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  V 

Sammendrag 

I denne oppgaven undersøkes graden av konservative verdier og byråkratiets påvirkning 

på høyere utdanning og forskning i Russland. Et viktig spørsmål er hvorfor fire 

uavhengige, vestligvendte aktører innen dette systemet har opplevd økt press og 

utfordringer fra russiske myndigheter de seneste årene. Det er foretatt en enkelt-case-

studie med fire underordnede caser, og blitt gjennomført intervjuer med mennesker 

tilknyttet høyere utdanning og forskning i Russland. Nyhetsartikler, akademiske artikler 

og lovtekster er brukt som kilder. De fire casene som undersøkes er Det europeiske 

universitetet i St. Petersburg (EUSP), Moscow School of Social and Economic Sciences 

(Sjaninka), forskningsstiftelsen Dinastija og meningsmålingsinstituttet Levada-senteret, 

som alle har opplevd utfordringer med russiske myndigheter.  

Arbeidet med denne oppgaven startet med et fokus på en konservativ utvikling 

innen russisk politikk og dens eventuelle innvirkning på høyere utdanning, som et mulig 

bakteppe for de utvalgte casenes utfordringer. De andre forklaringsalternativene som 

dukket opp underveis dreier seg om en frykt hos dagens regime for fargerevolusjon og 

studentopprør, og en hypotese om et forvokst byråkrati hos et av de statlige 

kontrollorganene, Rosobrnadzor, som er satt til å overvåke effektiviteten til russiske 

høyere utdanningsinstitusjoner. Rosobrnadzor kritiseres for å være mer opptatt av at de 

høyere utdanningsinstitusjonenes dokumenter følger statens krav enn at utdanningen er 

av god kvalitet.  

Funnene fra intervjuene bekrefter en økt påvirkning av konservative og 

tradisjonelle verdier på høyere utdanning og forskning. Casenes utfordringer synes å 

være politisk motiverte, med bakgrunn i en skepsis mot uavhengige, vestligvendte 

aktører som ikke følger den offisielle politiske linjen i Russland. Knyttet til det andre 

forklaringsalternativet undersøkes blant annet graden av politisk aktivitet hos russisk 

ungdom, som ser ut til å være økende i dagens Russland. Men kan det forklare de 

utfordringene casene har vært utsatt for? Samtidig gjennomgås kritikken mot 

Rosobrnadzor, som kan forklare i alle fall deler av utfordringene til og presset på de 

utvalgte casene, selv om det står ubesvart om kontrollorganet er brukt som et verktøy i et 

målrettet angrep mot EUSP og Sjaninka eller ikke. 
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Forord 

Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en lang, umåtelig lærerik og interessant 

prosess. Oppgaven omhandler et sett med hypoteser tilknyttet høyere utdanning og 

forskning som ikke er undersøkt så mye, og veien har derfor i stor grad blitt til mens jeg 

har gått. Samtidig har arbeidet gitt meg en dypere forståelse av forholdene for høyere 

utdanning og forskning i Russland, og gitt meg muligheten til å lese om temaet på 

originalspråket. Dette har gitt meg et mer nyansert bilde av Russland enn det man ofte får 

gjennom norske og vestlige medier. Gjennom intervjuene jeg har gjennomført har jeg fått 

nye innsikter som jeg ikke hadde fått hvis jeg kun skulle ha lest de tekstene og artiklene 

som finnes tilgjengelig på internett, og intervjuene har derfor vært essensielle. 

Intervjumaterialet har avdekket store utfordringer innen høyere utdanning og forskning i 

Russland, og flere interessante temaer har dukket opp enn det som har vært plass til i 

denne oppgaven. Dette har til tider ført meg inn på sidespor som ikke var direkte knyttet 

til oppgaven, og dette er én av grunnene til at arbeidet har tatt lengre tid en først planlagt, 

i tillegg til at jeg har hatt en fulltidsjobb under deler av mastergraden. 

Hjertelig takk til veilederen min, Geir Flikke, som har oppmuntret meg og 

kommet med gode og konstruktive tilbakemeldinger gjennom hele denne lange 

prosessen, hvor motivasjonen ikke alltid har vært på topp. Men den var alltid på plass 

igjen etter veiledningstimene. Tusen takk også til Sissel Bakken for uvurderlig 

språkvask, og til min mor, far og søster for å ha holdt ut med meg og støttet meg når 

motivasjonen min har vært på sitt laveste. Til slutt vil jeg takke mine venner som har 

støttet og oppmuntret meg de gangene jeg har trodd at dette ikke kom til å gå. 
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1 Innledning 
Våren 2017 var jeg praktikant ved Det norske barentssekretariatets kontor i Arkhangelsk 

i Nordvest-Russland, og fikk i oppgave å undersøke graden av samarbeid mellom de to 

største statlige universitetene der og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette 

arbeidet avdekket et mer omfattende samarbeid enn jeg var klar over at eksisterte, men 

også flere utfordringer. Mange russiske studenter har siden 1990-tallet reist til spesielt 

Nord-Norge på ulike stipendordninger, men noen av disse var i det siste blitt avviklet fra 

norsk side, og andre ordninger var blitt betydelig redusert. Nye restriksjoner i Norge gjør 

det vanskeligere for russiske studenter å dra på utveksling til hit. Én respondent lurte på 

om det kunne ligge politiske grunner bak endringene. En annen lurte på om det kunne ha 

å gjøre med Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. I tillegg bemerket noen av 

personene tilknyttet høyere utdanning i Arkhangelsk at det innad i Russland finnes en 

betydelig motstand mot Bologna-prosessen1 i deler av befolkningen – ofte i den mer 

konservative delen. Vasilij Gusjtsjin og Vladimir Gurejev (2011, 40) sår tvil om 

«korrektheten av denne handlingen», nemlig det å skrive under Bologna-prosessen, samt 

at «[i] mange tilfeller [...] ville det vært mer passende å følge vår egen utviklingsvei», 

blant annet på grunn av visse ulikheter mellom europeiske samfunn og det russiske. 

Ifølge Telegina and Schwengel (2012), referert i Platonova og Semyonov (2018, 350), 

protesterte både ledelse og lærere ved universitetene, samt studentene, sterkt mot dette. 

Bologna-prosessen var for noen bare enda et element hentet fra vestlig høyere 

utdanningstradisjon, og virket derfor uklar for mange. Hva var formålet og fordelene, 

spør Anna Smolentseva, Jeroen Huisman og Isak Froumin (2018, 17)?  

Gjennom mine undersøkelser i Arkhangelsk kom jeg også over eksempler på 

universitetslærere som var blitt sagt opp, eller blitt truet med oppsigelse, på grunn av det 

de selv mente var deres tilknytning til Rakurs, et LHBT-senter i Arkhangelsk. 

Universitetsledelsen på sin side uttalte at årsaken til oppsigelsene var fravær fra 

                                                      
1 Bologna-prosessen ble startet opp i 1999 og implementeres av 48 land i det som kalles The European 

Higher Education Area (EHEA). Implementeringen av prosessen innebærer å følge noen felles vedtatte 

verdier når det kommer til utdanningsreformer i hvert av landene i EHEA, slik som ytringsfrihet, 

akademisk frihet, og autonomi for høyere utdanningsinstitusjoner og uavhengige studentorganisasjoner 

(European Higher Education Area u.å.). Russland underskrev Bologna-avtalen i 2003. Landet har for 

eksempel implementert et tosyklus-gradssystem, men fra 2010 har imidlertid interessen hos russiske 

myndigheter for implementeringen av andre deler av Bologna-prosessen sunket (Senter for 

internasjonalisering av utdanning 2014, 25).  
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arbeidsplassen (Nilsson 2015). Loven om utenlandske agenter2, som jeg kommer tilbake 

til i kapittel 3.4.1, har skapt utfordringer for norsk-russiske samarbeidsprosjekter mellom 

høyere utdanningsinstitusjoner (higher education institutions – heretter HEIer), bemerket 

en annen respondent tilknyttet et statlig universitet i Nordvest-Russland. Utfordringene 

skyldtes at det var blitt vanskeligere å sende penger fra Norge til den russiske 

samarbeidspartneren. Den samme respondenten bemerket også at sanksjonene mot 

Russland har gjort sitt på samarbeidsklimaet mellom Russland og vestlige land, deriblant 

Norge. 

Den kunnskapen jeg fikk i Arkhangelsk gjorde at jeg ønsket å gå nærmere inn 

på ulike strømninger og utfordringer innen systemet for høyere utdanning og forskning i 

Russland i masteroppgaven min. Kan den stadig mer konservative politiske holdningen 

observert i Russland de seneste årene sees også i høyere utdanning, kanskje i form av 

mer tradisjonelle verdier og patriotisme også ved universitetene? Da arbeidet med denne 

masteroppgaven startet hadde Det europeiske universitetet i St. Petersburg (heretter 

EUSP) opplevd vanskeligheter i over ett år. I april 2016 hadde universitetet blitt fratatt 

sin statlige akkreditering. Deretter mistet de undervisningslisensen og ble etterhvert også 

bedt om å forlate bygningen de hadde holdt til i siden 1995, året etter at universitetet ble 

grunnlagt. Disse hendelsene utløste en flom av hypoteser og diskusjoner rundt hva 

grunnen til lisensfratakelsen kunne være. Det som gjør saken spesiell er at EUSP er et av 

de få ikke-statlige universitetene i Russland som underviser etter europeisk modell.  

Dermed begynte den liberale delen av russisk media raskt å kalle dette for et målrettet 

angrep fra konservative krefter i Russland, for eksempel byråkrater med bånd til Den 

russisk-ortodokse kirke eller med bakgrunn fra FSB. Sistnevnte er, i følge de mer liberale 

mediene i Russland, ikke særlig begeistret for ordene «vestlig» og «europeisk», og de ser 

på unge, fritt-tenkende mennesker som en trussel. Eller grupperinger som ønsker å 

bevare de tradisjonelle russiske verdiene og som er skeptiske til undervisning i 

kjønnsstudier og menneskerettigheter. Samtidig var det andre stemmer som uttalte at det 

å definere dette som et målrettet angrep grenset mot konspiratorisk, og det var mer 

sannsynlig at dette skyldtes et forvokst byråkrati, noe som utdypes ytterligere i kapittel 

2.2.3. 

                                                      
2 Kort fortalt gjør loven om utenlandske agenter som kom i 2012 at blant annet NGOer som 1) får 

finansiell støtte fra en utenlandsk aktør og 2) driver med aktivitet som kan kategoriseres som politisk, føres 

opp på en liste over utenlandske agenter, opprettholdt av Justisdepartementet i Russland. Stigmaet dette 

stempelet medfører har ført til at mange NGOer har lagt ned virksomheten de siste årene. 
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Rektoren ved Det sentral-europeiske universitetet i Budapest (heretter CEU)3, Michael 

Ignatieff, er bekymret for situasjonen til akademisk frihet blant annet i Russland og 

Tyrkia, og har uttalt at: 

 

du kan fremme et narrativ om at Mr. Putin forsøkte å stenge Det europeiske universitetet i St. 

Petersburg, en institusjon som jeg kjenner godt. Mr. Erdoğan stenger campuser og fengsler studenter 

mens jeg sitter her og skriver anbefalinger til mine tidligere tyrkiske studenter så de kan komme inn 

på amerikanske PhD-programmer slik at de kan rømme (Visegrad Insight 2017).  

 

Ett av ønskene med denne oppgaven fra starten av var å kunne nyansere dette bildet når 

det gjelder Russland, og å undersøke de ulike hypotesene for hvorfor EUSP opplevde 

vanskeligheter, samt å utforske graden av målrettethet til dette som noen altså vil kalle et 

«angrep» på uavhengig høyere utdanning og forskning generelt. 

Selv om det fantes liknende tilfeller som EUSP i andre land, ble situasjonen 

rundt EUSP blant annet kalt for et angrep uten sidestykke, av Sergej Medvedev, 

professor ved Higher School of Economics (heretter HSE), i et intervju på Radio 

Svoboda med Vadim Volkov, professor ved EUSP, og Viktor Vakhsjtajn, professor ved 

Moscow School of Social and Economic Sciences (Sjaninka på folkemunne) (Volkov og 

Vakhsjtajn 2017). Også flere av mine respondenter bemerket at det som skjedde med 

EUSP ikke var noe de hadde sett maken til i russisk sammenheng tidligere, men én av 

dem nevnte også CEU og situasjonen innen høyere utdanning i Tyrkia som en kontekst 

(Intervju C). En annen respondent trakk frem Det europeiske humanistiske universitetet, 

et ikke-statlige universitet grunnlagt i Minsk tidlig på 1990-tallet, som i 2004 ble tvunget 

av myndighetene til å stenge dørene og deretter valgte å flytte til Vilnius i Litauen 

(Intervju A). Etterhvert som mine undersøkelser skred frem dukket det opp eksempler på 

HEIer som har opplevd utfordringer som har likhetstrekk med de utfordringene som 

EUSP har opplevd, selv om det ikke gikk så langt som at de ble fratatt sin statlige 

akkreditering eller undervisningslisens. Ett eksempel på en slik HEI er Smolnyj College 

of Liberal Arts and Sciences, grunnlagt i 1996, som er en del av St. Petersburg statlige 

universitet. Etter en rekke oppsigelser av fakultetsansatte i 2015 begynte det å dukke opp 

en teori om at det pågikk en slags politisk heksejakt ved denne HEIen. Noen av de 

                                                      
3 Det sentral-europeiske universitetet i Budapest (Central European University – CEU), ble grunnlagt i 

1991 av George Soros. Situasjonen rundt dette universitetet sammenlignes ofte med det som har skjedd 

med EUSP (Redden 2017; Intervju C). CEU er truet av endringer i nasjonal lovgivning for høyere 

utdanning som sier at de ikke lenger kan utstede amerikansk-sertifiserte vitnemål i Ungarn. 
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uoffisielle grunnene for oppsigelsene ble sagt å være forelesernes uttalelser på sosiale 

medier og politiske standpunkt som ikke falt i smak hos ledelsen, blant annet rundt 

menneskerettigheter og drapet på opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, samt bruken av 

vestlig pensum fremfor universitetets anbefalte pensum, bemerker Matthew Luxmoore 

(2015).  

I tillegg ble jeg tidlig oppmerksom på en institusjon med tilknytning til både 

høyere utdanning, skolesystemet og forskning som var blitt rammet av den overfor 

nevnte loven om utenlandske agenter. Kunne dette sees på som en del av en konservativ 

vridning eller intensivering som noen mener fant sted i Russland rundt 2012 (omtalt i 

kapittel 2.2.1)? Det er her snakk om forskningsstiftelsen Dinastija, grunnlagt av Dmitrij 

Zimin, som ble stemplet som utenlandsk agent i 2015. Situasjonen rundt Dinastija er en 

av de mest omtalte utenlandsk agent-sakene knyttet til utdanning, ifølge Vladimir 

Gel’man (2015, 20-21). Nikolaj Epple og Pavel Aptekar (2017) har bemerket at det 

finnes likheter mellom angrepet på EUSP og innlemmelsen av Dinastija i listen over 

utenlandske agenter. De sammenligner også disse to tilfellene med Memorial4 og 

Levada-senteret, som begge er stemplet som utenlandske agenter, med den forskjellen at 

de fortsatt eksisterer, i motsetning til Dinastija, som besluttet å legge ned sin virksomhet 

senere i 2015 (jf. kapittel 3.4.2).  

