ovenfor: 

Når det gjelder bevegelsen, så må vi … vel … bli bevisste på hva som foregår, 

begynne å kommunisere og samle oss. Et annet spørsmål er hvordan man gjør dette, 

hvilket format, med hvem; mange liker ikke hverandre av mange forskjellige grunner, 

kort sagt. Men vi må bli bevisste, samle oss og gjøre noe … sammen … Altså … Snart 

har vi ganske enkelt ingen plass mer … Men det er vanskelig, som jeg sa, det finnes 

mange gamle fiender og fornærmede blant oss, som påvirker tilliten. Men uten tvil 

trenger vi å samle oss på et eller annet vis, som vi per i dag ikke gjør, og finne en 

felles, solidarisk måte å handle på. Jeg har ingen ferdig instruks for hva vi må gjøre, 

men vi må bare sette oss ned sammen og snakke om hva vi alle kan gjøre med dette. 

Altså ikke bare […] å reagere på angrepene på organisasjoner og aktivister, men vi 

må tenke på hva vi kan gjøre for at det ikke skal skje … (Intervju D) 

En annen respondent viser en parallell forståelse av at samhandling mellom organisasjonene 

er viktig: 

«Det hadde vært lurt å koordinere seg, utveksle erfaring, og belyse bredere det som 

foregår. Kanskje til og med skape et felles reaksjonssenter, jeg vet ikke. Utveksle 

informasjon. Hvis det skjer noe hos noen, så er det viktig å dele det med sine 

«våpenbrødre» [soratniki] (ler) og få hjelp.» (Intervju B) 
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En av respondentene understreker at vedkommende mener at presset fra staten må reduseres 

for at positive endringer skal kunne skje: 

Når NGO-ene kan fungere som et mellomledd mellom befolkningen og staten og de 

blir lyttet til, så kan sivilsamfunnet gjøre jobben sin. For at dette skal kunne skje må 

man redusere presset, dette er rene demokratiske prosesser. (Intervju C) 

En annen foreslår spøkefullt følgende: 

En enkel løsning ville vært om staten blir bevisst, bytter seg selv ut og begynner å 

gjøre ting på en bra måte. Men jeg tenker at det ikke har noe med oss å gjøre, og vi 

trenger ikke snakke om det, fordi det handler om politisk agenda og slikt. Vi kan 

snakke om hvordan man kan forandre på ting og hva staten bør gjøre. Alle disse 

mekanismene, altså man må bare etablere tilbakemeldingsmekanismer og skape 

institusjoner [instituty] i staten [som kan sørge for dette]. Men dette har ikke med oss 

å gjøre, det hadde bare vært kult om det kom i stand. (Intervju D)  

Jeg oppfatter at respondenten ser det som statens oppgave å skape institusjoner som tillater en 

interaksjon med sivilsamfunnet, men viser til at dette ikke er noe de kan gjøre noe med, for 

det, det er «politisk». En annen av respondentene mener på sin side at en institusjonalisering 

er eneste løsning: 

 Når NGO-ene kan fungere som et mellomledd mellom befolkningen og staten, og de 

blir lyttet til, så kan sivilsamfunnet gjøre jobben sin […] Det eneste som kan løse dette 

er institusjonaliseringen av et sivilsamfunn. Det finnes ingen annen måte. (Intervju C) 

Jeg tolker det slik at respondentene oppfatter at transformative mål må oppnås for at 

situasjonen skal bedre seg, men at de i liten grad selv har noen makt til å få dette til. Staten må 

skape dette rommet. Det krever en forandring i systemet, ovenfra. En av respondentene legger 

vekt på mulighetsrommet som ligger i å jobbe på regionalt nivå, «under radaren» til den 

føderale makten. Men jeg oppfatter dette mer som en løsning for å nå enkelte substansielle 

mål; å løse miljøproblemer i enkelte regioner. På sikt kan det å styrke regionenes rolle gjøre 

det mulig å nå transformative mål om endringer i systemet, men det er uklart hvorvidt dette er 

mulig. 
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Problemet med tilliten i befolkningen er en utfordring, men samtidig utgjør det et 

mulighetsrom som NGO-ene selv kan arbeide i, uten at staten nødvendigvis letter på presset, 

ifølge en annen av respondentene: 

