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Sammendrag 

 

Da Den russiske føderasjon (RF) i første kvartal av 2014 overtok Krimhalvøya etter turbulente 

måneder og revolusjon i Ukraina, reagerte Vesten med vantro. En følelse av jevnt over fredelig 

sameksistens og samarbeid med RF siden oppløsningen av Sovjetunionen, og en forventning om 

at Europa ikke ville se russisk maktbruk slik man hadde gjort i Ungarn og Tsjekkoslovakia under 

den kalde krigen, gikk over i frykt for hvilke intensjoner og planer Moskva hadde i Øst-Europa, 

Baltikum og Nordområdene der Norge har store interesser. Hvordan kunne man forstå den 

russiske rasjonaliseringen bak dette, når man antar at Moskva forventet sterke fordømmelser og 

reaksjoner fra Vesten og at økonomisk og annet viktig samarbeid ville opphøre?  

Denne oppgaven ser på to sikkerhetsstrategidokumenter fra før og etter Krimovertakelsen, og 

benytter seg av kritisk diskursanalyse (KDA) samt utenrikspolitisk teori fra en russisk teoretiker 

ansatt ved et amerikansk universitet. I løpet av oppgaven vil vi se på utviklingen av russisk 

sikkerhetsstrategi i en samtidig kontekst, for å forsøke å forklare hvorfor RF valgte sine 

respektive kurser og hva dette har betydd og trolig vil bety for Norges forhold i Nordområdene. 
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Forord 

Jeg vil starte med å takke veileder Geir Flikke for meget god og forståelsesfull veiledning 

gjennom en skriveprosess som jeg vil kalle en vanskelig men givende dannelsesreise.  

Videre vil jeg rette takk til de vennlige og hjelpsomme konsulenter og administrativt ansatte ved 

institutt og fakultet, samt medstudenter som har vært gode sparringspartnere og motivatorer 

gjennom prosessen. 

Til sist vil jeg takke nære venner og familie for aktiv støtte og forståelse. 
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Innledende bemerkninger 

Nordområdene har vært, er og blir historisk viktige for Norge. Klimaendringer som smelter 

stadig mer is fører også med seg interesse for sivil og militær skipsfart hos også andre land enn 

dem som er medlemmer i det Arktiske Råd1. Dette fordrer å skaffe seg oversikt og kontroll over 

egne havområder og økonomiske soner – noe et land sjelden trygt kan overlate til andre. Denne 

oppgaven vil ta den indre- og ytrepolitiske historien til Russland mellom 1990 og 2018 i 

betraktning, mens vi prøver å finne ut hvorfor diskursen i deres sikkerhetsstrategi anno 2015 

endret seg til det mer konfronterende, jamfør sikkerhetsstrategien anno 2009. 

 

Min personlige motivasjon er å gjøre mitt for å bidra til økt forståelse for årsakene til russiske 

sikkerhetspolitiske retningsvalg. Noreg har et spesielt historisk forhold til Moskva, og kan vise 

til en imponerende balansering som lite land i skvis mellom to supermakter i tiden 1945-1990. 

Nord-Norge, via sine innbyggere, utgjør enda en slags beroligende kjentmann gjennom 

samhandling og sivile samarbeid med russiske ifra nordvestre Russland. I håp om deeskalering 

og fredelig samforvaltning av ressurser og frakt, vil norsk lokal tilknytning, nasjonal 

selvbestemmelse og nasjonalt engasjement trenges for å bedre den unødvendig spente 

situasjonen i Nord-Norge.  

 

I oktober 2005 var undertegnede stasjonert på Garnisonen i Sør-Varanger, mens Elektron-flukten 

tok med seg to norske offiserer fra Kystvakten til russiske farvann. Jeg er veldig fornøyd med at 

Norge valgte en avventende, fredelig løsning kontra de alternativ som kunne blitt igangsatt. 

Store, lille Norge bør etter min mening kjenne etter og spørre seg om ikke det er på tide med en 

ny Jens Evensen-stil på Nordområdepolitikken. Våre interesser sammenfaller ikke fullstendig 

med Storbritannias, USAs eller Kanadas, og da bør vi også vokte oss vel for å gjøres avhengige 

av deres styrker for å opprettholde norsk integritet. Det er vi som har både lande- og havgrense 

til Den russiske føderasjon, og da er det vår oppgave å ha sterke forhandlingskort med vårt 

langstrakte naboland om fredelig samarbeid i Arktis. Et slikt kort vil være et sterkt Heimevern.2 

                                                             
1 I 2018 var disse Russland, Canada, USA, Norge, Island, Sverige, Danmark, Finland 
2 Defensiv nasjonal reservistgarde med et spekter av funksjoner i fred, krise og krig 
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1  Innledning 
 

Økt militær aktivitet og politisk polarisering i Arktis er for Norge en høyst aktuell og utfordrende 

problemstilling – den gjelder óg for Russland, dog virker sikkerhetsstrategien mer konsistent og 

langsiktig på deres side. Vårt naboskap med den Russiske Føderasjon(RF) og våre forhold til 

andre allierte arktiske stater er per desember 2018 under press – førstnevnte primært knyttet til 

vår tilslutning til sanksjoner og frysing av samarbeid fra etter mars 2014. Våre forhold til «andre 

egne», især USA og Storbritannia, har endret seg både som en følge av begge disse lands 

politiske fralandsdrift mot det populistiske, isolasjonistiske, samt at Norge fronter ambisiøse krav 

i Arktis som liten nasjon med sterkt underdimensjonerte militære kapasiteter – Norge kritiseres 

av allierte for langtids vanskjøtting og underfinansiering av Forsvaret3.  

I årene 2010 – 2011 ble den maritime delelinjeavtalen med den Russiske Føderasjon inngått. Den 

norsk-russiske grense, både på fastland og i havet, skiller seg fra andre russiske grenser via sitt 

lave nivå av væpnet konflikt i tiden 1860-2018. Området har sivilt vært preget av 

lokalbefolkningens hovedsakelig samarbeidende nærvær og begge sider har, tross å tilhøre 

konkurrerende allianser, ikke hatt samme grad av væpnede konfrontasjoner som andre russiske 

grenser slik som ved Kaukasus og Ukraina. Ett unntak er dog én militær hendelse - en nærgående 

og tallmessig overveldende pansret oppmarsj (07. juli 1968) opptil Borisoglebsk demning og 

påstått 30 meter fra nasjonal grense, ikke langt fra Kirkenes. 4 

At Barentsregionen fortsatte i fredelige former ble i 90-årene et uttalt mål for begge parter5, men 

sett fra et norsk perspektiv kan utviklingen etter 20076 fra russisk side true denne 

sameksistensen. Konkret vil dette bety et brudd med samarbeid til fordel for selvhevdelse, og 

derav en noe ensidig militær opprustning i russisk Arktis kombinert med offentlige uttalelser om 

                                                             
3 Svein Vigeland Rottem, «The Ambivalent Ally: Norway in the New NATO,» Contemporary Security Policy 28, no. 3 
(2007). 
4 Erlend Lange, «Ville skutt sovjeterne på grensen,» NRK, https://www.nrk.no/dokumentar/ville-skutt-sovjeterne-
pa-grensen-1.6292670. 
5 barentscooperation.org, «History of Barents co-operation,»  
https://www.barentscooperation.org/en/About/Learn-More/Barents-region/history. 
6 Dale R. Herspring, «Vladimir Putin: His Continuing Legacy,» Social Research 76, no. 1 (2009). s. 164, Debidatta 
Aurobinda Mahapatra, «Russian Concerns on US Anti-Missile Shield,» Economic and Political Weekly 42, no. 37 
(2007). s. 3698 
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Svalbard7, sett i lys av sovjetisk motvilje mot Svalbardtraktaten, eksterne hendelser som 

konflikten i Georgia 2008 og især konflikten i Syria fra 2011, der flere hevder at det har foregått 

en proxy-krig mellom Russland og Vesten (hovedsakelig USA)8  etter den russiske 

intervensjonen i 2015, samt annekteringen av Krim og konflikten i østre Ukraina siden mars 

2014.  

Russlands nasjonale sikkerhetsstrategi har kontinuerlige trekk tilbake til 1990 og tidligere, men 

formes samtidig av hendelser og utviklinger som dem nevnt i forrige avsnitt, og strategien ville 

vært uten verdi om det ikke tilpasset seg og satte fremtidige ambisjoner og mål – hvilke 

sannsynligvis vil forme utviklinger og fordre reaksjoner knyttet til alle omfattede områder, også i 

Arktis. Ved å se på diskursive endringer som følge av retningsendrende store hendelser og kriser, 

er intensjonen å vise hvordan vi derav kan forstå årsakene om RFs sikkerhetsstrategi har 

annammet et mer selvhevdende preg.   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Michael Zimmerman, «High North and High Stakes 
The Svalbard Archipelago Could be the Epicenter of Rising Tension in the Arctic,» PRISM 7, no. 4 (2018). S. 110-111 
8 As’ad AbuKhalil, «The 8 Proxy Wars Going On in Syria Right Now,» Huffington Post, 
https://www.huffingtonpost.com/asad-abukhalil/syria-proxy-wars_b_5874488.html?guccounter=1. , Simon Shen, 
«The Syrian conflict: Textbook example of a proxy war » Ejinsight, http://www.ejinsight.com/20180524-the-syrian-
conflict-textbook-example-of-a-proxy-war/. 
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1.1 Problemstilling og avgrensning  

 

Denne oppgaven vil forsøke å forsøke å finne endringer innen russisk nasjonal sikkerhetsstrategi, 

og fokusere spesielt på eventuelle kursendringer fra 2009 til 2015 knyttet til nevnte uenigheter 

mellom Russland og vestlige land, samt en forsterkning av tendenser og retorikk etter Russlands 

inntreden i Syriakonflikten og overtakelse av Krim. Måten dette vil bli gjort på kalles 

diskursanalyse, og det gjøres med to sentrale dekreter - Medvedevs regjerings dekret N537 av 

2009 og Putins regjerings N683 av 2015. 9 

Russiske strategiske målsettinger vil bli vektlagt, og som teoretisk rammeverk bruker jeg også de 

russiske utenrikspolitiske tankeskolene hentet fra Andrej. P. Tsygankovs bok «Russia’s Foreign 

Policy»10 (med fokus på Westernists, Statists, Eurasianists) for å nyansere og belyse de to 

dekretenes forskjellige fokus og diskursive språkbruk. Funnene skal sammenlignes med 

baseutbygging og økninger i russisk nærvær og bevegelse innen både russisk Arktis og 

internasjonalt Arktis / Nordområdene mellom 2016-2018.    

Det primære målet med denne oppgaven er å undersøke endringer i russisk diskurs i to dekreter 

om russisk nasjonal sikkerhetsstrategi; Putins og Medvedevs representasjoner av Russland og 

argumentasjon for endret arktisk sikkerhetspolitikk, og hvorvidt disse står i samsvar til politiske 

handlinger, slik som base-utbygging, investeringer og øvelsesvirksomhet. De diskursive 

endringene skal kategoriseres innen Andrej Tsygankovs oversikt over russiske utenrikspolitiske 

ideologier fra boka Russia’s Foreign Policy (2016), som kalles Westernist, Statist eller 

Eurasianist. 

 

Problemstillingen formuleres som: «Hvordan endret den russiske strategien seg i Arktis etter 

overtakelsen av Krim i 2014?»  

                                                             
9 «Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года" » rg.ru, https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html.  
 «Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации,» Kreml, http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391.  
10 Andrei P Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity  (Rowman & Littlefield, 
2016). 
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Underproblemstillingen kan i den sammenhengen være: «Hva kan forklare eventuell endring i 

diskurs brukt i russisk arktisk politikk?  

Kapittel 2 vil omhandle teori og metode for denne oppgaven – altså om Tsygankovs ideologi-

skoler, som er baserte på sosialkonstruktivisme som forståelsesmodell, til deler av diskursanalyse 

som verktøy for forståelse. 

 

Kapittel 3 skal gå gjennom en kontekstualiserende historikk som deler seg i tre perioder;  

   1990-2000,   2000-2014,   2014-2018. 

Første periode fokuserer på omstillingen fra kommunisme til markedsøkonomi, problematikk 

med styring, korrupsjon samt oligarki under Boris Jeltsin og utviklingen av Barents-Euro 

Arktiske Region (BEAR) og BEA Council (1993), og jeg vil sette disse i sammenheng med 

Murmansk-initiativene fra 198711 og Kirkenes-deklarasjonen 199312. 

Opplevelsene fra 1990-årene utgjør mye av den historiske konteksten for Vladimir Putins’ 

Russlands politiske tenkning og veivalg i perioden 2000-2014. 

 

Andre periode handler om omstillingen og tilpasningen til nye utfordringer etter de kaotiske 

1990-årene, med fokus på indre og ytre sikkerhet, økonomisk trygghet samt vekst og 

modernisering. Putins overraskende tale under sikkerhetskonferansen i München 2007, samt 

konfliktene i Georgia 2008 og Syria fra 2011 er sentrale punkter som vil føye seg inn som 

utslagsgivende kursendrende hendelser som endte med overtakelsen av Krim i 2014.  

 

Siste periode vil omhandle nyere utviklinger etter annekteringen av Krim-halvøya og 

intervensjoner i østre Ukraina. Jeg vil ha et særlig fokus på de siste årene etter annekteringen av 

Krim i 2014; dette for å forklare endringene i Russlands arktiske diskurs fra en samarbeidende 

linje til mer selvhevdende linje. Deretter beskrives metodikken brukt for å kunne påvise om 

                                                             
11 Kristian Åtland, Mikhail Gorbachev, the Murmansk initiative, and the desecuritization of interstate relations in 
the Arctic  (2008). 
12 Stephen P. Riley, James Pettifer, og  Michael Simmons, «Notes of the Month,» The World Today 49, no. 3 
(1993)., 
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diskursen antok en mer selvhevdende karakter, før den beskrevne metodikken tas i bruk på to 

sentrale sikkerhetsstrategi-dekreter. Eventuelle påviste diskursive endringene skal så settes i 

sammenheng med politikk som øker tilstedeværelsen i Arktis, sivilt (oljeutvinning, 

mottaksinfrastruktur og industri) som militært (baser, økning og intensivering av patruljering, 

øvelser, avskjæringer). Avslutningsvis fremhever jeg og kommenterer funn og påpeker 

eventuelle svakheter. 

 

Studien skal ikke ha noe normativt siktemål. Russlands intervenerende handlinger i Ukraina er 

brudd på Folkeretten13, men dette normative aspektet er vel dekket og har ikke plass i oppgavens 

omfang – intet nytt ville blitt tilført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 https://www.fn.no/Nyheter/Spoersmaal-og-svar-Russland-Ukraina-og-folkeretten  

https://www.fn.no/Nyheter/Spoersmaal-og-svar-Russland-Ukraina-og-folkeretten
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2  Avklaringer og metodologi 

 

2.1 Metodologi – framgangsmåte  
 

Oppgaven vil diskursanalysere14 utvalgte deler av to russiske presidentdekreter om nasjonal 

sikkerhetsstrategi for den Russiske Føderasjon – Medvedevs regjerings dekret N 537 av 2009 og 

Putins regjerings N 683 av 2015. Fokus vil ligge på å finne representativ legitimering15 for 

målsettinger for nasjonal sikkerhet som passer inn i en av Tsygankovs tre tankeskoler for å danne 

en samtidig kontekstuell forståelsesramme til (russisk) moderne utenrikspolitisk teori, samt 

russisk politisk resonnering. Videre vil variasjoner og likheter bli sammenlignet i kontekst av de 

samtidige historiske politiske utviklingene koblet til væpnede konflikter der Russland har blitt 

direkte involvert16, dette med hensikt å belyse mulige grunner til hvorfor vi kan se hardere 

fronter mellom Russland og USA / EU-blokkene. Oppgaven er skrevet med en antakelse om at 

den russiske overtakelsen av Krim17 samt gradvis innrømmet militært nærvær i Ukraina18 førte til 

vestlige sanksjoner, som igjen førte til en mer konfronterende utenrikspolitikk med store 

ringvirkninger i Baltikum19 og Barentshavet/Arktis20. 

Med færre ord – at vi når vi forenkler utviklingen mellom 1990 og 2018 kan si at mars 2014 

markerte et endelig og distinkt brudd med de mer samarbeidende strategiene fra 1990-2000 og 

2000-2012. 

                                                             
14 Louise Phillips & Marianne Jørgensen, Discourse Analysis as Theory and Method  (SAGE Publications Ltd, 2002).s. 
60 
15 Se denne oppgave, punkt 3.3, siste to avsnitt 
16 De mest relevante konfliktene er Georgia 2008, Ukraina 2014, Syria 2015 
17 Reuters, «Timeline: Political crisis in Ukraine and Russia's occupation of Crimea,» Reuters.com, 
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-timeline/timeline-political-crisis-in-ukraine-and-russias-
occupation-of-crimea-idUSBREA270PO20140308.  
18 The Guardian, «Putin admits Russian military presence in Ukraine for first time,»  
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/vladimir-putin-admits-russian-military-presence-ukraine. Putin 
admits military presence in Ukraine for first time 
19 Damien Sharkov, «NATO: Russian Aircraft Intercepted 110 Times Above Baltic in 2016,» Newsweek, 
https://www.newsweek.com/nato-intercepted-110-russian-aircraft-around-baltic-2016-538444. NATO: Russian 
aircraft intercepted 110 times above Baltic in 2016 , Delfi The Lithuania Tribune, «NATO's intercepts of Russian 
aircraft increased in 2017 from 2016,» Delfi.lt, https://en.delfi.lt/lithuania/defence/natos-intercepts-of-russian-
aircraft-increased-in-2017-from-2016.d?id=76837447. 
20 NRK, «Har ikke identifisert flere russiske fly siden den kalde krigen,» NRK, https://www.nrk.no/nordland/har-
ikke-identifisert-flere-russiske-fly-siden-den-kalde-krigen-1.14375463. n 
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Diskursanalyse er en ung disiplin innen humaniora; den omhandler mennesker, grupper, samfunn 

og deres forskjellige tolkninger av samme uttalte eller skrevne budskap. Metoden er et hjelpsomt 

virkemiddel for å se hvilken kurs et budskap, eller narrativet, til den som ytrer seg har. 

Utvalget av empiri er så bredt at utfordringen ligger i å velge kritisk og rasjonelt, søkende mest 

mulig presise faglige termer, med tanke på oppgavens tema og omfang. Samtidig er 

oppgavetemaet en fortsatt pågående konflikt, og muligheten er absolutt tilstede for å forledes av 

utspekulerte narrativer, ensidig rapportering og desinformasjon fra alle nye publikasjoner - 

fagfellerevidert fagstoff pleier å ta lengre tid å lage enn myndigheters pressemeldinger og medias 

artikler.  

 

 Det er fornuftig å få med at den kritiske diskursanalysen (KDA) er god til å belyse kontekst og å 

indikere tendenser, dog at det alltid finnes en feilmargin grunnet menneskelige subjektive 

faktorer, inkludert analytikeren selv. I psykologien finnes et begrep kalt «group think21» som 

beskriver ensidig og suboptimal tenking innad i en sosial gruppe, og om dette begrepet skal 

overføres til enkeltindivid kan man få «ekkotenking» der man ikke er tilstrekkelig opplyst og 

balansert for å gjøre en nøytral analyse. 

Alt dette tatt i betraktning fremstår KDA av nasjonale sikkerhetsstrategi-dekreter mye mindre 

komplisert enn flerkildeanalyse av avisartikler, spesielt når vi kun vekter faktorene 

representasjon og legitimering, delegitimering, beskyldning.22 

Min personlige mening er at disiplinen områdestudie, som ikke er kjent for egne fremstilte 

teorier, nettopp av denne grunn er høyst anvendbar – fleksibel og ikke låst til rigide tankeskoler, i 

stand til å applisere enhver annen disiplins best egnede hjelpemidler i synergi med kjennskap til 

fremmede kulturer og språk. Av denne grunn vil man kunne få innsikt i bakenforliggende årsaker 

for russisk militær opprustning gjennom en områdestudie, der eksempelvis en statsvitenskapelig 

                                                             
21Psychology Today, «Group think,»  https://www.psychologytoday.com/intl/basics/groupthink. , Øyvind Bratberg, 
Tekstanalyse for samfunnsvitere, vol. 1 (CAPPELEN DAMM AS, 2014). Side 29, «gruppetenkning» 
22 Tekstanalyse for samfunnsvitere, 1. s. 18-23 
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studie med kun vestlige inngangsverdier kan komme til kort, det være grunnet mangel på 

forståelse for (politisk) kultur, historie eller språk.  

Hva angår forståelsesrammer for både KDA og sikkerhetsstrategi vil jeg trekke fram 

postmoderne konstruktivisme som mest egnet – der vi kan destillere essensen til at «det finnes 

intet felles fullstendig nøytralt grunnlag for enighet og enhet»23 

Av denne grunn benytter jeg den russiske statsviteren Andrej P. Tsygankov sine teoretiske 

kategorier for forskjellige russiske tankeskoler for å «klassifisere» innholdet i sikkerhetsstrategi-

dekretene, så vel som hans oppsummeringer av relevante hendelser som formet russisk 

utenrikspolitikk fra 1990 til 2016. 

I 1993 tok Samuel P. Huntington opp sivilisasjonsidentitet som problematikk i artikkelen «The 

Clash of Civilizations?».  Ifølge forfatteren er land dratt mellom tilknytning til inkompatible 

sivilisasjoner – per 1993 er Russland ifølge ham globalt sett det viktigste landet som er slitt - og 

slites mellom Vesten og ortodoksi/multinasjonalisme. «Spørsmålet om hvorvidt Russland er del av Vesten 

eller lederen for en distinkt slavisk-ortodoks sivilisasjon er et gjenvendende spørsmål i den russiske historie. Temaet 

ble obskurert av den kommunistiske seieren i Russland, som importerte en vestlig ideologi, tilpasset den til russiske 

forhold og brukte den til å utfordre Vesten i nevnte ideologis navn. Kommunistisk dominans skrudde av den 

historiske debatten om vestligvending versus russifisering. Med denne diskreditert møter russerne spørsmålet nå på 

ny.»24 Problematikken Huntington tok opp ble dessverre gang på gang eksemplifisert via 

konflikter der NATO var part, og hvor Russland frem til 2007 måtte innfinne seg med det eller å 

protestere til lite lydhøre publikum utenfor egne landegrenser. Vi kan i 2018 se at russisk-

ortodoksi har en sterk og sentral stilling i Russland, da Putin har måttet spille på lag med 

kulturelle og religiøse ledere for å befeste sin posisjon som leder for Den russiske føderasjon. 

 

2.2 Tsygankovs tankeskoler innen russisk utenrikspolitikk 
 

Andrej P. Tsygankovs russiske utenrikspolitiske tankeskoler er delt inn i tre hovedkategorier ved 

med de engelske benevnelsene Westernist, Statist og Eurasianist. Jeg har valgt å ikke oversette 

                                                             
23 Johan Eriksson og  Giampiero Giacomello, «The Information Revolution, Security, and International Relations: 
(IR) Relevant Theory?,» International Political Science Review / Revue internationale de science politique 27, no. 3 
(2006). s.232-233 
24 Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign Affairs 72, no. 3 (1993). s. 43 
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disse til norsk grunnet kollisjon med begrepet «statist innen skuespill». Jeg skal bruke disse 

undergruppene fra tre hovedstrømninger ideologi funnet i boken «Russia’s Foreign Policy» av 

Andrej P. Tsygankov (2016) som teoretisk kontekst og forklaringshjelp. På sidene 9 og 65 kan 

finne liberalistisk, sosialdemokratisk og korporativisk sterk stat (Putinisme) samt hard-

eurasianistisk tolkning av Russlands identitet og karakter. Tsygankov definerer også hvilke 

aktører som utgjør hovedtruslene mot dem. Min oversettelse av oppsummeringene følger, med 

utelatelse av proponenter for de forskjellige tankeskolene.  

«Westernist 

Liberalister: Russland er del av Vesten og burde integrere med vestlige økonomiske og politiske institusjoner; 

hovedtruslene mot Russland kommer fra ikke-demokratiske stater. 

Sosialdemokrater: Russland er en uavhengig del av det internasjonale samfunn; det har sine egne spesifikke 

interesser, men deler også noen felles interesser med andre; hovedtruslene kommer fra brudd på basale 

menneskerettigheter og manglende respekt for kulturell pluralisme.25 

Statist: 

Russland er en suveren stat og en stormakt med sine særskilte interesser i å opprettholde stabiliteten i det 

internasjonale system; hovedtruslene mot Russland kommer fra stats-revisjonister som søker å endre den 

eksisterende maktbalansen.» 26 

 

«Civilizationist:  

Nasjonalkommunister: Russland er en uavhengig sosialistisk sivilisasjon og en stormakt/supermakt; dets interesser 

er inkompatible med vestens og inkluderer gjenopprettelsen av en maktbalanse mellom sosialisme og kapitalisme og 

spredningen av påvirkning fra den russiske sivilisasjon; hovedtruslene kommer fra Vesten og dens imperialistiske 

intensjoner 

Hard-eurasianister: Russland er et landbasert geopolitisk imperium; dets interesser er gjensidig ekskluderende fra 

dem til sjøbaserte makter og inkluderer opprettholdelse og ekspansjon av Russlands geopolitiske innflytelsessfære; 

hovedtruslene kommer fra sjøbaserte makter.» 27 

 

Jeg ønsker å se om Tsygankovs kategorier for russisk utenrikspolitikk fungerer godt som 

                                                             
25 (Oversatt fra Tsygankov 2016: 64) 
26 (Oversatt fra Tsygankov 2016: 64) 
27 (Oversatt fra Tsygankov 2016: 65) 
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forklaringsverktøy for de russiske sikkerhetsstrategi-dekretene; slik som realisme, liberalisme og 

konstruktivisme vanligvis brukes for å tolke russisk utenrikspolitikk fra vestlig ståsted. 