Av de HEIene og organisasjonene som er nevnt over valgte jeg å gå nærmere 

inn på de utfordringene EUSP, Dinastija og Levada-senteret har opplevd, for å undersøke 

mulige likheter og forskjeller. Sommeren 2018 kom beskjeden om at EUSP skulle få 

besøk av kontrollører på nytt, etter å ha søkt om ny undervisningslisens. Etter kontrollen 

var det mer optimisme å spore enn på lenge hos universitetsledelsen og i støttegruppen til 

EUSP på Facebook. I slutten av juni 2018, før avgjørelsen fra myndighetene ble tatt i 

spørsmålet om EUSP skulle få lisensen sin tilbake, kom imidlertid beskjeden om at et 

annet universitet var blitt fratatt sin statlige akkreditering. Denne gangen gjaldt det 

Sjaninka. Begrunnelsen for fratakelsen var at kontrollører fra Rosobrnadzor5 mente at 

universitetets studieprogrammer ikke samsvarte med de føderale utdanningsstandardene. 

Halvannen måned senere kom så den etterlengtede beskjeden fra Rosobrnadzor om at 

EUSP igjen hadde fått innvilget undervisningslisens. 

                                                      
4 Memorial er en ikke-statlig organisasjon som jobber med blant annet menneskerettigheter og 

opplysningsarbeid rundt politisk forfølgelse og undertrykkelse, både i Sovjetunionen og i dagens Russland 

(Memorial u.å.). 
5 Rosobrnadzor, eller Den føderale tjenesten for overvåkning av utdanning og forskning (Federalnaja 

sluzjba po nadzoru v sfere obrazovanija i nauki), omtales nærmere i kapittel 2.2.3. 
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Det finnes også andre HEIer i Russland som har mistet sin statlige akkreditering eller 

undervisningslisens, men det EUSP og Sjaninka har til felles er at de er to av få russiske 

HEIer som underviser etter europeisk eller vestlig modell. De har begge en høy stjerne i 

det internasjonale akademiske miljøet, og omtales ofte som toppuniversiteter i russisk 

målestokk. Dinastija og Levada-senteret er to uavhengige institusjoner som begge følger 

(fulgte, i Dinastijas tilfelle) et liberalt, vestlig verdisett, og som har samarbeidet med 

vestlige aktører.  

Med dette som bakgrunn bestemte jeg meg for å foreta en case-studie med 

intervjuer som en del av det empiriske materialet, samt med informasjon om situasjonen 

rundt de fire ulike casene slik som det har blitt fremstilt i ulike russiske, og noen 

utenlandske, medier (jf. kapittel 2.1).  

 

1.1 Problemstilling 

Arbeidet med denne oppgaven startet med spørsmålet om hva som kunne være årsaken 

til at EUSP hadde mistet både den statlige akkrediteringen og undervisningslisensen, og 

om dette kunne knyttes til en forsterkning av en konservativ ideologi og tradisjonelle 

verdier innen Russlands politiske system, og i det russiske samfunn for øvrig. I løpet av 

undersøkelsene ble dette spørsmålet også gjeldende for Sjaninka, Dinastija og Levada-

senteret. Kunne det spores likhetstrekk mellom disse fire casene som viser tilbake til et 

regime som i større grad isolerer seg og vender seg bort fra vestlige verdier? Som ser 

med skepsis på, og målrettet forsøker å legge hindringer for, institusjoner som fortsatt 

samarbeider med vestlige aktører, arbeider etter vestlige metoder og som ikke retter seg 

etter den russiske statens konservative politiske føringer? På bakgrunn av disse 

spørsmålene var det naturlig å undersøke utviklingen av den konservative ideologien 

innen russisk politikk, om det kunne observeres et skifte innen, eller en intensivering av, 

denne utviklingen i senere tid, og i hvor stor grad dette skiftet har påvirket høyere 

utdanning og forskning i Russland. Valget av teoretisk rammeverk falt derfor på Marlene 

Laruelles (2016a) beskrivelse av denne konservative utviklingen. Metoden som benyttes, 

case-studie, legger vekt på alternative eller rivaliserende forklaringer. Jeg ønsket derfor å 

se nærmere på Natalia Forrats (2016) hypotese om at utdanningsreformene i Russland 

siden 2005 kom av det russiske regimets frykt for fargerevolusjon og opposisjonelle 

studenter. I tillegg var det i alle de fire casene en annen forklaring som tydelig pekte seg 
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ut, og som insinuerte at disse institusjonene var blitt rammet av det veldige byråkratiet 

innen overvåknings- og kontrollorganer som ikke lenger har oversikt over de 

beslutningene som fattes. Kunne det være slik at EUSP, Sjaninka, Dinastija og Levada-

senteret hadde vært uheldige, og nærmest ved en feil hadde blitt rammet på grunn av 

vage lover og byråkrati, og muligens også inkompetanse hos dem som foretok 

overvåkningen? 

En utfordring med casene som er undersøkt i denne oppgaven er at 

hendelsesforløpet har utspilt seg i løpet av de siste årene, spesielt når det kommer til 

EUSP og Sjaninka. Førstnevnte befant seg midt i kampen om undervisningslisens og 

eiendom da arbeidet med oppgaven begynte, og Sjaninka kom til som case underveis, da 

de ble stilt overfor liknende utfordringer som EUSP, et universitet med liknende profil 

som Sjaninka. Dermed har konteksten rundt casene vært i stadig endring, slik som at 

EUSP fikk gjenopprettet sin undervisningslisens. Case-studien som metode legger 

imidlertid vekt på å studere casene i sin kontekst, og kan med fordel brukes for å 

undersøke hendelser eller fenomener som har skjedd i nyere tid, eller som fortsatt pågår, 

og som derfor kan observeres direkte. 
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2 Metode og teori 

2.1 Metode 

2.1.1 Case-studie 

2.1.1.1 Begrunnelse for bruken av case-studie som metode og oppgavedesign 

Robert K. Yin (2012, 2014), hvis beskrivelser av case-studien som metode er brukt som 

grunnlag i dette kapittelet, mener at typen spørsmål man stiller kan avgjøre hvilken 

forskningsmetode man burde bruke. Da ett av de viktigste spørsmålene i denne oppgaven 

er hvorfor uavhengige, vestligvendte aktører innen det russiske systemet for høyere 

utdanning og forskning (slik som EUSP og Sjaninka, Dinastija og Levada-senteret) har 

opplevd økt press og utfordringer fra ulike deler av det russiske statsapparatet. I og med 

at det er et spørsmål som begynner med hvorfor, kan det være naturlig å foreta en case-

studie (Yin 2014, 11). Andre typer spørsmål kan kreve andre typer forskningsmetoder. 

Mitt forskningsspørsmål utelukker for eksempel å gjennomføre en ren 

spørreundersøkelse, som gjerne brukes i tilknytning til et hva-spørsmål. En slik studie 

blir også for snever for denne oppgaven, da den ville gitt liten mulighet til å studere 

konteksten (Yin 2014, 16). Og ønsket med denne oppgaven er nettopp å knytte de 

utvalgte casene til en kontekst, nemlig utviklingen innen russisk politikk de seneste 

årene.  

Det at det er blitt gjennomført kvalitative, semi-strukturerte dybdeintervjuer for 

denne oppgaven, samt at det brukes ulike kilder som dokumenter, herunder 

nyhetsartikler, akademiske artikler, juridiske dokumenter og liknende, taler ytterligere for 

å bruke case-studie som forskningsmetode. I tillegg er de utvalgte casene mer eller 

mindre dagsaktuelle. Dermed finnes det muligheter for å observere i alle fall deler av 

empirien direkte, samt å foreta intervjuer med mennesker i nær tilknytning til casene, noe 

jeg kommer tilbake til i kapittel 2.1.2. Dette gjør at en utelukkende historisk studie ikke 

er like ideell, fordi bruken av en slik studie først og fremst passer til hendelser det ikke er 

mulig å observere direkte (Yin 2014, 12). Heller ikke en eksperimentell studie er aktuell, 

da jeg ikke har mulighet til å kontrollere hendelsene jeg studerer. Kort oppsummert 

stilles et hvordan- eller hvorfor-spørsmål om «- et nåtidig sett av hendelser, - som 

forskeren har liten eller ingen kontroll over», og mye peker derfor i retning av å bruke 

case-studie som metode i denne oppgaven (Yin 2014, 14). 



 8 

Yin beskriver fire ulike tester som kan gjennomføres for å sikre kvaliteten på case-

studien og dermed på selve oppgaven. Det er design-validitet (construct validity), intern 

validitet, ekstern validitet og reliabilitet (Yin 2014, 45-49). Design-validitet dreier seg 

om å sikre at begrepene og «måleenhetene» man bruker reflekterer casenes virkelige 

kontekst, og unngå at forskerens egne oppfatninger tar for mye plass når data samles inn. 

Yin bemerker at dette er den mest utfordrende kvalitetstesten å bestå når man 

gjennomfører en case-studie (Yin 2014, 46-47). Den andre testen, intern validitet, er 

aktuell når det dreier seg om et hvordan- eller hvorfor-spørsmål. Når kravene for denne 

kvalitetstesten ikke er oppfylt, vil det si at man har oversett en eller flere faktorer og 

dermed har kommet frem til et årsaksforhold som er spuriøst. Man skal altså ikke foreta 

en antakelse om årsaksforhold uten å være sikker på at alle andre mulige årsaker er 

regnet med og utforsket. Måter å sikre intern validitet på er å se etter overlappende 

mønstre (pattern matching), bygge komplekse forklaringsmodeller som ikke er entydige 

(explanation building), og adressere rivaliserende forklaringer (Yin 2014, 48). Ekstern 

validitet er også knyttet til hvordan- og hvorfor-spørsmål, og analytisk generalisering ut 

ifra disse. Det er den tredje av de fire testene som Yin beskriver, og den stiller spørsmålet 

om funnene er generaliserbare utenfor selve studien, og den er også knyttet til analytisk 

generalisering. Det er lettere å generalisere ut fra et hvorfor-spørsmål enn et hva-

spørsmål, og dette burde reflekteres i forskningsspørsmålene som stilles ved begynnelsen 

av arbeidet med en oppgave eller undersøkelse (Yin 2014, 48). Den siste testen, for 

reliabilitet, dreier seg om at det skal være mulig for en annen forsker å utføre den samme 

studien igjen, og komme frem til de samme resultatene (Yin 2014, 49). De ulike 

kvalitetstestene vil bli nærmere knyttet til ulike sider ved en case-studie i de følgende 

underkapitlene. 

 

2.1.1.2 Utforming av case-studien 

Yin beskriver fire mulige måter å designe en case-studie på. Studien kan være en single-

case- eller en fler-case-studie. Førstnevnte vil være noe enklere enn en fler-case-studie. 

Derimot kan begge typer være enten holistiske eller underordnede (embedded). I 

sistnevnte tilfelle finnes det flere analyseenheter innad i hver enkelt case, som igjen er 

del av en kontekst (Yin 2014, 50).  

Single-case-studier kan deles inn etter fem ulike karakteristikker. De kan være 

enten kritiske, avvikende, vanlige, avdekkende (revelatory) eller studiet av en case over 
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tid (longitudinal) (Yin 2014, 51). Fordi det i begynnelsen av arbeidet med denne 

oppgaven var én spesiell og atypisk case jeg konsentrerte meg om, EUSP, fordret det å 

gjennomføre en avvikende single-case-studie. Det var, som vi har sett i innledningen, 

flere som bemerket at de ikke hadde sett noen liknende tilfeller i Russland som det som 

hadde skjedd med EUSP fra 2016 og fremover. I alle fall ikke før sommeren 2018, da 

Sjaninka mistet sin statlige akkreditering. Men etter hvert, under nærmere undersøkelse 

av temaet, ble det som nevnt tydelig at andre institusjoner hadde opplevd i alle fall 

liknende utfordringer som EUSP. Jeg ønsket dermed å se etter likheter og ulikheter 

mellom de ulike casene og svare på spørsmålet om hvorfor slike institusjoner opplever 

eller har opplevd press, altså et av hovedspørsmålene for oppgaven. Dermed bestemte jeg 

meg for å foreta en longitudinal single-case-studie, med de fire underordnede casene. 

Situasjonen rundt casene korresponderer med hypotesen rundt det konservative skiftet 

(jf. kapittel 2.2.1). Dette samsvarer med kravet til en studie av en case over tid forklart i 

Yin (2014, 53): «Hva enn tidsintervallene eller periodene av interesse er skal prosessen 

som studeres uansett speile de teoretiske påstandene som fremmes av case-studien.» 

Både når casene og intervjusitatene gjennomgås, vises det tilbake til de ulike teoretiske 

rammeverkene beskrevet i kapittel 2.2. 

 

2.1.1.3 Avgrensning og kontekst 

Tanken bak bruken av case-studie som metode i denne oppgaven kommer ut av et ønske 

om å undersøke en case i sin kontekst, som er en av de grunnleggende karakteristikkene 

til en case-studie (Yin 2014, 16). Men det er samtidig utfordrende å avgrense en case-

studie. Det karakteristiske med case-studien som design er at én eller flere caser studeres 

i sin naturlige kontekst. Derfor er det ikke alltid konteksten og selve casen lar seg 

adskille like klart, og det vil være glidende overganger mellom hva som er casen og hva 

som er konteksten, noe som er en annen grunnleggende karakteristikk ved en case-studie 

(Yin 2014, 16, 50; Swanborn 2010, 13). Det man da skal være oppmerksom på, er at 

mens man samler inn data om casen eller casene, må man hele tiden ha det opprinnelige 

forskningsspørsmålet og formålet med oppgaven i bakhodet. På den måten unngår man å 

flytte fokuset for mye over på konteksten. Da unngår man en situasjon hvor det kanskje 

ikke lenger er en case-studie man holder på med, eller at casen ender opp som noe annet 

enn det den opprinnelig var tenkt å være.  
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Teorier og hypoteser kan også sies å være en slags kontekst, og de kan avgjøre hvilken 

type single-case-studie man velger, som vist i forrige underkapittel (Yin 2014, 51). I 

denne oppgaven stilles for eksempel spørsmålet om et stadig mer konservativt politisk 

miljø i Russland kan ha sammenheng med det økte presset på høyere utdanning og 

forskning. I denne økende konservativismen inngår det ulike forgreninger som 

representerer hypotesene mine. Men som nevnt innledningsvis er ønsket å se på casen 

mot en bakgrunn av dens miljø, og det vil være naturlig å intervjue mennesker med 

tilknytning til casene. Gjennom slike intervjuer kan det dukke opp innsikt som gir 

grunnlag for å ta i betraktning andre mulige hypoteser som ikke tidligere har kommet til 

syne. 