[Det er] viktig å skape seg en støttebase. Det finnes for eksempel organisasjoner som 

jobber med søppelsortering for å bygge en [offentlig] støtte på basis av et slikt enkelt 

og simpelt tema. Hvis dette gjøres, ikke bare fordi det er det som er mulig å gjøre i 

dag, men at det gjøres med en forståelse om at det er nødvendig å gjøre noe lett og 

mulig nå, for å skape en støttebase, så er det bra. Det kan til og med de som ikke 

forstår at det gjøres for å skape en støttebase delta i, for basen blir større uansett. På 

den andre siden så er jeg ikke klar til å si at folk som driver selvsensur og velger enkle 

temaer gjør noe feil. Spørsmålet er bare hva som er motivasjonen og hva de ønsker 

med det. Verdiene våre forandrer seg når vi gjør andre ting. Spørsmålet er i hvilken 

grad. Det er også et vanskelig spørsmål, og det får hver enkelt person og organisasjon 

svare på. Så, det er det andre, det første er å samle seg, det andre er å skape en 

støttebase, slik at folk støtter en organisasjon, eller en person, og i en nødsituasjon 

kan de… skrive under på en kampanje for at man ikke skal stenge organisasjonen for 

eksempel. […] (Intervju D) 

Utrykket «verdiene våre forandrer seg når vi gjør andre ting» er innholdsrikt her. Jeg tolker 

dette dithen at respondenten er bekymret for at organisasjoner som velger «å drive selvsensur 

og velger enkle temaer» kan komme til å miste motivasjonen for å jobbe med mer kompliserte 

temaer. I kapittel 7.2 siterte jeg samme respondent på at vedkommende så det som et problem 

at folk hadde vanskelig for å gjøre overganger fra et «enkelt» tema til et mer «komplisert» 

eller «politisk tema». Her viser respondenten en forståelse for at enkelte velger dette, men 

understreker at dette ikke er noe vedkommende mener er en god strategi med mindre man har 

et bevisst mål om at dette skal lede til at man igjen skal kunne jobbe med de kompliserte 

spørsmålene. Det respondenten frykter, er at det vedkommende oppfatter som et resultat av 

statens aktive politikk, skal bli en permanent tilstand. Løsningen på kort sikt kan med andre 

ord bli et problem på lengre sikt. 

En av respondentene mine sier at vedkommendes organisasjon faktisk prøver å skape en 

støttebase ved å jobbe med det som tilsvarer «enklere» spørsmål og tematikk. Det virker som 

om vedkommende har et bevisst forhold til at dette er et middel for å nå et annet mål: 
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Vi jobber med søppelsortering på en positiv måte, vi hjelper organisasjoner som 

jobber med å hjelpe hjemløse dyr, dette er noe folk har svært stor forståelse for. Men, 

det er naturligvis ikke det vi ønsker å arbeide med for alltid. Vi ønsker å også å jobbe 

med mer alvorlige [ser'eznye] spørsmål, og å ha en påvirkning på viktigere prosesser i 

samfunns- og miljøsaker. Et godt grunnlag for å kunne jobbe med mer seriøse 

[ser'eznye] arrangementer, rapporter og mer seriøst arbeid vil være at befolkningen 

forstår og støtter oss. En forståelse for organisasjonen som en organisasjon som 

virkelig holder på med positive [polozjitel'nye] ting. En skikkelig forståelse for 

prosjektene [våre] hos folk vil gjøre det mulig å skape et positivt [polozjitel'nyj] image 

for organisasjonen. (Intervju E) 

Videre forklarer samme respondent hvordan organisasjonen tenker for å prøve å imøtekomme 

folks interesser: 

Å jobbe med folk, og i samsvar med deres interesser [er det viktigste]. Dessverre, så 

sammenfaller ikke alltid folks interesser med miljøverninteresser. Derfor må man 

jobbe for å gjøre de interesserte, for eksempel [ved å appellere til] en persons 

interesse i at vedkommende sin by skal være ren [tsjistyj]. Det kan ikke vedkommende 

være likegyldig til, ingen ønsker å bo i en søppelkasse [musorka]. Mer altomfattende 

tanker har vedkommende dog kanskje ikke. Vi prøver å finne vedkommende sine mer 

lokale interesser som sammenfaller med våre interesser og ideer, og jobbe med disse 

sakene. (Intervju E) 

Det er for øvrig interessant, at respondent E i kapittel 7.1 sier at det ikke lenger er tvil om 

hvorvidt vedkommendes organisasjon kommer til å bli erklært utenlandsk agent – det er et 

spørsmål om når. Tross denne tilnærmet fatalistiske oppfatningen prøver altså vedkommende 

å finne en måte å fortsette aktiviteten på. Det er et uttrykk for selvsensur, men denne 

selvsensuren har altså et overordnet, transformativt mål om å endre på situasjonen. 