Geir Hønneland og Lars Rowe skriver i sin oppklarende bok «Nordområdene – hva nå?» (2010) 

meget relevant om Norges lange og hendelsesrike forhold til Russland. Spesielt tre kapitler er av 

interesse for oss, og de heter 5 Havrettslige utfordringer i Barentshavet28 6 Geopolitiske 

utfordringer i Nordområdene og 7 Så – hva nå. Ved å ha disse forskernes sammenfatninger og 

forklaringer i mente håper jeg på å oppnå en mer troverdig representasjon av de siste års 

sikkerhetspolitiske utvikling. Havrett og geopolitikk, jamfør viktige historiske utviklinger og 

nasjonal identitet, er relevante tema for å forstå russisk politisk tankegang – især hos Statists og 

Civilizationists \ Eurasianists. De som vi kan plassere i underskolen Eurasianists mener Russland 

skiller seg fra havtilgrensede stater, og at deres sikkerhetsarbeid bør preges av samarbeid med 

land som Kina, India og andre landtilgrensende stater(geopolitikk), for å danne et forsvar av 

innflytelse og samarbeid. På Tsygankovs modell, side 69, står det “Contending Views: 

Eurasianists: Westernism eliminates Russia’s geopolitical independence”29 , og uavhengighet og 

selvstyre er en av de mest sentrale elementene for både Statists og Civilizationalists. 

Presidentene Jeltsin, Putin, Medvedev måtte som henholdsvis Westernist, Statist, liberal Statist 

manøvrere mot og ha kontroll på Eurasianistene, fordi de utgjorde sterke politiske krefter og 

hadde voksende appell hos velgerbasen, allerede fra 1993. Første Tsjetsjenia-krig 1994 med sin 

hardhendte tragiske karakter, skapte mye motstand mot Jeltsin og Westernistene. 

 

2.3 Diskursanalyse:   

 

 

Nedenfor følger mine oversatte utdrag fra Paul Chiltons «Critical Discourse Analysis» (2004). 

Fet skrift, understreking er mine fremhevelser: 

 

«Politisk diskurs fungerer indeksivt […] ens valg av språk, eller trekk av språk, kan implisitt 

                                                             
28 Geir Hønneland & Lars Rowe, Nordområdene – hva nå?  (Tapir Akademisk forlag, 2010).Kap. 5: 97-117, 6:117-
139, 7:151 
29 Tsygankov 2016: 8-9,68-69: modell med sitat s. 69 
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signalisere politiske distinksjoner. Eksempelvis: å velge å snakke et språk fremfor et annet […] å 

velge ord som assosieres med visse politiske ideologier […]» 30 

 

Fairclough & Fairclough (2012) mangedoblet, etter min mening, verdien av KDA som faglig 

verktøy basert på Chiltons arbeid ved å vektlegge avgjørelser og handlinger utført eller 

oppfordret til, mer enn representasjon: 

 

«Politisk diskurs-analytikere har tendert til å ende opp med perspektiver på politikk der spørsmålet om 

representasjon er sentralt, i motsetning til dem om å ta avgjørelser og å handle, som ifølge vårt syn burde være i 

fokus […] Å forstå den argumentative særegenhet til politiske tekster er derfor uunnværlig for å være i stand til å 

evaluere den politiske strategi tekstene tilhører.» 31 

 

«Chilton (2004) er en viktig og original metodikk av politisk diskursanalyse som er referert til bredt (fra mange 

disipliner). […] I motsetning til vår innfallsvinkel behandler ikke Chiltons politisk diskurs som (å inneha) 

fundamentalt argumentativ og debatterende særegenheter, men drøftingene om representasjon kan prinsipielt 

integreres i en fortolkning om debattering og handling. […]» 32 

 

Ser vi på Øyvind Bratbergs kapittel om diskursanalyse får også en klar redegjørelse for hvordan 

diskursanalyse har en nyttig funksjon: 

«Det vi skal rette oppmerksomheten mot i dette kapitlet, er hvordan konkurrerende virkelighetsoppfatninger knytter 

an til et gitt politikkområde, som i spørsmålet om hvordan likestilling burde forstås. Det er virkelighetsoppfatninger 

som formes og opprettholdes gjennom språklig praksis. Språk er på denne måten med på å skape virkelighet 

gjennom måten vi forstår våre omgivelser på. Og i neste instans ligger oppfatningene til grunn for handling, som 

når vi stemmer ved valg, gjør våre karrierevalg eller stifter familie.  

Hver av disse kollektive oppfatningene bygger på et sett av ideer, som kan være av deskriptiv og av normativ art. 

[…] Når vi analyserer disse brytningene gjennom diskursanalyse, forsøker vi å gripe hvordan de ulike 

                                                             
30 Paul Chilton, «Critical Discourse Analysis», (2004) oversatt fra engelsk 
31 Isabela Fairclough & Norman Fairclough, Political Discourse Analysis: A Methods for Advanced Students.  
(London: Routledge, 2012). 17-18, oversatt fra engelsk 
32 Ibid: 20, oversatt fra engelsk 
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oppfatningene slipes mot hverandre gjennom språk – og vi er interessert i hva de fører til av sosial og politisk 

praksis.»
33  

Bratberg har i likhet med Fairclough med handlingsaspektet i sin omgang med diskursanalyse, 

og knytter med dette sammen det konstruktivistiske og teoretiske med det fysisk reelle og 

målbare (empirigrunnlag). Han nevner også hvordan konkurrerende diskurser danner et 

dynamisk gjensidig påvirkende forhold som markerer deres posisjoner, noe som kan bety at vi 

kan danne oss stadig utviklende kart og oversikter ved hjelp av programmer for grafiske 

framstillinger. I en flerpolar verden vil det finnes tre eller flere diskurser, og da vil kanskje 

landenes offisielle kommunikasjon til omverdenen bære likhetstrekk med den geografiske 

oppmålingsteknikken triangulering – dog med hyppigere endringer av posisjoner og grenser. 

Min tolkning av ovennevnte utdrag skal omhandle et tema i skjæringspunktet mellom innen- og 

utenrikspolitikk; sikkerhetsstrategi. Jeg vil behandle representasjon og legitimering under ett som 

representasjon da jeg mener disse to diskursive fenomenene er lettere å se i sammenheng – 

samtidig som det fører til færre oppstykkinger i teksten. Når det kommer til (oppfordringer til) 

avgjørelser og handlinger vil disse forsøkes å kobles mot faktiske planer og materielle 

manifestasjoner i Arktis eller nærliggende områder. 

Jeg vil derfor belyse hvordan Medvedev og Putin representerer Russland i sammenheng med 

andre nasjoner i hensikt å fremme og rettferdiggjøre avgjørelser som kan skape frykt for politisk 

konfrontasjon og som involverer store kostnader (eksempelvis militære utvidelser i Arktis). 

 

2.4 Russiske dekreter om nasjonal sikkerhetsstrategi 
 

Kildeomtale: 

Dekret «Om Den Russiske Føderasjons nasjonale sikkerhetsstrategi til 2020» 

                                                             
33 Bratberg, Tekstanalyse for samfunnsvitere, 1. Side 28 
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Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года34 

Kommentar til dekret N 537 (2009): Dekretet ble forfattet under D. Medvedevs presidentperiode 

fra 2007, som bar preg av å ville danne en mer kompatibel helhetlig utenrikspolitikk med Vesten, 

dog ikke uten store utfordringer. Noen bakenforliggende faktorer som er verdt å nevne er 

finanskrisen 2008, som hadde sitt opphav i USAs bankvesen, den russiske intervensjonen i 

Abkhasia, Georgia i 2008 samt en vridning mot mer selvsikker og selvhevdende russisk 

utenrikspolitikk knyttet til erfaringer fra 90-tallets kaos og 2000-tallets lite fruktbare resultater av 

å være imøtekommende mot Vesten. 35 USA og NATOs fremferd og uttalte politikk rundt 

regimeendring var sist men ikke minst utslagsgivende. 

 

Ovennevnte dekrets utvalgte avsnitt sammenlignes med etterfølgeren:  

Dekret «Om strategien til den nasjonale sikkerhet for Russlands Føderasjon»: 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации36 

 

Kommentarer til dekret N 683 (2015): Dekretet ble publisert den 31. desember 2015, en dato da 

mange russere og vestlige reflekterer rundt fjorårets og forrige års store hendelser og utvikling.    

Dekretet ble fremført i V. Putins tredje periode, der utenrikspolitikken i sitt vesen tydelig hadde 

gått over til mer konfronterende og selvhevdende stil, etter annekteringen av Krim og gradvise 

innrømmelser av involvering i kampene i Øst-Ukraina37. I 2013 hadde overvåkningsvarsleren og 

avhopperen Edward Snowden fått skjul/ politisk asyl i Russland, og da USA krevde ham utlevert 

                                                             
34 Medvedev, «Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года" ». 
35 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. «Russian Foreign Policy», 3 The 
Post-Cold War Euphoria and Russia’s Liberal Westernism: 57-94 & 4: New Security Challenges and Great Power 
Balancing: 95-131). 
36 Putin, «Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». 
37 Guardian, «Putin admits Russian military presence in Ukraine for first time».  

 



22 
 

 
 

nektet Putins regime å lystre og satte seg i verdimessig opposisjon til USA, Storbritannia, deres 

NATO-allierte og øvrige støttespillere. 

Vi så også en økt innblanding og intervensjon til støtte for Assads Syria høsten 2015, med 

tyrkisk nedskytning av russisk kampfly i november som største diplomatiske krise.38 Da Tyrkia 

er et sterkt NATO-medlem, dog under Erdogan verdimessig på flere måter i opposisjon med 

liberale land på de amerikanske og europeiske kontinenter – har Tyrkia per 2018 i tillegg kjøpt 

luftvernsystemer fra Russland, S-400, som i kombinasjon med fremtidig å delta i ALIS-

nettverket til F-35-prosjektet skaper meget store utfordringer i forholdet med resten av 

prosjektdeltagerne39 - og vi kan konkludere med at 1) Tyrkia søker maksimal politisk 

påvirkningsmakt mot allierte og 2) har signalisert at de ikke tilslutter seg sanksjonene mot 

Russland i jakten på denne makten. 

 

 

Senere i 2016 skapte hangarskipet Admiral Kuznetsovs ferd langs kysten høsten 2016 mye uro, 

frykt og fordømmelse ifølge norske og britiske medier som NRK og The Guardian.40 Økningen 

av frekvens og fiendtlighet i avskjæringer rundt norsk og baltisk territorium. 

 

Øvrig kan det nevnes at man har valgt å ikke tidfeste strategien, den er uavgrenset i motsetning 

til Medvedevs fra 2009, som kan være meget klokt i både innen- og utenrikspolitisk henseende, 

når man har langsiktige mål og usikre betingelser for å nå disse.  

Det er derav enklere å legge til andre dekreter, slik som «Dekretet om nasjonale mål og 

strategiske utviklingsoppdrag for perioden til 2024» publisert 07.05-1841 . 

                                                             
38 Steven Erlanger Neil MacFarquhar, «NATO-Russia Tensions Rise After Turkey Downs Jet,» NY Times, 
https://www.nytimes.com/2015/11/25/world/europe/turkey-syria-russia-military-plane.html. , BBC, «Turkey's 
downing of Russian warplane - what we know,» BBC.com, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
34912581. 
39 Sebastien  Roblin, «America's Big Fear: Turkey Mixing F-35s and Russia's S-400 Air Defense System,» The 
National Interest, https://nationalinterest.org/blog/buzz/americas-big-fear-turkey-mixing-f-35s-and-russias-s-400-
air-defense-system-25152?page=0%2C1. 
40 Agence France Presse, «Russian fleet spotted off Norway as it heads toward English Channel » The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/19/russian-fleet-spotted-off-norway-as-it-heads-toward-english-
channel. 
41Vladimir Putin, «Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»,»  http://kremlin.ru/events/president/news/57425. 
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3  Historisk kontekst 

 
For å forstå de siste års utviklinger er det viktig å se på sentrale hendelser i moderne russisk 

historie som har hatt en effekt på Russland. Oppgaven avgrenser fokuset mellom 1990 fram til 

2018, fordelt på tre perioder. Disse er 1990-2000, 2000-2014 og 2014-2018. 

 

3.1 1990-2000   Westernistenes kortlivede bonanza og   

     fremveksten av Statismen 

 
 

For å forstå hva som lå bak utviklingen i russisk arktisk politikk fra 1990 til 2018 bør man som et 

minimum se på hvilke utviklinger som utspilte seg i innenriks- og utenrikspolitikken i samme 

tidsrom – grunnet oppgavens omfang kan vi ikke summere opp alle større hendelser i sovjetisk 

og før-sovjetisk tid; vi må nøye oss med å ha i mente at den russiske nasjonale identitet og dets 

minne bygger på en forventning om å bli medregnet i internasjonal politikk som en stormakt.42 

Dette selvbildet ble utsatt for et brutalt katarsis fra 1990 til år 2000, og huskes som en kaotisk og 

ydmykende (skamfull) tid med mange feilslåtte forsøk på å integrere Den russiske føderasjon i 

en vestlig verdensorden. 

 

 

Under President B. Jeltsins og utenriksminister A. Kozyrevs ledelse hadde man ifølge 

Tsygankov tre hovedkomponenter innen nasjonale interesser; radikal økonomisk reform, hurtig 

integrering i vestlige og internasjonale institusjoner, samt isolasjonisme fra tidligere sovjetstater. 

Innledningsvis frontet de radikal økonomisk reform, «sjokk-terapi», som strategi for at 

Russlands overgang til et vestlig-inspirert system skulle gå fort og bli permanent. Belegget var at 

Russland, i den samtidige verden etter den kalde krigen, hadde godt av å ikke vie militærmakt og 

geopolitikk særlig energi og heller vie sine ressurser til oppbyggingen av et moderne økonomisk 

og politisk system. Det nye lederskapet koblet ideen om radikal reform til ideen om et strategisk 

partnerskap med Vesten, og at sistnevnte ville være instrumentell i å implementere det første. De 

                                                             
42 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. side 59 
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russiske Westernistene håpet at Vesten endelig ville anerkjenne Russland som en av sine egne, 

og derav kom til å investere de nødvendige ressursene påkrevd for overgangsprosessen. 

Eksempelvis så ikke Jeltsin noen grunn til å skjule sine forventninger for massiv ekstern støtte 

for å reformere Russlands økonomi, da han talte til et samlet FN i juni 1992: 

 

«Det fins ikke noe forsøk nummer to … reformene må lykkes … Hvis vi (det være seg også dere, amerikanere) 

ikke nå tar grep for å støtte Russland, vil ikke dette føre til kun Russlands kollaps, det vil føre til De forente 

staters kollaps også, fordi det vil fordre nye trillioner dollar for våpenkappløpet» 43 

 

Videre skriver Tsygankov at det å bli medlem av internasjonale organisasjoner var det neste 

kritiske element i strategien for integrasjon med Vesten. Siden De forente stater og andre vestlige 

land på den tiden var “naturlige allierte”, burde Russland oppnå en fullskala status i økonomiske 

og sikkerhetsmessige institusjoner som EU, NATO, det Internasjonale PengeFond(IMF) og G-7. 

I denne «vidunderlige nye verden» av gjensidig økonomisk avhengighet og vestlig institusjonell 

overvekt, skulle ikke Russland lenger behøve å tilstrebe sin “storhet”; i stedet skulle landet heller 

forberede seg for en relativ tilbakegang i status i en postkonfrontasjonell verden, og heller prøve 

å løse sine problemer ved å tilslutte seg det vestlige «samfunn av siviliserte nasjoner» 44 

 

Innen sikkerhet ønsket Moskva å nedjustere Russlands militære styrker og å heller lene seg på 

assistanse fra internasjonale organisasjoner slik som OSCE for å løse mulige konflikter i sine 

nærområder. Politisk så de Sovjetunionens nyetablerte og mindre erstatning – Samveldet av 

Uavhengige Stater (CIS) – som en mekanisme for å fullføre republikkenes separasjon fra 

Russland mer enn et institusjonelt rammeverk for å fremme eller bevare deres integrasjon. 

Kozyrevs trykk på vestlige internasjonale institusjoner gjenspeilet delvis hans egne yrkesmessige 

erfaring; i 16 år opp til 1990 hadde han jobbet i Direktoratet for Internasjonale Organisasjoner i 

Det sovjetiske utenriksministerium. Han så på internasjonale institusjoner som 

hovedinstrumentene for å løse konflikter utenfor den primært fredelige og velstående vestlige 

halvkule, også blant tidligere sovjetrepublikker. 45 

                                                             
43 Ibid. s 62-63 
44 Ibid. s. 63 
45 Ibid: 63-64 
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Dette konseptet for nasjonale interesser var på mange måter noe helt nytt; aldri før hadde 

Russlands myndigheter vært så støttende til å avvikle egne imperialistiske institusjoner, så 

kritiske til deres egen historie og så (god)troende til vestlige intensjoner. I henhold til Jeltsins og 

Kozyrevs plan skulle Russland ikke bare samarbeide med Vesten om en rekke internasjonale 

utfordringer, slik som Gorbatsjev hadde planlagt, det skulle bli til en del av Vesten på bekostning 

av sin egen historisk dannede identitet.   46 

 

 

 47 I tabellen kan vi se 

Tsygankovs oppsummering av de viktigste strømningene og hendelsene på nittitallet, der 

velferdsfall, lav grad av selvstendighet i internasjonal politikk og tilknyttet identitetskrise kan 

forklare senere antipati mot Westernisme og Vesten. 

Kirkenesdeklarasjonen og BEAC 

 
Den 11. januar 1993 møttes representanter fra de russiske, norske, svenske, finske, danske og 

islandske regjeringer samt fra Europakommisjonen i Kirkenes og signerte et dokument kalt 

Kirkenesdeklarasjonen. Dette opprettet «The Barents-Euro Arctic Council» ( BEAC), og Norge 

var første land til å holde formannskapet.48 Kirkenesdeklarasjonen var et resultat av et 

diplomatisk initiativ fra utenriksminister Thorvald Stoltenberg, kunngjort i en tale i Tromsø den 

25. april 1992. Russisk godkjenning for ideen virker å ha blitt forarbeidet og ordnet under 

Kozyrevs besøk til Oslo i februar 1992. Innen juli var det blitt klart at alle fem regjeringer i den 

nordiske gruppen var villige til å delta.  

 

                                                             
46 Ibid: 64 
47 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. s. 91 
48 Riley, Pettifer, og  Simmons, «Notes of the Month,». s. 46 
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Oppofrelser og innenriks motstand 

 
I et forsøk på å hurtig integreres med Vesten ga Russland opp milliarder av dollar i tapte 

våpensalg ved å forlate lukrative markeder i den tredje verden og ved å støtte vestlige sanksjoner 

mot Libya, Irak samt Jugoslavia. Kozyrev støttet sågar amerikansk bombing i Irak, så vel som 

FN-sanksjoner. Først i 1993 begynte denne politikken å endre seg etter press fra dem som mente 

at Russland ikke hadde råd til å tape Iraks utestående gjeld på 7 milliarder dollar. Kozyrev gikk 

også med på de amerikanske forsøkene på å begrense Russlands militære forbindelser med Kina, 

Iran og India. På samme tid som at Russland forsøkte alt i sin makt for å overbevise Vesten om 

at det hadde vært oppriktig i sine forsøk på å integrere seg i det vestlige samfunnet, latet Vesten 

til å ikke bry seg med å gjengjelde disse forsøkene, men heller å fortsette med realpolitikk. 

Angående det internasjonale våpenmarkedet rapporterte den liberale avisen Izvestija at 

Russlands andel sank fra 38 til 17 prosent, mens De forente staters prosentvis steg fra 30 til 58. 49 

Utover midten av 90-tallet møter Jeltsin-Kozyrevs politikk voksende motstand: den første 

Tsjetsjeniakrigen samt allerede eksisterende innenriks motstand fra militær-sikkerhetslobbyen og 

parlamentet muliggjør fremveksten av Statistene. Det vokser også motstand mot Balkan-

politikken fra parlamentet, de startet sågar egen akuttdiplomati, og man avstod fra FN-

avstemming og å sende soldater til fredsbevarende oppdrag. Dette utviklet seg til det verre da 

NATO startet bombing av bosniske serbere i 1994. Utvidelsen av NATO østover i Europa av 

tidligere land i den sovjetiske blokk ga motstanderne av Westernist-tankeskolen flust med 

motargumenter.50 I 1990 vokste, tross lovnader om at dette ikke ville skje, NATO nærmere 

RSFSRs grense da Øst-Tyskland ble forent med Vest-Tyskland. Forberedende diskusjoner om 

innlemmelse av tidligere Warszawapaktland som Tsjekkia, Polen og Ungarn (hvilke ble 

innlemmet i 1999) ga også meningsmotstanderne til Westernistene gode motargumenter. I 1993, 

i en ny militær doktrine, ble RFs umiddelbare periferi, eller tilsluttende land, definert som RFs 

geopolitiske interessesfære og dermed blant landets mest sentrale interesser. 

 

                                                             
49 Tsygankov 2016; 76-77 
50 Ibid: s. 80 
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Fremveksten av Statist-skolen og påvirkningen på sikkerhetsstrategien 
 

To av de viktigste effektene av politikken man førte på 90-tallet var at den «russiske identitet» 

ble opplevd som såret som følge av å måtte gi slipp på mye kontroll over både innenriks- og 

utenrikspolitikk til «the Washington consensus», og at generelle nederlag, primært økonomiske, 

for befolkningen dannet en lengten til og støtte for en sterk russisk stat; Statistene vinner derfor 

terreng over Westernistene, og en påbegynt og gradvis overgang fra de svimlende og vestvendte 

90-årene går over i en mer konsoliderende og pragmatisk tilnærming til hvordan å utvikle 

Russland videre i en verden der man ikke kan isolere seg. 

NATO-landenes avgjørelse om å ekspandere østover, på tross av lovnader til SSSRs Gorbatsjov, 

som i 2017 ble offentliggjort51, uten å innlemme Russland skapte en logisk brist hos de liberale 

Westernistene, som nå slet med å forklare hvordan Russland skulle bli ansett som en «strategisk 

partner» og ikke som en trussel av vestlige land. For Statist-skolen, som har som en av sine 

sentrale læresetninger at styrke, og ikke svakhet, er en forutsetning for å bli tatt alvorlig, var det 

nå lett å påpeke at Russland hadde gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å stole på at Vesten hadde 

kun gode intensjoner for landet. 52  

Statist-skolen skilte seg fra Westernistene ved at de vektla Russlands evne til å fungere som en 

stormakt; alene i stand til å forsvare seg og sine interesser, og ved å være en balanserende 

motvekt i det internasjonale samspillet kunne det sikre denne posisjonen uten tap av innflytelse. 

Geopolitikk og realpolitisk tenking om selvberging stod sentralt, dog kunne man også delta i 

sikkerhetssamarbeid sett at det var mer til gagn enn det kostet. Statistene så også behov for å 

ivareta stabiliteten i et multietnisk samfunn som det russiske, slik at man måtte holde opp med å 

ukritisk støtte amerikansk / vestlig politikk som kolliderte med interessene til Kina, India og land 

i den islamske verden. Statistene tok ikke noe anti-vestlig posisjon, man kunne fortsatt 

samarbeide med Vesten på visse felter uten at man forventet noen negative utslag på 

suvereniteten.53 Valget av Primakov som Kozyrevs etterfølger var ikke populært i Washington, 

men trolig et viktig signal fra Jeltsin om at nasjonal politisk stabilitet veide tyngre enn å tekkes 

                                                             
51 National Security Archive, «NATO Expansion: What Gorbachev Heard,»  https://nsarchive.gwu.edu/briefing-
book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early. 
52 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. s. 98 
53Ibid. s. 99 



28 
 

 
 

De forente staters ønsker. Primakov gikk fra posten som utenriks- til statsminister i 1998, (ikke 

fordi Jeltsin ville dette; Dumaen blokkerte to forsøk på å gjeninnsette Tsjernomyrdin), og 

fortsatte å påvirke utenrikspolitikken til fordel for mer balansering mot Vesten.  

54 

Oppfatningen i Vesten er at 1990-årene, og til dels de første fire årene til Putin; årene der 

vestlige publikum ofte ser vennlig innstilling, og utgjør i Euroatlantisk perspektiv «normalen». I 

russisk perspektiv er derimot spesielt de første 10 årene ansett som «smutnoe vremja» der RF var 

svakt og uten særlig valg til å stille egne betingelser – alt annet enn en normaltilstand. Vi kan her 

finne sprikende syn på hva RFs rolle i verdenspolitikken «skal være» og derav kimer til konflikt 

etter hvert som RF bygde opp sin relative forhandlingskraft . 

55      

En oppsummering av siste halvdel av 90-tallet, der man hadde kommet over euforien fra de første årene etter 

Sovjetunionens oppløsning, og Statistene hadde begynt å få fotfeste. 

Avslutningsvis for 90-tallet vil jeg summere opp Jakub Godzimirskis tolkning av to 

sikkerhetsstrategiske konseptdokumenter som ble publisert i 1997 og tidlig 2000, for å vise til 

hva RF oppfattet som hovedtrusler, løsninger og sikkerhetsmessige satsningsområder. De 

hendelsene som ifølge Godzimirski påvirket russisk tankegang rundt sikkerhet mest mellom 

1997 og 2000 var 1) utvidelsen av NATO, av ledelsen sett som et geopolitisk tap for RF 2) den 

økonomiske kollapsen i 1998 som eksponerte den russiske økonomiens svakheter, sårbarhet og 

avhengighet av vestlige institusjoner 3) NATOs intervensjon i Kosovo, sett både som et angrep 

                                                             
54 Ibid. 101 
55 Ibid. s 127 
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på en tradisjonell alliert og som startskuddet for en æra der tradisjonell suverenitet kunne 

tilsidesettes i et påstått forsvar av menneskerettigheter 4) intervensjon i Tsjetsjenia, som 

gjenreiste tillit til militærmakt som løsningsmiddel for politiske problemer, og som resulterte i ny 

finansiering for militæret og det tilknyttede industrielle kompleks 56 Artikkelen nevner også 

Putins vei til nær ubegrenset presidentmakt, som gikk via FSB og Sikkerhetsrådet, og at han deri 

var direkte koblet til utformingsprosessen med Nasjonalt Sikkerhetskonsept 2000. 