Dette bringer meg videre til konseptet med rivaliserende forklaringer – som i 

denne oppgaven representeres av Natalia Forrats (2016) beskrivelser av 

utdanningspolitikken og en alternativ forklaringsmodell, som innebærer at byråkratiets 

utvikling i Russland også kan forklare presset uavhengige, ikke-statlige institusjoner for 

høyere utdanning og forskning opplever. 

 

2.1.1.4 Rivaliserende forklaringer 

Yin mener at det å ha klart for seg oppgavens hypoteser, i tillegg til 

forskningsspørsmålene, allerede før man samler inn datamaterialet og gjennomfører 

analysen, vil gi fordeler når man først går i gang med dette. Det vil gjøre det lettere å få 

et klart bilde av hvilke typer data som skal samles inn, og generelt vil det løfte kvaliteten 

på det ferdige produktet. Det samme vil tilstedeværelsen av rivaliserende hypoteser 

utgjøre (Yin 2014, 16, 44, 168). Noen rivaliserende forklaringer vil imidlertid trolig 

dukke opp først etter en god stund ut i datainnsamlingen (Yin 2014, 140-142), for 

eksempel gjennom intervjuer.  

Konseptet med rivaliserende forklaringer kan knyttes til intern validitet, den 

andre av de fire testene nevnt i kapittel 2.1.1.1, hvor man må spørre seg selv om man har 

konkludert riktig og om «alle de motstridende forklaringene og mulighetene er blitt tatt i 

betraktning», om «bevisene holder vann» og om de konvergerer (Yin 2014, 47). Disse 

spørsmålene stilles vanligvis til forklarende case-studier som svarer på et hvorfor- eller 

hvordan-spørsmål, slik som case-studien i denne oppgaven gjør. Hvis man «kontinuerlig 

undersøke[r] mulige alternative forklaringer» og bruker protokoll og kildesamling til 

hjelp, vil intern validitet mest sannsynlig være sikret (Yin 2014, 150). Én trussel mot 
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intern validitet kan som nevnt være spuriøse årsakssammenhenger som oppstår når man 

trekker en slutning for raskt og overser andre mulige årsaker.  

 

2.1.1.5 Kildebruk 

I kapittel 3 kommer jeg til å gå igjennom bakgrunnshistorien for de fire underordnede 

casene og så nøytralt og objektivt som mulig beskrive de fire hendelsesforløpene. 

Deretter følger en drøfting av ulikheter og likheter mellom de ulike casene, og en 

gjennomgang av hvilke hypoteser som har vært fremtredende i russisk media. En slik 

drøfting og oppsummering vil komme etter at EUSP og Sjaninka er presentert, og 

deretter etter kapitlene om Dinastija og Levada-senteret. Dette fordi det ofte er 

forklaringsalternativer som er felles for flere av dem. 

Nyhetsartikler kan med fordel brukes til nettopp dette, etter at et nøytralt 

hendelsesforløp er beskrevet. På den måten vil det være mulig å sammenligne ulike 

hypoteser og oppdage vurderings-skjevhet (bias) knyttet til den type «beviser» som 

dokumenter faktisk er. Nyhetsartikler kan også inneholde motstridende hypoteser, og må 

da undersøkes ytterligere. Jeg har opprettet en kildesamling med alle nyhetsartiklene og 

andre relevante dokumenttyper (slik som formelle studier eller rapporter innen et tema, 

akademiske artikler, president-dekreter, juridiske dokumenter og avgjørelser fra for 

eksempel Justisdepartementet og Rosobrnadzor), noe som ytterligere hjelper til med å 

etablere ulike mønstre og hovedkategorier. En slik samling vil også styrke reliabiliteten, 

altså muligheten for andre til å foreta den samme studien igjen, én av de fire testene 

nevnt over (Yin 2014, 49, 108).  

En case-studie behøver ikke bare å inneholde kvalitative data. Hvis man har 

tilgang til kvantitative data, som statistikk, vil det styrke analysen, og valget av case-

studie som metode (Yin 2012, 19). I kapittel 2.2.3 presenteres statistikk fra en rapport 

som omhandler effektiviseringskampanjen for høyere utdanningsinstitusjoner som startet 

tidlig på 2010-tallet. Blant annet vises det til antall kontroller gjennomført hvert år, og 

antall HEIer som er blitt lagt ned eller sammenslått. 

Tidligere i dette kapittelet nevnte jeg intervjuer som metode. Dette kommer jeg 

tilbake til i kapittel 2.1.2, men når det gjelder tilknytningen til case-studier spesielt så er 

det på dette stadiet, altså under innsamlingen av data, at det vil være mulig å forandre på 

det opprinnelige designet (Yin 2014, 65). Selv merket jeg dette når det kom til 

intervjuene spesielt. Først etter at jeg hadde foretatt et par intervjuer, begynte det å danne 
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seg en forståelse av hvilke temaer som var sentrale for oppgaven, og det gjorde at jeg 

skiftet fokuset for min hypotese noe. Men ikke så mye at jeg forandret på selve temaet. 

Når det gjelder de ulike tekstene som er brukt som grunnlag for denne 

oppgaven, er størsteparten av disse skrevet på russisk. Utdrag fra disse tekstene som er 

gjengitt i oppgaven har jeg selv oversatt. Dette gjelder også de engelske tekstene som er 

gjengitt, samt intervjumaterialet. 

 

2.1.1.6 Innsamling av data 

For ytterligere å styrke reliabiliteten er det viktig å utarbeide en case-studieprotokoll. 

Enkelt sagt innebærer det blant annet at man «stiller spørsmål» til casene man innhenter 

data om. Yin (2014, 84) beskriver en omfattende protokoll basert på at man skal 

presentere den til for eksempel instansen som har bestilt forskningen, men jeg har 

forenklet min protokoll en god del, og har fokusert på hvilke spørsmål jeg stiller til 

casene jeg har valgt. Disse er utarbeidet fra forskningsspørsmålene og hypotesene jeg 

presenterer innledningsvis. Protokollen dreier seg først og fremst om å kartlegge ulike 

forklaringer på hvorfor case-studieobjektene er i den situasjonen de er eller var i.  

Konseptet design-validitet, nevnt (jf. kapittel 2.1.1.1), er den mest utfordrende 

av de fire testene å forstå. Den kan spesielt knyttes til datainnsamling, og går ut på at hvis 

de grunnleggende konseptene eller antakelsene man studerer ikke er så objektivt definert 

som mulig på forhånd, vil det kunne føre til at man samler inn data på et subjektivt 

grunnlag, hvor man kun ser beviser for den hypotesen man finner mest sannsynlig. Hvis 

det i tillegg ikke presenteres korresponderende «operasjonelle måleenheter», eller 

definisjoner, for disse konseptene, vil det være vanskelig å se om konseptene faktisk er et 

virkelig fenomen og ikke bare en ren antakelse hos den som utfører studien (Yin 2014, 

46). Måten design-validiteten kommer til å bli styrket på i denne oppgaven, er at det 

brukes ulike beviskilder samt at det etableres en beviskjede (Yin 2014, 47). Når det 

gjelder sistnevnte, kan en tidslinje være nyttig i prosessen mot å etablere en solid 

beviskjede. Det er slik kapitlene om de ulike casene er presentert. 

De ulike forklaringene eller hypotesene som dukker opp gjennom blant annet 

gjennomgangen av intervjumaterialet, vil så knyttes til design-validiteten gjennom at jeg 

kategoriserer de ulike forklaringene som korresponderer med teorier, hypoteser eller 

studier som allerede er utarbeidet av andre, slik som Marlene Laruelles (2016a) artikkel 

om konservativismens utvikling i Russland og Natalia Forrats (2016) artikkel om frykten 
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for studentmobilisering og fargerevolusjon. Dette kommer inn under Yins andre punkt 

for å bestå konstrukt-validitetstesten: «identifisere operasjonelle måleenheter som passer 

sammen med konseptene (fortrinnsvis ved å sitere publiserte studier som gjør de samme 

‘matchene’)» (Yin 2014, 46). Triangulering av data kan også hjelpe til å styrke dette 

aspektet ved oppgaven. Det betyr å bruke ulike beviskilder, som nevnt tidligere, og er 

viktigere for en case-studie enn for andre typer studier (Yin 2014, 120). Det vil si at i 

tillegg til Laruelle og Forrats artikler brukes informasjon fra intervjuene jeg har 

gjennomført og nyhetsartikler som omhandler den samme «måleenheten». 

Innsamlingen av data om de fire casene baserer seg på et sett av kriterier likt for 

alle casene, så langt det har latt seg gjøre. Slik har det vært enklere å håndtere og 

analysere datamaterialet i etterkant. Innsamlingen er detaljert, for å kunne opprettholde 

en sammenhengende beviskjede. I beskrivelsene av hendelsene rundt EUSP og Sjaninka 

er det hentet ut informasjon fra nyhetsdelen på deres egne nettsider, i tillegg til det som 

er skrevet i russiske medier. Dermed kommer informasjonen i størst mulig grad fra dem 

nærmest tilknyttet casene og konteksten. 

 

2.1.1.7 Analyse av funn i case-studien 

Som Yin bemerker, er «analyse av case-studiebeviser en av de minst utviklede aspektene 

ved det å gjennomføre case-studier. [...] Til forskjell fra statistisk analyse er det få 

fastsatte formler eller oppskrifter som kan guide en nybegynner. I stedet avhenger mye 

av forskerens egen stil av grundig og uttømmende empirisk tenkning, sammen med 

tilstrekkelig presentasjon av beviser og nøye overveielse av alternative tolkninger» (Yin 

2014, 133). Han fortsetter med å understreke at man behøver en generell strategi for å 

analysere det materialet man har funnet.  

Yin (2014, 136-137) gjennomgår ulike analysestrategier. Én strategi dreier se om 

å følge de opprinnelige teoretiske forslagene man startet med, og som førte til case-

studien. Jeg vil si at jeg har latt meg guide av min første hypotese rundt et konservativt 

skifte og mulige innvirkninger av dette på høyere utdanning. En annen strategi innebærer 

å jobbe gjennom datamaterialet «fra bunnen og opp». Her har man i utgangspunktet 

ingen teoretiske forslag til å starte med, men man ser heller på mønstre og tendenser som 

dukker opp, for eksempel gjennom å ha «lekt med» datamaterialet. Dette kan være 

starten på en analyse som vil kunne antyde andre mulige sammenhenger mellom casene 

(Yin 2014, 137). Dette vil være en induktiv strategi. En tredje strategi, å utvikle en  
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case-beskrivelse, ved bruk av deskriptive rammeverk for å ordne case-studien, kan 

brukes i de tilfellene hvor ingen av de to første passer. Man kan se for seg at man deler 

inn case-studien i ulike kapitler eller temaer (Yin 2014, 139). Den fjerde strategien ser på 

plausible rivaliserende forklaringer. Denne analysestrategien kan brukes i kombinasjon 

med alle de tre ovenstående strategiene. Som Yin skriver: «Innledende teoretiske forslag 

(den første strategien over) kan ha inkludert rivaliserende hypoteser; jobbe fra bunnen og 

opp (den andre strategien) kan produsere rivaliserende induktive rammeverk; og case-

beskrivelser (den tredje strategien) kan inkludere alternative beskrivelser av casen» (Yin 

2014, 140).  

I denne oppgaven vil det bli lagt vekt på bruken av to av de fire nevnte 

analysestrategiene, nærmere bestemt den første, deduktive, strategien hvor man 

analyserer funnene man har gjort ved å knytte dem opp mot opprinnelige hypoteser, og 

den fjerde, hvor man går i dybden på disse rivaliserende hypotesene. 

Et godt utgangspunkt for å utvikle en analysestrategi kan være å «leke» med 

materialet, som for eksempel å putte informasjonen inn i ulike tabeller, kategorisere den 

på ulike måter eller skrive små notater av tanker som dukker opp underveis i arbeidet 

med case-studien (Yin 2014, 135). En slik metode er blitt fulgt i arbeidet med denne 

oppgaven. Etter at all nødvendig informasjon rundt alle fire caser er samlet inn, har jeg 

satt informasjonen fra de ulike underkategoriene opp mot hverandre for å se etter likheter 

og ulikheter, samt knyttet materialet opp mot de teoretiske beskrivelsene, før jeg har gått 

videre til analysen av intervjumaterialet.  

 

2.1.2 Intervjuer som en del av case-studien 

2.1.2.1 Begrunnelse, begrensninger og gjennomføring 

For denne oppgaven er det blitt gjennomført kortere intervjuer, det Yin beskriver som 

intervjuer for å skaffe informasjon rundt et spesielt tema eller få ytterligere bekreftelse på 

en antakelse man har (Yin 2014, 111). Siden jeg ikke har hatt mulighet til å reise til 

Russland for å observere på bakken der, noe som er en annen form for kilder i en case-

studie (Yin 2014), er intervjuene viktige fordi de viser ulike fenomener i et perspektiv 

som man sjeldnere finner i mediene. Jeg har gjennomført det Steinar Kvale og Svend 

Brinkmann kaller «semi-strukturerte livsverdensintervjuer», definert som «et intervju 

med det formål å få beskrivelser av livsverdenen til den som blir intervjuet slik at man 

kan tolke meningen med fenomenene som er beskrevet» (Kvale og Brinkmann 2009, 3). 
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Oppgaven er registrert som prosjekt hos Norsk senter for forskningsdata (NSD), med 

prosjektnummer 58731.  

Når jeg har foretatt utvalget av respondenter, har jeg først og fremst forsøkt å 

komme i kontakt med mennesker med nær tilknytning til casene jeg studerer. Jeg har for 

eksempel snakket med flere som har tilknytning til Det europeiske universitetet. Dette 

nærmer seg det Yin kaller nøkkelinformanter (key informants) (Yin 2014, 111). Men jeg 

fikk også kontakt med professorer og studenter gjennom snøballmetoden, og også via 

bekjente ulike steder i Russland. Disse intervjuene er ikke knyttet til en spesifikk case, 

men omhandler høyere utdanning og forskning i Russland mer generelt. Likevel har det 

vært et mål med disse intervjuene også, nemlig å undersøke en eventuell påvirkning av et 

stadig mer konservativt Russland på systemet for høyere utdanning i Russland, samt å 

undersøke graden av byråkrati i det samme systemet. Jeg har også intervjuet personer 

knyttet til fagforeninger for studenter og universitetslærere. 