Respondent D problematiserer effekten av å jobbe med å skape en støttebase i befolkningen, 

selv om det virker som den mest åpenbare veien å gå: 

Så, det er åpenbart problemer med staten, og med manglende tillit i befolkningen. Det 

er nok dette vi må fokusere på, og jobbe med. Men det er vanskelig. Media er 

kontrollert, og muligheten for å nå ut til befolkningen er begrenset. Så, hvis man 
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begynner å ha suksess med dette, og interagere for alvor med folk og får deres støtte, 

så får du problemer med staten, fordi de mener at sånt utgjør en trussel. (Intervju D) 

Samtidig oppfatter respondenten altså at staten ser mulighetsrommet som ligger i en økende 

støtte i befolkningen: 

Det er naturligvis vanskelig å skjønne hvordan man kan omgå alt dette. Det må 

komme en bevissthet, en masse [med folk] som er kritiske. Men staten skjønner også 

dette, og motsetter seg den prosessen [som kreves]. (Intervju D) 

Nettopp en slik utvikling, som kan føre til en systemforandring som ikke er kontrollert 

ovenfra og ned, er det den russiske staten forsøker å unngå. Dette referer også respondent B til 

i kapittel 7.3. Bildet som tegner seg virker å passe godt med Balzer (2003) sin teori om 

managed pluralism. Denne teorien tilsier at systemet i Russland er bygd opp av den politiske 

eliten for å gi et inntrykk av at man følger normer og regler som gjelder for stater som skal ha 

en plass i den globale økonomien, herunder å ha et aktivt og oppegående sivilsamfunn.  

Samtidig søker systemet å begrense sivilsamfunnets mulighetsrom på flere måter: Man vil 

bevisst prøve å direkte begrense mulighetene til å påvirke beslutninger ved å unnlate å 

institusjonalisere mekanismer som kan gjøre en påvirkning mulig. Dette oppfatter 

respondentene mine at mangler i Russland, og de mener at en slik institusjonalisering er 

«eneste løsning» for at sivilsamfunnet skal kunne «gjøre jobben sin». I tillegg forsøker man å 

«vanne ut» sivilsamfunnet med statssponsede organisasjoner som man kan kontrollere. 

Respondentene mine beskriver en situasjon der det foregår en prosess de oppfatter som en 

todeling av sivilsamfunnet. Delelinjen går mellom det «motstandere», «fiender» eller 

«utenlandske agenter», og det Henry (2010) kaller statlig tilknyttede organisasjoner, som 

Balzer (2003) i sin teori kaller sosialt ansvarlige organisasjoner, og som mine respondenter 

igjen kaller «GONGO-er». 

I tillegg sier Balzer (2003) sin teori at et system basert på Managed Pluralism vil søke å 

tilfeldig sanksjonere gitte mål i sivilsamfunnet. Denne tilfeldige sanksjoneringen ser man 

blant annet representert ved loven om utenlandske agenter, som rammer rimelig tilfeldig, 

basert på uklare definisjoner. Respondentene mine oppfatter dette som et stort problem, og 

beskriver en situasjon der presset fra staten gjør at enkelte organisasjoner, som tidligere var 

kritiske og uavhengige, føyer seg og blir mindre kritiske. Loven om utenlandske agenter er 
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dog ikke den eneste måten organisasjonene presses på. Respondentene mine forteller om 

tilfeller av vold og aksjoner fra sikkerhetsmyndighetene, der også enkeltaktivister og ikke 

bare organisasjoner blir rammet. De ser loven som en bestanddel i en større kontekst, og de 

beskriver en endring i samfunnet over de seneste årene.  

7.5 Oppsummering 

Miljøbevegelsen i Russland har utviklet et eget sett av måter å organisere seg på. For å kunne 

drive en bærekraftig organisasjon som evner å balansere godt mellom ulike aktører slik som 

lokale innbyggere, lokale og føderale myndigheter, opprettholde kontakt med internasjonal 

miljøbevegelse, og samtidig tiltrekke seg utenlandske donorer, må det spesielle strategier til. 