Ifølge Godzimirski var NSK 2000 mer i realisme-tradisjon med et maktbalansefokus der NSK 

1997 var mer optimistisk for et multilateralt system, og dette kan lett forstås med en vri fra 

Westernisme til Statisme som påvirkning. Allerede i NSK 2000 nevnes amerikanskledet 

dominerende unilateral problemløsning, inklusiv maktbruk, som en hovedutfordring mot land og 

konstellasjoner i vekst (deriblant RF). 

Merkbart nok inneholder NSK 1997 beklagelser om mangel på utvikling av en universell 

sikkerhetsstruktur for Europa (á Gorbatsjovs idé), og NATOs planlagte østlige ekspansjon, som 

man mente truet RFs nasjonale sikkerhet – mens NSK 2000 ikke nevner dette. Dette kan vi dog 

tolke som kjennetegn på en mer pragmatisk framfor ideologisk tilnærming – økonomisk vekst 

gjennom samarbeid for å sikre landet innenifra.  

Der NSK 1997 er generelt optimistisk angående internasjonale relasjoner og trusselnivå fra andre 

stater, er NSK 2000 mer pessimistisk, og tegner en tendens der enkelte stater og internasjonale 

organisasjoner søker å minske de eksisterende fredssikrende mekanismene til hovedsakelig FN 

og OSSE. NATOs ekspansjon og muligheten for fremmede militærbaser og store ansamlinger 

styrker nær RFs grenser nevnes i 2000 som en trussel i stedet for at ekspansjonen i 1997 

beskrives som noe som leder til splittelse og hindre integrering.57 Avslutningsvis nevnes den 

kjernefysiske delen av det russiske forsvaret som det på den tida eneste virkelig troverdige 

garantisten for RFs eksterne sikkerhet, og at Gorbatsjovs og Jeltsins avsovjetifisering av de 

konvensjonelle styrkene skapte stor mistillit i sikkerhetseliten i RF58 – som igjen kan forklare 

politisk støtte for senere satsning på styrkning og økning av konvensjonelle styrker under Putin. 

                                                             
56 Jakub M. Godzimirski, «Russian national security concepts 1997 and 2000: A comparative analysis,» European 
Security 9, no. 4 (2000). S 78-79 
57 Ibid. S. 85 
58 Ibid. S. 88-90 
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3.2 2000-2014   Fra pragmatisk samarbeid til selvhevdelse,  

     og forvitring av vestlig dominans.  
 

På 90-tallet vokste grovt sett tre grupperinger fram, Westernistene på den ene siden, 

Eurasianistene på den motsatte, samt en tredje gruppe, Statistene (derzhavniki) i mellomposisjon. 

Denne gruppa bestod av den industrielle lobby, det føderale militæret og de moderate 

«Demokratene», og disse stod for en revitalisering av politisk realisme i RF. Deres teoretiske 

tilhørighet, realismens forståelsesramme, kan sies å ha hjulpet dem til å lettere samle oppslutning 

på tvers av partilinjer.59 Det kan også antas at å plassere seg i midten mellom to ekstremer gjør 

det lettere å ekspandere på bekostning av de andre gruppenes moderate elementer, som et «catch-

all parti».  

Denne gruppa var tidlig ute med å differensiere og nyansere utfordringer og trusler mot RF på 

90-tallet, både i kategorier og hvorvidt de var av innen- eller utenriks opphav. Fokuset gikk over 

fra internasjonal og sammenknyttet sikkerhet (Westernist) til et nasjonalt fokus, og at 

hovedtruslene stammet fra den indrepolitiske krise i samfunssammenføyning, de sosio-

økonomiske aspekter, kriminalitet og korrupsjon, kulturell og åndelig forvitring, 

miljøproblematikk og informasjonssikkerhet.  

Vi kan her se tema som går igjen i senere politikk hos begge presidenter etter årtusenskiftet.  

V. Putins politiske kampanje hadde to slagord som innenriks voldshandlinger i 1999 aktualiserte 

– «utrydning av ekstremisme» og «sterk stat».60 Havende vunnet presidentvalget, og 

underskrevet en immunitetsgaranti mot etterforskning av Jeltsin, fortsatte Putin et Statist-spor 

som Jevgenij Primakov kan sies å ha lagt grunnen for med sin balansering mot Vesten – 

innenriks med renasjonalisering av regimekritiske oligarker og utenriks ved å pleie forbindelser 

med land som Kina, India og Nord-Korea.  

Det er grunn til å anta at Putins støtte til USA etter 11. september 2001 ikke var taktisk, men ut 

ifra en tanke om at ingen stater var Russlands største trusler – islamsk og annen terrorisme, 

derimot, var en meget reell og tilstedeværende trussel. Det ble etter sigende ytret et ønske om å 

                                                             
59 Alexander Sergunin, Russian post-Communist foreign policy thinking at the cross-roads: Changing paradigms, vol. 
3 (2000). S. 23 
60 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. s. 136 
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bli medlem i NATO under et besøk i USA i år 2000, men et formelt tilbud om medlemskap kom 

aldri. Derimot ble «Russland-NATO-rådet» opprettet i årene 2002-2003, og visse styrker som 

deltok i Afghanistan fikk lov å krysse russisk luftrom samt opprette baser i postsovjetiske 

sentralasiatiske land.  

At Putin hadde bedre forhold til det militære enn til oligarker kunne sees allerede i 2001, da 

forsvarsbudsjettet nesten ble doblet. Forklaringen kan ligge i å danne støtte i en stor del av 

befolkningen, samt å lettere kunne spille på nasjonal selvfølelse. Om aspirasjonen var å gjenreise 

Russland som en stormakt var det ingen umiddelbare negative effekter av investeringen. Hva 

angår økonomien kan vi se antydninger til at Putins mer rasjonelle økonomiske politikk bar 

frukter, også hjulpet av oljepris: 

    61 

   62 

Spesielt for politikere, militære og andre med interesse for RFs økonomiske og militære slagkraft var utviklingene vi 

ser i disse to tabellene gode grunner for å støtte Putins kurs for RF. 

Vi kan også se en annen type tenkning enn klassisk geopolitisk militær sikkerhetstenkning - 

Putin, dog skeptisk til amerikanske intensjoner og politikk, ønsket primært å modernisere RF og 

øke den økonomiske veksten, og skjønte at RF først og fremst måtte kunne forsvare seg på det 

økonomiske plan. Geoøkonomi er termen Tsygankov bruker for å markere erstatningen for 

geopolitikk som hovedretning 63. For å realisere denne nye måten måtte balansering av Vesten gi 

plass til pragmatisk samarbeid. Dette fordret en samarbeidende innstilling til Vesten, og 

                                                             
61 Ibid. s. 136 
62 Ibid. s. 139 
63 Ibid. s 139-140 
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multipolaritet og utvikling av forholdene til andre deler av verden måtte i mellomtida innta en 

mer passiv rolle.  

Selv med mye motstand innad i Bush juniors regjering, klarte Putin å oppnå god personlig kjemi 

med den amerikanske presidenten. Særlig kontraterrorisme og energirelatert samarbeid var felter 

Putin kunne avansere i uten å komme i konflikt innenriks eller utenriks. At det var gode utsikter 

både for dem som støttet ham og for den nasjonale økonomien, kan også forklare innsatsen for 

bedrede relasjoner med amerikanerne. Selv da USAs ledelse gjorde det klart at de ville trekke 

seg fra ABM-avtalen, som motvirket ensidig oppbygging av missilskjold, var reaksjonen 

beskjeden; Putin mente avgjørelsen var et feilsteg, men at det ikke utgjorde noen trussel mot 

RF.64 

Særlig FN stod høyt i kurs hos Statistene, da den skulle være sentral i samhandlingen mellom 

stormakter på den internasjonale arenaen. Da RF tilsluttet seg koalisjonen som var imot krigen i 

Irak, var FN institusjonen som av RF ble fremhevet som den eneste riktige til å vedta slik 

maktbruk.  

Statistene hadde to hovedmål for at Russland skulle gjenvinne sin tidligere status som stormakt, 

det ene var å balansere mot amerikansk hegemoni i koalisjon med andre stater, det andre var å 

integrere den forhenværende sovjetiske regionen med mer sentralisert kontroll fra Moskva. 

Oppsummert om RFs nasjonale interesser i Putins første periode: 

65 

 

Samarbeidet med Europa handlet primært om handel, især energieksport, og sikkerhetssamarbeid 

med europeiske land var langt mindre aktivt enn retorikken tilsa. OSSE-arbeidet i Tsjetsjenia ble 

avsluttet, og det amerikanske fredskorpsets frivillige arbeid i RF ble likedan utvist. 

Skepsisen mot RF fra Europa ble gjengjeldt, og tilsluttelsen av 10 nye stater i 2004 ble beskrevet 

som et tydelig tegn på at man bygde et Europa uten noen meningsfull plass for RF. 

                                                             
64 Ibid. s. 147-148 
65 Ibid. 140 
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Fargerevolusjonene i Georgia og Ukraina påvirket Putins regjering da de ble ansett som forsøk 

på å konkurrere med russisk innflytelse i «det nære utland», altså det postsovjetiske rom der RF 

har uttalte interesser. Særlig i Ukraina i 2004, da USA og andre vestlige land økte sin støtte til 

opposisjonen, maksimerte RF sin støtte til den sittende regjering. Innenriks støtte for Putins 

tilsvar til den amerikanske regimeendringsstrategien viste at også sivilbefolkningen i RF var 

skeptiske til vestlig påvirkning i det postsovjetiske rom. Ledelsen i Russland hadde grunn til å 

anta at vestlig støtte til opposisjonskreftene var fundert i interesser av geostrategisk natur, og mer 

spesifikt for å oppnå større kontroll over naturressurser i områdene, og det pragmatiske 

samarbeidet med Vesten begrenset seg til felter der begge parter hadde felles interesser.66  

I Ukraina 2004 var ikke Putin villig til å risikere forholdet til Vesten ved å ende i en konflikt 

over hvorvidt Janukovitsj skulle fortsette – fokus lå heller på å bruke myke maktmidler som 

eksempelvis gassleveranser. Senere regimeendringer i Kirgisistan og Usbekistan ble sett på med 

bekymring ifra Moskva, men tross at det fantes russiske styrker i begge land samt veletablerte 

forbindelser med de sittende regimer, intervenerte man ikke, og fremholdt heller viktigheten av 

lov og orden i landene, og etablerte nye forbindelser med de nye regjeringene for å bevare 

politikkontinuiteten i landene.  

67 Putins første periode, som 

Tsygankov beskriver som preget av pragmatisk samarbeid, endte med å snu den russiske skuta som var på en 

problematisk kurs i løpet av 90-tallet. I likehet med 90-tallet var det et sprik mellom vestlige forventninger og 

russiske muligheter, samt russiske ambisjoner som ble møtt med vestlig skepsis, mistro eller lav tiltro. Dette er 

trolige årsaker til at forholdet gradvis surnet. 

2004-2009 
 

Ifølge Tsygankov var oppfatningen innad i Russland at vestlig dominans i verden i tida 2004-

2009 var i ferd med å bli utfordret, og at maktsentra oppstod utenfor Vesten og gradvis forflyttet 

seg vekk fra det vestlige. Han fremhever noen sentrale hendelser for denne utviklingen; 
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finanskrisen som slo til i 2008, og som viste USAs og Europas økonomiske sårbarhet, og 

Georgiakrigen samme år, som undergravde vestlig monopol på maktbruk i internasjonal politikk. 

Samtidig vokste Kina og India fram gjennom finanskrisen ved å gjøre seg mindre avhengig av 

Vesten ved å etablere politisk-økonomisk gjensidig avhengighet utenfor den vestlige sfære. 68 RF 

reagerte på disse endrede forholdene med å utvide eksisterende forbindelser med resten av 

verden, som dekret N537 også fremsetter som viktige mål. 

69 

München-talen 2007 – et klart skifte over til selvhevdelse 

 
I februar 2007 viste Putins RF en overraskende kritisk holdning til påstått amerikansk 

unilateralistisk utenrikspolitikk. Det ble hevdet foran det vestlige publikum at RFs integrering til 

Vesten stod i fare grunnet amerikansk politikk av destabiliserende karakter. Fra russisk side så 

man også en klar kobling mellom amerikansk strategi for regimeendring, «krigen mot terror» og 

en økning i terrorrelatert vold og politisk ustabilitet rundt om i verden. 

I slutten av talen70 anklager Putin OSCE71 for å prøve å bli et vulgært påvirkningsinstrument for 

en nasjon eller en gruppe land. Putin beskriver OSCE for opprinnelig å være laget for å overvåke 

alle, og han understreker ordet alle, sikkerhetsaspekter i deltakerlandene og lister opp i 

rekkefølgen militær-politiske72, økonomiske og humanitære – og spesielt deres 

sammenknyttethet/samspill73 

 «Som deltaker på konferansen om sikkerhet, ærede damer og herrer, kan man ei taust unngå temaet som er 

Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europas aktiviteter. Som kjent ble organisasjonen dannet for å 

observere alle – jeg understreker dette – alle, alle sikkerhetsaspekter: militær-politiske, økonomiske, humanitære, 

                                                             
68 Ibid. 209-212 
69 Ibid. 185 
70 Vladimir Putin, «Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности,» Kreml, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034. 
71 Organization for Security & Cooperation in Europe https://www.osce.org/  Amerikansk, ikke britisk, stavelse også 
på nettside 
72 (Военно-политический) Min utheving. 
73 (Взаимо-связи) 

https://www.osce.org/
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hvori og hvorav det er en sammenknyttethet/samspill.» 

 

«Hva ser vi i dag i praksis? Vi ser at denne balansen er tydelig brutt/forbrutt. OSCE prøver å transformere seg til et 

vulgært instrument for oppnåelse av utenrikspolitiske interesser tilhørende et land eller ei gruppe av land i forhold til 

andre land. Til denne oppgaven (*unevnte syndebukker)  «skreddersydde» man* det byråkratiske apparatet til 

OSCE, hvilket på ingen måte er knyttet til grunnleggerlandene(ironisk implikasjon). Til denne oppgaven 

skreddersydde man* beslutningstakningsprosedyrene til denne såkalte ikke-statlige organisasjonen(NGO). Formelt – 

ja, uavhengig, men målrettet finansiert, hvilket betyr – under kontroll.» 

 «I samsvar med de grunnleggende dokumentene i den humanitære sfære er/blir OSCE på forespørsel tilkalt for å 

assistere deltagerlandene i etterfølgelse av internasjonale normer på området menneskerettigheter. Dette er en viktig 

oppgave. Vi støtter dette. Men dette betyr overhodet ikke innblanding i andre lands innenriks aktiviteter, det være 

seg for disse landene mer som et påbud om hvordan de skal leve og utvikle seg.» 

 «Det er åpenbart at slik innblanding på ingen måte bidrar til modningen av virkelige demokratiske stater. Derimot 

gjør innblandingen dem avhengige, og som følge av dette blir de ustabile på det politiske og økonomiske plan.» 

 «Vi forventer at OSCE tar seg av sine umiddelbare74 oppgaver og danner forhold til suverene stater på grunnlag av 

respekt, tillit og transparens.» 

 

Talen ble i visse vestlige leire oppfattet som lyn fra klar himmel, men for de mest beleste og 

reflekterte Russlandskjennere var nok ikke årsakene eller argumentasjonen så ny – det var mer 

den konfronterende, anklagende og direkte stilen som sjokkerte dem som var blitt vant til et 

spakt Russland. Mellom linjene kan vi tolke at Putins RF stiller seg som en utfordrer til den 

vestlige verdensorden, ved å ta avstand fra de anklagedes modus operandi. 

Relatert til KDA kan vi se at det forekommer anklager, eksempler på delegitimering og 

kontralegitimering med egne synspunkter og argumentasjon. 

 

Ifølge A. Monaghans artikkel om russisk utenrikspolitikk og især Putins tale i München 2007 

utgjorde det ingen plutselig revolusjon, men heller en evolusjon, ved at nøkkelhendelsene som 

har formet russisk skepsis til vestlig dominans og virkning på russisk sikkerhet strekker seg 

tilbake til 90-tallet; finanskrisen i 1998-99 og rubelkræsjen samt Kosovo-kampanjen til NATO. 

Det utenrikspolitiske konsept anno år 2000 viser klar bekymring og motstand mot en unipolar 
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verden ledet av USA, kjennetegnet av doble standarder, maktbruk og ustabilitet og derav RFs 

behov for å beskytte sin suverene uavhengighet.75 Fargerevolusjonene i Georgia og Ukraina ble i 

tillegg oppfattet som vestlige forsøk på å undergrave RFs tilbakevending til tidligere status på 

den globale arena samt inngripen i indrepolitiske anliggender. 

Talen fungerte som en vekkerklokke for det vestlige publikum; fra det å beklage amerikanske 

handlinger gikk man nå over til å stille seg i klar opposisjon mot dem, fra å klage over 

manglende respekt for russiske interesser til handlinger for å beskytte og forsterke dem. Et annet 

tegn på nyvunnen selvtillit var å gå fra å vise irritasjon over kritikk over indre anliggender til å 

rette irritasjonen mot kritikerne selv – fra passiv til aktiv modalitet i KDA-terminologi. 

Et annet trekk i samme selvhevdende stil var å trekke RF ut fra CFE (konvensjonelle styrker i 

Europa) i 2007, og senere forsøk av B. Obama for å gjenopplive avtalen strandet. 

Militære flyvninger og seilinger ble også gjenopptatt, og mer innbitt motstand mot å innlemme 

flere land i NATO i RFs «nære utland» ble tydelig. RF peker ofte på Baker-Gorbatsjov-

memoarene (avgradert og offentliggjort i 2017), hvilke nevner at Gorbatsjov ble gitt lovnader om 

ingen utvidelse av NATO fra amerikansk embetsmann og europeiske statsledere på slutten av 

den kalde krigen, og ankrer sin argumentasjon og «løftebrudd» fra Vestens side i dette jamfør 

senere ekspansjon. Vesten på sin side skiller mellom Sovjetunionen og RF som to forskjellige 

aktører hva angår «kontraktens» juridiske binding. 

Russisk utenrikspolitikk i sine nærområder og mot Europa har også inkludert aktiv bruk av 

energi-økonomiske midler, ved å heve prisen på leveransene når de har stått langt unna 

motpartene, og å gi incentiver og subsidier i gjengjeld for pro-russisk politikk. Sammen med 

sterk anti-vestlig retorikk har dette i Vesten blitt oppfattet som et mer selvhevdende og sågar 

aggressiv russisk diplomati. 

På NATO-toppmøtet og NATO-Russlandsråds-møtet i Bucuresti i april 2008 ble Putin bedt om å 

moderere sine utsagn av daværende generalsekretær for NATO, og allerede på den tiden ble 

samarbeidsklimaet oppfattet av mange til å bære likheter med en ny kald krig.76 Fra russisk side 

ble det fremhevet at man ikke søkte konfrontasjon, men heller reagerte på provokasjoner – og at 

                                                             
75 Andrew Monaghan, «'An Enemy at the Gates' or 'From Victory to Victory'? Russian Foreign Policy,» International 
Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 84, no. 4 (2008). s. 719 
76 Ibid. S. 721 
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samarbeid med andre er ønskelig, gitt at det skjer som likeverdige parter (en gjenganger i 

dekretene er «RF søker samarbeid med likeverdige partnere»). 

77 

Her en oppsummering av RFs utenrikspolitiske strategi i årene 2005-2009  

Tøvær 2009-2012  
 

At Medvedev ble valgt som Putins etterfølger ble av mange tolket som et steg i retning mer 

samarbeid og integrering med Vesten, men det skulle snart vise seg at selv om språket, tonen og 

stilen hadde en bevisst mer vestligvendt språk, var innholdet mye det samme. Et av de 

konsekvente standpunktene som viste seg også i N537 var synet på at USA utgjør en sterkt 

destabiliserende aktør via sin egenrådige tilnærming til internasjonale affærer der landet prøver å 

implementere sitt verdisystem, heller enn å lene seg på internasjonal lov. Russisk argumentasjon 

hevdet at denne tilnærmingen skapte en global tilstand av «permanent konflikt», stod for økning 

i sjans for nye samt opprettholdelse av gamle konflikter, og at et av resultatene var at stater uten 

masseødeleggelsesvåpen søkte å skaffe seg disse i behov av å avskrekke fremtidig inngripen. 

78  

Medvedevs forsøk på å nytte det politiske tøværet med Obamas USA, oppsummert i nasjonale interesser. 

Bekymringene rundt NATOs ekspansjon var også knyttet til at man fra russisk side anså at 

organisasjonen søkte å bli et alternativ til FN, som RF setter blant de høyeste av institusjoner for 

problemløsning internasjonalt, og hvor de har en permanent status i Sikkerhetsrådet.  

I juni 2008 talte Medvedev i Berlin, der han fremmet ideen om å se Europa i et bredere 

perspektiv – «fra Vancouver til Valdivostok», og forslo en ny sikkerhetsstruktur som i resultat 

                                                             
77 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. 203 
78 Ibid. 213 
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ville gjort NATO overflødig. Forslag til endringer i det globale finanssystemet forekom også, 

basert på anklager om at USA hadde forårsaket finanskrisen som slo til for fullt i 2008. 79 Selv 

om intensjonen var å reforhandle forhold til vestlige land på betingelser som var mer akseptable 

for RF, er det sannsynlig at talen ikke falt i god jord hos det vestlige publikum.  

CSTO(på russisk forkortet til ODKB) inngikk i 2007 samarbeid med SCO80. Trekket kan i 

vestlig perspektiv ses som en balansering mellom NATO og relasjoner mellom USA og EU, og 

er i alle hensyn konsekvent med Putins interesse av en mer multipolar verdensorden. Begge de 

eurasiatiske organisasjonene nektet for å utfordre NATO. 

Ilulissat 
 

Innen russisk arktisk politikk og samarbeid med andre arktiske nasjoner utgjorde Ilulissat-

deklarasjonen, Ilulissat, Grønland 2008, en milepæl. Her kom man til enighet om miljøspørsmål 

og Søk og Redning(S&R)81, og især siste punkt var ønskelig for RF, som på denne tida trengte 

ryddige og vennlige forhold for å bygge opp sin kraftbase for sine langsiktige arktiske 

ambisjoner, hvilke er synlige i dekreter og strategikonseptdokumenter, så vel som russisk 

arktiske strategidokument. Et velfungerende S&R-samarbeid i grenseområdene mot Norge og 

USA/Canada er også ønskelig med tanke på attraktiviteten til NSR, som for Putin per 2019 står 

sentralt hva angår RFs ambisiøse arktiske fremtid. 

Elektron 
 

Elektron-hendelsen, Tromsø/Murmansk 2005, dreide seg om en arrestasjon som norsk kystvakt 

gjennomførte av et russisk fartøy, Elektron, med anklage om ulovlig fiske i Svalbardsonen. På 

vei til arrest i Tromsø bestemte kapteinen seg for å rette kursen mot russiske farvann med to 

forsvarsansatte norske inspektører om bord. Diverse tiltak ble diskutert rundt det å vinne kontroll 

over fartøyet, men man valgte tilslutt å løse saken diplomatisk; inspektørene ble trygt geleidet 

                                                             
79 Ibid. 185 
80 Business Recorder, «Security alliances led by Russia, China link up,» Business Recorder, 
http://fp.brecorder.com/2007/10/20071006634365/. 
81 «THE ILULISSAT DECLARATION,» International Legal Materials 48, no. 2 (2009). 
Rowe, Nordområdene – hva nå?. s 109 
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ihavn i Murmansk og returnert til Norge, og kapteinen på det russiske fartøyet ble i senere tid 

dømt i en russisk domstol. 82 Det er usikkert hvorvidt like avmålte handlingsmønstre ville kunnet 

fungere om en lik hendelse fant sted i dag, men med Delelinjeavtalen av 2010 på plass, så vel 

som Ilulissat 2008, er det grunn for å tro at begge sider ville forsøkt å løse saken med minst 

mulig kostnad. Verdt å merke seg er dog at Norge ville forhandlet ut fra en mye svakere relativ 

militær stilling. 

Delelinjeavtalen anno 2010 
 

I samme tråd som Ilulissat-deklarasjonen inngikk «Delelinjeavtalen av 2010 mellom Kongeriket 

Norge og den Russiske Føderasjon», ratifisert 2011, som et steg i å sikre ordnede forhold i Arktis 

for prosjekter som utvinning av naturressurser samt å tiltrekke utenlandske investeringer og mer 

sømløs tilgang til europeiske markeder via NSR. Beslutningen var upopulær regionalt hos 

fiskerstanden i Nord-vestrussland og hos dem som mente RF burde fått mer territorium basert på 

spesielle forhold som befolkningsstørrelse, men ble gjennomført i en større strategi om å etablere 

RF som den primære og drivende aktør i Arktis. 

Nye presidenter – nytt håp? Fra selvhevdelse til innenriks modernisering 
 

Selv med nye presidenter både i USA (Obama) og RF (Medvedev) var optimismen for et 

forbedret samarbeidsklima og fremtidsutsikter av midlertidig karakter.  

Obamas «reset»-politikk førte til fornyet START-avtale, men tok ikke hensyn til de sentrale 

årsakene til de to landenes uenigheter83. Missilskjoldplanene til USA, og spesielt utplasseringene 

av batteriene, utgjorde og utgjør fremdeles grunnlaget for russisk motstand mot fenomenet. Fra 

vestlig side hevder man at disse er plassert for å kontre Iran og andre «uforutsigbare» aktører, og 

fra russisk side kontres det med at plasseringene korrelerer med banen fra russiske missilsiloer til 

europeiske og amerikanske strategiske mål, og ikke de iranske missilbanene. Putins utsagn fra 

2008 om at internasjonal sikkerhet ikke er basert på lovnader84, summerer godt opp logikken bak 

                                                             
82 Kari Roberts, «Jets, flags, and a new Cold War? Demystifying Russia's Arctic intentions,» International Journal 65, 
no. 4 (2010). Side 968, Hønneland & Rowe, “Nordområdene – hva nå?” 2010: 103-104 
83 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. S. 191-194 
84 Ibid. s 211 
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motstanden mot missilskjoldet, som rokker ved en av de mest konsekvente strategiske 

fundamenter for russisk sikkerhetsstrategi – kjernefysisk avskrekking.  