Før intervjuene har jeg sendt respondentene en intervjuavtale på russisk med 

informasjon om temaet for masteroppgaven, samt informasjon om hvordan lydopptak og 

andre opplysninger om respondenten oppbevares og om anonymisering av all personlig 

informasjon. I oppgaven har jeg valgt å anonymisere alle respondentene og har derfor 

byttet ut navnene deres med bokstaver. Her følger en oversikt over respondentene: 

 

Tabell 1 

 

 

Utformingen av intervjuspørsmålene har vært utfordrende, og en konstant prosess 

gjennom hele arbeidet med oppgaven. Når jeg har hatt lyst til å stille respondentene 

hvorfor-spørsmål, har jeg visst at det beste er å omformulere det til et hvordan-spørsmål. 
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En taktikk er å late som man ikke vet helt hva man er ute etter, slik at respondenten får et 

grunnlag uten vurderings-skjevhet å svare ut ifra. Dermed unngår man også ledende 

spørsmål (Yin 2014, 111). Etter hvert intervju oppdaget jeg spørsmål og formuleringer 

som ikke fungerte, men noen spørsmål var med hele veien. I starten gikk jeg for 

eksempel flere ganger i fakta-fellen som Kvale og Brinkmann beskriver. Det er som 

oftest vanskeligere å intervjue på et menings-nivå enn rundt fakta, men man ønsker ofte 

en kombinasjon av disse (Kvale og Brinkmann 2009). Det hendte flere ganger at jeg ikke 

oppdaget et fakta-spørsmål før etter at intervjuet var gjennomført. Dette var ting som 

kunne ha vært funnet ut av for eksempel gjennom et enkelt søk på internett. Likevel, 

disse spørsmålene ble brukt som introduksjonsspørsmål i de neste intervjuene.  

Intervjuene har vart i alt fra 30 minutter til litt over en time, slik de kortere 

intervjuene som oftest gjør (Yin 2014, 111). Intervjuer brukt i case-studier likner ofte på 

strukturerte samtaler, noe intervjuene i denne oppgaven også bærer preg av (Yin 2014, 

110). Spørsmålene passer ofte ikke inn i den rekkefølgen som var planlagt i forkant av 

intervjuet, men blir påvirket av svarene som respondenten kommer med etter hvert. 

Forskjellen fra strukturerte spørreundersøkelser er at jeg nettopp har latt meg påvirke noe 

av samtalens naturlige gang. Dette bør likevel ikke gå for langt, da det kan oppstå noe 

som kalles refleksivitet, hvor intervjuet glir for mye over i samtaleform og begge parter 

påvirkes av hverandres utsagn (Yin 2014, 112). 

Alle intervjuene er gjennomført over Skype. Sistnevnte metode gir et svakere 

grunnlag for å få indirekte tilbakemeldinger gjennom ansiktsuttrykk, pauser, for å 

oppklare definisjonsproblemer og stille oppfølgingsspørsmål (Deakin og Wakefield 

2014). Skypeintervjuer har over lengre tid vært sett på som andrevalget etter intervjuer 

ansikt-til-ansikt. Men, som Hannah Deakin og Kelly Wakefield (2014) argumenterer, så 

er ikke intervjuer over Skype markant forskjellige fra vanlige intervjuer. De få 

problemene jeg støtte på var at videoen hakket, men det skjedde sjelden. Selv opplevde 

jeg at det å intervjue respondenter over Skype var et godt alternativ til å møte dem i 

Russland, noe jeg ikke hadde mulighet til. 

Jeg tok lydopptak av alle intervjuene, med samtykke innhentet skriftlig på 

forhånd. En fare med å gjøre lydopptak er at man ikke lytter like aktivt til det 

respondenten sier som man ville gjort om man tok notater (Yin 2014, 110). Jeg synes 

selv at jeg klarte å unngå dette. Tvert imot, det at jeg visste at intervjuet ble tatt opp, 
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gjorde at jeg kunne vie all min oppmerksomhet til lyttingen og formuleringen av 

oppfølgingsspørsmål underveis. 

Deretter ble lydopptakene av intervjuene transkribert. Siden formålet med 

intervjuene var å foreta en meningsanalyse og ikke fokusere på det språklige aspektet, 

var det ikke naturlig å ta med latter, pauser eller tonefall i transkriberingen (Kvale og 

Brinkmann 2017, 209). Intervjuene ble renskrevet, vanligvis samme dag eller dagen 

etter, slik at respondentens ansiktsuttrykk – og egne tanker som dukket opp i løpet av 

intervjuet – fortsatt var friskt i minne.  

En annen begrensning er at kun ett av intervjuene ble gjennomført delvis på 

russisk. Dermed har ikke resten av respondentene fått mulighet til å svare på morsmålet 

sitt. Det har likevel ikke virket som en stor hindring for den enkelte respondent, da de 

alle har snakket nærmest flytende engelsk.  

Et sentralt spørsmål når det kommer til intervjuer er hvordan man forholder seg 

til et teoretisk rammeverk for intervjuene. Før analysen av intervjuene startet, brukte jeg 

dem som en pekepinn for de temaene som var mest sentrale for oppgaven (Yin 2014, 

111). Noen temaer og også hypoteser gikk igjen i hvert intervju, og dermed var det 

lettere å ikke la seg bli revet med av funn og nye opplysninger som ligger utenfor 

horisonten til denne oppgaven. 

 

2.1.2.2 Rapportering og analyse av intervjuene 

Etter transkripsjonene er bare halve jobben gjort. Nå følger validering, analyse og 

rapportering. Det første jeg gjorde etter at intervjuene var transkribert, var å finne 

hovedtemaene og hovedpunktene i hvert intervju og skrive dem ned i stikkordform i et 

felles dokument, slik at utsagnene ble kategorisert. Dette var i første omgang ut ifra et 

behov for å få en bedre oversikt over hovedlinjene i hvert intervju. Dette ligner metoden 

Kvale og Brinkmann (2017, 233) kaller meningsfortetting, utviklet av Amedeo Giorgi. 

Det at de ulike intervju-utsagnene så er blitt sammenstilt i kategorier, er noe jeg har gjort 

intuitivt. Man behøver ikke følge et strikt regime for intervjuanalysen, den kan bestå av 

ulike prosedyrer som ikke representerer «spesifikke analytiske verktøy» (Kvale og 

Brinkmann 2017, 263). Jeg har valgt å stå ganske fritt i hvordan jeg analyserer 

intervjumaterialet fordi dette først og fremst brukes til å utpeke de viktigste temaene og 

hypotesene, som nevnt over. Når det gjelder validering, så handler det blant annet om å 

sjekke respondentenes uttalelser opp mot andre kilder. Da unngår man å falle i den fellen 
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å se en virkelig hypotese der flere respondenter egentlig fremmer et vurderings-skjevt 

synspunkt (Yin 2014, 111).  

 

2.2 Teori 

2.2.1 Utviklingen av ideologi og konservatisme innen russisk politikk 

Blant Russlands befolkning eksisterer to sterkt befestede oppfatninger om at ledere som 

Gorbatsjov og Jeltsin «la alt i grus» og at 1990-tallet var en tid karakterisert av kaos 

(Kolesnikov og Volkov 2018). Siden starten av 2000-tallet og sin første presidentperiode 

har derfor en av Vladimir Putins hovedmålsettinger etter det turbulente 1990-tallet vært å 

bygge opp Russland som en sterk stat med en moderat moderniseringsprosess, formet av 

staten selv. Han skapte et team gjennom sitt nettverk av bekjente fra sikkerhetsstyrkene 

og fra St. Petersburg. Dette nettverket satte sitt fokus på presidentadministrasjonen i 

Kreml som den utvalgte instansen med ansvaret for å fremme den nye politiske agendaen 

(Sakwa 2008). Putin har, i alle fall i det store og hele, klart å sementere sin legitimitet 

som president, noe Krim hjalp til med – en effekt som ikke har gitt seg helt enda: «Han 

er en konstant, portrettet på veggen som ikke lenger kan tas ned» (Kolesnikov og Volkov 

2018). 

Under Putins første presidentperiode så han og hans administrasjon på seg selv 

som ideologiløse. Putin fulgte, mente han selv, kun teknokratiske målsettinger (Laruelle 

2016a, 284; Laruelle 2017). Luke March (2012) fremmer bildet av et post-sovjetisk 

Russland som lenge ikke hadde noe forhold til ideologier overhodet. Vladimir Putin og 

Dmitrij Medvedev har flere ganger uttalt seg negativt til konseptet statsideologi, og de 

har ofte favorisert pragmatisme. Dette har endret seg.  

March fremmer paraplybegrepet managed pluralism, som blant annet omfatter 

konseptet managed nationalism. Sistnevnte er statens verktøy for å styre politisk og 

kulturell nasjonalisme, samt offisiell nasjonalitet (eller nasjonalisme, som March også 

bruker). Dagens offisielle nasjonalitet slik March beskriver den, er mer moderat enn 

andre former for russisk nasjonalisme, både historisk og moderne, og er derfor ikke et 

«utrykk for nasjonalisme per se, men dens kontroll og utnyttelse mot regimets mål» 

(March 2012, 402, utheving i originalen). March (2012) støtter dermed et syn på Kreml 

som en instans som bruker offisiell nasjonalitet som et instrument for å oppnå noe 

(March 2012, 403): «[D]et er en konservativ nasjonalisme som verdsetter, rettferdiggjør 
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og er underordnet statens interesser» (March 2012, 411). Den offisielle nasjonalismen 

«representerer statens tilnærminger, diskurser og ideologi skissert i Kremls uttalelser, 

presidentens taler og utenrikspolitiske doktriner» (March 2012, 403). 

March (2012) bemerker at den nasjonale idé i Russland til syvende og sist kan 

kalles for en moderat konservatisme, som skiller seg fra den vestlige definisjonen av 

konservatisme gjennom å fokusere mer på tradisjoner. Den nasjonale ideen ligner en 

ideologi, selv om «kvasi-ideologi» muligens er en bedre beskrivelse, mener March 

(2012, 420). Den har også likheter med nasjonalismen, på grunn av konsepter som 

kulturelle, moralske og spirituelle verdier, og patriotisme. Et viktig element her er 

beskrivelsen av den nasjonale idé som en ideologi sett fra et vestlig 

statsvitenskapssynspunkt. Ideologien tilbyr da «et vidt knippe med korresponderende 

ideer som strukturerer politisk diskurs og handling» og gir veiledning for hvordan 

samfunnet bør være (March 2012, 405). March mener at disse ideene stadig blir mer 

synlige i statsstyrt media, statlige symboler, utdanning og partiet Forent Russland 

(Jedinaja Rossija) (March 2012, 405).  

March (2012) fokuserer sin analyse rundt begrepet nasjonalisme, men beskriver 

mange av de samme tingene som Marlene Laruelle (2016a). Forskjellen er at hun tar fra 

hverandre de ulike komponentene i nasjonalisme- og ideologidebatten, i tillegg til at 

hennes artikkel er skrevet senere en March sin, og derfor tar for seg en periode som er 

sentral i denne oppgaven. Laruelle setter opp en oversikt med (overordnet forklart) 

konservatisme som paraplybetegnelse og konsepter som patriotisme, tradisjonelle verdier 

og russisk ortodoksi som underelementer (jf. figur 1, side 20). Hun skiller mellom 

ideologi og doktrine når hun beskriver «Kremls bruk av ideologiske verktøy». Doktrine 

beskriver hun som «et logisk hele» satt sammen av et sett med læresetninger, kunngjort 

for en gruppe eller befolkning, jf. indoktrinering. Som et eksempel på dette viser hun til 

den marxist-leninistiske doktrinen i Sovjetunionen. Laruelle beskriver ideologi i for 

eksempel nyere post-sovjetisk forstand i Russland som «en omfattende oppfatning av 

verden, en måte å tolke hva som er normativt i samfunnet» (Laruelle 2016a, 277). Hun 

fremmer tre konsepter som kommer til å bli gjennomgått i det følgende – 1) sivilisatorisk 

grammatikk (civilisational grammar), 2) ideologisk holdning (eller tilnærming) 

(ideological posture) og 3) politiske deklinasjoner (political declensions). Disse tre 

konseptene er utarbeidet for å «unngå paraplybegrepsnaturen til konseptet ideologi, 

spesielt i den russiske kontekst» (Laruelle 2016a, 277).  
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Figur 1 
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Som figur 1 viser, innebærer den første kategorien tre ulike måter å se på Russlands plass 

i verden – tre identitetsvalg eller «grammatikker» (grammar) som Laruelle kaller det – 

som har vært spesielt synlige siden 1800-tallet. Grammatikk som det forstås her, kommer 

fra fransk sosiologi og beskriver «overordnede legitimitetsrammeverk gjennom hvilke 

individer, kollektiver og stater forstår verden» (Laruelle 2016a, 277). 

De tre måtene å identifisere Russland på, beskriver Laruelle som følger. Det 

finnes dem som ønsker at Russland skal være et europeisk land som utvikler seg i vestlig 

retning, slik som Mikhail Gorbatsjov mot slutten av Sovjetunionens eksistens. Tiden fra 

perestrojkaen og ut på midten av 1990-tallet var den eneste perioden der også Kreml fullt 

ut støttet dette verdenssynet. Politikere som Boris Nemtsov og Aleksej Kudrin førte 

denne arven videre, slik at dette synet fortsatt eksisterer i statens språk, knyttet til 

økonomisk politikk spesielt (Laruelle 2016a, 280). Blant befolkningen støttes dette synet 

av de som er i opposisjon til Putin-regimet, slik som Aleksej Navalnyj og andre som 

deltok i anti-Putin-demonstrasjonene i 2011-2012. Regimet anser denne gruppen for å 

være en politisk trussel fordi de utfordrer Putins legitimitet (Laruelle 2016a, 281). 

På den andre siden finnes det dem som ønsker at Russland skal være et ikke-

europeisk land som utvikler seg i ikke-vestlig retning, et syn forfektet av blant andre 

eurasianistene på 1920 og 1930-tallet, som mente at «Russland verken var del av Europa 

eller Asia: det var et tredje kontinent, som var skjenket sin egen identitet og skjebne» 

(Laruelle 2016a, 279). Og også av dem som var kritiske til at Boris Jeltsin vendte seg 

vestover. Ifølge Laruelle har eurasianismen få tilhengere på innsiden av Kreml, og blir 

ikke oppfattet som en politisk trussel «fordi den ikke utfordrer Putins legitimitet» 

(Laruelle 2016a, 280-281). 

En tredje måte å identifisere Russland på er å se landet som et europeisk land 

som utvikler seg i ikke-vestlig retning. Laruelle mener at det er gjennom dette 

identitetsvalget at Kreml «uttrykker seg» (Laruelle 2016a, 282). Med utgangspunkt i 

denne «grammatikken» har Kreml siden midten av 1990-tallet utviklet noe Laruelle 

betegner som en ideological posture, som etterhvert ble konsolidert som konservatisme, i 

løpet av tre faser fra 1994 til i dag. Ideological posture kan oversettes med ideologisk 

tilnærming eller holdning. Men er det her snakk om en tilnærming eller en bruk av 

ideologi som noe overfladisk og justerende? March mener, som nevnt over, at Kremls 

tilnærming til ideologi er strukturell, underordnet statens interesser. Laruelle beskriver 

dette begrepet som noe som «utpeker en fremgangsmåte eller en holdning puttet inn i 
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brede begreper og spredte oppfatninger, og som tilbyr en viss grad av normativitet» 

(Laruelle 2016a, 277). 