Henry (2010: 6-7) mener at valget av organiseringstype har noe, om ikke nødvendigvis alt, å 

si for hva en gruppe aktivister kan oppnå, hvordan de kan oppnå det, og på hvilke arenaer. De 

aktivistene som jobber i det Henry definerer som profesjonelle organisasjoner har sett sine 

organisasjoner utsatt for press fra russiske myndigheter i form av blant annet loven om 

utenlandske agenter. Denne loven rammer profesjonelle organisasjoner spesielt, da disse er 

avhengige av pengestøtte fra utlandet for å drive sitt arbeid. Flere organisasjoner legger ned 

som en følge av loven om utenlandske agenter. Likevel er det ikke nødvendigvis slik at 

individene i tidligere organisasjoner slutter å være aktive; de bare organiserer seg annerledes. 

Samtidig oppfatter miljøvernere jeg har intervjuet at loven om utenlandske agenter i seg selv 

ikke utgjør noe veiskille, men at den er et produkt av en utvikling som har funnet sted over 

lengre tid, og som skjøt fart en gang etter 2012. Likevel er loven et symbol på det 

respondentene mine oppfatter som trenden i samfunnet i Russland i dag. Diskursen i Russland 

skaper en dikotomi på mange områder. Både eksternt, mellom Russland og utlandet, og innad 

i Russland, mellom «agenter», «fiender» og statens støttespillere. 

Utfordringene miljøbevegelsen står ovenfor har forandret seg over tid. Flere av respondentene 

mine mener for eksempel at det i en periode midt i forrige tiår var vesentlig enklere å arbeide i 

sivilsamfunnet generelt, og også med miljøspørsmål spesielt, sammenlignet med i dag. De 

oppfatter videre at interessen for miljøspørsmål i befolkningen i stor grad korrelerer med den 

økonomiske situasjonen i landet, og at den dårlige økonomiske situasjonen i dag passiviserer 

befolkningen. Dette skaper en mulighet for staten til å stramme grepet rundt potensielle 

uroelementer i samfunnet. Som noen av respondentene impliserer, kan man kanskje tenke seg 
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at innstrammingene på mulighetsrommet til miljøorganisasjonene er et produkt av en frykt fra 

myndighetenes side for at sivilsamfunnet skal være en katalysator for forandring, og at 

myndighetene skal miste kontrollen over egen befolkning. NGO-ene ble satt under lupen i 

etterkant av Duma- og presidentvalgene i 2011 og 2012. Demonstrasjoner og uro i deler av 

befolkningen førte til at myndighetene innførte lover som kunne gjøre det mulig å paralysere 

de organisasjonene som blir oppfattet som for avvikende fra statens linje. Fokuset på 

sivilsamfunnet ble ytterlige forsterket av fargerevolusjonen i Ukraina og demonstrasjonene på 

Maidan. Loven har gjort at et sivilsamfunn som allerede sto svakt nå er enda mer utsatt – 

«forsvarsløst», som en av respondentene kaller det. 

En annen endring jeg har påvist er at staten i større og større grad prøver å erstatte et 

uavhengig sivilsamfunn med ett som er knyttet nærmere opp mot staten, og som i stor grad 

drives med statlige midler. På denne måten kan myndighetene vise at de inkluderer 

sivilsamfunnet i beslutningsprosesser, uten at de risikerer å bli kritisert, eller at de risikerer å 

måtte stå til ansvar for beslutninger. Respondentene mine oppfatter dette som en splittelse av 

sivilsamfunnet, der de som er kritiske blir skilt ut og stemplet som «agenter», «fiender» og 

«motstandere». En av respondentene mine mener de statstilknyttede organisasjonene følger 

statens linje, og baserer seg på begrepet «patriotisme». I diskursen tolker jeg dette som den 

positivt ladede motsatsen til det negativt ladede begrepet «utenlandsk agent». Usikkerheten og 

redselen for tilfeldige sanksjoner fra statens side gjør at de uavhengige organisasjonene har 

vanskelig for å arbeide som før. Respondentene mine oppfatter at så vel NGO-ene som media 

i Russland driver med selvsensur. Dette for å unngå å tråkke feil folk på tærne, og dermed 

risikere sanksjoner. 