Dog ble Obamas «reset-politikk» godt mottatt i Moskva, som så det som en beroligende faktor 

mot videre NATO-utvidelse og problematikk knyttet til fargerevolusjonene og USAs politikk 

Midt-Østen, som man oppfattet som rettet direkte mot Moskvas interesser, eller skapte farlige 

spill-over-effekter. Dette kan ha vært en modererende faktor for sikkerhetspolitikken i det at man 

ville forsøke å nytte den antatt tryggere relasjonen med USA til å legge fokus på å modernisere 

RFs økonomi. Under Medvedev ble økonomi et tydelig fremhevet aspekt ved nasjonal sikkerhet, 

og linket utenrikspolitikkens suksesskriterium til spørsmålet «Forbedrer utenrikspolitikken 

levekårene i vårt land?»85 Både Medvedev og Putin knyttet økonomi opp mot 

gjennomføringsevnen for RFs utenrikspolitiske mål via pragmatisk samarbeid med både Vesten 

samt å bygge samarbeid med BRICS og medlemsland i SCO. Det ble etter hvert klart at 

Medvedevs strategi, som var populær blant dem med politiske og økonomiske forbindelser med 

vesten(Westernists) ble oppfattet som for vest-vennlig av den sterke politiske grupperingen med 

sikkerhets- og forsvarsinteresser (Statists), grupperingen som Putin både sympatiserte med og 

hadde støtte i. Putin betvilte også Medvedevs strategiers gjennomførbarhet, og valgte i 2011 å 

annonsere sitt kandidatur for neste presidentperiode, ble gjenvalgt mars 2012, dog med mye 

mindre utvetydig støtte enn ved tidligere valg. Utnevnelsen av Medvedev som statsminister var 

en slags håndsutrekning til Westernistene, men det ble klart at hovedfokuset nå var vendt mot de 

nye maktsentrene som oppstod utenfor Vesten. Putin har i ettertid av demonstrasjonene i 2011-

2012 beskyldt daværende utenriksminister Hilary Clinton for innblanding i indre anliggender, og 

det er blitt gjort koblinger mellom denne oppfatningen og påståtte(sannsynlige) kampanjer i 

sosiale media for å få D. Trump valgt istedenfor Clinton. 

I sum ble de positive utviklingene med USA innen kontraterrorisme, RFs innlemmelse i Verdens 

Handelsorganisasjon (WTO) og samarbeid om olje i Arktis med ExxonMobil overgått av 

uenigheter og konkurranse. Problemene lå primært innen energitransport, Missilskjold og 

spørsmål om menneskerettigheter, der sistnevnte førte til at Kongressen innførte Magnitsky-

lovgivningen. Amerikansk utenrikspolitikk, spesielt intervensjonen i Libya og kravene om å 

trekke seg ut av Nord-Ossetia, Abkhasia og Moldova. Under ser vi hvilke krefter som dro i 
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hvilke retninger, og med hvilket belegg, samt skjellsettende utviklinger som, i likhet med 90-

tallets hendelser, skapte støtte for å ta avstand fra Vesten. 

86

87 

 

2011 – «korstog» i Libya og Den arabiske våren, Putins retur 
 

Da flere vestlige land, deriblant Norge, samlet seg bak militær intervensjon i Libya med 

argumentasjon om å forhindre folkemord fra daværende regent M. Gadaffi, var det sterke 

protester fra russisk side. NATO gikk tungt inn, Norge med luftmakt og massiv bombing, og 

etter hvert ble det klart at regimeendring, og ikke stans av folkemord, var intensjonen.  

Under et besøk på en fabrikk, med en mediakobbel som følge, uttalte statsminister Putin i sterke 

ordelag at «Vesten har henfalt til korstog i Midtøsten og Nord-Afrika»88 Utspillet hadde en rekke 

faktorer som er verdt å merke seg; Putin maler vesten som en krigshissende fiende av den 

muslimske verden, og Putins Russland er et bedre alternativ for muslimske stater. Dette 

sammenfaller også med at Putin har forsøkt å etablere RF som en «modellnasjon» som alternativ 

til den vestlige verdensorden – komplett med verdisett, styringsmodell (suverent demokrati) og 

ideologi(Putinisme) der lands suverenitet over indre anliggender, aksept for autoritære regimer 

og problemløsning via FN er noen av de sentrale faktorene.  

                                                             
86 Ibid. 214 
87 Ibid. 227 
88 Maria Golovnina, «West in "mediaeval crusade" on Gaddafi, Putin says,» Reuters, 
https://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE72K0DF20110321. 
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89 

Her ser vi Putins RFs nasjonale interesser, i utgangspunktet for hans tredje periode. Prioritetene sammenfaller med 

de uttalte målene i N683, især punktet om innenriks konsolidering. 

Syria: 

 
Syria, et autoritært men dog komparativt velfungerende og ganske sekulært land i Midt-Østen 

med nære bånd til RF, ble i mars 2011 rammet av borgerkrigsutbrudd etter flere år med uro – 

allerede i 2006 meldte internasjonalt Røde Kors at kampene i Syria var på linje med en 

borgerkrig. Syria har en lang grense i ørkenlandskap mot Irak, og IS gjorde senere et poeng av å 

bulldose deler av grensa i en propagandavideo. I havnebyen Tartus ligger en av RFs få 

utenforterritorielle militærbaser, og er en verdifull spillebrikke i tankegangen om å demme opp 

for vestlig luftmakt, samt å projisere egen styrke.  

Fra 2013-2014:  
 

Flerfoldige ganger og i lang tid har det stått i russiske dokument at RF ville gjøre alt i sin makt 

for å hindre NATOs ekspansjon inn i Georgia og Ukraina. 90 Metodene RF har brukt for å 

motvirke dette ved å gå i militær konflikt har, i alle fall i russisk perspektiv, vært etter 

internasjonal lov i det at det var Georgia som først løsnet skudd og drepte 10 russiske 

fredsbevarende styrker, samt brukte artilleri mot befolkningssenteret Tsjkinvali, og at det finnes 

juridisk belegg for å hevde at enhver revolusjon er ulovlig og imot demokratisk praksis. 

Sistnevnte ble brukt for alt det var verdt for å skape legitimitet rundt folkeavstemningen for 

Krims innlemmelse i RF, og ved å støtte de pro-russiske separatistene i østre Ukraina blokkerte 

man de facto innlemmelse i NATO slik det overveldende russiske tilsvaret i nordre Georgia også 

gjorde. I ettertid har vi sett at russisk bruk av makt både i Georgia og Ukraina har vekket store 

negative reaksjoner, især fra Vesten, og at RF har støtet vekk de to landenes politiske vilje til å 
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90 Ibid. S.201 
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samarbeide. Et sentralt spørsmål som diskuteres er kost/nytte-kalkylen av intervensjonene, men 

et presist og utfyllende svar på dette blir for omfangsrikt for denne oppgaven. 

 

3.3 2014-2018   Konflikt, rift og nye samarbeidspartnere –  

     en vridning mot stat-sivilisasjon 
 

Den ukrainske revolusjonen, kamphandlinger, Krim og påfølgende sanksjoner 
 

I slutten av 2013 kulminerte den europeisk-vendte delen av befolkningens misnøye mot det 

primært pro-russiske regimet til Viktor Janukovitsj, da hans regjering i november valgte å utsette 

signering av en etterlengtet assosiasjonsavtale med EU. Årsaken til denne brå manøveren var at 

regjeringen var presset av Putins regjering om å velge mellom RF og Europa. Valget om å utsette 

førte til store protester på Maidan, Kievs sentrale forsamlingsplass, men det var regimets brutale 

forsøk på å slå ned på protestene som skapte både nasjonal og internasjonal furore. Det ukrainske 

parlamentet, Verhovna Rada Ukrainy, valgte å avsette presidenten den 22. februar, som trolig 

flyktet til Rostov-na-Donu hvor han anmodet RF om å intervenere militært i Ukraina. Vesten 

anså Janukovitsj’ regime som autoritært, korrupt og derav illegitimt, og støttet avsettelsen. Selv 

ikke FN motsatte seg det nye ukrainske regimet. I motsatt leir brukte RF det faktum at en 

demokratisk valgt president hadde blitt avsatt (ved kupp?) og at presidenten senere hadde 

anmodet om intervensjon som legitimerende belegg for først overtakelsen av Krim, og deretter 

støtte til prorussiske separatister i østre Ukraina, selv om sistnevnte militære nærvær og 

deltakelse tok lang tid å innrømme fra RFs ledelse. Det bør nevnes at Krim har en sentral rolle i 

russisk historie, som spenner flere århundre tilbake, og at den geostrategiske muligheten for å 

projisere makt i luftrom og på verdenshav er sentral i russisk sikkerhetstankegang. Koblet med et 

narrativ om at generalsekretær Krustsjov, en ukrainer, hadde «gitt halvøya i gave» til ukrainsk 

SSR, er det mulig å se hvorfor man fra russisk side snakker om en «gjenvendelse» og ikke en 

anneksjon av Krim. RF fryktet forståelig nok for fremtiden til sin Svartehavsflåte, base i 

Sevastopol, ved ukrainsk tilnærming til EU og NATO. 
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I Vesten ble overtakelsen av halvøya og handlingene i østre Ukraina ansett som brudd på 

folkeretten, og USA og EU begynte allerede i mars 2014 å innføre sanksjoner mot RFs politiske 

ledelse. Motsvar fra Moskva kom allerede 20. mars, og i ettertid har lista over sanksjoner og 

motsanksjoner vokst. 15. august 2014 tilsluttet91 Norge seg EUs sanksjoner, etter at RF i tidlig 

august kunngjorde forbud mot import av diverse matvarer fra blant andre Norge.  

Særlig i Nord-Norge har private bedrifter innen petro- og fiskeindustrien fått kjenne på de 

økonomiske kostnadene av tiltakene. Innen statsvitenskapelig teori finnes argumentasjon for at 

handelsforbindelser og andre former for sammenknyttethet og gjensidig avhengighet er en 

fredsbevarende faktor. Selv om lite i tida 2014 til dags dato minner om Folk-til-Folksamarbeidet 

og andre tiltak fra de euforiske 90-årene, har sivilbefolkningenes interesser og persepsjoner av 

den andre part på begge sider neppe endret seg stort. Det er stor motstand der mot alt som kan 

hindre handel, samarbeid og investering, naturlig nok da alternative partnere enten ikke finnes 

eller er ekstremt langt unna. 

En allerede svak russisk økonomi måtte vise kreativitet og nytenkning for å takle bruddet med 

vestlige forbindelser. Intensjonen var at de økonomiske restriktive tiltakene skulle være såpass 

effektive på befolkningens opinion, den politiske stabiliteten og RFs økonomiske sikkerhet, at 

man fikk tvunget igjennom tilbaketrekning til status quo ante bellum. Per 2019 ser den hypotesen 

lite sannsynlig ut – importsubsidier og ikke-vestlige produkter har akselerert økonomisk vekst i 

relaterte sektorer i RFs og partnerlandenes økonomier, antipatier mot Vesten har økt til 81%92, 

og Putin ble gjenvalgt i 2018. I tillegg debatteres det per 2019 hvorvidt man skal oppgi 

sanksjoner i en rekke vestlige land, inkludert Norge. 

Syria 
 

Syriakonflikten ble tilspisset av IS’ raske vekst og offensiv i 2014. USA og andre vestlige 

aktører støttet en kontroversiell paraplyorganisasjon kalt Den frie syriske armé (FSA), der blant 

andre den islamistiske terrororganisasjonen Al-Nusrafronten inngikk. RFs standpunkt og retorikk 

ble etter hvert at USA ikke bare støttet terrororganisasjoner i jakten på regimeendring, men at de 

                                                             
91 Lovdata, «Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle 
integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet,» Lovdata, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-08-
15-1076. 
92 Denis Volkov, «The Evolution of Anti-Americanism in Russia,»  https://carnegie.ru/commentary/60457. 
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også har forårsaket deres fremvekst gjennom Irak-invasjonen og Den arabiske våren. USA med 

flere gikk i 2014 og 2015 inn med militær støtte til opposisjonen mot Assad og mot IS, og selv 

om vestlige operasjoner i Syria hadde omdiskutert effekt, slet Assad såpass at fremtiden til RFs 

allierte virket særs utrygg. 

September 2015 mottok RFs luftvåpen en formell invitasjon til å tre inn med militær støtte for å 

beskytte Assads regime mot å bli veltet, og etter hva som er fremstilt som en komparativt 

suksessrik kampanje ble det fra russisk side allerede i desember 2016 erklært at RF hadde lyktes 

der Vesten hadde feilet – med å nedkjempe trusselen fra IS. Assads regime var nå for all 

overskuelig fremtid sementert og en permanent russisk tilstedeværelse i Syria ble senere erklært.  

Fra russisk synspunkt fremstår kampanjen som en massiv utenrikspolitisk seier både regionalt og 

internasjonalt; amerikansk hegemoni i Midtøsten siden 90-tallet er nå ved veis ende, og RF har 

etablert seg som en kredibel alternativ partner eller garantist for sikkerhet – tradisjonelle allierte 

av USA (Saudi-Arabia og Israel) har i ettertid besøkt Moskva i hva som kan anses som ærend for 

å styrke sine forbindelser med RF, og dette signaliserer samtidig en slags illojalitet mot USA. 

“Contrast the way in which Russian President Vladimir Putin came to the rescue of an ally in crisis—Assad—with 

the way U.S. allies in the region perceive Obama to have helped push Egyptian President Hosni Mubarak from 

office after 30 years, much of it spent carrying Washington’s water around in the region. The Egyptians, Saudis, 

Emiratis, Israelis, and others may not like Assad very much, but Russia’s initial forceful response to prevent the 

Syrian dictator from falling and then Moscow’s efforts to will Assad to apparent victory have made an impression 

on them. Syria is now the centerpiece and pivot of Russia’s strategy to reassert itself as a global power, and its 

renewed influence in the Middle East stretches from Damascus eastward through the Kurdistan Regional 

Government to Iran and from the Syrian capital south to Egypt before arcing west to Libya.”
93

 

Deler av Nordflåten ble i 2015 sendt fra sine havner i nordvestre Russland ned langs norske og 

britiske farvann for å nå syriske havner i Middelhavet, og fartøyene ble fulgt med argusøyne av 

både militære og journalister. Utover generell motstand mot russisk militær aktivitet, og tidvis 

latterliggjøring av et hangarskip med slepebåt i tett følge, passerte både skipene og 

mediedekningen uten større skandale, og fungerte mest som tegn på en pågående konflikt i 

informasjonsdimensjonen. 

                                                             
93 Steven A. Cook, «The Syrian War Is Over, and America Lost,» Foreign Policy, 
https://foreignpolicy.com/2018/07/23/the-syrian-war-is-over-and-america-lost/. 
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95  Her en oppsummering av russiske perspektiv i utenrikspolitikken samt nasjonale interesser. At 

UMIN/statsminister Primakov gis en egen periode ses som et tegn på at 90-årene var eksepsjonelle per russisk 

synspunkt og at Jeltsins siste periode var sterkt dysfunksjonell og derav ingen normaltilstand tross vestlig 

begeistring. 

 

 

4  Diskursanalyse av dekreter om nasjonal sikkerhetsstrategi: 

 

Dekretene sammenlignes kontekstuelt på en firedelt måte: 

1 Hovedutfordringer 

2 Beskrivelse av Russlands plass i verden samt av andre aktører 

3 Satsningsområder 

4 Arktis 

                                                             
94 Tsygankov, Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. 255 
95 Ibid. 265 
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All oversettelse til norsk er gjort av meg, og all tolkning, understreking og vektlegging er således 

mitt ansvar. 

 

4.1 Dekret nr. 537 om nasjonal sikkerhetsstrategi fram til år 2020 (2009) 
 

Dekretets formalia: Underskrevet og vedtatt 12. mai 2009, publisert 19.mai 2009. Lengden er 26 

sider. Dekretets primære funksjon er å planlegge sikkerhetsstrategi til år 2020. Noen av de 

gjennomgående legitimerende argumentene er å diskreditere vestlig hegemoni som 

destabiliserende faktor internasjonalt, og tross dette å vise et ønske om å samarbeide 

internasjonalt og skape mer multipolaritet (via institusjoner som FN, SCO, CSTO/ODKB). 

De antatt viktigste prioriteringer står først og Arktis nevnes allerede i punkt 11. 

Dekretet tar foregående dekreter ut av effekt: N 1300 «Om approbering av konsepter for nasjonal 

sikkerhet for Den russiske føderasjon», datert 17. desember 1997. 

Dekret N 24 «Om nasjonale sikkerhetskonsepter for Den russiske føderasjon», datert 10. januar 

2000. 

Hovedutfordringer  

Første punkt, forstått som «generelle forhold» og «felles utgangspunkter», fremhever at Russland 

klarte seg igjennom følgene av «den sosialøkonomiske krise fra slutten av det 20. århundre» og 

stanset fallet i russiske borgeres livskvalitet. Videre står det at Russland stod imot presset fra 

nasjonalisme, separatisme og internasjonal terrorisme, og forhindret diskrediteringen av den 

grunnlovsmessige oppbygningen. Suverenitet og territoriell helhet ble bevart, mulighetene for å 

øke landets konkurransedyktighet og forsvarsevne for nasjonale interesser i en flerpolar 

verdensorden ble gjenopprettet. Dekretet signert RFs President D. Medvedev presenterer 

Russland som en aktiv aktør som har klart å komme seg ut av negative økonomiske og sosiale 

problemer; underforstått er RF summen av alle statsborgere, og skaper med dette en følelse av 

fellesskap, samt normer, hos publikum.  

Andre avsnitt starter med at Russland realiserer en statlig politikk for nasjonalt forsvar, sikkerhet 

for stat og samfunn, og bærekraftig stabil utvikling som er tilpasset indre og ytre forhold. 
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Forutsetningene for forsterking av det nasjonale system for sikkerhet har blitt lagt, og det 

relevante juridiske rom har blitt konsolidert. Prioriterte utfordringer i den økonomiske sfære har 

blitt løst og investeringsattraktiviteten til den nasjonale økonomien har vokst. Autentiske russiske 

idealer og åndelighet gjenfødes, ved siden av et verdig forhold til russisk historisk minne. 

Samfunnets fellesskaps enighet/harmoni om felles verdier forsterkes – den russiske stats frihet og 

uavhengighet, humanisme, mellomnasjonal fredelig sameksistens og kulturell enhet blant Den 

russiske føderasjons flernasjonale befolkning, samt respekt for familietradisjoner og patriotisme. 

Med dette fremhever dekretet RFs og dens innbyggeres beste sider, og legger samtidig fram 

normene som skal fungere som kulturelt samlende – samtidig som de blir stående som både 

kompatible, men også et alternativ til vestlige liberale verdier med fokuset på familietradisjoner. 

Videre står det at apparat(et) for å møte indre og ytre trusler mot nasjonal sikkerhet er skapt, 

forholdene er lagt til rette for å utvikle og transformere Russland til en (av flere) verdensleder 

innen teknologiske framskritt, livskvalitet og innflytelse på globale prosesser.  

Disse momentene har referanse til Sovjetunionen, da de tidvis var i lederposisjoner og hadde stor 

påvirkning, underforstått status, i verdenssamfunnet. 

Globalisering og internasjonale politiske og økonomiske relasjoner trekkes fram som trusler og 

risikomomenter mot utviklingen og transformasjonen av individ, samfunn og stat. I denne 

konteksten innfører Russland en ny statlig sikkerhetspolitikk som garanti for vellykket nasjonal 

utvikling. 

Rekkefølgen individ – samfunn – stat er typisk vestlig demokratisk fokus, mens stat – samfunn – 

individ er hyppigere for asiatiske og slaviske samfunn, da de har større tradisjon for 

kollektivistiske samfunn. Globalisering og dens dynamiske økonomiske og politiske effekter 

fremheves som den største utfordringen for Russlands nasjonale utvikling. 

I punkt to står det at den nasjonale sikkerhetspolitikks grunnleggende hovedretninger er de 

såkalte nasjonale prioriteter, i form av viktige sosiale, politiske og økonomiske transformasjoner 

tiltenkt å skape sikre forhold for effektueringen av russiske borgeres konstitusjonelle rettigheter 

og friheter, landets stabile utvikling, samt for å forvare statens territorielle integritet og 

suverenitet. 
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Vi ser med dette at dekretforfatterne kan ha som oppfatning at integriteten og suvereniteten til 

RF er utfordret eller truet. 

3. Andre avsnittet. 

«RFs nasjonale sikkerhetsstrategi til 2020 er et offisielt anerkjent system strategiske prioriteter, mål og tiltak med 

hensyn til innenriks og utenriks politikk, hvilke former/avgjør graden av nasjonal sikkerhet samt nivået på stabil, 

langtids utvikling av staten. De konseptuelle antagelser innen det å sikre nasjonal sikkerhet er basert på den 

fundamentale sammenknyttetheten og gjensidige avhengighet av RFs nasjonale sikkerhetsstrategi med «Konsept for 

langtids sosioøkonomisk utvikling for RF til 2020»». 

Her ser vi diskursteknikken intertekstualitet – at teksten knytter seg til andre tekster for å skape 

en konsistens, kontekst og derav bli oppfattet som mest mulig legitim og velfundert.96 

4. Det gitte strategidokument fungerer som basis for planlegging og utvikling av et system skapt 

for å oppnå RFs nasjonale sikkerhet, hvori en rekke handlinger og tiltak inngår for å garantere 

nevnte sikkerhet. Strategien danner grunnlaget for konstruktiv samhandling mellom statlige 

organer, organisasjoner og sosiale grupper, for å beskytte Russlands nasjonale interesser og å 

vokte sikkerheten til individ*(ualitet)97, samfunn og stat. Til forskjell fra N683 kan vi her se den 

vestlige rekkefølgen individ – samfunn – stat, dog er det lurt å merke seg at личность både kan 

referere til enkeltpersoner men samtidig til individualitet – her videre forstått som den russiske 

arten av demokrati. 

I femte punkt står det at hovedformålet til den gitte strategi består i og av å formulere og støtte, 

via nasjonale sikkerhetsstyrker, de interne og eksterne forhold som vil kunne føre til 

implementeringen av strategiske nasjonale prioriteter.  

Dette punktet beskriver altså mål og metode for strategien. 

 

Sjette punkt avklarer begreper, eller basiskonsepter samt hvilke aktører som inngår: 

«Nasjonal sikkerhet» - beskyttelse av individ*/uavhengighet, samfunn og stat fra indre og ytre 

trusler, hvilke forsikrer/leder til konstitusjonelle rettigheter og friheter, en verdig livskvalitet for 

borgere, suverenitet, territoriell integritet og stabil utvikling av RF, statens forsvar og sikkerhet; 

                                                             
96 Ruth & Weiss Wodak, Gilbert, A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis  (John Benjamins Publishing 
Company, 2005).: 127 
97 Личность er trolig valgt bevisst grunnet flertydighet; individ(ualitet)/autonomi/uavhengighet/egenart 
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«RFs nasjonale interesser» - helheten av innenriks og utenriks krav til staten for oppnåelsen av 

beskyttelse og stabil utvikling for individ*, samfunn og stat; 

«trussel mot nasjonal sikkerhet» - direkte eller indirekte mulighet for skadeverk mot 

konstitusjonelle rettigheter og friheter, livskvalitet, suverenitet/territoriell integritet, RFs stabile 

utvikling, forsvar og statssikkerhet; 

«Strategiske nasjonale prioriteter» - de viktigste retninger for oppnåelse av nasjonal sikkerhet, 

sistnevnte hvis vesen muliggjør RFs borgeres rettigheter og friheter, stabil sosioøkonomisk 

utvikling, samt beskyttelsen av landets suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet; 

«system for nasjonal sikkerhet» - styrkene og midlene som forsikrer nasjonal sikkerhet; 

hvem sikkerhetsstyrkene utgjøres av – i sum en sikkerhetsbase av væpnede styrker som 

opprettholder lov og orden. 

«midler for sikring av nasjonal sikkerhet» - teknologier, og likedan tekniske, programmerings, 

lingvistiske, juridiske og organisatoriske ressurser, inklusiv telekommunikative kanaler, hvilke 

brukes innad i sikkerhetssystemet for å innhente, formulere, prosessere, oversende eller motta 

informasjon om status på nasjonal sikkerhet og mål for dens forsterkning»  

I det sjette punktet kan man finne frampek til info-operasjoner, i vestlig sjargong kalt psyops 

(psykologiske operasjoner); dette kan være utenriks og innenriks påvirkningskampanjer og 

handlinger for å oppnå et eller flere gitte mål.  

 

 

Beskrivelse av Russlands plass i verden  

 

Del II: Den moderne verden og Russland; tilstand og utviklingens tendenser  

8.  

Det heter at «Verdens utvikling følger globaliseringens spor innen alle i det internasjonale livs 

sfærer, hvilket i tur bærer sterkt preg av høy grad av dynamisme og gjensidig avhengighet 

mellom hendelser (og forløp).» 

 

Det har oppstått interessekonflikter mellom nasjon-stater grunnet ujevn og ulik utvikling som 
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følge av globaliseringsprosesser, og dette har skapt en intensivering av tilknyttede konflikter 

samt økt gapet mellom fattige og rike land. «Verdier og modeller for utviklingsretning har blitt 

emne for global konkurranse.»  Vi ser her en åpning for, eller konstatering av, utfordring av 

amerikansk-vestlig hegemoni via en presupposisjon om at det vestlige verdenssynet/hegemonien 

per 2009 utfordres – dette kan være en sum av faktorer som Kinas vekst, voksende antipati mot 

nordatlantisk dominerende kultur og relaterte militære intervensjoner, med støtte også ifra deler 

av befolkningen i nordatlantiske land. Dette er i seg selv et argument for mer multivektral 

utenrikspolitikk, som senere nevnes som en av grunnlinjene i strategien. 

 

«Stilt ovenfor nye utfordringer og trusler er det hos alle medlemmer av det internasjonale samfunnet oppstått 

sårbarhet. 

En kvalitativt ny geopolitisk situasjon er under dannelse, grunnet forsterkning av nye sentre for økonomisk vekst og 

politisk påvirkning.  