Den konsoliderte konservatismen har deretter materialisert seg som tre 

kategorier «politiske deklinasjoner» (declensions) (Laruelle 2016a, 290) – Kreml-støttet 

patriotisme, tradisjonelle (moral) verdier og russisk eller nasjonal kultur. Laruelle 

beskriver disse politiske deklinasjonene som noe som «definerer den mer presise 

statsstyrte politikken som har som formål å sette den offentlige agendaen med tanke på 

verdier, prinsipper og standarder for atferd» (Laruelle 2016a, 277). Dette er sentralt i 

denne oppgaven, fordi den undersøker i hvilken grad en mer konservativ politikk kan 

påvirke høyere utdanning i Russland. Under den første deklinasjonen, patriotisme, finner 

vi statens ønske om å styrke og opprettholde Russlands stabilitet gjennom «teatralske» 

historiske minnemarkeringer, patriotisme i barne- og ungdomsskolen og et styrket 

militære. Tradisjonelle verdier, den andre deklinasjonen, inneholder blant annet respekt 

for tradisjonelle familieverdier (også som demografisk grunnlag for Russlands 

overlevelse) og motstand mot LHBT-samfunnet. Den russisk-ortodokse kirken er 

involvert i dette og forsøker å få moralske verdier inn i statens programmer. Den tredje 

deklinasjonen, russisk kultur, dreier seg om historiefremstilling slik staten ønsker det, 

men også om det at Den russisk-ortodokse kirke i økende grad tas inn i varmen av 

landets ledelse. 

Et viktig spørsmål i denne oppgaven dreier seg om konservatismens plass innen 

høyere utdanning og forskning, og om den har inntatt en tydeligere rolle de siste årene, 

tatt i betraktning de utfordringene som mindre statlig tilknyttede og mer liberale HEIer 

og forskningsinstitusjoner har møtt på. Altså om den konservative vridningen kan ha 

vært utslagsgivende for casene. Derfor skal jeg i det følgende gå gjennom Laruelles 

fremstilling av konservatismens utvikling i Russland. 

Laruelle fremmer som nevnt tre faser innen utviklingen av konservatismen som 

statens ideologiske tilnærming og narrativ (Laruelle 2016a). Den første fasen fant sted 

mellom 1994 og 2004, da det var viktig for landets ledelse å ta avstand både fra 

liberalistene og kommunistene. Laruelle kaller den første fasens politiske posture for 

patriotisk eller politisk sentrisme, i tråd med March (2012), som ser på Kremls syn på 

den nasjonale idé som konservativ, med et kontrollbehov overfor de mer ekstreme 

grupperingene av for eksempel nasjonalistene i Russland. Denne politiske sentrismen var 
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i utgangspunktet ideologiløs, «bortsett fra at den oppfordret til stabilisering og 

gjenoppliving [revival] av Russland» (Laruelle 2016a, 284). 

Under den andre fasen, fra 2004 til 2012, begynte Putin-regimet å skape en 

ideologisk tilnærming eller holdning, og nå startet også et gryende samarbeid med 

Moskva-patriarkatet (Laruelle 2016a, 284). Det var nettopp i 2004 at Oransje-

revolusjonen i Ukraina fant sted, noe Laruelle mener utfordret «russiske myndigheters 

ikke-ideologiske narrativ» (Laruelle 2016a, 284). Dette var noe av det som satte i gang 

formuleringen av en mer «sammenhengende ideologisk tilnærming» (Laruelle 2016a, 

285). Men veien til en konsolidert ideologi var ikke bare enkel. Utover 2000-tallet innså 

man at det var flere i presidentpartiet som hadde ulike meninger «veiledet av en vag 

ideologisk tilnærming som raskt ble identifisert som konservatisme», og denne nye 

ideologien ble promotert av presidentadministrasjonen fra 2005 (Laruelle 2017). Men det 

var ikke alle i Putins nærmeste krets, eller i den politiske eliten for øvrig, som så behovet 

for en ideologi (Laruelle 2016a, 285). Det er også verdt å nevne at den russiske 

grunnloven forbyr staten å ha noen som helst form for ideologi (March 2012, 404). 

Etter at Dmitrij Medvedev tok over som president i 2008, under den andre fasen, 

ble de politiske fløyene som hadde dannet seg under Putins første presidentperiode, fra 

2005, institusjonalisert – en liberal fløy og en konservativ fløy. I 2007 hadde man begynt 

å drøfte institusjonaliseringen av disse fløyene (Laruelle 2016a, 286, 288).  

Den tredje fasen, fra 2011 og utover, startet med kunngjøringen om at 

Medvedev skulle byttes ut med Putin. Dette førte til de store anti-Putin-protestene i 2011 

og 2012 (Laruelle 2016a, 287). Laruelle (2016a, 288) mener konservatismen som 

ideologisk holdning for alvor ble konsolidert på begynnelsen denne perioden, da Putin 

igjen overtok som president. Det var nå konservatismen bredte seg utover og utenfor 

Kreml og Forent Russlands strukturer, til «også det bredere publikum» (Laruelle 2016a, 

290). 

Laruelle (2016a, 275) mener at etter anti-Putin-protestene fra 2011 til 2012 har 

Putin «fremmet en konservativ verdi-agenda med det formål å styrke noen av regimets 

valgkretser og å marginalisere liberalistene – og nasjonalistene». Som March (2012) 

beskriver over, er dermed Laruelle også med på at skiftet mot konservative og 

nasjonalistiske verdier kan sees på som noe instrumentelt fra Kremls side: «Den fleksible 

karakteren til Kremls ideologiske tilbud bekrefter den fundamentalt instrumentelle 

karakteren ved den russiske ledelsens ideologi» (Laruelle 2017). 
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Men er det egentlig et tydelig konservativt skifte vi ser? Eller er det en stadig utvikling 

og en styrking eller intensivering av konservative verdier? Slik jeg forstår Laruelle mener 

hun at etter 2011-2012 strammet Kreml grepet med tanke på sivilsamfunnet. Regimets 

retorikk dreide i mer konservativ retning, men omfavnet fortsatt ikke nasjonalismen, og 

man forsøkte å holde både liberale og nasjonalistiske krefter i sjakk, for å unngå nye 

protester. Samtidig mener Laruelle at de konservative tendensene som hadde utviklet seg 

også før 2011, var blitt sterkere i løpet av 2000-tallet. Men Laruelle beskriver faktisk året 

2012, med en ny periode for Putin, for et «konservativt skifte» (Laruelle 2016b, 627). 

Måten hun forklarer det på forstår jeg som at det skjedde et skifte rundt 2012, selv om det 

var et skifte fra allerede konservative verdier før dette, til et relativt plutselig betydelig 

mer konservativt regime. 

Henry Hale (2016) mener også at «the ‘conservative’ turn» startet i 2012, 

spesielt etter Pussy Riot-demonstrasjon i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva i februar 

det året, hvor de ba til Gud om at Putin skulle bli fratatt makten. Ved hjelp av utstrakt 

mediedekning fikk Kreml folket med seg på at dette var umoralsk og et brudd på 

tradisjonelle russiske verdier, og denne hendelsen la også grunnlaget for loven som 

forbyr handlinger som kan fornærme religiøs tro (Hale 2016, 239). I følge Hale unnlot 

Kreml å gi noen særlig oppmerksomhet til nasjonalismen i landet før Krim-

annekteringen i 2014. Vektleggingen av nasjonalismen rundt 2012 var kanskje bare en 

forsmak? Det var etter annekteringen av Krim at det virkelig ble satt fokus på 

nasjonalismen: «Annekteringen av Krim representerer et modig trekk som for første gang 

gjorde nasjonalismen til et sentralt element ikke bare for Putins egen autoritet, men for 

det politiske systemets stabilitet mer generelt» (Hale 2016, 222). 

Laruelle (2016a) er uenig i Hales (2016) påstand om at Putin plutselig har brakt 

nasjonalismen inn i bildet. Det er derfor hun, som beskrevet over, går nærmere inn på 

ulike begreper som alle ofte blir puttet i én kurv, nettopp under begrepet nasjonalisme 

(Laruelle 2016a). Hun mener at akademikere innen fagfeltet ofte bruker nasjonalisme på 

fenomener som egentlig ikke er nøyaktig det. Dette skyldes blant annet at de 

«undervurderer personlige veivalg eller den institusjonelle beliggenheten til disse 

nasjonalisme-entreprenørene» (Laruelle 2016a, 295, utheving i originalen). I 

forlengelsen av Laruelles tre politiske deklinasjoner, så mener hun at nasjonalisme kan 

forstås som disse tre, men at det ikke er snakk om samme nasjonalisme som den 
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skinheads eller visse intellektuelle forfekter (Laruelle 2016a, 296). Det er likevel først og 

fremst begrepet konservatisme som brukes i denne oppgaven. 

En svakhet ved forklaringsmodellen om konservatismen og dens underkonsepter 

er, som Laruelle (2016a) selv bemerker, at noen av disse konseptene ikke har hatt like 

stor praktisk innvirkning på russeres hverdag som andre. Laruelle (2017) mener at flere 

av de konservative lovene kun rammer et begrenset antall mennesker, og det later til at 

patriotismen først og fremst er fremtredende på barne- og ungdomsskolen. Men jeg skal 

undersøke nærmere i denne oppgaven om sistnevnte faktisk er tilfelle – om disse 

tendensene også har funnet sin vei inn i høyere utdanning. I tillegg er det flere 

underkonsepter i Laruelles rammeverk, som historiefremstilling og rollen til Den russisk-

ortodokse kirke, som er verdt å ta med i denne diskusjonen. Dette kommer jeg tilbake til i 

kapittel 4, hvor intervjuene gjennomgås. 

Laruelles oppsett gir altså et godt grunnlag for undersøkelsesprosessen i denne 

oppgaven, fordi det i dette rammeverket er plass til de konseptene som ønskes undersøkt 

i forbindelse med påvirkning på høyere utdanning i Russland, som blant annet 

konservatisme, tradisjonelle verdier og patriotisme og historiefremstilling i 

utdanningssystemet og rollen til Den russisk-ortodokse kirke. Luke March (2012) ligger 

nært opptil Laruelles rammeverk. Han beskriver blant annet historiefremstilling, Den 

russisk-ortodokse kirke og moralske aspekter som deler av en kulturell nasjonalisme. 

March sin artikkel ble publisert samtidig som den tredje fasen i konservatismen startet, 

som beskrives av Laruelle (2016a), og oppgaven vil derfor konsentreres rundt hennes 

rammeverk. 

 

2.2.2 Frykten for studentopprør og fargerevolusjon 

I forrige kapittel ble Marlene Laruelles (2016a) oversikt over utviklingen av 

konservatismen i Russland gjennomgått, for senere i oppgaven å danne grunnlaget for å 

svare på om og eventuelt hvordan høyere utdanning og forskning har blitt påvirket av 

denne utviklingen. Spørsmålet jeg stilte meg var om det finnes krefter innen russisk 

politikk eller samfunn for øvrig som ønsker å undergrave institusjoner som er uavhengige 

av staten og som i tillegg vender seg mot Vesten og baserer sin virksomhet på vestlige 

verdier som demokrati, menneskerettigheter og liberalisme. Kunne den konservative 

intensiveringen i Russland ha gjort at disse kreftene hadde fått mer spillerom til å handle 

imot disse institusjonene?  Laruelle (2016a) mener at konservatismen intensiverte seg 
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rundt 2011-2012, da blant annet demonstrasjonene mot Putins overtakelse pågikk for 

fullt. Men allerede fra 2005 og fremover dukket det opp statlige insentiver for å 

effektivisere høyere utdanning. Spørsmålet blir derfor om myndighetene ville bruke 

behovet for nedskjæringer og effektivisering i utdanningssektoren som et verktøy for en 

mer konservativ og patriotisk innretning av utdanningspolitikken generelt. 

På 1990-tallet led russiske universiteter under det å ha én fot i det private 

markedet for høyere utdanning og én fot i den finansielle støtte-modellen som var arven 

fra Sovjetunionen, men som ga mindre og mindre støtte utover 90-tallet. Denne 

hybridmodellen førte til mer og mer misnøye, blant annet fordi noen studenter fikk full 

finansiell støtte fra staten (Sovjet-modellen), mens andre måtte betale selv. Dermed ble i 

hovedsak to forslag presentert og diskutert – markedsmodellen og den institusjonelle 

støttemodellen (the institutional support model) (Forrat 2016, 303-306). Den liberale 

markedsmodellen innebar at markedsmekanismer ble brukt til å fordele statlige ressurser 

i offentlig sektor. Modellen ble kritisert av store deler av utdanningsmiljøet, blant annet 

på grunn av redselen for statlig ansvarsfraskrivelse og privatisering av høyere utdanning. 

Den andre modellen gikk ut på å beholde statsstøtten for de 80-100 (15-20%) ledende 

HEIene i Russland, som dermed ville bli beskyttet mot markedsrisiko. Ifølge Forrat ville 

da «[d]e mindre prestisjetunge institusjonene [...] fortsatt eksistere, men ville bli overlatt 

til selv å overleve på markedet, mens de ledende universitetene ville bli beskyttet fra 

markedsrisiko ved hjelp av statlig støttede garantier» (Forrat 2016, 306). Den nye 

modellen ble diskutert fra slutten av 90-tallet, blant annet av representanter fra 

Utdanningsdepartementet, ulike organisasjoner og ledelsen ved de største universitetene, 

samt akademikere fra HSE, og faktisk også fra Sjaninka og EUSP. Noen av argumentene 

for den institusjonelle støttemodellen var misnøyen med at tvilsomme HEIer etablert 

tidlig på 1990-tallet tynnet ut statlige midler, som man mente heller burde gå utelukkende 

til ledende HEIer. Et annet argument handlet om internasjonal konkurransedyktighet, 

først knyttet til Bologna-prosessen (tidlig 2000-tall), deretter knyttet til internasjonale 

rangeringer (fra 2010). 

2005 representerer et skille hvor man kan se en overgang fra markedsmodellen 

til den institusjonelle støttemodellen. Det var nå de finansielle støtteordningene for 

russiske universiteter begynte å bli lansert av den russiske regjeringen. 5. september 2005 

erklærte Putin oppstarten for flere nye programmer som skulle gi finansiell støtte til 

ledende universiteter. Forrat (2016) bemerker imidlertid at frykten for nye studentopprør, 
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som dem vi så i forbindelse med fargerevolusjonene i Ukraina, Serbia og Georgia tidlig 

på 2000-tallet, var en medvirkende faktor til tidspunktet for innføringen av reformene. 

De nye programmene var del av en større nasjonal prosjekt-klynge (cluster) kalt 

Nasjonale satsningsprogrammer, der boligrenovasjon, helse og landbruk var de tre andre 

områdene som skulle omfattes av støttetiltakene (se også Sakwa 2008, 889). 

Det var i hovedsak fire programmer som ble lansert i forbindelse med høyere 

utdanning. Det første programmet var opprettelsen av to føderale universiteter i 2005-

2006. Senere, fra 2010, ble det i tillegg opprettet syv nye føderale universiteter (Forrat 

2016). Det andre tiltaket, de såkalte innovative utdanningsprogrammene (innovative 

education programs - IEPs), ble også realisert i to runder, ved 17 universiteter i 2006 og 

ved 40 universiteter i 2007. I 2009 og 2010 ble henholdsvis 12 og 15 universiteter 

omgjort til nasjonale forskningsuniversiteter, gjennom sammenslåinger av flere HEIer i 

regionen. Og i 2013 ble det såkalte 5-100-programmet lansert. Formålet med sistnevnte 

program er å få 5 russiske universiteter inn på topp 100 i en internasjonal rangering 

(Forrat 2016, 312) innen 2020 (Platonova og Semyonov 2018, 353). 