Jeg tolker det slik at miljøvernerne jeg har intervjuet har en annen oppfatning enn staten, og i 

forlengelse, befolkningen, av hva en «bra» og en «dårlig» miljøverner er. Det foregår en 

diskursiv konflikt, der statens diskursive makt er svært mye sterkere enn den 

miljøorganisasjonene og resten av sivilsamfunnet har. Resultatet er at NGO-ene eksempelvis 

ender opp med å føye seg etter statens definisjon av begreper som «politisk aktivitet», ved å 

frasi seg eierskapet til dette begrepet. De må rett og slett argumentere for at de ikke driver 

med noe slikt for å forsøke å unngå å bli «utenlandske agenter». Staten innfører på denne 

måten ulike, svært bredt definerte begreper i diskursen. For å unngå å bli utsatt for 

stigmatiserende stempel som «utenlandsk agent» må miljøvernerne bli mindre kritiske. 

Respondentene mine oppgir at enkelte temaer og former for arbeidsmetoder muliggjør en 
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form for aktivitet som staten aksepterer, mens andre temaer krever arbeidsmetoder som 

oppfattes som kritiske ovenfor staten eller andre viktige aktører i samfunnet. Respondentene 

mine mener at denne oppfatningen om hva som er akseptert og ikke har grodd såpass godt fast 

i befolkningens bevissthet at det er vanskelig å rekruttere folk til å arbeide med saker som 

krever at man stiller krav til business-aktører og myndigheter. 

Utviklingen har ført til en situasjon der de profesjonelle organisasjonene må velge mellom to 

onder: Enten må de føye seg etter statens oppfatning av hva en organisasjon skal jobbe med 

og hvordan den skal gjøre det, eller så må de tåle reaksjoner og sanksjoner fra statens side. 

Disse reaksjonene kan ta form av formaliserte mekanismer som loven om utenlandske 

agenter, men også uformelle mekanismer som vold, trusler og utpressing har blitt og blir brukt 

mot aktivister i miljøbevegelsen i Russland. Uansett om miljøvernerne velger å føye seg eller 

å stå imot staten vil det gå på akkord med ett eller flere av det Henry (2010) definerer som en 

organisasjons tre mål: Interne, substansielle og transformative. Å føye seg etter staten vil 

potensielt sikre overlevelse – basert på mangelfulle russiske midler, og ikke utenlandske – 

men gjøre at man ikke lenger kan jobbe på samme måte for å nå de substansielle målene. 

Antagelig må man også legge fra seg de transformative målene helt. Velger en organisasjon å 

ikke føye seg, vil for eksempel loven om utenlandske agenter true eksistensgrunnlaget til 

organisasjonen. Agentloven fører til at flere miljøorganisasjoner legger ned eller mister det 

finansielle grunnlaget for driften. Dette har en klar effekt på de interne målene om 

overlevelse. Om de interne overlevelsesmålene er uoppnåelige, så blir det fort vanskelig eller 

umulig å nå substansielle og transformative mål – i alle fall som en organisasjon i formell 

forstand. 

Respondentene mine refererer nettopp til en utvikling der organisasjoner som blir rammet av 

loven om utenlandske agenter finner nye måter å organisere arbeidet sitt på. Dette, sammen 

med tendensen til selvsensur på grunn av frykt for sanksjoner fra staten (som fører til et 

mindre kritisk sivilsamfunn), kan gjøre at Henry (2010) sine definisjoner for 

organisasjonstyper i Russland i mindre grad vil være dekkende i framtiden. 

Mulighetsrommet organisasjonene ser er for øvrig i stor grad basert på å snu en av de største 

utfordringene de har til en styrke: De ønsker å jobbe med tilliten i befolkningen. Det er, basert 

på mine funn, mulig å argumentere for at Crotty et al. (2014) sin påstand om at profesjonelle 

organisasjoner i Russland er fremmedgjorte fra befolkningen, stemmer. Respondentene mine 

ser for seg at det å jobbe på regionalt nivå, og med «enkle» saksområder, kan føre til at man 
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skaper et grunnlag for å bygge en større miljøbevegelse på sikt. Slik kan de gjenopprette 

engasjementet og tilliten. Dette kan ifølge respondentene mine løse flere problemer. Blant 

annet kan det føre til at staten forstår at de er nødt til å institusjonalisere mekanismer som kan 

tillate sivilsamfunnet «å gjøre jobben sin» som mellomledd mellom staten og individet. De er 

likevel skeptiske til hvorvidt det er mulig, da de ser at det russiske samfunnet har utviklet seg 

på en slik måte at folk ikke ønsker å jobbe med «kompliserte, politiske saker» som krever at 

man stiller krav og er kritiske til staten eller bedriftsaktører. Folk ønsker heller ikke å stille 

krav til systemet for å løse det som blir kalt «enkle» problemer. I tillegg oppfatter de at staten 

forstår at dette kan være en løsning for sivilsamfunnet, og at staten aktivt motarbeider 

prosessen som skal til. 