Tendensene viser at man søker løsninger på eksisterende problemer og å regulere krisesituasjoner på regional basis, 

uten deltagelse av ikke-regionale makter.»   

Dekretet belyser her behovet for omstilling via sårbarhet og en ny geopolitisk situasjon. Dette 

kan kobles med Russlands syn på spesielle nærområder, samt motstand mot ovensjøs 

intervensjon – og tankegangen passer bedre hos Eurasianists og Statists enn Westernists. 

«Utilstrekkeligheten/mangelfullheten til den nåværende globale og regionale arkitekturen, orientert (spesielt i den 

Euro-Atlantiske region) mot NATO, og likeså det ufullendte vesen av juridiske instrumenter og mekanismer, skaper 

en stadig større trussel mot internasjonal sikkerhet.»  Her ser man et fra russisk perspektiv en kontinuerlig 

voksende trussel mot medbestemmelse, og derav indrepolitisk legitimitet og stabilitet, i 

internasjonale affærer, via tendenser som skjøt fart etter 2001 med WTC og operasjon Enduring 

Freedom, og spesielt etter 2003 med invasjonen av Irak med koalisjonen av de velvillige og 

lettere motvillige. Per russisk standpunkt skulle slike avgjørelser helst vært gjort via FNs 

sikkerhetsråd, men USA var i en slik stilling at de kunne tilsidesette alle organer de oppfattet å 

være til hinder for en hurtig implementering av sine interesser og handlinger. Resultatet ble sterk 

internasjonal antipati mot amerikansk framferd i Midtøsten, og argumenter for motstanderne til 

Westernistene. 
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«9. Overgangen i det internasjonale system fra opponerende blokker til prinsippene om multi-vektralt diplomati, 

sammen med Russlands ressurspotensiale og pragmatiske politikk for potensialets nytte, har utvidet RFs muligheter 

for å styrke sin påvirkningskraft på den internasjonale arena.  

RF har tilstrekkelig potensiale til å regne med fremvekst, spesielt i mellomlangtids perspektiv, av forhold som leder 

til RFs befestelse av posisjon blant ledende stater i verdensøkonomien, på basis av effektiv deltagelse i global 

fordeling av arbeid, forbedret global konkurransedyktighet for nasjonaløkonomien, basert på forsvardyktighet-

potensiale og nivået på statlig og sosial sikkerhet.» Vi får her en påminner om at RF søker en flerpolar 

verdensorden og å bli blant de statene som har mest tyngde i globale avgjørelser. Økonomisk 

vekst i forbindelse med RFs ressurser knyttes som en forutsetning for å oppnå nevnte 

påvirkningskraft. 

I punkt 10 er spesielt første setning av interesse – talen kreditert Medvedev peker på «[…] 

tilbakefallende98 ensidig bruk av makt i internasjonale relasjoner, uenigheter mellom de største deltagerlandene i 

verdenspolitikken, trusselen av økning i masseødeleggelsesvåpen og terroristers bruk av dem, likesom i utviklinger 

vedrørende former for illegal aktivitet innen kyber- og biodomenene, heri den høyteknologiske sfære. Den globale 

informasjonskamp99 vil intensiveres, trusler mot industrialiserte og utviklende nasjoners stabilitet, sosio-økonomiske 

utvikling og demokratiske institusjoner vil øke. Nasjonalistisk appell, xenofobi, separatisme og voldelig 

ekstremisme vil vokse, inklusive de under den radikal-religiøse fane. Den globale demografiske situasjon, og 

miljømessige problemer vil bli mer akutte, og trusler knyttet til ukontrollert og illegal migrasjon, narkotika- og 

menneskesmugling, samt andre former for transnasjonal organisert kriminalitet vil også forverres. Epidemier skapt 

av nye, tidligere ukjente virus, er sannsynlige å forvente at spres. Mankoen på ferskvann vil bli mer åpenbar.» 

Avsnittet har en del frampek; noen var og er ganske enkle å få rett i mens andre er mer 

interessante, slik som kyber- og bioaksjoner (innblanding i andre lands demokratiske prosesser, 

angrepet med Stuxnet på en iransk atomreaktor, hacking av Demokratenes politiske e-poster, 

koblinger til Wikileaks, samt Skripal-saken fra 2018). At en part, det være NATO under ledelse 

av USA, beskyldes for internasjonalt maktmisbruk, før avsnittet går videre til uenighet mellom 

de største land i verdenspolitikken til økning av masseødeleggelsesvåpen, terrorisme og global 

informasjonskamp fremstår som at førstnevnte part kan oppfattes som årsak for alle nevnte 

problemer – den passive modaliteten er også trolig bevisst valgt for å skape åpenhet for 

tolkninger og advarsler uten å gjøre seg skyldig i å komme med trusler («plausible deniability» 

er altså ikke bare forbeholdt fysiske konflikter og etterretningsoperasjoner). 

                                                             
98 Рецидивы betyr tilbakefall, men hinter også til noens gjentagende tilbakefall til kriminalitet – рецидивист  
99 Dette kan være en måte å si at det allerede i 2009 har foregått en kamp om å definere virkeligheten. Andre 
mindre tvetydige og lignende termer kan være «battle of narratives» eller «informational warfare» (hvilke ses i 
sammenheng med påstandene i «A Clash of Civilizations?»). 
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11. «I langtids perspektiv vil oppmerksomheten innen internasjonal politikk fokuseres på eierskap av 

energiressurser, inklusive dem i det Nære Østen*, Barentshavs-sokkelen og andre deler av Arktis, i det Kaspiske hav 

og i Sentral-Asia. I mellomlangtids perspektiv vil situasjonen i Irak og Afghanistan, så vel som konfliktene i Nære 

og Midtre Østen, i et antall sør-asiatiske og afrikanske land, samt på den koreanske halvøy fortsette å utøve en 

negativ virkning på den internasjonale situasjon.» 

Her ser vi at Arktis i rekkefølge nevnes som den nest viktigste faktor i internasjonal politikk, noe 

som peker på viktigheten av denne regionen for RF, som kan forstås ut ifra deres historiske 

streben mot Nordpolen, samt enorme tilstøtende landområder og øyer nordover. Det økonomiske 

ressurspotensialet spiller også inn, men det er grunn til å tro at langtidsperspektivet er knyttet opp 

til tanker om et varmere Arktis med en vest-østlinje via NSR – i seg selv en enorm potensiell 

vektstang og inntektskilde for RF som tjenesteytende havne- og transittkystnasjon.  

12. Miljø blir på siden av oppgavens fokus, men er dog en god referanse til 90-tallet og 

samarbeidsklimaet, som trolig er en bevisst innledende plassering. Påfølgende avsnitt har høy 

verdi for oppgaven: 

«Under forhold knyttet til ressurskamp, vil det ikke ekskluderes at oppdukkende problemer kan 

bli løst med bruk av militærmakt, og at den nåværende maktbalanse på grensene mellom 

Russland og dets allierte vil kunne forstyrres.» Avsnittet omhandler grenseproblematikk, 

interesseområder, geopolitikk og kan ses som et frampek til Ukrainarevolusjonene og 

Krimovertakelsen. Men hvem er disse allierte til RF? Er det en passiv-aggressiv implikatur om 

samarbeids nødvendighet til vestlige land, eller en henvisning til allierte i SCO, CSTO eventuelt 

andre organisasjoner? Min antakelse er at det er en advarsel til ikke bare post-sovjetiske stater, 

men også et tegn på at RF gjør seg klar til å forsvare sine aspirasjoner i Arktis, siden det 

etterfølger avsnittet der Arktis blir nevnt. 

«Det er en økt risiko for at antallet land som har atomvåpen vil øke.»  Denne setningen kan 

tolkes flere veier – gagner eller motarbeider dette russiske interesser, jamfør neste avsnitt om 

amerikansk rakettskjold – og hva eller hvem er årsaken til veksten? Hva blir budskapet sett i 

kombinasjon med ressurskamp, kjernevåpenspredning og økt utrygghet grunnet rakettskjold i 

Europa? Blir USA satt i kontekst med også finanskrisen 2008, uten direkte anklager? Min 

tolkning er både at kjernevåpen belyses som ennå kritisk viktige for RF, og at strategidekretet 

bevisst og fordekt kobler de forskjellige temaene sammen for å konstruere USA som en 
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motstander som derav fordrer aksept for dekretets intensjoner via nødvendigheten av å møte 

nåværende og fremtidige trusler. 

«Muligheten for å bevare global og regional stabilitet vil substansielt minske med utplasseringen 

i Europa av elementer av det globale systemet for anti-rakettforsvar tilhørende Amerikas 

Forente Stater.» 

«Konsekvensene av verdensomspennende finansiell-økonomiske kriser kan bli sammenlignbare, 

med tanke på summen av tap og ødeleggelse, med konsekvensene fra applisering av storskala 

militærmakt.» Vi kan også se at finanskriser sammenlignes med ødeleggelsene fra bevisst bruk 

av militærmakt, og sammenligningen kan fungere som grobunn for konspirasjonsteorier om at 

elementer i USA forårsaket finanskrisen for å ramme blant andre RF. 

13. Sett i kontekst av foregående punkts anklagende tone og argumenter kommer punkt 13 

teknisk sett vellegitimert fram – Russland portretteres som en utfordret nasjonstat som likevel 

ønsker å fokusere på løsning av problemer via internasjonale institusjoner, på pragmatisk og 

juridisk korrekt måte uten unødvendige kostbare konflikter. Videre ser vi en framsnakking av FN 

og FNs Sikkerhetsråd som et sentralt element i et stabilt system for internasjonale relasjoner, der 

fundamentet dannes av verdiene respekt, like rettigheter og gjensidig nyttegivende samarbeid 

mellom nasjoner, der man nytter seg av siviliserte politiske instrument for løsing av globale og 

regionale krisesituasjoner. 

I samsvar med RFs konsekvente støtte til multipolaritet som måte å balansere mot hegemoni, går 

punktet videre med Russlands intensjon om å øke samhandlingen innen multilaterale fora som 

datidas G8, G20, RIC og BRIC, samt å nyttegjøre seg av potensialet til også andre «uformelle 

internasjonale institusjoner». 

 Samarbeid med andre stater i CIS, primært via CIS’ rammeverk men også via dem av 

CSTO og Det eurasiske økonomiske samarbeid, da disse ses på som stabiliserende krefter i 

grenseregionene inn mot CIS. CSTO ses på som det primære mellomstatlige instrument for å 

besvare regionale trusler og utfordringer av en militær-politisk eller militær-strategisk karakter. 

Punktene 14-15 kan oppsummeres med ønsker om bedre økonomisk integrasjon og utvikling 

med eurasiatiske nasjoner og dem i SCO. 
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Punkt 16 handler om ønsket om bedrede samarbeidsmekanismer med EU via alle mulige midler, 

i rekkefølgen «felles rom i de økonomiske, undervisningsmessige, vitenskapelige sfærer, samt 

likedan med intern og ekstern sikkerhet». Videre heter det ifølge dekretet at «RFs langtids 

nasjonale interesser tjenes av dannelsen av et åpent system av Euro-Atlantisk kollektiv sikkerhet, 

formet på en klar juridisk og traktatsmessig basis.» Dette argumentet har siden Gorbatsjovs tid 

vært et uttalt mål – et ønske om å inkluderes i et nytt system. Rasjonalet er da fra russisk side at 

man ville sluppet usikkerhet rundt «omringelse av NATO» samt at man ville kunnet skapt bedre 

samhandling med både europeiske og nord-amerikanske land. Punkt 16 følges opp av punkt 17 

med en delegitimerende beskyldning om at NATOs infrastruktur planlegges utvidet til 

omsluttende rundt Russland samt forsøkes gitt funksjoner som bryter med normene rundt 

internasjonal lov, og at dette er fundamentalt uakseptabelt for Russland. Til tross for dette stilles 

Russland i dekretet som klar til å utvikle bedrede relasjoner med NATO med formål å styrke den 

generelle sikkerheten i den Euro-Atlantiske regionen. Ballen spilles over til alliansen med 

oppfordringer om å anerkjenne Russlands juridiske/legitime interesser hva angår militær-politisk 

planlegging, og det insinueres at alliansen må begynne å respektere «normer for internasjonal 

lov» (implikatur om illegalitet / en diskrediterende nyttelast). Siste setning kan tolkes som en 

oppfordring om å radikalt forandre hele strukturen til NATO, og det impliseres også at alliansen 

bør søke nye funksjoner og oppgaver, altså at den er utdatert og avleggs og attpåtil inhuman (ved 

å oppfordre til endring vil man uten å nevne det skape implikaturer om at det motsatte av det 

man ønsker endret til er status quo). 

Punkt 18 fremhever Russland som en pragmatisk partner som tilstreber å danne et likeverdig og 

verdifullt strategisk partnerskap med Amerikas forente stater, der felles (delte) interesser og 

hensyn til de russisk-amerikanske relasjoners påvirkning på den internasjonale situasjonen i 

helhet utgjør grunnlaget. Angående prioriteter utgjøres disse i rekkefølgen; arbeid for 

avvæpnings- og våpenkontrollavtaler, forsterkning av beroligende/betryggende tiltak og løsning 

av problematikk rundt ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen, antiterrorsamarbeid og 

«regulering av regionale konflikter». Ut ifra prioritetene kan man se at Russland har mer behov 

for, og ønske om sikkerhetssamarbeid med USA og relatert minking av budsjett tilknyttet 

militær, enn å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og antiterrorsamarbeid. Jeg mener 

det er mulig å si at USAs ledelse valgte motsatte prioriteter, basert på strategiske kursvalg og 

forpliktelser arvet fra tidligere regjeringer (hovedsakelig Afghanistan, Irak). 
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Punkt 19 omhandler internasjonal sikkerhet, og peker på at Russland vil holde ved sin bruk av 

politiske, juridiske, økonomiske, militære og andre instrumenter for å forsvare statens 

suverenitet og de nasjonale interesser. Man kan tenke seg at disse andre instrumentene utgjøres 

av blant annet PMC (privatmilitære firma; Wagner Group og Patriot100) 

Punktet kobler interessant nok også «effektueringen av en forutsigbar og åpen utenrikspolitikk» 

med «realiseringen av Russlands stabile utvikling, heri Russlands vellykkede integrering i det 

globale økonomiske rom og internasjonal deling av arbeid, som hindres av en sakte 

fremskridende transisjon innen den nasjonale økonomien mot en innovasjonsbasert 

utviklingskurs».  Punkt 19 tar altså en vending mot innenriks utfordringer, uten ennå å koble 

noen klare årsaker til den skuffende utviklingsraten. Om noe er det en meget nøytralt rop om 

hjelp for både internasjonal inklusjon samt til private aktører både i inn- og utland – det søkes 

markeder, investeringer og produkttilbydere for økte skatteinntekter, utvikling for nasjonens 

velferd og derav politisk tilfredshet og stabilitet. 

 

Satsningsområder 

 

Del III: Nasjonale interesser for RF og strategiske nasjonale prioriteter 

 

Punkt 21 lister opp RFs langtids nasjonale interesser som følgende: utvikling av demokrati og 

sivilsamfunn, økning av nasjonaløkonomiens konkurransedyktighet, forsikring av soliditeten til 

det konstitusjonelle systemet, territoriell integriteten og suvereniteten til RF, samt å transformere 

RF til en verdensmakt, hvis aktivitet er rettet mot å støtte den strategiske stabilitet og gjensidig 

nyttegivende partnerrelasjoner med den multipolare verden. 

Punkt 23 fremhever nasjonalt forsvar, statlig og sosial sikkerhet som de viktigste nasjonale 

sikkerhetsprioritetene. Ved å danne oss en forestilling om et kringvern eller en palisade rundt et 

                                                             
100 Sergey Sukhankin, «‘Continuing War by Other Means’: The Case of Wagner, Russia’s Premier Private Military 
Company in the Middle East,» Jamestown.org, https://jamestown.org/program/continuing-war-by-other-means-
the-case-of-wagner-russias-premier-private-military-company-in-the-middle-east/., «Russia’s New PMC Patriot: 
The Kremlin’s Bid for a Greater Role in Africa?,» Jamestown.org, https://jamestown.org/program/russias-new-
pmc-patriot-the-kremlins-bid-for-a-greater-role-in-africa/. 
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landområde som er under utvikling, kan vi se hvorfor prioritetene er slik de er – RF oppfattes 

som under konstant trussel fra utlandet/grenseområdene, og evnen til territoriell 

suverenitetshevdelse rangeres som høyere eller mer prekært enn statlig og sosial sikkerhet. Vi 

kan også indusere at om RFs statsborgere får oppfatningen om at forsvaret ikke kan opprettholde 

suvereniteten, da ryker deres tillit til staten, og alle tre typer sikkerhet faller betraktelig. 

Punkt 24 forklarer hvordan punkt 23, 22 og 21 skal realiseres – kun sivile felter fremheves, dog 

kan vi se ekstra nøye på ordene økonomisk vekst, nasjonalt system for innovasjon, vitenskap, 

teknologi og utdanning, likedan progressiv teknologi, vettug/effektiv forvaltning av landets 

naturressurser samt strategisk stabilitet og likeverdige strategiske partnerskap basert på 

Russlands aktive deltagelse i utviklingen av den multipolare modell for det internasjonale 

system.  Ut ifra gjentagelsen av sikring av økt velferd og individets rettigheter ser jeg en tendens 

til å motvirke mistillit som den nødvendige, vel utdannede men ikke særs bemidlede urbane 

middelklassen har til Medvedev-Putin anno 2009. Hva angår Arktis kan vi tenke oss at en sterk 

økonomisk base og diversifisert økonomi vil være den beste vei for å kunne skape gunstige 

forhold med mål å skape en befolket nordre kyst i hensikt å realisere NSR som en mer attraktiv 

rute fra Sørøst-Asia til Europa. En velfungerende NSR vil i seg selv fungere som en særdeles 

effektiv multivektral diplomatisk forsikring/forhandlingskort og til nød som økonomiskpolitisk 

brekkstang. 

 

Del IV: Oppnåelse/sikring av nasjonal sikkerhet 

Punkt 25 fremhever at hovedkomponentene for å sikre nasjonal sikkerhet består i opprettholdelse 

av juridiske og institusjonelle mekanismer, og likedan statens og samfunnets «ressursmessige 

muligheter» på et nivå som korresponderer med RFs nasjonale interesser. Videre heter det at 

tilstanden til RFs nasjonale sikkerhet er direkte avhengig av landets økonomiske potensial og 

effektiviteten til systemet/apparatet som danner/skaffer nasjonal sikkerhet. 

 

1) Nasjonalt forsvar 

Punkt 26 starter med å fremheve forhindring av globale og regionale konflikter samt å realisere 

strategisk avskrekking (antatt opprettholdelse og videre utvikling av MAD-prinsippet), begge 
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mål i den hensikt å sikre landets militære sikkerhet. Neste avsnitt er interessant ved at strategisk 

avskrekking presupponerer utvikling og systemisk realisering av en rekke sammenknyttede 

politiske, diplomatiske, militære, økonomiske, informasjonsmessige og andre midler, tiltenkt å 

avverge eller redusere trusselen om destruktiv handling fra én statlig aggressor (koalisjon av 

stater). Vi kan lese avsnittet som et minimalt maskert frampek til konflikt (eller referanse til en 

allerede påbegynt interessekonflikt) med USA og/eller en koalisjon av stater der USA fyller en 

ledende rolle. Resten av punkt 26 utelates selv om satsing på militær-patriotisk utdanning kan ses 

som en interessant samfunnstendens. 

Videre går punkt 27 inn på at RFs nasjonale forsvar baseres på prinsippene om rasjonell 

tilstrekkelighet og effektivitet, inklusive ikke-militære tilsvar, mekanismer for offentlig diplomati 

og fredsbevaring, samt internasjonal militært samarbeid. Ordlyden er meget politisk korrekt, og 

trolig tiltenkt for å tekkes alle dem som per 2009 ikke ønsker et større og dyrere russisk forsvar 

enn strengt tatt nødvendig – et forsøk på beroligelse og legitimering av militær modernisering 

både innad i RF og til et internasjonalt publikum. Ikke-militære tilsvar kan juridisk åpne for 

påvirkningskampanjer via internett – myk (mis)bruk av makt. 

Det mest interessante ved punkt 28 er effektiviseringen av selve militære infrastrukturen og 

implementering av langtids militær-teknologisk politikk samt å forbedre både det administrative 

systemet samt å bedre prestisjen ved militær tjeneste. 

Punkt 29 utelates da lite av nytteverdi finnes. 

Trusler mot militær sikkerhet inkluderer politikken til et antall ledende (ut)land, hvilke er rettet 

mot å oppnå utstrakt og dominerende overlegenhet i den militære sfære, via strategiske 

kjernevåpenstyrker, dog også ved å utvikle høypresisjons, info-teknologiske og andre 

høyteknologiske måter å drive væpnet krigføring, strategiske konvensjonelle våpen, ved å 

unilateralt utvikle et globalt missilforsvarssystem, og å militarisere verdensrommet, hvilke kan 

lede til et nytt våpenkappløp. Likedan kan politikk rettet mot spredning av kjerne-, kjemiske og 

biologiske teknologier, samt produksjon av masseødeleggelsesvåpen, deres leveringssystemer og 

komponenter bidra til nevnte mulige kappløp.  

Fravikelse fra internasjonale avtaler koblet til våpenbegrensning og reduksjon, og likedan 

handlinger ment å destabilisere systemer for statsadministrasjon og militæradministrasjon, tidlig-
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advarsel-systemer, kontroll i det ytre rom, strategiske kjernevåpenstyrkers funksjonering, lagring 

av kjernevåpen, kjernekraft, kjerne- og kjemisk industri samt andre potensielt farlige objekter 

anses som å forverre de negative effektene på RFs militære sikkerhet. Punktet insinuerer at 

tidligere nevnte stater konspirerer og jobber i det skjulte for å svekke RF. 

Punkt 31 fremhever at man realiserer langtids politikk for nasjonalt forsvar via å utvikle et 

system konseptuelle dokumenter som samvirker, dette styrker dekretet via intertekstualitet. 

Punkt 32 omhandler dannelsen av en kvalitativt ny profil for de væpnede styrker til RF ved 

vedlikehold av potensialet til de strategiske kjernefysiske styrker, via bedring av organiseringen 

på stabsnivå samt tilhørende struktur og system for territorie-baserte styrker, å øke antall 

divisjoner i konstant beredskap og likedan å forbedre operasjoner og stridstrening, så vel som å 

forbedre organiseringen av samhandling styrkene imellom.  

Videre er termene modernisering av våpen, militær og spesialist-teknologi, heri midler for 

kommunikasjon, rekognosering, elektronisk krigføring og kontroll & kommando av interesse. 

Punktet kan vise en forberedende tilpassende speiling av NATOs endrede profil; fra å være en 

motvekt til Warszawapakten til å ha en profil basert mer på rask mobilisering og intervensjon. 

Evne til offensiv inngripen og kontring av inngripen, vil muliggjøres via tilpassing som 

beskrevet i punktet.  

Ved denne typen fornyende omdannelse kunne man også lettere raskt tilpasse seg det 

dokumentet har beskrevet som trusler i punkt 30. 

Punkt 33 og 34 kan oppsummeres som beskrivelse av hvordan punkt 32 skal fullbyrdes. 

Punkt 37 – etterretning, spionasje og annen aktivitet fra andre lands organisasjoner nevnes først i 

en rekke hovedtrusler mot RF. Dette tolkes som at dekretforfatterne insinuerer at slike aktiviteter 

allerede foregikk, noe som forstås som høyst sannsynlig og logisk. (Alle vet at alle driver med 

etterretning og spionasje; det er når det oppdages og avdekkes at skandalene oppstår (Frode 

Berg-saken/Anna Chapman byttet mot Sergei Skripal101). 

                                                             
101 DW.com, «Inside Europe: Russia charges Norwegian Frode Berg with spying » Deutsche Welle, 
https://www.dw.com/en/inside-europe-russia-charges-norwegian-frode-berg-with-spying/av-42348020., Rebeka 
Powell, «Sergei Skripal: The story behind the Russian double agent found poisoned on a bench in an English town,» 
ABC.net.au, https://www.abc.net.au/news/2018-03-07/sergei-skripal-and-anna-chapman-what-we-
know/9523970. 
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Punkt 57 innen underavsnitt del 4: økonomisk vekst, peker direkte negative virkninger ved 

manko på ressurser i kategoriene drivstoff, energi, vann biologiske, samt annammelsen av 

diskriminerende og intensivering av urettferdig konkurranse rettet mot/ i forhold til Russland, og 

likedan som resultat av krisefenomener i det globale bank- og finanssystemet. Det er meget 

interessant her hvordan strategiske beholdninger, fiendtlig handelspolitikk og finanskriser 

implisitt kobles sammen i samme kapittel – det kan tolkes dithen at forfatterne av dekretet ser 

alle disse i sammenheng, som en mulig konspirasjon mot RF. 

 

Punkt 60 peker på energisikkerhet, og andre avsnitt om stabil tilførsel av tilstrekkelig 

høykvalitets energikilder samt dannelsen av strategiske drivstoffreserver kan ses i sammenheng 

med ønsket om å være den best etablerte aktøren i den arktiske region / Barentshavet både innen 

utvinning og per sikkerhetsapparat. 

Punkt 62 er av stor interesse – Arktis nevnes her først. 

I mellomlangtids perspektiv skal ifølge dekretet konkurransedyktige økonomiske sektorer 

utvikles, markeder for russiske produkter utvides, drivstoff-energokomplekset effektiviseres – alt 

nevnt i samme avsnitt med en intensjon om å løse strategiske utfordringer knyttet til utviklingen 

og fullførelsen av grunnleggende infrastruktur for transport, energi, informasjon og militæret, 

især i den arktiske sone, østre Sibir og russisk Fjerne Østen. At den arktiske sone nevnes først 

tyder på at man allerede i 2009, selv etter finanskrisen fra 2008, prioriterte å være tidligst ute 

med å sikre tilstedeværelse og dominans i Arktis, noe som kunne og kan fungere som en 

balansering mot et sammenlagt mye sterkere NATO ved å ruste opp mot en svak nordre NATO-

flanke, samt å bidra til realiseringen av en konkurransedyktig NSR og sikre videre statsinntekter 

ved høye oljepriser. 