Det er blitt fremmet i hovedsak tre forklaringsmodeller rundt hvorfor denne 

politiske endringen skjedde akkurat rundt 2005 (Forrat 2016, 313-315). Den ene dreier 

seg om en bedret russisk økonomi midt på 2000-tallet, blant annet på grunn av økte 

oljepriser. Men denne modellen forklarer hverken den politiske endringen eller hvorfor 

støtten kun gikk til utvalgte universiteter. Den andre forklaringen dreier seg om 

utviklingsmotiver. Men for at dette skal være den mest plausible forklaringen, må 

regjeringen ha innsett fordelene med å støtte de ledende universitetene, og også sett at 

markedsmodellen ikke virket. Men markedsmodellen hadde ikke feilet fullstendig, og det 

blir da vanskeligere å forklare den politiske endringen. I tillegg hadde ingen av 

programmene i de nasjonale prioritetsprosjektene noen klar tidsramme, og det ble ikke 

foretatt noen evalueringer. Kort oppsummert var opprettelsen av føderale universiteter og 

nasjonale forskningsuniversiteter nærmest en ordre fra Putin uten noen profesjonell 

diskusjon i forkant. Den tredje mulige forklaringsmodellen handler om at Putin ønsket å 

øke lojaliteten til sitt politiske regime ved å gi goder, for å styrke den politiske støtten før 

valg. Men igjen, hvorfor ble kun noen få universiteter valgt ut, hvorfor er det høyere 

utdanning som har fått generelt mest finansiell støtte, og hvorfor er støtten til disse kun 

fordelt på noen områder av universitetenes daglige drift, mens universitetsansattes lønn 
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falt og arbeidsmengden økte. Ville ikke dette bare skape mer utilfredshet enn lojalitet, 

spør Forrat (2016, 315). 

Forrat fremmer en alternativ forklaring med elementer fra lojalitetsforklaringen, 

men med et fokus på universitetenes ressurser og protestpotensiale. Forklaringen dreier 

seg om at de finansielle støtteprogrammene, altså overgangen til den institusjonelle 

støttemodellen, kom av Putin-regimets frykt for politisk mobilisering av ungdom. Blant 

annet hadde markedsmodellen skapt misnøye i universitetsmiljøet over lengre tid, og det 

ble dannet allianser mellom universitetsadministrasjoner, studenter og 

ungdomsorganisasjoner i opposisjon til staten. Rektorer brukte studentopprør som 

pressmiddel overfor myndighetene. Essensen i Forrats forklaringsmodell er at 

støtteprogrammene skapte splittelser i universitetsmiljøet, også mellom de ledende 

universitetene. Universiteter i Russland sluttet nå å alliere seg med hverandre for å gå 

imot regimet hvis det var noe de ikke var fornøyde med. Fra nå av konkurrerte heller 

universitetsadministrasjonene mot hverandre for å beholde eller oppnå fordelene 

gjennom et støtteprogram. Rektorer inngikk en implisitt avtale med regimet om fortsatt 

finansiell støtte, hvis de holdt tilbake studentmobilisering og ikke brukte dette som et 

verktøy mot regimet (Forrat 2016, 315).  

Ettersom universitetene også er samlingssteder for unge og opplyste mennesker, 

er fargerevolusjonene blant annet i Serbia i 2000, i Georgia i 2003, og spesielt 

Oransjerevolusjonen i Ukraina i 2004, viktige hendelser som er verdt å ta med i denne 

diskusjonen. Student- og ungdomsorganisasjoner var essensielle i disse 

fargerevolusjonene, og de lot seg inspirere av hverandre, også over landegrensene (Forrat 

2016, 317-318). Det synes klart at frykten for studentopprør er et viktig moment i Putin-

administrasjonens holdning til ideologi. Helt siden den tiden har “fordømmelse av 

oransjerevolusjonen [...] vært hovedkomponent i Putins taler” (Wolchik 2012, 7). Det var 

også på denne tiden, nærmere bestemt i desember 2005, at NGO-loven ble vedtatt. Den 

legger begrensninger på hva NGOer kan motta av utenlandsk støtte, «åpen[lys]t 

rettferdiggjort av behovet for å forhindre muligheten for en valgrevolusjon i Ukraina-

stil» (Forrat 2016, 319-320). 

Verktøyene staten implementerte for å hindre tendensen til fargerevolusjon i å 

spre seg til Russland var, i tillegg til restriksjonene rundt utenlandsk finansiell støtte til 

russiske NGOer, å implementere restriksjoner for presse og valgobservasjon. Den anti-

vestlige propagandaen ble sterkere og pro-Kreml ungdomsbevegelser ble etablert, med 
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solid finansiell støtte, slik som «Nasji», hvis offisielle mål (i alle fall i starten) var å 

«forhindre en Oransje-revolusjon i Russland» (Forrat 2016, 320). Like viktig var det for 

staten å gi ikke-permanent pengestøtte til universiteter i hele Russland, for på den måten 

å 1) sikre riktig politisk oppførsel, 2) nå ut til så mange studenter som mulig, og 3) 

nøytralisere faren for studentmobilisering. 

Forrat mener at formålene med den politiske endringen og de finansielle 

støtteprogrammene var å 1) fjerne de umiddelbare årsakene til misnøye, 2) skape 

splittelse mellom de ledende universitetene og å endre deres holdning, som siden 1990-

tallet hadde vært å stå sammen mot regjeringen, til å dreie seg om å være mot hverandre, 

3) fjerne eller redusere universitetenes autonomi under dekke av en utviklingsagenda og 

4) endre universitetsrektorenes holdning overfor det å bruke studentprotester som et 

politisk verktøy. Tidligere hadde nemlig Den russiske rektor-unionen (Rossijskij sojuz 

rektorov) og ledelsen ved russiske universiteter brukt studentprotester som trussel hvis 

det for eksempel kom for lite finansiell støtte fra staten. Men splittelsen som oppsto 

gjorde denne mekanismen ubrukbar, og det oppsto i stedet en implisitt avtale mellom 

regimet og de ledende universitetene om at bruk av studentprotester ville minske 

sjansene for finansiell støtte. Statens ønske om sosial stabilitet er et nøkkelord i denne 

sammenhengen. 

Det oppsto en splittelse både mellom de universitetene som fikk støtte og de 

som ikke fikk det, men også mellom de ledende universitetene seg imellom. Når det 

gjelder reduksjon av universitetenes autonomi, ble altså «tilførsel av ekstra pengestøtte 

[...] brukt som en unnskyldning for å redusere universitetenes autonomi i betydelig grad» 

(Forrat 2016, 321). Dette gjaldt både finansiell autonomi, ved at en ny ordning med 

studentkvoter gjorde det lettere for Utdanningsdepartementet å manipulere 

universitetenes budsjetter, og svekke universitetenes autonomi i valget av rektorer og 

dekaner. I 2006 ble det vedtatt en endring i utdanningsloven som førte til at «politisk 

illojale [rektor]kandidater [nå kunne] bli ekskludert fra konkurransen [the race]» av 

Utdanningsdepartementet (Smolin og Nasibov 2006, referert i Forrat 2016, 324). 

Tidligere hadde fakultetene hatt større makt i rektorvalg. Og en ny endring i 

utdanningsloven gjennomført i 2009 gjorde at regjeringen kunne utnevne rektorer ved de 

føderale universitetene direkte. Rektorer ved Moskva statlige universitetet og St. 

Petersburg statlige universitetet skulle bli utnevnt av presidenten. En annen endring 

gjorde at mange universiteter gikk fra dekaner (deans) til instituttledere (directors). 



 30 

Førstnevnte hadde blitt utnevnt av fakultetsrådet (faculty council) ved universitetene, 

mens instituttledere nå skulle bli utnevnt av rektoren. Dette er implementert i varierende 

grad ved russiske universiteter, men mange har delvis endret strukturen, og noen har gått 

fullstendig over til den nye modellen. Det kan dermed virke som dette var en «uoffisiell, 

men klart kommunisert, forventning» fra Utdanningsdepartementet, mener Forrat (2016, 

325). 

 

2.2.3 Effektivisering og byråkratisering av systemet for høyere 

utdanning 

Arbeidet med denne oppgaven startet som nevnt med et fokus på en konservativ 

utvikling innen russisk politikk og innvirkningen på høyere utdanning som et mulig 

bakteppe for de utvalgte casenes utfordringer i de senere årene. Under arbeidet med 

oppgaven kom det imidlertid raskt til syne en annen måte å se på de konkrete 

utfordringene til de utvalgte casene. Denne alternative synsvinkelen var til stede både i 

russiske og utenlandske medier og også i svarene til mine respondenter. Det dreier seg 

om et byråkrati som sies å ha vokst ut av proporsjoner og som fører til at forelesere må 

bruke mer tid på rapportering enn på undervisning av studenter. Det handler også om et 

kontrollorgan som måler effektiviteten til høyere utdanningsinstitusjoner i Russland, men 

som de siste årene er blitt kritisert for å ha gått utover oppgaven det opprinnelig var 

tiltenkt – å få bukt med universiteter og høyskoler av lav kvalitet som dukket opp på 

1990-tallet og som kan regnes som «vitnemåls-fabrikker» heller enn fullverdige 

institusjoner for høyere utdanning. Kontrollorganet det her er snakk om er Den føderale 

tjenesten for overvåkning av utdanning og forskning, Rosobrnadzor (Federalnaja sluzjba 

po nadzoru v sfere obrazovanija i nauki), et utøvende føderalt organ opprettet gjennom 

presidentdekret 9. mars 2004, som er satt til å kontrollere og overvåke høyere utdanning 

og forskning, og å lisensiere og akkreditere utdanningsinstitusjoner (Federalnaja sluzjba 

po nadzoru v sfere obrazovanija i nauki u.å.). Rosobrnadzor har siden 2013 blitt ledet av 

Sergej Kravtsov, som mellom oktober 2017 og mai 2018 også var viseminisiter i det 

tidligere Utdannings- og vitenskapsdepartementet6, under minister Olga Vasiljeva. 

                                                      
6 I 2018 ble Utdannings- og vitenskapsdepartementet delt i to: Departementet for opplysning og 

Departementet for vitenskap og høyere utdanning. Førstnevnte ledes av Olga Vasiljeva, som var 

utdannings- og vitenskapsminister frem til oppdelingen, og ny minister for vitenskap og høyere utdanning 

er Mikhail Kotjukov (Makejeva 2018). 
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Tidligere lå Rosobrnadzor under dette departementet, men i midten av mai 2018 ble 

kontrollorganet underlagt regjeringen direkte (RIA Novosti 2018). 

I 2017 utga Katerina Guba, Aleksandra Makejeva, Mikhail Sokolov og 

Anzjelina Tsivinskaja en rapport om Rosobrnadzor som tar for seg hvordan dette 

kontrollorganet arbeider (Guba et al. 2017). I starten av rapporten stiller forfatterne 

spørsmålet om hvordan «logikken til [Rosobrnadzors] handlinger samsvarer med 

oppgaven om forbedring av kvaliteten innen utdanning og forskning» (Guba et al. 2017, 

3). Er det slik at Rosobrnadzor kun kontrollerer ineffektive HEIer, og i hvilken grad 

evner ekspertene som er satt til å gjennomføre kontrollene å evaluere HEIenes 

virksomhet på en så virkelighetsnær måte som mulig (Guba et al. 2017, 5)? 

Innledningsvis er det viktig å kommentere det faktum at rapporten ble utgitt med 

støtte fra Institutt for problemer innen rettshåndheving (Institut problem 

pravoprimenenija) ved nettopp EUSP. Rosobrnadzor har vært en av hovedkildene for 

universitetets utfordringer de siste årene. Jeg har likevel valgt å ta med rapporten fordi 

den inneholder mye viktig statistikk rundt overvåkningen av russiske HEIer og annen 

informasjon om Rosobrnadzor generelt, som det vil linkes tilbake til i analysen av det 

som skjedde med både EUSP og Sjaninka. 

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet, ble det etablert mange nye 

institusjoner for høyere utdanning i Russland fra 1990-tallet og utover, deriblant filialer 

av større universiteter. Rapporten til Guba et al. (2017, 5) skisserer en stor økning i antall 

HEIer i Russland etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning og frem til starten av tiåret vi 

er inne i nå, fra 514 HEIer i 1991 til 2783 HEIer i starten av studieåret 2010/2011. Bare i 

perioden 1991-1996 ble det grunnlagt 248 HEIer, hvorav 78% var private. I 1991 var alle 

HEIene statlige, mens i 2010/2011 var 1722 statlige og 1061 private. Etterhvert ble det 

stadig klarere at det var oppstått en overflod av utdanningsinstitusjoner i Russland (Guba 

et al. 2017). Kvaliteten på undervisningen var dårlig, og man så seg nødt til å opprette et 

kontrollorgan, nemlig Rosobrnadzor (Titajev 2016). Toppen var nådd i 2012, og antallet 

HEIer har i årene etter dette minket. Rapporten knytter dette til det daværende 

Utdannings- og vitenskapsdepartementets nye initiativ fra 2012 om å rydde opp i 

systemet for høyere utdanning i Russland. Departementet har som et av sine hovedmål å 

sikre god kvalitet på russiske utdanningsinstitusjoner, og et slikt initiativ tyder, i henhold 

til rapporten, på at «ved store deler av HEIene opprettholdes ikke engang minimale 

standarder» (Guba et al. 2017, 5). 
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Systemet for kontroller og overvåkning av HEIer slik det har vært utformet til nå, har 

vært at HEIene blir kontrollert årlig etter generelle kriterier og statistikk, og i de tilfellene 

man har avdekket faresignaler, har Rosobrnadzor gått nærmere inn på HEIens 

virksomhet og foretatt ytterligere kontroller i tillegg til den årlige overvåkningen. Den 

årlige overvåkningen startet i 2012, og i 2013 ble den obligatorisk for alle HEIer i 

Russland (Guba et al. 2017). 

 

2.2.3.1 Mer fokus på dokumenter og mindre på utdanningskvalitet 

Som nevnt ble Rosobrnadzor grunnlagt allerede i 2004, men da var aktiviteten til 

kontrollorganet mindre enn den er i dag, og besto for det meste av planlagte kontroller 

(planovyje proverki) av HEIer omtrent annethvert år (Guba et al. 2017, 7). Dette endret 

seg fra og med 2014, da en stadig høyere prosentandel av kontrollene var ikke-planlagte 

kontroller (vneplanovyje proverki) – i 2016 utgjorde slike kontroller 83% av alle typene 

kontroller sett under ett. Det gjennomføres også flere dokument-kontroller enn før, det vil 

si at ekspertene gjennomgår forskjellig dokumentasjon fra HEIen uten å foreta kontroller 

på stedet. I 2016 gjaldt dette 64% av kontrollene (Guba et al. 2017, 8). Rapporten viser til 

Rosobrnadzors liste fra 2016 over ulike typer overtredelser som var blitt avdekket det 

året. Av 136 typer overtredelser totalt var 87% knyttet til dokumentasjon, og 28% var 

ikke direkte knyttet til undervisningsaktivitet. 7% av overtredelsene knyttet til krav til 

lærere og forelesere (9 av 136) hadde mer å gjøre med attestering enn kvaliteten på 

lærerens undervisning (Guba et al. 2017, 19). 