Når alt kommer til alt har respondentene i utvalget mitt av profesjonelle organisasjoner 

vanskelig for å peke på en hovedutfordring for miljøvernsorganisasjoner i Russland. 

Fellesnevneren virker til å være et samspill mellom en mistillit i befolkningen og en statsmakt 

som aktivt og direkte forsøker å stikke kjepper i hjulene for miljøbevegelsen og 

sivilsamfunnet.  
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8 Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg gått gjennom utviklingen til den russiske miljøbevegelsen fra rett 

før Sovjetunionens fall og fram til i dag. 

Jeg har vist hvordan miljøbevegelsen ble en katalysator for sivilt engasjement fram mot 

Sovjetunionens fall. Den økonomiske situasjonen på 90-tallet førte til et generelt fall i sivilt 

engasjement i Russland, sammenlignet med massebevegelsene i Sovjetunionens siste dager. 

Allerede fra Vladimir Putins første presidentperiode, førte lovendringer for å regulere 

registering av organisasjoner og økte rapportkrav til et begrenset mulighetsrom for 

miljøorganisasjonene i Russland.  

Jeg har gjort rede for loven om utenlandske agenter, hvordan den fungerer, hvilke konkrete 

resultater den har ført til, og hvilken plass den har i det større bildet av lovendringer i 

Russland etter Putins gjeninnsettelse i 2012. 

Videre har jeg belyst dagens situasjon ved hjelp av analyse av dybdeintervjuer med russiske 

miljøvernere fra Nordvest-Russland. Jeg har gjort følgende funn: 

Loven om utenlandske agenter rammer i hovedsak den delen av miljøbevegelsen som utgjør 

det Henry (2010) definerer som profesjonelle organisasjoner. Disse organisasjonene er per 

definisjon avhengig av utenlandsk støtte, til forskjell fra de to andre typene organisasjoner, 

grasrot- og statstilknyttede organisasjoner. Loven gjør at flere organisasjoner legger ned, men 

fører ikke nødvendigvis til at de legger fra seg arbeidet. Det tar bare nye former. Om denne 

utviklingen fortsetter kan Henry (2010) sitt teoretiske rammeverk bli utilstrekkelig for å 

forklare den russiske miljøbevegelsen, da organiseringen kan få andre og mindre håndfaste 

former. 

Respondentene mine oppfatter at det har vært en endring i forholdene de jobber under. Det 

var ifølge dem enklere å arbeide med miljøsaker i forrige tiår. Da hadde de tilgang til 

massemedier som skrev om sakene de jobbet med, og de kunne i større grad ha en konstruktiv 

dialog med myndighetene. Den statlige kontrollen over mediene i Russland oppleves som 

utfordrende for miljøvernerne. 

Denne endringen over tid illustreres ved det respondentene mine omtaler som en økende 

splittelse av det russiske samfunnet i to kategorier, der den ene blir sett på som motstandere 
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og den andre som medspillere. Respondentene sier at Russland er i en konflikt med utlandet 

og mener en tilsvarende konflikt foregår internt i Russland. De mener at staten søker å finne 

syndebukker for problemene i samfunnet som de selv ikke evner eller ønsker å ta tak i. 

Myndighetene skylder på utlandet, blant annet for at utenlandske interesser blir representert i 

Russland ved hjelp av økonomisk støtte til for eksempel NGO-er. Myndighetene har skapt en 

diskursiv konflikt, der statens maktposisjon gjør at de kan introdusere begreper som 

«utenlandsk agent», som har svært negative konnotasjoner knyttet til seg. Begrepet brukes for 

å stemple og delegitimere enkeltorganisasjoner som myndighetene opplever som 

uroelementer. Loven om utenlandske agenter er kun en liten del av dette bildet, men utgjør ett 

av de mer presserende enkeltproblemene miljøorganisasjonene står ovenfor. Den gjør seg 

godt som illustrasjon for splittelsen i samfunnet og diskursen som er endret som resultat, men 

loven om utenlandske agenter som sådan oppfattes ikke som et veiskille av respondentene; 

kun som et uttrykk for en større endring. 