 

9 – Strategisk stabilitet og likeverdige strategiske partnerskap 

89. Sikring av RFs prioriteter for stabil utvikling støttes av en aktiv utenrikspolitikk, hvis innsats 

er konsentrert om å søke enighet/avtaler og sammenfall av interesser med andre stater, på 

grunnlag av et system bilaterale og multilaterale gjensidig begunstigende partnerskapsrelasjoner. 
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Her får vi et innblikk i både russisk syn på internasjonale relasjoner, samt kan spore retningen 

«pragmatisk samarbeid». 

90.  «Dannelsen av gunstige forhold for RFs stabile langtids utvikling sikres via strategisk 

stabilitet, inklusive en kontinuerlig bevegelse mot en verden fri for kjernevåpen, og ved å skape 

forhold som sikrer likestilt sikkerhet for alle.» Det betviles at forfatterne av dekretet i fullt alvor 

trodde at RF vil kunne oppnå slik global sikkerhet uten et kjernevåpenarsenal – punktet fremstår 

for meg noe utopisk og kredibilitetssvekkende. Punktet tas likevel med da det ses som et lite 

frieri til vestlige/russiske motstandere mot kjernevåpen, alternativt et slags alibi mot å fremstå 

som part i økt militarisering. 

91. «Russland baserer sine relasjoner med det internasjonale samfunn på prinsippet å 

vedlikeholde stabilitet og forutsigbarhet innen området strategiske offensive våpen, og vier 

særlig viktighet til oppnåelsen av nye full-skala bilaterale overenskomster innen fortsatt 

reduksjon og begrensning av strategiske offensive våpen.»   RFs uttalte behov for paritet samt 

sammenlignet svake økonomiske stilling forklarer mye om hvorfor dette er viktig for 

føderasjonen. 

92. «Russland vil assistere med å interagere med andre land, først og fremst dem som har 

kjernevåpen, men også dem interessert i samhandling for å sikre felles sikkerhet, i en prosess for 

å opprette strategisk stabilitet.» Her støtter og underordner seg RF vestlige og andre tiltak for å 

få mer oversikt og forutsigbarhet knyttet til kjernevåpenproblematikk fra mindre stabile land som 

Iran, Nord-Korea (og Pakistan i forbindelse med India). Utspillet fremstår som konsekvent og 

gjennomtenkt da det sammenfaller med å ikke blande seg inn i andre lands interne anliggender, 

samtidig som at man søker å begrense internasjonal problematikk i regi av eksempelvis FNs 

sikkerhetsråd. 

93. Dette punktet omhandler bruk av RFs styrker i konfliktsoner på grunnlag av internasjonal 

lov, med mål å løse politiske, økonomiske og andre utfordringer via ikke-militære metoder. Her 

kan vi spore belegg for Syria-involvering, samt et gråsone-belegg for innblanding på Krim (rundt 

denne problemstillingen eksisterer ennå sterke motsetninger for hva en legitimt valgt regjering er 

og kan gjøre)). 
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94. Punktet er, foruten å hevde at RF konsistent jobber for global begrensning av kjernevåpen, til 

støtte for FNs charter og er en lite tildekket kritikk av USA og NATOs handlinger i eksempelvis 

Irak. «Rasjonell tilstrekkelighet i militær struktur» kan i sammenheng forstås som både rasjonell 

bruk av begrensede russiske midler samt være kritikk av et datidas hegemonisk dominant 

amerikansk militærvesen for å oppnå støtte primært innlands men også i utlandet. 

Punkt 95 er til støtte for FNs charter og FNs ledelse og omhandler begrensning av 

konvensjonelle styrker. 

96. «I interesse av strategisk stabilitet og likeverdig multilateral samhandling på den internasjonale arena, den tid 

denne strategi realiseres, vil Russland foreta seg alle nødvendige tiltak, med minst mulig utgifter, for å opprettholde 

paritet med USA på området strategiske offensive våpen, i en situasjon der USA faser inn et globalt 

missilforsvarssystem samt implementerer et «lynnedslags-konsept» ved bruk av strategiske bombefly utstyrt med 

kjernevåpen og konvensjonell bevæpning.»   Punktet legitimerer bruk av midler på det som kan ses som 

kjernefysisk forsvar tross en uttalt støtte til nedrustning, og delegitimer USA som en stat som 

tipper balansen og stabiliteten uten å vise til noen klar gevinst for USA. RF har som 

paritetstilsvar til «Star Wars» og missilforsvarssystemet satset på utvikling av interkontinentale 

missiler som har flerfoldige stridshoder, SS-18 Satan (10 stridshoder) og SS-X-30 Satan II 

(opptil 24 stridshoder) er eksempler på disse, der sjansen for å ikke treffes av en eller flere 

stridshoder minsker betraktelig – terskelen for å utløse et kjernefysisk tilsvar fra RF øker, og 

avskrekkelsen er tiltenkt å oppfordre til andre handlingsmønstre. 

Avslutningsvis ser vi hovedtankegangen som farger hele strategien nevnt – økonomisk vekst og 

modernisering i RF. 

«Realiseringen av den nasjonale sikkerhetsstrategien til RF fram til 2020 forventes å bli en motiverende faktor i 

utviklingen av den nasjonale økonomi; forbedringen av befolkningens livskvalitet; sikringen av politisk stabilitet 

innad i samfunnet, forsterkningen av nasjonalt forsvar, statssikkerhet samt lov og orden, og forbedring av 

konkurransedyktighet og den internasjonale prestisje til RF». 

 

Arktis 
 

Der Arktis nevnes er det innenfor konteksten økonomisk fremtid og ressursutnyttelse, og det 

spores en «føre var»-tankegang om å sikre mest mulig Arktisk territorium til RF i håp om at 
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regionen skal bli en arena for økonomisk vekst som gagner RF. Dekretet peker på villighet til å 

forsvare denne regionen militært om nødvendig. 

 

4.1.1 Viktigste funn i dekret 537 med kommentarer  

Hovedutfordringer 

Finanskrisen 2008 preget mye av tankegangen bak dekretet, og økonomisk sikkerhet og vekst er 

kjernebegreper som går igjen i dokumentet. Globalisering og stadig økende sårbarhet mot 

svingninger, kriser og bevisst spekulasjon i verdensøkonomien, samt en lite diversifisert 

økonomi basert på eksport av råvarer listes opp som noen av de største økonomiske og derav 

sikkerhetsmessige hindringene og truslene mot RF. Det oppfattes et noe mer objektivt og mindre 

konspiratorisk syn på årsakene til konfliktområder og problemer enn i N683, og dette kan 

indikere en større tro på og behov for samarbeid og «allianser for modernisering» med Vesten 

enn i 2015, der det meste av både samarbeidsklima og -muligheter var frosset, og fokuset lå på 

utvikling av samarbeid med ikke-vestlige regimer og institusjoner. 

 

Beskrivelse av Russlands plass i verden samt av andre aktører 

RFs rolle i verden beskrives i dokumentet som en rasjonell aktør som jobber for samarbeid i en 

multipolar verdensorden, som forsøker å løse uenigheter med fredelige midler for å oppnå 

akseptable utfall, men som forbeholder retten til væpnet inngripen hvis de nasjonale interessene 

blir tilstrekkelig truet. Det fremvises en større åpenhet for samarbeid med vestlige land og 

institusjoner enn i N683, og språkbruken er mer fremtidsrettet, der N683 har antatt et mer nåtidig 

preg – det forekommer mer bruk av perfekt-presensverb mot imperfekt i N683. Modaliteten er 

oftere passiv og språket mer nøytralt når problemer, konfliktområder og vestlige opponenter 

beskrives, noe som passer godt med strategien om å danne allianser for modernisering, uten å 

fremstå som for myk og ettergivende for vestlig måte å forholde seg til resten av verden. 
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Satsningsområder 

Hovedlinjene innen satsning utgjøres av modernisering og effektivisering av militært materiell 

og personell, deres grad av mobilitet og bedring av reaksjonsevnen, samt bedring av økonomisk 

infrastruktur og økonomisk sikkerhet. Sistnevnte kobles som en nøkkelfaktor for å gjennomføre 

nevnte modernisering.  

 

Arktis 

Primært handler det om å sikre gunstige forhold for fremtidige økonomiske aktiviteter innen 

oljeindustri, mineralutvinning og shipping. RF søker å opprettholde en kurs som den lengst 

fremskredne aktør i Arktis hva angår sikkerhet og militær samt økonomisk infrastruktur. 

Konteksten målene er satt i gjør aktualiserer alvorlighetsgraden og prioriteringen, da punkt 10 

beskriver hovedutfordringene for RFs sikkerhet, som implisitt har sitt opphav i handlinger fra 

USA/NATO og påfølgende punkt inkluderer Arktis som en av de gryende arenaene for 

ressurskamp. Deretter står det i punkt 12 at maktbruk ikke kan utelukkes: «Under forhold knyttet 

til ressurskamp, vil det ikke ekskluderes at oppdukkende problemer kan bli løst med bruk av 

militærmakt, og at den nåværende maktbalanse på grensene mellom Russland og dets allierte vil 

kunne forstyrres.»  

Videre nevnes utplassering av deler av det amerikanske missilforsvaret som utfordringer for 

maktbalansen, og det er lett å trekke en kontekstuell tråd til Globus II-radaren i Vardø, som har 

figurert som mål i russiske angrepsplaner siden tidlig 2000-tall.  
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4.2 Dekret nr. 683 Om Den russiske føderasjons nasjonale sikkerhet, 

år 2015. 

Beskrivelse av dekret:  

Dekret N 683 ble underskrevet, vedtatt og publisert 31. desember 2015. Lengden er 29 og en 

halv side, teksten er kyrillisk Times New Roman størrelse 12. Dekretets primære funksjon er å 

legitimere foregående og nåværende nasjonal sikkerhetspolitikk ved å koble investeringer med 

nødvendighet grunnet ytre og indre trusler. Dekretet pensjonerer to foregående dekreter; N 1300 

«Om effektuering av konsepter for RFs nasjonale sikkerhet» av 17. desember 1997 og 

N 24 «Om konsepter for RFs nasjonale sikkerhet» av den 10. januar år 2000. 

Hovedutfordringer 

Første punkt, også her forstått som «generelle forhold» og «felles utgangspunkter», går til verks 

ved å markere dekretet som det grunnleggende plandokumentet for å definere RFs nasjonale 

interesser og strategiske nasjonale prioriteter, mål og oppgaver i sfæren innen- og utenriks 

politikk, alt med mål om å sikre RFs nasjonale sikkerhet og bærekraftige utvikling i langtids 

perspektiv. Andre punkt legger fram det lovmessige grunnlaget for dekretet ved å knytte det til 

andre planverk – en styrking av dekretet via intertekstualitet. 

Tredje punkt peker på at strategien er ment for å forsterke og samordne et stort spekter av statlige 

organer og sivilsamfunnets institusjoner for å skape gunstige ytre og indre forhold for 

effektueringen av RFs nasjonale interesser og nasjonale prioriteter. En oppfattet større grad av 

politisk ensretting oppfattes her enn i N 537. 

Punkt 4 og 5 fremhever strategiens uerstattelighet og uadskillelighet for RFs nasjonale sikkerhet 

og landets sosioøkonomiske utvikling. Vi kan også se at gjensidig avhengighet frontes som en 

faktor i forholdet mellom strategien og økonomien. 

Punkt 6 avklarer terminologi brukt videre, og her er det greit å merke seg følgende termer og 

rekkefølge; личность* – общество – государство samt hvilke områders sikkerhet som står først 

i utgreiingen om nasjonal sikkerhet; forsvar av landet, deretter sikkerhet for statlig, offentlig, 

informasjons, miljø, økonomi, transport, energi og avslutningsvis individ(ualitet) – vi kan 

argumentere for at enkeltpersoners sikkerhet er laveste prioritet i denne strategien. 
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Beskrivelse av Russlands plass i verden samt av andre aktører 
 

II. Russland i den moderne verden 

Nytt i punkt 7 er «åndelige potensial» for å forbedre RFs rolle i å skape en polysentrisk verden, 

og termen knytter seg sammen med flere momenter (allerede i punkt 11 og 12) i strategien om 

kultur og russiske verdier, hvilket i sum gir inntrykk av at dekretet legger til grunn og at 

forfatterne forventer et totalt samarbeid fra alle sjikt i RFs samfunn – en således mer helhetlig, 

og mindre liberal strategi enn forgjengeren. Det vekker også en viss følelse av at forfatterne av 

dekretet forventer at hele samfunnet helhetlig tenker nasjonal sikkerhet – som kan oppfattes som 

et tegn på militarisert kultur.  

Punkt 8 fremhever at RF har demonstrert sin evne til å vokte suverenitet, uavhengighet samt 

statlig og territoriell integritet og landsmenns rettigheter i utlandet. RFs voksende rolle som den 

avgjørende part i de viktigste internasjonale spørsmål, i å avgjøre militære konflikter, samt i å 

sikre strategisk stabilitet og internasjonal lovs overherredømme fremheves. Helheten av punktet 

ses primært i sammenheng med Ukraina, og siste del av punktet bygger trolig også på 

intervensjonen i Syria. Det er også grunn for å anta at Putins RF vil anse/projisere overtakelsen 

av Krim som et forsvar av etniske russeres rettighet til selvbestemmelse, som kan ha en slags 

«presedens» skulle RF trenge et påskudd for å intervenere i Baltikum eller andre og mindre 

alliansebeskyttede nærområder. Det er også verdt å huske at RF ikke anser maktovertakelsen 

etter Janukovitsj som lovlig. 

I niende punkt nevnes den russiske økonomi som standhaftig og i stand til å øke sin styrke tross 

global økonomisk ustabilitet og virkningene av «restriktive økonomiske metoder», i Vesten kjent 

som sanksjoner relatert til Krimovertakelsen. Økonomien tildeles en aktiv rolle i positive 

ordelag, og et ikke spesifisert antall land beskyldes for å forsøke å hindre økonomien, i nøytrale 

dog innforstått negative ordelag. At man benytter termen «restriktive økonomiske midler» peker 

på at man ikke anser reaksjonen som fra en overmakt til et underdanig subjekt, men at forfatterne 

anser RF som en autonom og likestilt aktør. 

Punkt 11 er interessant via sin kobling mellom gjenoppstandelse av tradisjonelle russiske 

åndelige og moralske verdier med utformingen av «et verdig/propert forhold» til Russlands 
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historie hos den oppvoksende generasjon (revisjon av historiebøker har blitt innført). I samme 

punkt fremmes konsolideringen av sivilsamfunn rundt felles verdier som danner grunnlaget for 

statens eksistens; Russlands frihet og uavhengighet, humanisme, interetnisk fred og akkord/sosial 

kontrakt, kulturell forenthet mellom RFs multietniske befolkning, respekt for familie- og 

trostradisjoner samt patriotisme. Verdt å merke seg er de første og siste termene, som i lys av 

veksten til militærorganisasjoner for barn videre styrker et inntrykk av et samfunn som kan 

oppfattes å ha en autoritær, ensrettende og militariserende retning. 

I punkt 12 settes Russlands styrking opp mot et bakteppe av mangefasetterte og sammenknyttede 

trusler mot nasjonal sikkerhet. Det fremmes at RFs implementering av en uavhengig utenriks og 

innenriks politikk skaper motstand fra USA og deres allierte, hvilke søker å beholde sin 

dominans i verdens affærer. Politikken for begrensning/utelukking av Russland realiseres ifølge 

dekretet via bruk av politisk, økonomisk, militært og informasjonsmessig press. Istedenfor å 

peke på de utløsende årsakene til sanksjonene veves et narrativ om at Russland ikke slippes inn i 

det gode selskap fordi det tør å velge sin egen innen- og utenriks politikk, og er en intertekstuell 

referanse til en oppfattelse om at Russland er omringet av fiender og konstant under en eller 

annen form for angrep utenifra. 

Punkt 13 nevner Arktis for første gang, og i en alvorlig kontekst.  

«I prosessen med å forme en ny polysentrisk modell for verdenssamfunnet medfølger en vekst i globale og regionale 

ustabiliteter. Vi ser en økning i uenigheter knyttet til den ujevne utviklingen i verden, og videre fordypning av skillet 

mellom lands velstandsnivå, ressurskamp, tilgang til markeder og kontroll over transportarterier*. Konkurransen 

mellom stater omfatter i større og større grad verdier og modeller for sosial utvikling og menneskelige, 

vitenskapelige, teknologiske potensialer. En spesiell viktighet i denne prosessen får derfor lederskap innen tilegnelse 

av ressurser i Stillehavet og Arktis. I kampen om innflytelse/påvirkning på den internasjonale arena er hele spekteret 

av politiske, finansiell-økonomiske og informasjonsmessige instrumenter satt i bevegelse. Stadig mer aktivt benyttes 

spesialtjenesters potensialer.» Vi blir her fortalt at veien til et nytt polysentrisk verdenssamfunn ikke 

er fri for utfordringer og problemer, og at disse er knyttet til termer som minner om urettferdig 

fordeling og menneskelig grådighet. Videre minnes vi om en type sivilisasjonskrasj á 

Huntingtons «Clash of Civilizations?» da vi i denne konteksten kan danne oss budskapet 

«Russland forsøkes subvertert med ikke-russiske verdier» (ref punkt 11 og 12). At å anta 

lederrollen i tilegnelse av naturressurser i Arktis og Stillehavet kommer inn som avsnittets eneste 

mål på dette bakteppet kan forstås som at forfatterne av dekretet spiller på et veletablert narrativ 



68 
 

 
 

– det russiske Mekka (russifisering av Arktis) fremstår som et av hovedoppgavene videre per 

2015. Videre leser vi at hele spekteret av verktøy er aktivert i denne kampen om innflytelse, og 

at «spesialtjenesters potensial» involveres mer og mer. Spesialtjenester kan tolkes som både sivil 

og militær spisskompetanse. Mellom linjene kan man tolke det dithen at dette bærer mer preg av 

en lavintensitets, maskert konflikt heller enn konkurranse.   *Termen transportarterier kan tolkes 

som et internt og eksternt budskap til publikum og til investorer som søker alternativer for frakt; 

forslaget og tilbudet blir implisitt NSR. 

Videre i punkt 14 ser vi en anerkjennelse som peker mer tilbake mot nullsum-tenkning, som en 

bevegelse vekk fra tankeskolene Westernist mot Statist og Eurasianist (fra institusjonell 

liberalisme til politisk realisme); «I internasjonale forhold minskes ikke rollen til makt som faktor. Strebenen 

etter å utvikle og modernisere offensiv bevæpning og å fremstille og implementere slik bevæpning svekker systemet 

for global sikkerhet, samt systemet med avtaler og overenskomster i sfæren våpenkontroll*. Prinsippene for lik og 

uadskillelig sikkerhet blir ikke overholdt/respektert i regionene Euro-Atlantiske, Eurasiatiske eller Asia-Stillehav. I 

regioner liggende inntil Russland vokser det fram militariserings- og våpenkappløpsprosesser.» 

Nøytral modalitet brukes her for å dekke til det faktum at RFs regjeringer har valgt å drastisk 

ruste opp og modernisere sine væpnede styrker, et slags glimrende fravær. Det er forståelig og 

logisk at man former et lands kapasiteter etter dets ambisjoner og bekymringer, men det er 

påfallende å se den «observerende anklagende tonen» i språket. Ser vi samtidig for oss disse tre 

regionene på en globus vil vi kunne trekke paralleller til det russiske narrativet om «fiendtlig 

omringning» *I 2018-2019 nådde USA og RF ingen enighet om CFE / forbud mot 

mellomdistanse kjernevåpen – Europa og Russland blir ekstra utsatt for kjernefysiske uhell og 

anslag. 

Punkt 15 retter hard kritikk mot NATO og organisasjonens hevdede illegale rolle i å gjøre RF 

mindre sikker og mer utsatt. USA anklages for å lede destabilisering av den nasjonale sikkerhet 

ved en i avsnittet ikke rasjonell opprustning rundt (rettet mot) Russland : 

«Oppbygningen av maktpotensialet til NATO og utrustningen med globale funksjoner, disse realisert i strid med 

normene for internasjonal lov, samt intensivering/aktivisering av bloc-landenes militær,  den videre utvidelsen av 

alliansen, samt etablering av dens stridsinfrastruktur nærmere Russlands grenser utgjør alle trusler mot den nasjonale 

sikkerhet. Mulighetene for å opprettholde global og regional stabilitet minsker betraktelig med utplasseringer av 

komponenter for det amerikanske antimissilsystemet i regionene Europa, Asia-Stillehav og i Nære Østen, i 

samordning med den praktiske effektueringen av konseptet «globalt anslag» samt innfasing av strategiske 
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konvensjonelle høypresisjons våpensystemer, og likedan i tilfelle våpenutplassering i kosmos.»  

Det utelates å nevne at systemene kan rettes mot andre land enn Russland, men en slik vinkling 

ville ikke tjent forfatternes budskap til innenriks publikum, ei heller antas det at de ville tillagt 

det noen beroligende betydning. 

Via punkt 17 ser vi igjen hvordan forfatterne beskylder Vesten for å kontre integrasjonsprosesser 

(som gagner RF) i den europeiske region samt å skape uroligheter og spenninger, og at dette 

utøver negativ påvirkning på realiseringene av russiske nasjonale interesser. Videre ser vi et klart 

narrativ om at Vesten har det utløsende ansvar for dyp polarisering av den ukrainske befolkning 

samt væpnet konflikt i Ukraina via sin støtte til det som benevnes som et «grunnlovsstridig 

statskupp». Anklagen følges av flere faktorer som forfatterne setter i tilknytning til 

«statskuppet»; økning i høyreradikal nasjonalistisk ideologi, svartmalingen av Russland som en 

fiende av det ukrainske folk, en åpenlys gambling på maktbruk som løsemiddel for innenriks 

motsetninger, samt en dyp økonomisk krise – alle disse faktorene påstås å omgjøre Ukraina til et 

kronisk kilde til ustabilitet i Europa og RFs umiddelbare nærhet. 

Dette passer inn i metanarrativet om at Vesten bruker Ukraina og andre historisk viktige land i 

Russlands nærområder for å holde russerne nede og svake. 

18. «Praksisen med å velte legitime politiske regimer og å fremprovosere innenriks ustabilitet og konflikt blir stadig 

mer utstrakt. I tillegg til de vedvarende kildene til spenning i Nær- og Midtøsten, Afrika, Sørøst-Asia og Den 

koreanske halvøy, viser også nye «brennpunkter» (hotspots) seg, og soner ikke kontrollert av noen stats myndigheter 

utvider seg. Territorier affisert av væpnet konflikt begynner å utgjøre baser for spredning av terrorisme, 

mellometnisk og religiøs fiendtlighet, samt andre manifestasjoner av ekstremisme. Framveksten av IS og dens 

styrking av påvirkningskraft er resultat av en dobbeltstandards politikk, hvilken følges av noen land på området 

«krig mot terror»». 

Sett i kontekst med de foregående avsnitt og RFs pro-Assads posisjon, kan vi lett se for oss at 

forfatterne av dekretet beskylder dem som støtter andre krefter enn etablerte regimer er skyld i 

nær sagt alle konflikter, især Syria. Kombinert med russiske avisers diskurs om 

migrasjonsproblematikk og intervensjonen i Libya, plasseres skylden for utbredelse av islamsk 

terrorisme på Vesten. Å bli beskyldt for å ha doble standarder er en alvorlig anklage som kan ha 

sterkt delegitimerende effekt. 
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Punkt 19 omhandler utvidelse av NRBC-trusselen globalt, og en spesifikk anklage rettes mot 

nettverket av amerikanske militær-biologiske laboratorier på land som har tilstøtende grenser til 

RF. 

Punkt 20 omhandler robustheten til lagringsfasiliteter for farlige materialer, samt problematikk 

med mangel på våpenkontroll og tilknyttet fare for terrorisme. Punktet har med hell et nøytralt 

språk – om vi legger til grunn at RF langt fra er så stabilt som det ønsker å gi inntrykk av, ser vi 

at punktet kan forstås som en advarsel eller trussel – av typen «la oss samarbeide med dere eller 

kjenn på konsekvensene». 

Punkt 21 er også et mesterstykke i «plausibel benektelse» der det heter: «Den intensiverende 

konfrontasjonen på den globale informasjonsarena, forårsaket av noen lands aspirasjoner til å benytte IKT for å 

oppnå deres geopolitiske målsettinger, inklusiv å manipulere den offentlige bevissthet samt å forfalske historie, 

utøver en stadig økende effekt på den internasjonale situasjon».  Som med E-aktivitet kan vi med 

tilbakeblikk regne med at politisk innvidde per 2015 tenkte «alle vet at alle gjør dette, det er bare 

ikke stuerent å bli avslørt i akten». Om vi så frampek til en infokonflikt i N 537 så ser vi her 

bekreftelsen. 

Med foregående punkt som bakteppe blir da 22 interessant idet intensivering av illegal 

migrasjon, smugling og annen transnasjonal organisert kriminalitet settes i en slags sublim 

kontekst med Vestens handlinger. Et annet aspekt ved det russiske narrativet er å få spesielt 

europeere til å forestille seg at amerikanskledet intervensjonisme medfører kostnader for vestlige 

sivilbefolkninger, især for europeere selv. 

Punkt 23 utelates grunnet for lite diskursivrelatert verdi. 

Punkt 24 er en repetisjon fra N 537, dog er det smart å merke seg at hovedbudskapet i avsnittet er 

at politisk bruk av økonomiske instrumenter ifølge forfatterne skaper ustabilitet og medfører 

risiko for gjentakelse av massive finanskriser. Flyktighet i energimarkedet nevnes før 

finanskriser og koblingen er mulig bevisst valgt for det interne publikum. 

Påfølgende punkt kan ses som et slags belegg for noe av det denne oppgaven søker å vise – 

årsakene til hvorfor RF følger en stadig mer selvhevdende og selvstendig (konfronterende) 

sikkerhetspolitikk jamfør 90-tall og tidlig 2000-tall. Større ansvarstaking og drift fra 

globalisering til regionalisering forstås som positive trekk sett via forfatternes linser. «Stater 
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reagerer stadig oftere med kvaliteten større ansvarstaking i sine regioner som svar på veksten av global ustabilitet. 