Økningen av dokumentkontroller bidrar til at ekspertene ikke klarer å se det 

store bildet. De blir mer opptatt av å avdekke små detaljer i dokumentasjonen som ikke 

stemmer, og på den måten tilfredsstiller de også kontrollorganene. Ved at ekspertene 

konsentrerer seg om hvordan HEIenes virksomhet fremstilles på papiret, overser de feil 

og mangler ved selve undervisningen. For i realiteten er utdanningskvaliteten langt fra 

alltid like godt representert av utvalget av dokumenter som blir kontrollert uten at 

ekspertene selv kommer til HEIen. Og hva er det som er viktigst å forhindre – at 

undervisningen ikke er av god nok kvalitet, eller at det mangler noen dokumenter (Guba 

et al. 2017, 3, 19-20)? 
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2.2.3.2 Private HEIer oftere kontrollert enn statlige HEIer 

Et annet av funnene som er presentert i rapporten, er at private HEIer de siste årene har 

blitt kontrollert oftere enn statlige HEIer, og at det kan virke som om resultatene av 

overvåkningen og HEIenes oppfyllelse av departementets effektivitetsindikatorer ikke 

minsker sannsynligheten for kontroll (Guba et al. 2017, 3). På 2000-tallet var det omtrent 

like mange private og statlige HEIer som ble kontrollert (Guba et al. 2017, 7). Men dette 

endret seg i 2013. Da var det betydelig flere private HEIer som ble kontrollert – 22 av 

100 mot 6 av 100 statlige, og i 2016 ble det foretatt 42 kontroller per 100 private HEIer 

og 18 per 100 statlige. Private HEIer opplever altså mer enn dobbelt så mange kontroller 

som statlige HEIer (Guba et al. 2017, 8). En grunn til dette kan være at departementet 

ikke har de samme verktøyene for lisensfratakelse når det gjelder private HEIer, som de 

har med statlige HEIer. Statlige HEIer som hører inn under departementet kan reduseres i 

antall uten at Rosobrnadzor behøver å gjennomføre kontroller, og dette skjer for 

eksempel gjennom brev fra departementet til hoved-HEIen om at de skal stoppe opptaket 

av nye søkere til filialene. For private HEIer må det gjennomføres kontroller før man kan 

frata lisensen eller den statlige akkrediteringen. I tillegg kan overvekten av private HEIer 

som blir kontrollert forklares med myndighetenes oppfatning om at private HEIer 

generelt er av dårligere kvalitet enn statlige, fordi det var skjedd en oppblomstring av 

private HEIer som nærmest solgte vitnemål til hvem som helst. Statistikk har også vist at 

private HEIer kommer dårligere ut på effektivitetsovervåkningen enn statlige (Guba et al. 

2017, 9). Rapportforfatterne mener derfor at man ser «ulike strategier i Utdannings- og 

vitenskapsdepartementets kamp mot ineffektive HEIer, avhengig av deres status» (Guba 

et al. 2017, 8).  

Rapporten stiller opp noen suksessfaktorer for overvåkning og kontroll av HEIer 

som skal sikre at man unngår å bruke ressurser på kontroll av HEIer som oppfyller alle 

krav og standarder. En av disse faktorene er at kontrollørene konsentrerer seg om HEIer 

som krever ekstra oppmerksomhet, hvor det er faresignaler til stede (Guba et al. 2017, 5). 

Og hvis valget av HEIer som skal kontrolleres faktisk er grunnlagt på resultatene fra 

overvåkningen, vil man kunne se at det i hovedsak er de private HEIene som er funnet 

ineffektive som blir kontrollert (Guba et al. 2017, 9). Men i realiteten er bildet 

annerledes: «Rosobrnadzor kommer merkbart oftere til private HEIer enn til statlige, til 

og med selv om den private HEIen suksessfullt har nådd over terskelen satt av 

Utdannings- og vitenskapsdepartementet» (Guba et al. 2017, 9). Det viser seg at 2 av 10 
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effektive private HEIer blir kontrollert, mens for statlige HEIer nærmer dette tallet seg 

null. I tillegg minskes ikke risikoen for kontroll selv om en privat HEI bedrer kvaliteten 

på undervisningsaktiviteten og styrker sin forskningsvirksomhet, og den 

uforholdsmessige kontrollvirksomheten rettet mot dem fører ofte til at de må legge ned 

virksomheten etter lange runder i retten (Guba et al. 2017, 10). 

 

2.2.3.3 Krav til gruppen av eksperter som jobber for Rosobrnadzor 

Et annet aspekt ved Rosobrnadzors virksomhet som rapporten retter oppmerksomhet 

mot, er ekspertene som gjennomfører kontrollene ved HEIene. Det vises til tre 

grunnleggende kriterier man må oppfylle som ekspert for Rosobrnadzor (Guba et al. 

2017, 11): 

 

1. «Eksperten må representere en sterk HEI og være kjent med de beste 

utdanningspraksiser» 

2. «Eksperten må være involvert i den grunnleggende virksomheten til HEIen – 

undervisning og vitenskapelig forskning – og demonstrere egnethet [...]» 

3. «Eksperten kan ikke være involvert i korrupsjon eller uetiske praksiser» 

 

Ett av funnene i rapporten handler om at en del av ekspertene har erfaring fra for 

eksempel universitetsadministrasjon heller enn undervisning og/eller forskning, og ofte 

representerer en ineffektiv HEI eller en HEI midt på treet hva angår utdanningskvalitet. 

Forfatterne mener dette sår tvil rundt ekspertenes evne til å konsentrere seg om de 

aspektene som er essensielle ved en kontroll. 

Rapporten har tatt som utgangspunkt 707 eksperter som tilsammen representerer 

355 HEIer. Dette er omtrent 90% av alle ekspertene som gjennomfører kontroller ved 

HEIer for Rosobrnadzor. De resterende 10% er eksperter som er knyttet til for eksempel 

regionale komiteer for utdanning og forskning, og ikke direkte til utdanningssteder (Guba 

et al. 2017, 11). HEIer som regnes som en del av toppsjiktet i Russland – føderale 

universiteter, nasjonale forskningsuniversiteter og universiteter som er en del av 5-100-

programmet – stiller kun med 11% av ekspertene. Det finnes 45 slike universiteter, og 

kun 21 av dem er representert av minst én ekspert (Guba et al. 2017, 13). 

Rapporten stiller spørsmålstegn ved kvaliteten på ekspertisen og ekspertenes 

evne til å evaluere HEIenes virksomhet på en god og korrekt måte. Grunnen til dette er at 
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omtrent 15% av ekspertene selv representerer HEIer som i 2015 ikke ble karakterisert 

som effektive. Kan eksperter som selv jobber ved tvilsomme HEIer utvise 

kvalitetsekspertise, spør Guba et al. (2017, 13). Det viser seg også at ved de ledende 

HEIene jobber 50% av ekspertene med ledelse og administrativt arbeid, mens 34% av 

ekspertene jobber som lektorer eller professorer, og er ikke involvert i det administrative. 

Ved de resterende HEIene gjelder dette kun 13% av ekspertene, mens 78% av dem er 

involvert i administrasjon og ledelse (Guba et al. 2017, 16). Når man ser alle HEIene 

under ett, er det 75% av ekspertene som driver med administrasjon og ledelse, og 35% 

som driver med såkalt «studie-metodologisk virksomhet» (utsjebno-metoditsjeskaja 

dejatelnost) (Guba et al. 2017, 15). Rapporten viser altså til en betydelig mengde 

eksperter med bakgrunn fra studieadministrasjon, og mener at  

 

man i langt fra alle kontroller kan håpe på seriøs praktisk erfaring innen undervisning og forskning 

hos eksperten, noe som ville ha sikret en kompetent avgjørelse [...]. Representanter for metodologiske 

avdelinger kommer for å sjekke hvor godt dokument-komplekset er bygget opp ved andre HEIer. 

Man sitter igjen med en tvil om en slik variant av kontroller tillater å virkelig forstå i hvilken grad 

HEIen evner å sikre kvalitetsutdanning. Hvorfor skal man i det hele tatt tiltrekke seg eksperter fra 

HEIer når de i virkeligheten i en rekke tilfeller blir byttet ut med administrativt ansatte (Guba et al. 

2017, 16)? 

 

I henhold til Rosobrnadzors opprinnelige instruksjoner til ekspertene oppfordres det til å 

observere utdanningsprosessen og å prate med lærere og studenter. Men fordi det er så 

mange fra administrative deler høyere utdanning som trekkes til arbeidet som eksperter, 

blir det derfor et større fokus på at dokumentasjonen skal være i orden. Ved noen HEIer 

er det til og med dannet hele avdelinger som utelukkende jobber med å utforme slik 

dokumentasjon. I rapporten mener man at en viktig grunn til dette er for å opprettholde et 

bilde utad om at HEIen følger alle ønsker og krav fra Utdanningsdepartementets side 

(Guba et al. 2017, 20). 

Et annet aspekt ved gruppen eksperter som jobber for Rosobrnadzor er deres 

tilstedeværelse i databasen til Dissernet, et «frivillig nettbasert nettverk av eksperter, 

forskere og reportere som vier sitt arbeide til avsløringen av svindlere, forfalskere og 

løgnere» - de avslører plagiat i avhandlinger ved hjelp av datateknologi. Her publiseres 

tabeller som viser hvilke sider i en avhandling som inneholder plagiat, samt hvem som 

har skrevet teksten det er kopiert fra (Dissernet u.å.). Selv om Rosobrnadzor legger vekt 
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på at ekspertene som jobber for dem skal følge den etiske kodeksen, er det funnet plagiat 

i avhandlingene til 31% av de ekspertene som er sjekket av Dissernet.7 I tillegg ser det 

ikke ut til at dette hindrer disse ekspertene i å gjennomføre kontroller. Rapportforfatterne 

mener i tillegg at «ekspertene som er observert i overtredelse av akademisk etikk ikke 

bare fortsetter å kontrollere HEIer, men de er også udarniki [min utheving]8, involvert i 

et titalls kontroller i året» (Guba et al. 2017, 16). 

I rapporten konkluderes det med at slik systemet til Rosobrnadzor for kontroll 

av HEIer er nå, svarer det ikke til det opprinnelige oppdraget det ble tildelt, det å få bukt 

med de mange HEIene av lav kvalitet, «noe som resulterer i seriøse kostnader for alle – 

både for [kontroll]organet og for hele systemet for høyere utdanning» (Guba et al. 2017, 

22).  

Både EUSP og Sjaninkas utfordringer har vært sterkt knyttet til Rosobrnadzor. 

Som nevnt innledningsvis har det i tilknytning til disse utfordringene dukket opp massiv 

kritikk av kontrollorganet. Både fra det akademiske miljøet spesielt, men også fra ulike 

politiske hold. Kritikken har blant annet gått ut på at kontrollene som foretas gjennom 

Rosobrnadzor, ikke legger nok vekt på å evaluere undervisningen i praksis, men legger 

hovedvekt på dokumenter når man skal ta stilling til om en HEI skal fratas for eksempel 

undervisningslisens eller statlig akkreditering. Dette skal vi se nærmere på i det følgende 

kapittelet. 

  

                                                      
7 Det må nevnes at de som står bak Dissernet-kampanjen ikke har sett spesielt på ekspertene i 

Rosobrnadzor, så det er tilfeldig at disse ekspertene har havnet i deres database (Guba et al. 2017) 
8 En udarnik er navnet på en arbeider som overskred sin opprinnelige arbeidskvote i Sovjetunionen.  
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3 Casene 

3.1 Det europeiske universitetet i St. Petersburg 

(EUSP) 

Det europeiske universitetet i St. Petersburg (EUSP) er et lite, privat universitet som 

tilbyr mastergrader og andre videreutdanninger som aspirantura – en utdanning som 

leder til tittelen candidate of sciences (kandidat nauk), det tredje nivået innen høyere 

utdanning, og nivået før en doktorgrad (Dubrovskij 2017). Universitetet ble grunnlagt i 

1994 av Anatolij Sobtsjak, på den tiden St. Petersburgs borgermester. Siden 1995 har 

universitetet holdt til på Gagarinskaja-gaten like ved elven Nevas bredder, i palasset 

kjent som «det lille marmorpalasset», som tidligere tilhørte familien til grev Aleksandr 

Kusjeljov-Bezborodko (Likhanova 2017). Som et av få universiteter i Russland 

finansierer EUSP stipender og de ansattes lønninger gjennom donasjoner (endowments) 

(Tumakova 2017). I sine første leveår ble universitetet nesten utelukkende finansiert av 

John D. og Catherine T. MacArthur-stiftelsen, Ford-stiftelsen og Soros-stiftelsen 

(Alekhina 2017), hvis opphavsmann er George Soros, grunnleggeren av Central 

European University (CEU). 

EUSP regnes som et av de beste universitetene i Russland innen vitenskaps- og 

forskningsaktivitet og beskrives blant annet som spesielt dypt involvert i den 

vitenskapelige konteksten og forskningsmiljøet (Tumakova 2017). I 2016 ble 

universitetet til og med rangert av Utdannings- og vitenskapsdepartementet som ett av de 

ledende universitetene på nettopp disse områdene (Alekhina 2017). 

Som nevnt tidligere i denne oppgaven opplevde EUSP nylig vanskeligheter over 

en lengre periode, knyttet til blant annet fratakelsen av deres statlige akkreditering og 

undervisningslisens på grunnlag av en mengde overtredelser avdekket av 

ekspertkontrollører fra Rosobrnadzor. Det er skrevet utallige nyhetsartikler om dette, og 

det florerer mange ulike teorier om hva som kan ha ligget bak. Disse vil bli gjennomgått 

senere i kapittelet. Dette er imidlertid ikke første gang EUSP møter motstand av liknende 

art. I 2008 ble universitetet bedt om å stenge på grunn av for dårlig brannsikkerhet etter 

kontroller gjennomført av branntilsynet (Public Sociology Laboratory 2017). Også den 

gangen ble det plutselig funnet et mistenkelig høyt antall overtredelser på én gang. 