I forlengelse har dette ført til en splittelse av sivilsamfunnet, tilrettelagt av myndighetene. 

Utbredelsen av det Henry (2010) definerer som statstilknyttede organisasjoner øker, og dette 

skaper et eget sivilsamfunn som myndighetene kan vise til for å legitimere sin politikk. Dette 

sivilsamfunnet er ikke kritisk, og støtter staten for selv å få pengestøtte fra myndighetene. 

Situasjonen passer godt inn i det bildet Balzer (2003) tegner av Russland i sin teori om 

managed pluralism. Det er et forsøk på å balansere mellom å oppfordre til et aktivt 

sivilsamfunn, og begrense dets innflytelse. 

Staten legger også i større og større grad til rette for en virkelighet der organisasjonene må 

velge om de vil føye seg etter statens vilje eller stå med rak rygg. Miljøorganisasjonene står 

ovenfor et valg med to alternativer, og uansett hvilket de velger så går det på akkord med ett 

eller flere av det Henry (2010) definerer som de tre typene mål organisasjoner har: Interne, 

substansielle og transformative mål. Velger en organisasjon å ikke føye seg, truer 

sanksjonsmetoder slik som loven om utenlandske agenter dem, da de er avhengige av 

utenlandsk støtte for å opprettholde organisasjonsformen sin. Loven om utenlandske agenter 

truer eksistensgrunnlaget, og således organisasjonenes interne mål om overlevelse. Om 

organisasjonen ikke kan fortsette å eksistere, umuliggjør det oppnåelse av substansielle og 

transformative mål. Dersom en organisasjon velger å føye seg, underlegger de seg statens 

velvilje. Det gjør det mulig å motta pengestøtte fra statlige finansieringsmekanismer, men 

disse er ifølge respondentene ikke tilstrekkelig store for å finansiere en organisasjons 
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overlevelse over tid. Finansieringen er ment for enkeltprosjekter, og ikke drift. Hvis 

organisasjonene likevel greier å overleve på statlige midler, innebærer det en begrensning i 

hvilke saker de kan jobbe med, da de har begrenset mulighet til å velge metode og 

innfallsvinkel. De kan ikke være kritiske, og kan ikke etterspørre systemendringer i noen 

særlig grad. Dette går med andre ord på akkord med de substansielle og transformative 

målene en organisasjon måtte ha, selv om det kan sikre at man oppnår de interne målene om 

overlevelse.  

Om organisasjonene velger å føye seg i større eller mindre grad, så skaper det etter hvert også 

en gråsone, hvor det er vanskelig å vite hvilke organisasjoner som kan regnes som 

uavhengige, og hvilke som er statstilknyttede. Dette bidrar ytterligere til behovet for nye 

definisjoner for organisasjonstyper i Russland. Henry (2010) sin definisjon skiller mellom 

organisasjonstyper basert på markører som hvilke temaer de arbeider med, og fra hvor de får 

ressursene de er avhengige av. Disse markørene virker ikke lenger tilstrekkelige for å skille 

mellom profesjonelle og statstilknyttede organisasjoner. Definisjonen inkluderer heller ikke 

organisasjoner som ikke eksisterer i juridisk forstand, men som fremdeles virker i samfunnet, 

blant annet som en effekt av at de er blitt rammet av loven om utenlandske agenter. 

Respondentene mine mener det er et klart skille mellom «gode» og «dårlige» miljøvernere i 

diskursen i Russland i dag. «Gode» miljøvernere er de som selv tar tak i enkle, konkrete 

problemer, eller støtter statens linje. «Dårlige» miljøvernere er de som stiller krav til at andre 

skal ta tak i problemer. De «dårlige» miljøvernerne blir sanksjonert av myndighetene, blant 

annet ved hjelp av formelle mekanismer som loven om utenlandske agenter. Samtidig 

sanksjoneres de også gjennom mindre formaliserte metoder, som trusler, vold og utpressing. I 

praksis gjør dette det umulig å jobbe med enkelte spørsmål som i sin natur krever at man 

stiller krav til andre samfunnsaktører. Dette fører til at organisasjonene i stor grad driver med 

selvsensur, for å unngå å framprovosere sanksjoner mot organisasjonen selv eller mot 

enkeltaktivister. 