Regional og subregional handel og andre økonomiske overenskomster begynner å bli de viktigste preventive tiltak 

mot krisefenomener. Det har vist seg en voksende interesse for regionale valutaer.» Desto færre som benytter 

seg av Euro og Dollar i sine transaksjoner svekker disse valutaene og den økonomiske makta til 

de landene som har disse som sine nasjonale valutaer, og ville relativt styrket Rubelen. 

Punkt 26 bærer preg av større ensretting enn liknende punkter i N 537 med innledningen «For 

motvirkning av trusler mot RF konsentreres innsats for forsterkning av den interne enhet/samhold av Det russiske 

samfunn,[…] modernisering av økonomien og forbedring av landets kapasitet for forsvar». 

Punktene 27 og 28 er i grunn også ganske repeterende uttalelser om støtte til åpen, rasjonell og 

pragmatisk utenrikspolitikk samt prinsippstøtte til internasjonal lov, globale sikkerhetsordninger, 

samt en rekke verdier som har en mer språklig dekorativ effekt enn virkning som ektefølt 

prioriterte russiske verdier. Avsnittet returnerer til pragmatisk økonomi og gjensidig nytte-

tenkning og et uttalt mål om å skaffe seg flest mulig «likeverdige partnere» i forskjellige deler av 

verden. 

Punkt 29 bedyrer RFs innstilling til maktbruk som absolutt siste instans for oppnåelse eller 

bevaring av nasjonal sikkerhet. Dette ses mest som en rasjonell kalkyle innen kost/nytte. 

Hvorvidt man iherdig hadde forsøkt overt diplomatisk forhandling i Ukraina før den militære 

støtten på Krim og i østre Ukraina viste seg, er et interessant tema oppgaven dessverre ikke kan 

romme. 

III. Nasjonale interesser og strategiske nasjonale prioriteter 

«Nasjonale interesser i langtids perspektiv består av: 

- Forsterkning av forsvar av landet, forsikre RFs konstitusjonelle oppbygnings ukrenkelighet, suverenitet, 

uavhengighet samt nasjonale og territoriale helhet; 

- Forsterkning av nasjonal enighet/akkord, politisk og sosial stabilitet, utvikling av demokratiske 

institusjoner, og å utbedre samarbeidsmekanismene mellom stat og sivilsamfunn; 

- Utelatt 

- Bevaring og utvikling av kultur og tradisjonelle russiske åndelig-moralske verdier; 

- Heving av nasjonaløkonomiens konkurransedyktighet; 

- Konsolidering av RFs status som en av de ledende makter i verden, denne prosess være rettet mot 

opprettholdelse av strategisk stabilitet og gjensidig gunstige partnerskap i en polysentrisk verden. 

Oppnåelse av nasjonale interesser realiseres gjennom implementering av følgende strategiske nasjonale prioriteter: 
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- Nasjonalt forsvar; 

- Statlig og offentlig sikkerhet; 

- Heving av livskvaliteten til russiske statsborgere 

- Økonomisk vekst 

- Vitenskap, teknologi og utdanning 

- Utelatt 

- Kultur 

- Utelatt / tolket som bærekraftig forvaltning av økosystemer og naturressurser 

- Strategisk stabilitet og likeverdige strategiske partnerskap» 

Merkbart her er rekkefølgen, underforstått strukturelt hierarki og prioriteringsrekkefølge, 

kommer fram – første setning er helt naturlig, men andre setning starter med forsterkning av 

nasjonal enighet og akkord før politisk og sosial stabilitet og demokratiske institusjoner. Dette 

indikerer en trolig bevisst annerledeshet til liberalt demokrati, om vi tar den fjerde setningen i 

betraktning, der bevaring og utvikling av kultur og tradisjonelle russiske åndelig-moralske 

verdier settes før heving av økonomiens konkurransedyktighet og det klassiske idealet om å ha 

en ledende stormaktstatus i verden. Det kan forstås som en bevisst dannelse av identitet, et slags 

frieri til en slavofil forkjærlighet for åndelig rikdom over det materielle, som igjen hjelper på i en 

tid der livskvaliteten til den jevne russer har falt og fortsetter å falle grunnet sanksjoner. Avsnittet 

om oppnåelsen av disse nasjonale interessene vender tilbake til en mer faktabasert og håndfast 

tankegang om hva som virkelig er viktig for både befolkning og stat. 

 

IV. Oppnåelse av nasjonal sikkerhet 

Ingen markant endring i introduserende avsnitt. 

Nasjonalt forsvar 

Vi ser i punkt 33 en mer pragmatisk språkbruk enn i N 537, med fokus på å skape fredelige og 

dynamiske forhold for RFs sosioøkonomisk utvikling, for å sikre landets militære sikkerhet. Det 

sosioøkonomiske står likevel som et middel for å nå et mål – militær sikkerhet. 

I punkt 34 kan vi merke oss termene strategisk avskrekking og forebygging av væpnet konflikt 

som de overordnede rammefaktorene for å oppnå sikkerhetsmålsettingen. 
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Metoden er heri å bedre statens militære organisatoriske apparat samt former og måter å 

utgruppere RFs væpnede styrker, andre kjempende styrker og militære grupperinger og organer, 

økning av RFs mobiliseringsberedskap samt beredskapen til sivile forsvarsstyrker og ressurser. 

Vi kan merke oss et større fokus på det som likner et totalforsvar, med en vag referanse til både 

allierte stridende samt privatmilitære firma – beredskap og mobilitet fremmes også, hvilke er 

tegn på en markant mer modernisert, fleksibel og reaktiv holdning tilpasset mye mer spente 

internasjonale forhold enn 90- og tidlig 2000-tall.  

Punkt 35 knytter intertekstuelt den militære politikken med det militære doktrinedokumentet 

anno 2014. 

Det trettisjette punkt vitner om en helhetlig samordning av alle statlige midler – politiske, 

militære, militær-tekniske, økonomiske, informasjonsmessige og andre - for å styrke den 

strategiske avskrekking, hvilken hviler på primært kjernefysisk avskrekking og dernest på 

militære styrker i anpassede nivåer av beredskap. 

Punkt 37 tilfører lite nytt om organiseringen av de væpnede styrker, men punkt 38 peker på 

viktigheten av tilpasning til nymoderne varianter av krigføring samt å planlegge og utvikle for 

nye krav i forkant. 

Punkt 39 knytter sentrale og regionale økonomiske faktorer og forhold inn mot 

mobiliseringsevnen til RFs væpnede styrker. 

Førtiende punkt fokuserer på sivile forsvarsstyrker og deres kapasiteter for forsvar av befolkning 

samt materielle og kulturelle verdier/ting av verdi. 

Punkt 41 skiller seg lite fra tilsvarende punkt i N 537. 

 

Statlig og offentlig sikkerhet 

Det førtitredje punkt er av interesse da hovedtruslene mot statlig og offentlig sikkerhet hevdes å 

være: 

- Etterretning og annen aktivitet fra spesialtjenester og organisasjoner tilhørende andre 

stater og individer/enheter som påfører skade mot nasjonale interesser; 
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- Terroristers og ekstremistiske organisasjoners aktiviteter rettet mot endring av RFs 

grunnlovsmessige orden ved voldsbruk, forpurring av statsmaktens organer, ødeleggelse 

eller forpurring av militære, industrifasiliteters, kritisk offentlig infrastrukturs og offentlig 

transportinfrastrukturs funksjoner, fryktinngytelse av befolkningen, inklusiv anskaffelse 

av masseødeleggelsesvåpen […] samt å angripe og hindre den kontinuerlige drift av RFs 

vitale IT-infrastruktur. 

- Her nevnes utenlandske og internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGO) og 

finansielle og økonomiske strukturer og individer i samme avsnitt som radikale offentlige 

foreninger og grupperinger som bruker nasjonalistisk og religiøs ekstremistisk ideologi, 

og avsnittet avsluttes ved å inkludere «agitere fargerevolusjoner» samt å «ødelegge 

tradisjonelle russiske åndelig-moralske verdier». Jamfør stadig mer fiendtlig og 

spisset lovverk mot reelle og innbilte «fremmede agenter» og organisasjoner kan vi her se 

at dekretets forfattere anser hele RFs enhet og integritet som under overhengende trussel 

på alle plan. 

- Utelates 

- Aktiviteter knyttet til bruk av IKT for utbredelse og propagandering av fascistisk, 

ekstremistisk, terror-, og separatistisk ideologi, samt å sette den borgerlige fred og 

politiske og sosiale stabilitet i samfunnet i fare 

- Utelates 

- Utelates 

- Utelates 

I punkt 45 nevnes også en økning av spesialtjenestenes effektivitet som en viktig del for å sikre 

stats- og samfunnssikkerhet 

47. Her ser vi at det med målsetting om å sikre statlig og offentlig sikkerhet fokuseres på 

avdekking og stansing av utenlandsk etterretningsaktivitet som første faktor nevnt. Et eget 

underpunkt vies for å bedre systemet for å identifisere og analysere trusler innen info- og 

kommunikasjonssfæren, og neste underpunkt vies for å beskytte borgerne mot påvirkning og 

destruktiv informasjon blant annet fra «fremmede spesialtjenester og propagandastrukturer». 

Punkt 49 har en liten nevning av samarbeid med ekvivalente utenlandske systemer – trolig innen 

seismologi eller annen naturfaglig varsling. 
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Økonomisk vekst 

Punkt 57 nevner «de restriktive økonomiske tiltak innført mot RF» som første og viktigste 

negative effekt mot RFs økonomiske sikkerhet. Den termen som oftest sees i vestlig media er 

«sanksjoner», og at man bevisst unngår å bruke sistnevnte term er av betydning. Den russiske 

forståelse av suverenitet, verdenssamfunn og stat-til-stat forhold er at suverene stater ikke har 

autoritet over hverandre, og vi ser at RF via språket anser seg som «likeverdig partner» eller 

motpart til ethvert annet land. Hvorvidt vestlige land, alene eller forente i politikk rettet mot RF, 

anser RF som likeverdig er tvilsomt, og kan forklare bruken av «sanksjoner» - at Vesten implisitt 

hevder at RF skal underordne seg den vestlige konsensus og vestligdominerte verdensorden. 

Punkt 60 omhandler energisikkerhet som en av de viktigste faktorene for å oppnå nasjonal 

sikkerhet i økonomiske termer. I tillegg nevnes strategiske reserver og økning i effektivitet i hele 

spekteret av energi-infrastrukturen som viktige elementer. Sett i kontekst med den russiske 

satsningen på arktisk olje og gass kan vi forvente fortsatte investeringer i petro-industrien i 

nærheten av Norges nærområder, samt en antatt villighet til vestlig samarbeid under russisk 

kontroll og på russiske betingelser. 

Punkt 61 følger foregående punkt opp med implisitte anklager om forskjellsbehandling og 

utestengning, og peker på viktigheten av å ikke tillate diskriminerende praksis mot både russiske 

energileverandører i utenlandske markeder og russiske borefirma som opererer på felter utenfor 

RFs territorium. Det vises også til at man må motvirke forsøk fra «en rekke stater» som ønsker å 

regulere markeder etter politiske, heller enn økonomiske målsettinger. Punktet kan ses som en 

implisitt anklage om at RF har blitt og blir forsøkt utestengt og forskjellsbehandlet, samt at disse 

ikke navngitte statene bruker oljemarkedene som politiske verktøy mot RF. 

Punkt 62 har, med hensikt å motvirke truslene nevnt tidligere, håndfaste planer for å sikre den 

økonomiske delen av nasjonal sikkerhet. Underpunkt 6 om rasjonell importerstatning og å 

redusere kritisk avhengighet av utenlandsk teknologi og industriprodukter, samt å skynde 

utviklingen innen det jordbruks-industrielle kompleks og farmasøytiske industrien – alt dette 

virker som klare tegn på et regime med plan om økt grad av selvberging for å øke sitt politiske 

manøvreringsrom og minske effekten av «restriktive økonomiske tiltak», da en kursendring om 

Krim i all sannsynlighet aldri vil finne sted.  
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Underpunkt 8 er viktig da det viser hvor sentralt det militær-industrielle kompleks anses for RFs 

nasjonale økonomi – man ønsker å utvikle den til å bli «motoren for modernisering av industriell 

produksjon» og avslutningsvis å fremme framstilling av sivile produkter som det er etterspørsel 

etter hos i befolkningen. Vi kan anse dette som en slags referanse til hva som skjedde i både 

USA og Sovjetunionen under den (første) kalde krigen, da kappløp i rom-, våpen- og annen 

teknologi og vitenskap førte til mange gunstige nyvinninger som kom verdens befolkning til 

gode. I første rekke er det dog de materielle og sikkerhetspolitiske følgene av en modernisering 

av forsvarsindustrien som står i fokus, samt at vi identifiserer et russisk fokus på denne som 

viktig del av økonomien. 

Neste underpunkt peker på viktigheten av strategiske reserver av mineraler og råvarer (heri olje) 

for å garantere RFs behov for mobilisering, dernest for å møte kravene for RFs økonomi i 

langtidsperspektiv. Rekkefølgen peker på at det er mer presserende oppgaver å møte innen 

militær mobilitet enn bedring av økonomi. At mineralreserver også nevnes er interessant for 

arktiske implikasjoner da man antar at det er store reserver av mineraler i den arktiske region. 

Underpunktene 10 og 11 peker på behovet for en bedret transportinfrastruktur og å benytte seg 

av statlig-private partnerskap for å løse strategiske oppgaver innen utvikling av økonomien; 

fullføring av infrastrukturer for grunnleggende transport, energi, informasjon og militæret, 

spesielt i Arktis og Øst-Sibir. NSR nevnes også fremst av navngitte transportruter, og vi kan 

tolke avsnittet dithen at infrastruktur i og langs det nordlige Russland står høyt på agendaen. 

Putin har også offentliggjort forventninger om en drastisk økning av frakttonnasje langs NSR, en 

ambisjon hvis mulighet for realisering betviles av eksperter. 

Siste punkt innen økonomi, punkt 66, avsluttes med igjen å fronte motvirkning av fremmede 

lands forsøk på å regulere verdensøkonomien ut ifra deres egne politiske og økonomiske 

interesser.  

Vitenskap, teknologi og utdanning 

I punkt 68 nevnes «ubegrunnede unilaterale sanksjoner mot russiske vitenskapelige og 

utdannende institusjoner» som en faktor med negativ påvirkning på nasjonal sikkerhet innen 

ovennevnte kategori. Hvorfor man her benytter seg av termen sanksjon rett etter «ikke-

sanksjonert overføring utlands av russisk konkurransedyktig teknologi» er iøynefallende og kan 

bety at Moskva ser på akademiske institusjoner som «uskyldige» i et internasjonalt hierarki. 
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Underpunkt 11 av punkt nummer 70 peker igjen på å fremme tradisjonelle russiske åndelig-

moralske og kultur-historiske verdier via skolegang, for å danne unge mennesker til «ansvarlige 

borgere av Russland». 

Kultur 

Punkt 79 peker på kulturelle trusler via «utvasking av tradisjonelle russiske åndelig-moralske 

verdier og svekkelse av enhet i RFs mangenasjonale befolkning», fra ekstern kulturell og info-

messig ekspansjon, inkludert spredningen av «lavkvalitets masse-kulturelle produkter», 

propaganda av voldelig og likegyldig karakter. Forsøk på forfalskning av russisk og verdens 

historie nevnes også som trusler. Samlet sett kan vi anta at punktet impliserer at dominant vestlig 

kultur utgjør en trussel mot den russiske identiteten. 

Punkt 80 bygger videre på dette og nevner styrking av tradisjonelle russiske åndelig-moralske 

verdier som del av strategisk arbeid for nasjonal sikkerhet. 

Punkt 81 omfatter det russiske språks viktighet i den post-sovjetiske sfære for å få implementert 

integrasjon i det postsovjetiske område samt å akselerere eurasiatiske integrasjonsprosesser. 

Punkt 82 nevner økt kontroll i IKT-sfæren for å forhindre ekstern spredning av ideologier og 

verdier samt destruktiv informasjon. I lys av anklager om å agitere motsetninger og 

konfrontasjoner via grupper basert på rasisme og politisk ekstremisme via Facebook, både i USA 

og Europa er det interessant; det kan indikere tilsvar på reelle eller innbilte 

etterretningsoperasjoner fra vestlige makter i Russland. 

Nest siste underpunkt omhandler utviklingen av et «felles humanitært og IKT medium i 

territoriene til CIS-medlemsland og nærliggende land». En umiddelbar anelse om en 

gjenoppstandelse av det sovjetiske propagandanettverk dukker frem. 

 

Strategisk stabilitet og likeverdige strategiske partnerskap 

I punkt 87 innledes underkapitlet med at nasjonale interesser sikres ytterligere av et fokus på en 

aktiv russisk utenrikspolitikk som er innstilt på å danne et stabilt og utholdende system for 

internasjonale relasjoner; dette på grunnlag av internasjonal lov, likhetsprinsipp, gjensidig 

respekt, ikke-innblanding i innenriks anliggender, gjensidig gunstig samarbeid og politisk 
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løsning av globale og regionale kriser. Uten å nevne dette ved navn framsnakker punktet FN, 

men primært RF, da det presupponereres at RF styrker sine interesser ved en påbegynt dannelse 

av et stabilt og utholdende system. 

Videre leser vi i punkt 88 om fronting av institusjoner; via økt russisk samarbeid med sine 

partnere innen BRICS, RIC, SCO, blant andre internasjonale institusjoner. Det neste punktet 

omhandler at multilateralt samarbeid med CIS samt Abkhasia og Sør-Ossetia spiller en 

nøkkelrolle i russisk utenrikspolitikk. De to sistnevntes juridiske status er disputert 

internasjonalt, og Russland plasserer seg som motsetning til Vesten med å støtte disse aktivt. 

Punkt 90 røper RFs internasjonale ambisjoner for CSTO, altså å lage et universell 

sikkerhetsstruktur for å løse konflikter på en rekke felter, også i informasjonssfæren. Russland 

har siden Gorbatsjovs tid uttrykt interesse for å danne eller å ta del i en allianse med vestlige land 

da argumentasjonen har vært store innsparinger økonomisk og på andre måter. Vestlige 

motforestillinger kan ha hatt sitt opphav i vurderinger basert på taktisk og strategisk skepsis men 

også mer følelsesmessig i form av frykt for russisk-kulturell ekspansjon og dominans. 

92 SCOs økonomiske og politiske potensial vektlegges i dette punktet. SCO, med India og 

Pakistan som medlemmer i fra 2017, kan tross lovnader om ikke å være en utfordrer til NATO, 

anses å være dette, spesielt i langtids perspektiv. 

93 Punktet som etterfølger SCO handler om at «RF utvikler forhold for altomfattende 

partnerskap og strategisk samarbeid med Folkerepublikken Kina, og anser dem som en 

nøkkelfaktor i opprettholdelsen av global og regional stabilitet». Den tid Kina utfordrer USA 

og NATO, Xi Jinping og Putin med deres respektive autoritære nasjoner går godt overens er det 

forståelig at Kina nevnes først og i så positive ordelag. 

94 «Det privilegerte strategiske partnerskap med India» er nest ut til å vies en viktig rolle, siden 

landet konkurrerer med ovennevnte land om høyest folketall i verden, har en geopolitisk og -

strategisk viktig posisjon, og er en nasjon der USA har større interesser og muligheter for å vinne 

støtte enn i Kina som de anser sin hovedutfordrer økonomisk og strategisk.  

97 Etter at Asia-Stillehavet og Latin-Amerika og Afrika har blitt nevnt i egne punkter, kommer 

en håndsutstrekning til europeiske stater og dernest EU for konsolidering av felles gunstige 
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samarbeid, samt harmonisering av integrasjonsprosesser. En ny referanse til nydannelse av et 

åpent system for kollektiv sikkerhet i den euro-atlantiske region nevnes.  

98 Punkt 98 er en slags utstrakt hånd til USA trass i at forfatterne vet at de økonomisk restriktive 

tiltakene ikke vil oppheves. Dette kan anses som et punkt som forsøker å markere RF som den 

mest problemløsingsorienterte og rasjonelle av de to partene. USA, som per 2016 var verdens 

største økonomi og med enorm normativ makt, er en attraktiv partner, og RF har lite å tape og alt 

å vinne på å spille den «dårlig behandlede men samarbeidsinnstilte motspilleren» til USA.  

99 Utviklingen av likeverdige og felles gunstig internasjonalt samarbeid i Arktis nevnes som av 

«særdeles stor viktighet», og vi kan se dette punktet i lys av de foregående, og især EU og USA, 

skjønne at RF med denne rekkefølgen impliserer at Arktis er ekstremt viktig for RF, og at ønsket 

er rettferdighet og likeverdighet. RF ønsker å anses som den ledende arktiske spilleren, via sin 

investering og høye aktivitet i Arktis, og når vi husker Arktis’ betydning for den forespeilte 

økonomiske fremtiden, ser vi raskt at de tre neste punktene er en advarsel eller bevisstgjøring om 

kjernefysiske konsekvenser, skulle man velge en annen vei enn internasjonalt og bilateralt 

samarbeid med RF i Arktis. 

104 Her fremheves internasjonal lov som ledestjerne for å motvirke ustabilitet og konflikter. 

Spesielt «selektiv anvendelse» er verdt å merke seg som en diskursiv anklage til «den andre», 

altså Vesten med USA og NATO i forkant. CFE nevnes indirekte, og man sier seg villig til å 

diskutere ytterligere reduksjoner i strategiske kjernevåpen, så lenge dette ikke går ut over 

internasjonal sikkerhet og strategisk stabilitet.  Den umiddelbare gevinsten her vil være 

innsparinger for et presset russisk statsbudsjett, men det ville også vært store politiske nasjonale 

og internasjonale gevinster å høste sett at RF kunne hevde at den hadde fått igjennom slike tiltak 

for fred. Punkt 105 peker på økonomi som en sentral faktor og et mål i seg selv, hva angår antall 

strategiske offensive våpen. 

106 RF fremsetter det som uakseptabelt av NATO å annamme «globale funksjoner i strid med 

internasjonal lov», å utvide den militære infrastrukturen opp til RFs grenser og utbyggingen av 

missilforsvarssystemet. Disse faktorene er ifølge dekretet avgjørende for RFs forhold til NATO. 

I neste punkt strekker RF ut en metaforisk hånd, med en signalisert interesse for å utvikle forhold 

med NATO med mål om å styrke generell sikkerhet i den euro-atlantiske region gitt at NATO 

respekterer RFs interesser når den driver militær-politisk planlegging, samt at den følger 
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internasjonal lov.  Punktet fungerer som en diskreditering av NATO, og setter RF i et positivt 

lys grunnet samarbeidsvilje tross «uakseptable» handlingsmønstre. 

Arktis 
 

Arktis har i dokumentet kobles som i N537 opp mot økonomi, men bærer i dette dokumentet mer 

preg av å være en potensiell arena for konflikt over ressurser, og forfatterne vektlegger lederskap 

i å oppnå eierskap som en av de viktigste faktorene relatert til havområder som dem i Arktis. 

 

4.2.1 Viktigste funn i dekret 683 med kommentarer 

Hovedutfordringer 

Der finanskrisen 2008 preget mye av tankegangen bak forrige dekret, er konteksten opptil 2015 

preget av skarpt fall i oljepris og relatert eksportinntekt, samt effektene av stadig tiltakende 

restriktive økonomiske virkemidler. Dette utfordret den russiske samfunnssikkerheten og fordret 

nytenkning for økonomisk diversifisering, effektivisering og å oppnå økt samarbeid med ikke-

vestlige aktører. Alle negative eksterne effekter tilskrives enten eksplisitt vestlig antipati mot RF, 

implisitt som resultater av konkurranseaspektet og ustabiliteten til en globalisert verden, eller en 

vag sammenblanding av de to, med antatt formål å legge skylden på dårlig forhold i RF på 

Vesten. 

Økonomisk sikkerhet og vekst er ennå kjernebegreper som går igjen i dokumentet. 

 

Beskrivelse av Russlands plass i verden samt av andre aktører 

Av forfatterne fremstilles RF som en motvekt til vestlige overtramp, som en stormakt som støtter 

internasjonale fora og følger internasjonale lover og regler og tilstreber å ikke intervenere i andre 

lands indre anliggender. RF blir som logisk motpart til beskrivelsene av USA, NATO, EU og 

Vesten generelt, et alternativt verdenssyn der fokuset ligger på nasjonal selvråderett, «suverent 

demokrati» i motsetning til liberalt demokrati og en forkjemper for multipolar verdensorden, i 

motsetning til en bi- eller unipolar vestlig orden. Punkt 8 i dekretet inneholder en setning som 
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refererer til handlingene i Ukraina der vi tydelig kan se Moskvas narrativ: «Russland har 

demonstrert sin evne for opprettholdelse av suverenitet, uavhengighet, statlig og territoriell 

integritet samt ivaretagelse av landsmenns rettigheter i utlandet.» (ved å utelate spesifikt sted 

bærer punktet en advarsel om at dette kan skje i Baltikum, hvis provosert nok. Der finnes også 

russiske populasjoner som kan fungere som legitimering for «proaktivt forsvar») RFs voksende 

rolle som den avgjørende part i de viktigste internasjonale spørsmål, i å avgjøre militære 

konflikter, samt i å sikre strategisk stabilitet og internasjonal lovs overherredømme fremheves 

også.  

RFs rolle i verden beskrives i dokumentet fremdeles som en rasjonell aktør som jobber for 

samarbeid i en multipolar verdensorden, som forsøker å løse uenigheter med fredelige midler for 

å oppnå akseptable utfall, men som forbeholder retten til væpnet inngripen hvis de nasjonale 

interessene blir tilstrekkelig truet. I punkt 12 om trusselbildet mot RF, finnes endringer i 

beskrivelsen av de vestlige landene som består i mer direkte anklager om å utsette RF for 

restriktive økonomiske tiltak fordi RF har valgt å følge en uavhengig utenrikspolitikk som 

utfordrer deres dominans. Det følger i dokumentet av dette at RF utsettes for ekskluderende 

behandling via bruk av politisk, økonomisk, militært og informasjonsmessig press. I neste punkt 

nevnes Arktis for første gang, altså har dekret N683 her samme relative rekkefølge som N537.  