Respondentene mine mener at befolkningen i stor grad deler denne oppfatningen av hva en 

miljøverner skal være og bør gjøre. De opplever videre at befolkningen i stor grad «lever i sin 

egen verden» og har meldt seg ut av den politiske sfæren. De opplever i svært liten grad å ha 

støtte i befolkningen for arbeidet sitt. De er, som Crotty et al. (2014) argumenterer for, blitt 

fremmedgjorte, og virker i en sfære separat fra befolkningen. Befolkningen i Russland har en 

viss tillitt til staten, men i praksis har de ifølge respondentene mine egentlig ikke tillit til noen 
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aktører i samfunnet. Dette, sammen med en vanskelig økonomisk situasjon som gjør at de må 

fokusere på å dekke grunnleggende behov, gjør dem passive. Særlig når det kommer til 

miljøspørsmål. 

Det er ingen klare, konkrete løsningsforslag å spore hos respondentene mine. De er skjønt 

enige om at mulighetsrommet deres ligger i å aktivisere befolkningen i større grad, og de 

mener dette best kan gjøres ved å jobbe på regionalt eller mer lokalt nivå. Enkelte av dem 

mener også at det er mulig å ha et samspill med myndighetene på dette nivået, om ikke annet 

gjennom å spre informasjon myndighetene kan ha nytte av. Samtidig oppfatter de at å jobbe 

for å aktivisere befolkningen og bygge en støttebase basert på «enkle» saker som ikke 

oppfattes som truende for myndighetene kan bli vanskelig. Befolkningen virker satt ut av 

spill, og respondentene mine oppfatter at myndighetene er fullstendig klar over at dette kan 

være en måte for miljøorganisasjonene å styrke sin posisjon på. Respondentene indikerer også 

at innstrammingene i NGO-sektoren kan være et resultat av at sivilsamfunnet blir oppfattet 

som en potensiell katalysator for at folk skal begynne å tenke annerledes, noe som kan føre til 

at myndighetene mister kontrollen. 

Respondentene mine har vanskelig for å peke på én hovedutfordring for 

miljøvernorganisasjoner i Russland. Det er et samspill mellom en mistillit og passivitet i 

befolkningen, samt aktiv motarbeidelse fra staten som virker til å være bunnlinjen i 

resonnementene deres. I tillegg opplever de at miljøbevegelsen har vanskelig for å samle seg, 

blant annet på grunn av intern mistillit som en effekt av splittelsen som i større og større grad 

preger sivilsamfunnet. De sto heller ikke godt skodd i utgangspunktet, skal man tro Crotty et 

al. (2014) som i sin tid beskrev den russiske miljøbevegelsen som splittet i mange små 

grupperinger og fraksjoner, blant annet som et resultat av at de har konkurrert om en overflod 

av utenlandsk støtte. 

Min tolkning er at det hele bunner i en diskursiv konflikt som i praksis skaper et skille 

mellom de som er «med» myndighetene, og de som er «mot» myndighetene. Loven om 

utenlandske agenter forsterker denne diskursen, ved å ta fra de profesjonelle organisasjonene 

muligheten til å drive «politisk aktivitet», og ved å introdusere begrepet «utenlandsk agent» i 

diskursen. Maktbalansen i den diskursive konflikten er åpenbart skjev i myndighetenes favør. 

Miljøvernere som er kritiske til staten og systemet blir tillagt en tilhørighet til andre, 

bakenforliggende interesser. I den rådende diskursen blir dette presentert som interesser som 

ønsker å skade Russland og er motstridende til det som portretteres som russiske interesser. 
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Det gjør det umulig å argumentere for at man er aktiv i miljøbevegelsen på bakgrunn av ens 

egen oppfatning. Det tegnes et bilde av at kun russere som er betalt av utlandet går i 

opposisjon mot den russiske staten. Andre grunner ties ned. Det skapes en dikotomi. Oss, og 

dem. Et skille mellom «utenlandske agenter» og «patrioter». Det finnes ikke rom for noen 

mellomting. For å illustrere situasjonen diskursivt er det fristende å sitere miljøorganisasjonen 

Green Worlds utsagn om at de ikke er utlandets, men «naturens agenter». Det er 

tilsynelatende ikke lenger plass til hverken utlandets eller naturens agenter i dagens Russland. 
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