Etter punktet som omhandler Arktis kommer implisitte anklager mot USA og NATO om å drive 

fram et moderniseringskappløp for våpen samt relatert opprustning, hvilket impliserer at 

sikkerheten blir truet og henspiller på narrativet om at RF er omringet. At språket er med nøytral 

modalitet gjør det enklere å unngå argumentasjon om at RF har drevet en ensidig opprustning av 

sin del av Arktis, uten noen klar vestlig opprustning for at det skal sammenfalle med Moskvas 

uttalte defensive holdning. Dette følges av punkt 15 som angriper lovligheten av NATOs 

fremgangsmåter og kobler utvidelse av missilskjoldet med å direkte true RFs sikkerhet. 

Punkt 17 beskylder Vesten for å hindre russiske integrasjonsprosesser i nærområdene samt 

plasserer det utløsende ansvaret for konflikten i Ukraina hos Vesten, som rammer både Ukraina, 

RF og Europa sine interesser. Dette kobles til narrativet om vestlig konspirasjon for å holde RF 

svakt og hindre dens utvikling. Det påfølgende punktet gir inntrykk av at de som søker 
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regimeendring i samfunn som er autoritære men stabile både opptrer illegitimt og forårsaker 

global terrorisme. 

Punkt 25 viser argumentasjon som peker på staters gevinster ved å snu seg vekk fra vestlige 

institusjoner for å selv takle regionale problemer. Særlig økonomisk samhandel trekkes inn som 

en gunstig mekanisme, og dette vil medføre en relativ svekkelse av vestlig økonomisk makt. 

Punktet viser et tydelig brudd med tillit til vestlige institusjoner. 

 

Satsningsområder 

Hovedlinjene innen satsning utgjøres av modernisering og effektivisering av militært materiell 

og personell, deres grad av mobilitet og bedring av reaksjonsevnen, samt bedring av økonomisk 

infrastruktur og økonomisk sikkerhet. Sistnevnte kobles som en nøkkelfaktor for å gjennomføre 

nevnte modernisering. Effektiv etterretning og kontraspionasje løftes frem som en av de første og 

viktigste elementene i avsnittet «Oppnåelse av nasjonal sikkerhet». 

Til forskjell fra foregående dekret blir hele samfunnet via en eller flere begrunnelser dratt inn 

som deler av samfunnets beredskap i det som fremstår som en totalforsvarsstrategi dannet av et 

regime som viser tegn på å føle seg under beleiring i alle henseender unntatt det militære. 

Eksempelpunktene 79 og 80 peker på dette da de handler om å begrense kulturell påvirkning av 

lav kvalitet fra utlandet, samt punktet om patriotiske elementer i utdannelsen til barn og unge. 

 

Arktis 

Arktis nevnes i punkt 13, der punkt 11 og 12 beskriver en ugjestmild kontekstuell omverden, 

med ressurskamp og konflikter. 

Som i N537 handler det om å sikre gunstige forhold for fremtidige økonomiske aktiviteter innen 

oljeindustri, mineralutvinning og shipping, men i mye tydeligere ordelag lederskap/å lede innen 

tilegnelse av ressurser, for å være konkurransedyktig i et stadig mer ujevnt konkurranseklima i 

global politikk.  
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I punkt 57 om økonomisk sikkerhet så vi at restriktive økonomiske tiltak innført mot RF» nevnt 

som første og viktigste negative effekt mot RFs økonomiske sikkerhet av dekretforfatterne. I en 

artikkel om konsekvenser for arktiske prosjekter får vi innblikk i russisk tenkning rundt 

sanksjoner kontra restriktive tiltak, via det latinske «likeverdige har ingen autoritet over 

hverandre»:  

“In 2014, the US and the European Union (EU) introduced restrictive measures against the Russian Federation, 

which are actively associated with a notion of sanctions in the foreign doctrine.  

However, it should be noted that the prevailing point of view in the Russian legal doctrine is that the notions of 

sanctions and unilateral restrictive measures should not be confused.  

Thus, sanctions are of mandatory and vertical nature, while unilateral restrictive measures can be imposed by 

particular countries and are of horizontal nature, in particular, by virtue of the principle par in parem non habet 

imperium.102 Their legitimacy is debatable. Therefore, the measures imposed by the US and the EU are unilateral 

restrictive measures.” 103  

Vi kan også se at forfatterne mener de økonomiske tiltakenes (juridiske) legitimitet er diskutabel, 

og dette reflekterer det russiske narrativet om at den ukrainske regjeringen etter de to 

revolusjonene er en illegal regjering som tok makten via statskupp, samt at Krim-overtakelsen 

fulgte internasjonal lov, at avstemmingen var uten tvang og at «gjenvendelsen» var Krimboernes 

historisk funderte rettmessige ønske. 

“Thus, in the 2009 Strategy the state was identified as being responsible for the protection and stable development of 

the whole, whereas in the new version, each constituent part of the whole is indicated as an actor. One possible 

interpretation is that with this change it is implied that each individual member of the society is responsible for 

enhancing, and potentially endangering, national security. New restrictions issued on the use of social media and on 

public demonstration in Russia are indications of the Kremlin’s growing suspicion toward the country’s own 

population.” 104  

Her ser vi påstander om en diskursiv endring til det mer aktive, der staten ikke lenger 

eneansvarlig. I motsetning til liberalistisk kan korporativistisk/statist-civilizational tankegang her 

                                                             
102 Oxford Reference, «par in parem non habet imperium,»  
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100306400. 
103 Polosina Makhmutov, Kosivets, «Sanctions Activity of the US and the EU in Regard to Russia: Consequences for 
Arctic Projects,» Russiancouncil.ru, https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/sanctions-
activity-of-the-us-and-the-eu-in-regard-to-russia-consequences-for-arctic-
projects/?fbclid=IwAR15CFg1IbXXjkO4wf9zJXo0OZ9eroS5yPRuNhjztiYctB6yIhbuBrFBJ2U. 
104 Katri Pynnöniemi, «Russia’s National Security Strategy: Analysis of Conceptual Evolution,» The Journal of Slavic 
Military Studies 31, no. 2 (2018). s. 244  
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spores – vi kan se en bevegelse fra det individuelle vestlige til det kollektivistiske østlige. Hva 

angår påstanden om skepsis mot egen befolkning har det per april 2019 blitt innført ny 

lovgivning om filtrering av internett – IKT-vaktorganet Roskomnadzor har nå fått fullmakt til å i 

ytterste konsekvens stenge av deler av det russiske internett, under påskudd om nasjonal 

sikkerhet mot skadelig informasjon enten utenifra eller innad i samfunnet. Kritikere hevder at 

dette mer er en forberedelse mot presidentvalget i 2024, basert på utviklinger i samfunnet der 

støtte til Forent Russland, Putin og assosierte guvernørkandidater har falt til fordel for hittil 

ukjente nykommere i politikken. Populariteten til den politiske nykommeren Zelenskij i Ukraina 

2019 utgjør også en politisk trussel mot Putins etablissement idet at Ukraina potensielt kan 

reformeres til å bli en modellstat som utfordrer putinismens popularitet. 

Videre ser vi om den «russiske varianten» av demokrati: 

 

“The concept of sovereignty is a cornerstone of Russia’s strategic thinking. In the context of domestic politics, it is 

used to emphasize the special character of Russia’s political system. The slogan ʻsovereign democracy’, coined by 

Vladislav Surkov in the mid-2000s, claimed that real democracy is possible in Russia only in the condition of 

maximum sovereignty — that is, when the state is protected against forces that either seek to destroy its political 

system or limit its independence.”105 Her ser vi en god oppsummering av russisk tradisjonell holdning 

til demokrati og suverenitet, og kan trekke paralleller helt tilbake til tsaristisk tankegang inspirert 

av Bysants og videreutviklet via det sovjetiske hierarki. Frykt for innblanding, basert på både 

rasjonelle argumenter fra historiske erfaringer (kriger med vestlige nasjoner) samt paranoid 

xenofobi for ikke-russiske verdier (primært fra eurasianister) inngår i det bakenforliggende i 

«suverent demokrati». 

 

 

 

                                                             
105 Ibid: S. 246-247 
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5 Kategorisering av strategiene i Tsygankovs tankeskoler – hvorfra 

 og hvorhen beveget russisk utenrikspolitikk seg? 
 

Hvordan endret den russiske strategien seg i Arktis etter overtakelsen av Krim i 2014, og hva 

kan forklare eventuell endring i diskurs brukt i russisk arktisk politikk?  

Vi kan i tabellen på side se at retningen State-Civilization manifesterer seg etter 2012, og 

kommer spesielt klart til syne under Putins tale om «gjenvendelsen av Krim» etter overtakelsen i 

2014. Videre blir den kulturelle overgangen igjen gjort tydelig med fokuset på en større 

inkludering og samordning av alle samfunnets sider i sikkerhetsstrategi N683 kontra N537, 

spesielt med det gjennomgående fokuset på russiske åndelig-moralske verdier som motpol til det 

«moralsk forfalne» Vesten. Utgangspunktet i 2009 var «allianser for modernisering», dog mener 

jeg at N537 ble skrevet under, og i overgangen etter, stormaktshevdelse og at det var litt for 

tidlig for å se den nye og mer samarbeidende tilnærmingen – strategidokumentet er heller ikke 

riktig arena for å være uforbeholdent på tilbudssiden til Vesten hverken for det nasjonale eller 

internasjonale publikum. 

Euromaidan, striden i østre Ukraina og overtakelsen av Krim var vanskelig å forutse, men hadde 

sine årsaker i nasjonale og internasjonale interessekonflikter fra flere år tilbake. Ukraina har en 

posisjon i et geografisk knutepunkt som historisk har medført både utfordringer og goder, og har 

aldri fullstendig kunnet isolere seg fra vest, (nord)øst eller sør. Dette har likhetstrekk med den 

russiske situasjon, og om vi trekker denne tankegangen over i å være utslagsgivende for dannelse 

av nasjonal identitet, idéhistorie og derav diskurs, finner vi at diskursen vi har sett og hørt siden 

90-tallet hverken er frikoblet fra historien forutfor, eller uaffisert av tendenser og hendelser i 

omkringliggende land.  

RF med sine enorme områder, meget varierte etniske sammensetning og en konfliktfylte indre og 

ytre politiske historie, er ikke en typisk nasjon som trygt kan ledes med eksempelvis 

skandinavisk sosialdemokrati. Moskva har tendert mot moskovittisk sentralisme siden 1600-

tallet, og befolkningssamlende tankegods og rettferdiggjøring av en hardhendt statsform har vært 

sentralt for å beholde støtten i folket. Russisk-ortodoks kristendom er igjen sentral for å sikre 

støtte i befolkningen, og det pågår en storstilt, koordinert (desinformasjons)kampanje i 

informasjonssfæren for å dominere egen og andre lands befolkningers tilgang på den diskurs og 

de narrativer som Moskva finner gunstig for sine mål og interesser. Disse myke maktmidlene må 
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passe med det putinistiske russiske alternativet til liberal vestlig verdensorden, der målet er en 

mer multipolar verden hvor RF har mektigere status og større innvirkning. Jeg vil ikke tillegge 

president Putin aspirasjoner om verdensherredømme, men det er historisk grunn for å vokte seg 

for russisk messianisme. I neste avsnitt vil vi se på rasjonaliseringen bak state-civilization-

tankegangen, via akademiske verk fra 2000-tallet. 

5.1 Belegg for den russiske tvilen til internasjonale institusjoner og 

amerikansk-vestlig hegemoni:  
 

Med et konstruktivistisk syn finner vi argumentasjon imot vestlige normer, især amerikansk 

holdning innen nasjonal sikkerhetsstrategi, her fra danske Georg Sørensens sammenfatning av 

Ikenberry (2002):  

 

«[…] Unilateralism; the depreciation of international rules, treaties and security partnerships. The United States 

must be unconstrained in responding to threats. International stability is not an end in itself. » 106 

Her ser vi eksplisitt hvordan russisk og amerikansk syn på internasjonal lov og orden, samt 

forum som FN, og målet om en stabil og forutsigbar verden skiller seg fra hverandre. 

 

“Human rights are thus comprehensively abused around the world and there is no profound universal acceptance of 

the Millennium Declaration values, which prompts the question about the real support for supposedly universal 

common values. In many societies, obviously, there is shallow support for the liberal values of the human rights 

convention or of the Declaration, values that we in the West tend to see as evidently universal.”  107 

Forfatteren viser også til hvordan Vesten later til å ha lidd av «group think» eller kulturell 

arroganse og mangel på bakkekontakt med ikke-vestlige samfunns tenkning rundt det liberale 

vestlige verdensbildet. Særlig nasjoner med sterke autoritære tradisjoner og svake demokratiske 

institusjoner tenderer til å ha en overflatisk oppslutning rundt vestlige verdier og normer. Som 

90-tallet i RF viste, kan hastverks-demokratisering være meget risikabelt. 

                                                             
106 Georg Sørensen, «What Kind of World Order?: The International System in the New Millennium,» Cooperation 
and Conflict 41, no. 4 (2006). What world order? Side 348 
107 Ibid: 354 
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“[…] Much less attention is given to the task of defining a more concrete collective image of what liberal world 

order entails in a phase of advanced globalization. I have argued elsewhere (Sørensen, 2004) that globalization and 

state transformation posit new and fundamental challenges to liberal democracy, to our understanding of security, to 

the institution of sovereignty, and to principles of economic welfare.” 108 

Det fremgår at det ikke kun er Russland som ser annerledes på menneskerettigheter og vestlige 

verdier som «universelle», især når organer som FN blir tilsidesatt og en følelse av avmakt innad 

i eget land brer seg. Putin, som gjennomlevde fallet av kommunismen i Øst-Tyskland i slutten av 

80-årene, samt de kaotiske, kleptokratiske og kriminelle 90-årene, med naive vestlige forsøk og 

urealistiske tidskrav om vestliggjøring, har siden 1999 fokusert kraftig på en helhetlig russisk-

ideell strategi for det russiske samfunnet. Da gjentatte forsøk for å bli ansett og behandlet som en 

stormakt i det gode selskap hadde feilet, kom tordentalen i München 2007, reaktiv invasjon i 

Nord-Ossetia, støtte til Assads Syria ifra 2011, intervensjon i Ukraina i 2013 samt overtakelsen 

av Krim i 2014. Alt føyer seg inn i en ideologisk konflikt med det vestlige – og især det 

amerikansk-dominerte. Putin og Medvedev forsøker å danne et verdimessig alternativ til liberalt 

demokrati, da de fronter begreper som «suverent demokrati» og maktvertikaler – de ønsker å 

styre Russland på sitt vis, uten oversjøisk eller annen intervensjon og påvirkning. Det er dog 

utopisk og noe hyklersk, all den tid vi lever i et globalisert samfunn og man åpenbart har drevet 

påvirkningskampanjer gjennom e-tjenester og andre «maskirovannye fronty», alternativt «covert 

fronts» - også lille, rike Norge driver e-operasjoner i konkurrerende land, som Frode Berg-saken 

i sterk grad indikerer, og vi kan anta KGB/FSB-veteranen Putin har dette aspektet med seg i 

ethvert møte med Vesten. Den RF vi ser i dag er formet av kursvalg for identitet opp gjennom 

historien – Moskva har tatt utfordringen alvorlig om å definere sin identitet, hvilken rives 

mellom det vestlige og østlige, og denne prosessen er uatskillelig knyttet til både vestlig og østlig 

historie og reaksjoner. Historie og politikk beveger seg ofte i pendelaktige former, og per 2019 

kan det virke som at kreftene som dytter den russiske pendelen østover har hatt så sterk virkning 

at selve punktet(normaltilstanden) pendelen svinger fra har blitt dratt lenger mot øst. Hvorvidt vi 

vil se en tilsvarende bevegelse tilbake er høyst usikkert foreløpig lite trolig. 

 

                                                             
108 Ibid: 359 



88 
 

 
 

6.  Implikasjoner for to arktiske naboland – opprustning og økt 

 spenning i Nordområdene? 
 

Vi har sett at RF og Vesten har beveget seg vekk fra hverandre og sett en økning i konkurranse 

over samarbeid, men hva har dette å si for Norge, som har store interesser i en fredelig og ryddig 

forvaltning av Arktis? 

6.1 Implikasjoner for Russlands nordområder og Norge  
 

Russlands interesser i Arktis er ifølge Heather Exner-Pirot og Robert W. Murray å utvikle 

ressursene der. Ved høye oljepriser har regionen bidratt med over 20% av det russiske BNP. 109 

Dette samsvarer med begge sikkerhetsdokumentene som kobler russisk Arktis mot økonomisk 

sikkerhet. 

Forfatterne peker videre på at samarbeid i Arktis ikke har fått noen fundamental forskyvning i 

maktbalansen eller vestlig balansering mot Russland, tross økte russiske investeringer i Arktis, 

og at i det store og hele har unngått å bli rammet av spill-over effekter fra overtakelsen av Krim: 

«Selv om det tidvis har vært vanskelig, har alle arktiske stater, USA og Russland inkludert, vært veldig bevisste på å 

understreke at Arktis er en samarbeidsregion, og at dette ikke må endres, hvilket har blitt forsikret gjennom deres 

handlinger. Til tross for økonomiske sanksjoner har Arktis-spesifikt samarbeid bestående av fiskeri, shipping, 

vitenskapelig samarbeid og S&R pågått siden anneksjonen av Krim, og Det arktiske råds arbeid har ikke blitt affisert 

eksplisitt. Mye vekt legges på “dialog” og regionalt engasjement for multilateralisme og samarbeid»110  

Forfatterne peker videre på at det regionale internasjonale samfunnet har blitt grunnlagt på 

naturvern og maritimt samarbeid, og at dette er tema der de forskjellige statene søker absolutte 

og ikke relative gevinster, altså preges arbeidet ikke av realpolitisk konkurranse. Forfatterne 

viser til høy grad av samarbeid mellom ikke-statlige aktører, som har hatt en modererende effekt 

på endringer i statenes forhold til hverandre i andre tilfeller. Russland er ifølge forfatterne så 

økonomisk avhengige av naturressurseksport fra sin arktiske region at de kun har interesse av 

stabil og forutsigbar orden i regionen – det finnes ingen åpenbare strategiske mål som kan nås 

ved bruk av militær makt i Arktis.111 Videre nevnes det at samarbeidet ikke er immunt mot 

                                                             
109 Heather Exner-Pirot og  Robert W. Murray, Regional Order in the Arctic: Negotiated Exceptionalism, vol. 20 
(2017). S. 59 
110 Ibid. 60 
111 Ibid. S. 61-62 
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mellomstatlig konkurranse og konflikt, og at kontinuerlig arbeid for å styrke samholdet er 

nødvendig. Det hevdes likevel at alle interessenter i de regionale arktiske relasjonene (Det 

arktiske råd) anerkjenner dets viktighet og behov for beskyttelse og at det er en modell til 

etterlevelse i det internasjonale samfunn. 

Min antakelse er at RF har en defensiv føre-var tilnærming til Arktis og at man i denne regionen 

kan se rasjonelle økonomiske ønsker om mer pragmatisk samarbeid enn balansering, og at 

militærmakt blir absolutt siste instans for å løse eventuelle konflikter, men at kapasitetene må 

være på plass for å kunne garantere forutsigbare og gunstige forhold for både utvinning av 

ressurser, nasjonal og transitterende shipping, samt suverenitetshevdelse.  

 

 Et kart fra en artikkel om nylige utvidelser av militære baser i russiske nordområder
112 

 

I det henseende er det bekymringsverdig at Norge har satt egne kapasiteter i en så svak posisjon 

at vi har oppnådd mindre nasjonal selvbestemmelse og mindre manøvreringsrom ved å invitere 

permanente amerikanske og britiske militære kontingenter til Midt- og Nord-Norge. Den russiske 

argumentasjonen blir da at Norge ses mindre som en uavhengig nabostat og mer som en vasall 

eller et oppmarsjområde for et aggressivt NATO. 

                                                             
112 Malte Humpert, «New Satellite Images Reveal Extent of Russia’s Military and Economic Build-Up in the Arctic,» 
High North News, https://www.highnorthnews.com/en/new-satellite-images-reveal-extent-russias-military-and-
economic-build-arctic. 
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7.  Avsluttende bemerkninger: 

 
 

Oppgaven hadde som antakelse at Moskva skulle anta en mye mer selvhevdende stil etter 

problematikken som oppstod etter de russiske intervensjonene i Ukraina. Dette skulle avdekkes 

ved å sammenligne sikkerhetsstrategiene N537 og N683, som ble publisert henholdsvis fem år 

før og nær to år etter overtakelsen av Krim. Antakelsen var at vi gjennom å benytte 

diskursanalyse skulle kunne se en markant endring, som ville være et resultat av en forsuring i 

forholdet mellom Vesten og RF. Tsygankovs tankeskoler skulle ytterligere styrke 

argumentasjonen om et klart skille. 

Et lett synlig og markant skille i stil og innhold mellom diskursene i så stor grad som jeg 

forventet, ble ikke funnet i teksten. Det er noen momenter som kan forklare litt av dette. 

For det første har Putin og likesinnede(Statist-tenkere) vært sentrale i å forfatte dokumentene 

som omhandler sikkerhetsstrategi helt tilbake til 90-tallet. Selv om Putin og Medvedev en 

periode byttet roller, er det enighet om at Putin og støttespillerne hadde mye av den reelle 

styringa, spesielt i sikkerhetsdomenet. Dette kan igjen forklare hvorfor N537 fremstår som med 

vestligvendt språk, men med et innhold som minner om det Tsygankov beskrev som «Great 

power assertiveness», mye allerede nevnt i Putins tale i München 2007. 

Denne strategien fulgte «Pragmatic cooperation», og oppfattes som en reaksjon på vestlige 

intervensjoner i Midtøsten, støtte for fargerevolusjoner i RFs «nære utland», samt en oppfatning 

om å ikke bli tatt seriøst – spesielt innen internasjonale sikkerhetsstrukturer. Strategien som var 

forut for pragmatisk samarbeid ble kalt «Great power balancing», som kan ses som en reaksjon 

på «Liberal westernism» sin manglende popularitet og overbevisningskraft. Det er mulig å spore 

en slags pendelbevegelse der strategitypene summert i tabell 9.1 side 255 i Tsygankovs bok 

starter med kraftig bevegelse mot samarbeid med Vesten, fulgt av balansering, dernest 

pragmatisk samarbeid, så selvhevdelse, fulgt av forsøk på forsoning mellom Obama og 

Medvedev. Som kjent veide ikke samarbeidet opp for uenighetene, og siden 2012 har strategien 

«State-civilizational» farget Moskvas samhandling med Vesten. Pendelbevegelsene er likevel 

små i historisk skala, og med unntak av første halvdel av 90-tallet virker Moskvas holdning til 

Vesten heller skeptisk. 
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Det virker som Den russiske føderasjon i sin normaltilstand søker en multipolar verden, å være 

en motvekt og utfordrer til Vesten, og vektlegger sin selvoppfatning som stormakt, suverenitet 

over indre anliggender og ellers problemløsning via bilaterale avtaler eller via internasjonale 

institusjoner som FN. Angående Arktis jobber RF øyensynlig mer med avskrekking enn 

beroligelse, via stor satsning på strategiske ubåter, nordlige flybaser og luftvern. 

Russisk arktisk strategi virker å sikte seg inn på å etablere et gunstig nasjonalt og regionalt 

rammeverk med andre arktiske stater, for økonomisk drift som ressursutvinning og shipping. 

Ved å etablere et sterkt nærvær med sikkerhetsmessig og økonomisk infrastruktur, samt å jobbe 

via institusjoner som Det arktiske råd, håper RF på å kunne få mest mulig gjennomslag for 

politikk som gagner egne samt felles mål og interesser. Den kraftige oppbyggingen langs egen 

kyst og på øyer i Arktis kan ses som en reaksjon på amerikansk strategi rundt navigasjonsfrihet – 

en strategi som har ført til uenighet mellom USA og Kanada. RF ønsker som kjent maksimal 

suverenitet over egne territorier og nærliggende havområder, og vil hindre amerikanske 

kapasiteter fra å kunne øve press i disse. 

Viktigheten av Arktis for RF i medio desember 2018 kan ses i følgende nyhetsartikkel, der vi 

leser at budsjettpostene for arktisk utvikling er like stor som både helse- og utdanningspostene – 

en heller ekstrem satsning, vel å merke på papiret. Statsminister Medvedev begrunner også 

satsningen med to kjente nøkkelord; nasjonal sikkerhet og økonomisk sikkerhet.113 

 

Det andre momentet som kan ha hatt virkning på hvor stort diskursmessig skille jeg fant i 

tekstene er trolig min akademiske bakgrunn og erfaring. 

Diskursanalytisk teori hjalp med å forstå mekanikken i språkbruken, men jeg vil fremheve 

tankeskolene til Tsygankov som mest behjelpelige for å forstå de større linjene i russisk 

sikkerhetsstrategi, som forankres både utenriks og innenriks. På sett og vis er disse tankeskolene 

om russisk utenrikspolitikk like som kritisk diskursanalyse i sin natur, da viktigheten av kontekst 

og fokus på handlinger er noe de to teoretiske rammeverkene har til felles. At jeg studerte 

statsvitenskap før jeg begynte på områdestudier kan forklare hvorfor det statsvitenskapelige 

                                                             
113 Atle Staalesen, «Russia presents a grandiose 5-year plan for the Arctic,» The Independent Barents Observer, 
18/12/18 2018. 
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overskygger det diskursanalytiske i oppgaven. Et annet moment er med hvor stor grad av 

akademisk selvsikkerhet jeg som masterstudent tør å benytte KDA – med tanke på oppgavens 

omfang og hvorvidt jeg tolker riktig. Akkurat som at KDA er yngre og mindre sammenlignet 

med statsvitenskapelige tolkningsrammer som realisme, liberalisme og sosialkonstruktivisme har 

jeg større erfaring med sistnevnte. 
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