Tidligere rektor ved EUSP, Oleg Kharkhordin, har bemerket at EUSP hvert år før 2008 
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var blitt kontrollert av kontrollorganet for brannsikkerhet, som av og til registrerte feil og 

mangler ved palassets romplanlegging, men som i 2008 plutselig fant 52 overtredelser på 

én gang (Alekhina 2017). «Angrepet» som EUSP opplevde i 2008 var mer oversiktlig 

enn dette siste. Det var blant annet tydeligere hva som var den underliggende årsaken, 

nemlig pengestøtte med opprinnelse i EU. Disse pengene var støtte til et prosjekt for 

opplæring av valgobservatører. Prosjektet lå inn under EUSPs vanlige utforsking av 

politiske systemer, men i følge Oleg Kharkhordin fantes det politikere i Kreml som 

mente at det lå utenfor aktiviteten beskrevet i lisensen. Et universitet skulle ikke blande 

seg inn i hvordan en valgprosess skulle foregå (Alekhina 2017). Dette var rett før valget i 

2008, da Dmitrij Medvedev ble valgt til president. Så snart universitetet sa fra seg 

pengestøtten fra EU, stanset også presset fra kontrollorganene (Tumakova 2017). I og 

med at det var tydeligere hvem som sto bak, var det også lettere å snu situasjonen 

(Dubrovskij 2017). Og som Dmitrij Dubrovskij, tidligere student ved EUSP og senere 

ansatt ved Smolnyj College of Liberal Arts and Sciences, har bemerket: «før krisen [i 

2008] skilte ikke EUSP seg særlig ut med tanke på brudd på brannsikkerhet i forhold til 

andre utdanningsinstitusjoner i St. Petersburg, men var etter dette med all sikkerhet blitt 

best på dette området i forhold til alle andre høyere utdanningsinstitusjoner» (Dubrovskij 

2017). 

 

3.1.1 Oppussingsplanene for universitetet 

I det følgende beskrives utviklingen av den krevende situasjonen rundt EUSP fra 2016 til 

sommeren 2018, med en kort innledning om et storstilt prosjekt som var så godt som 

godkjent før situasjonen ble snudd på hodet for universitetet. 

23. juni 2015 skrev den russiske avisen RBC (РБК) om et oppussingsprosjekt 

som var blitt enstemmig vedtatt av Rådet for bevaring av kulturarv i St. Petersburg 

(Sovjet po sokhraneniju kulturnogo nasledija Peterburga), med et budsjett på 35 

millioner euro. Ingen av disse midlene skulle tas fra staten, kun fra sponsorer. 

Arkitektkonkurransen ble holdt i 2013, og vinneren var franske Jean-Michel Wilmotte, 

kjent for blant annet oppussingen av Louvre (Letjukhina og Kizyma 2015). Da den 

daværende rektoren ved EUSP, Oleg Kharkhordin, ble intervjuet av RBC i mars 2017, 

manglet det bare en underskrift fra byregjeringen i St. Petersburg for endelig å få satt i 
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gang oppussingsprosjektet (Alekhina 2017). 13. juli 2015 sendte Mikhail Piotrovskij9 og 

Aleksej Kudrin10 et brev til Vladimir Putin. Brevet inneholdt en forespørsel om Putins 

velsignelse til å oppkalle en av salene i det lille marmorpalasset etter Anatolij Sobtsjak. 

Putin sendte brevet videre til Dmitrij Livanov, daværende utdannings- og 

vitenskapsminister, Georgij Poltavtsjenko, guvernør i St. Petersburg fra 2011 til 2018, og 

Andrej Fursenko, tidligere utdannings- og vitenskapsminister i Russland (2004-2012). 

Brevet er undertegnet Vladimir Putin 15. juli 2015 og inneholder også orderen «Støtt» 

(Podderzjite) (Kolesnikov og Albats 2017). Dette var det første av tre brev fra EUSP 

med forespørsel om støtte fra presidenten, men dette første ble altså sendt før 

universitetets problemer med undervisningslisensen startet i 2016. 

 

3.1.2 Starten på den siste bølgen av utfordringer for EUSP 

Informasjon på EUSPs egne nettsider beskriver hvordan Rosobrnadzor mellom 14. og 

18. mars foretok ikke-planlagte (vneplanovyje) kontroller ved universitetet, hvor det ble 

funnet visse formelle feil og mangler, blant annet i noen av dokumentene og på 

universitetets nettsider. Det ble også funnet et administrativt lovbrudd, og det ble satt i 

gang en rettsprosess, der EUSP fikk en måned på seg til å rette opp feilene. Deretter, den 

31. mars, fikk universitetet beskjed av Rosobrnadzor om at den statlige akkrediteringen 

deres var blitt inndratt. Ledelsen bemerket i samme nyhetsartikkel at en slik inndragelse 

er vanlig prosedyre ved funn av denne typen overtredelser (Jevropejskij Universitet v 

Sankt-Peterburge 2016b; Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2016c). Det vil si at 

de kunne undervise, men ikke dele ut statlige mastergradsvitnemål. Dette skjedde til tross 

for at universitetet hadde sendt Rosobrnadzor papirer på at overtredelsene som 

kontrollorganet hadde funnet i mars nå var rettet opp i, og en av overtredelsene var, 

ifølge Novaja Gazeta, at det ikke var listet opp fordeler for søkere fra Krim i opptaks-

reglementet (Tumakova 2017). Men så, litt over en måned senere, den 5. mai 2016, fikk 

universitetet vite at retten hadde fratatt dem ansvaret for det administrative lovbruddet 

nevnt over (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2016c). Den 6. mai utstedte 

Rosobrnadzor (under Utdannings- og vitenskapsdepartementet) et dekret om at den 

statlige akkrediteringen deres var blitt gjenopprettet (Sjamijev 2017). 

                                                      
9 Mikhail Piotrovskij er administrerende direktør for Hermitagen og leder for det finansielle styret ved 

EUSP (popetsjitelskij sovjet). 
10 Aleksej Kudrin er tidligere finansminster (2000-2011) og medlem av det finansielle styret ved EUSP 

(popetsjitelskij sovjet). 
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I juli 2016 skal Vitalij Milonov11 og flere anonyme «aktivister» ha rettet klager til ulike 

kontrollorganer, fordi de mente at EUSP drev med homo-propaganda (Sjamijev 2017). 

Dette skal ha ledet til at EUSP i løpet av sommeren 2016 ble kontrollert av 11 

kontrollorganer. Tidligere rektor Oleg Kharkhordin forteller at i 9 av de 11 kontrollene 

fant man ingenting utenom det vanlige, men det dukket opp mange nok bemerkninger 

etter de to resterende kontrollene til at Rosobrnadzor dro tilbake til universitetet for ny 

kontroll. Det ble blant annet pekt på noen vinduer i plast som var blitt installert uten 

tillatelse, men, mente Oleg Kharkhordin, disse var helt like noen andre vinduer på en 

annen del av bygningen som det var gitt tilllatelse til å installere. Det er verdt å ta med at 

byadministrasjonen visste om disse plastvinduene allerede i 2013, men hadde på dette 

tidspunktet ingen innvendinger mot dem (Alekhina 2017). 

Da det ble foretatt en ny kontroll ble det plutselig funnet 120 overtredelser som 

ikke var blitt oppdaget tidligere (Tumakova 2017). Dette gjaldt hovedsakelig mangelfull 

dokumentasjon sett i lys av de føderale statlige utdanningsstandardene, som 

universitetslærernes kvalifikasjoner, men også fraværet av både gymsal og plakater med 

anti-alkohol-budskap. Dette var mangler som ikke har noe særlig å gjøre med kvaliteten 

på utdanningen, og Rosobrnadzor hadde faktisk gjort det klart overfor ledelsen at de ikke 

hadde noe å utsette på dette området. De hadde jo også tidligere på året, som nevnt, gitt 

tilbake universitetets statlige akkreditering (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 

2016e). 

Mot slutten av august sendte universitetet et sett med dokumenter av betydelig 

størrelse til Rosobrnadzor hvor de viste at feil og mangler var rettet opp i. Alledere dagen 

etter kom det beskjed fra Rosobrnadzor om at de selv måtte kontrollere dokumentene på 

nytt, noe EUSP mente var for tidlig til at kontrollorganet hadde kunnet gå gjennom hele 

settet med dokumenter. Dermed listet Rosobrnadzor opp 32 mangler som fortsatt ikke 

var rettet opp i per 16. september. EUSP mente dette kunne vært unngått, hadde 

Rosobrnadzor gått gjennom alle dokumentene fra 22. august (Jevropejskij Universitet v 

Sankt-Peterburge 2016e). I september 2016 ble så EUSP fratatt retten til å ta imot 

studenter (Tumakova 2017). 

                                                      
11 Vitalij Milonov er en konservativ og ortodoks politiker fra St. Petersburg, som står for tradisjonelle 

russiske verdier og anti-LHBT-holdninger, noe som kommer til uttrykk blant annet gjennom hans profiler i 

sosiale medier.  
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23. november 2016 ble det sendt et nytt brev, brev nummer to, fra EUSP til Putin. Denne 

gangen klaget universitetet på kontrollen foretatt av Rosobrnadzor, som de mente ikke 

hadde fulgt lovverket, og de ba Putin om ikke å la utviklingen fortsette slik og å be 

regjeringen foreta tiltak slik at studieprosessen ikke ble forstyrret. Putin sendte brevet 

videre til Olga Golodets, Russlands visestatsminister siden 2012 (Kolesnikov og Albats 

2017). Men 7. desember 2016 vedtok Rosobrnadzor at EUSPs undervisningslisens skulle 

oppheves, og dette ble publisert offentlig dagen etter. Årsakene til dette var blant annet at 

det ikke var tilstrekkelig med lærerpraktikanter hverken innen statsvitenskap eller 

sosiologi, at de foreleserne som jobbet på kortere kontrakter ikke hadde riktig 

sertifisering, og igjen dette med at de ikke hadde gymsal (Jevropejskij Universitet v 

Sankt-Peterburge 2016e). 

EUSP fikk imidlertid tilbake undervisningslisensen etter bare få dager, den 13. 

desember (Sjamijev 2017). På universitetets nettsider ble det publisert en pressemelding 

hvor man tok avstand fra teoriene fremmet i media om at Rosobrnadzor ble brukt 

målrettet i politisk øyemed for å undertrykke et universitet som samarbeidet med 

utenlandske akademiske aktører (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2016e). 

Samtidig uttalte de at EUSPs utfordringer ikke var unike, men reflekterte et generelt 

problem med kontrollvirksomheten i Russland og kontrollorganenes ensidige fokus på 

formelle aspekter ved russiske universiteters arbeid og virke (Jevropejskij Universitet v 

Sankt-Peterburge 2016a). 

 

3.1.3 Flere utfordringer i 2017 

Da 2016 gikk mot slutten, hadde KIO (Komiteen for eiendomsrelasjoner – Komitet 

imusjtsjestvennykh otnosjenij), under byadministrasjonen i St. Petersburg, plutselig 

ensidig sagt opp leieavtalen med universitetet (Kolesnikov og Albats 2017). 

Byadministrasjonen mente at det var problemer med leieforholdet (Alekhina 2017). 

Daværende rektor Oleg Kharkhordin fortalte at etter den ensidige oppsigelsen av 

leieavtalen hadde ledelsen ved EUSP kontaktet guvernør Georgij Poltavtsjenko med 

spørsmål om hvordan dette kunne henge sammen med Putins ordre om å støtte 

universitetet (Likhanova 2017). «[V]i minnet om at presidenten sommeren 2015 hadde 

gitt ordre om å hjelpe til med ombyggingen av palasset og spurte hvordan 

byadministrasjonen med tanke på dette kunne oppløse leiekontrakten», uttalte 
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Kharkhordin (Alekhina 2017). Rett over nyttår 2017 stevnet så EUSP KIO for retten 

(Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017c). 

Våren 2017 begynte det så å gå rykter om at universitetet måtte flytte ut av 

bygningen og at de kom til å miste lisensen igjen. Kilder innad i byadministrasjonen sa at 

det var noen andre som trengte bygningen (Kolesnikov og Albats 2017). Og ganske 

riktig, 20. mars 2017 annullerte voldgiftsdomstolen i St. Petersburg og Leningrad oblast’ 

EUSPs lisens til å drive utdanningsvirksomhet (Jevropejskij Universitet v Sankt-

Peterburge 2017h). Oleg Kharkhordin ønsket på dette tidspunktet ikke å spekulere i om 

det var andre underliggende årsaker til lisensfratakelsen og det opplevde presset på 

universitetets eksistens enn det som var kommet fra offisielt hold – de ulike 

kontrollorganene – da han ble intervjuet av RBC i mars 2017 (Alekhina 2017). 

Kharkhordin ønsket ikke å bruke tid på å velge en hypotese som virket plausibel, men 

ville heller gjøre seg ferdig med rettsprosessene: 

 

Vi er akademikere, vi ser en empirisk virkelighet, som det er mulig å registrere, den synlige delen av 

isfjellet. Å finne ut av om det finnes en underliggende årsak som ikke er synlig, det er oppgaven til et 

helt annet yrke. Journalister kan for eksempel legge frem hypoteser som forklarer om det finnes deler 

av isfjellet som man ikke kan se (Alekhina 2017).  

 

Allerede i 2016 hadde støtteerklæringer fra både det russiske og det internasjonale 

forskningsmiljøet dukket opp, men i dagene etter at universitetet ble fratatt 

undervisningslisensen 20. mars 2017, økte mengden støtteerklæringer kraftig. EUSPs 

støttegruppe på Facebook rapporterte jevnlig om studenter og andre med hjerte for 

EUSP, som tok til gatene. Én demonstrasjon skilte seg imidlertid ut – det var en 

enmanns-aksjon mot EUSP vinteren 2017. Det ble publisert et bilde fra aksjonen på 

Facebook som viser en mann som står med én plakat i hver hånd. På den ene plakaten 

står det «Her lærer de opp fargerevolusjons-planleggere» og på den andre: «Det 

vitenskapelige arbeidet ved denne utdanningsinstitusjonen er av anti-russisk karakter» 

(Sjamijev 2017). 

EUSPs styre publiserte i dette tidsrommet en uttalelse hvor de skrev at 

grunnlaget for lisensfratakelsen var basert på ubetydelige, tekniske uoverenstemmelser 

som i det store og hele var blitt rettet opp i, og bemerket også at Utdannings- og 

vitenskapsministeren og -departementet hadde gitt sin støtte til universitetet (Jevropejskij 

Universitet v Sankt-Peterburge 2017l). EUSP var i tillegg en av vinnerne av en 
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konkurranse organisert av nettopp Utdannings- og vitenskapsdepartementet, som kåret 

russiske universiteter med bredest tilgang til internasjonale databaser med vitenskapelige 

artikler og liknende. EUSP var det eneste ikke-statlige universitetet i listen over vinnere 

(Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017a). 

Hele vinteren, våren og forsommeren 2017 pågikk det rettsmøter mellom EUSP 

og Rosobrnadzor, og mellom EUSP og KIO. 5. april ble det klart at EUSP ikke hadde 

vunnet frem etter å ha reist sak mot KIO for å erklære den ensidige oppsigelsen av 

leieavtalen som grunnløs (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017i). EUSP 

hadde, som en forberedelse til ombyggingsprosjektet, satt opp ulike midlertidige 

installasjoner (Likhanova 2017), som var blitt godkjent i februar 2017 (Bajdakova 2017), 

men disse forberedelsene ble plutselig sett på som overtredelser og et brudd på avtalen 

(Likhanova 2017). 

2. juni 2017 ble det holdt en paneldebatt under St. Petersburg økonomiske 

forum, hvor Olga Vasiljeva ble spurt om situasjonen rundt EUSP, om hun ønsket at 

universitetet skulle få fortsette med undervisningsaktiviteten og hva hun eventuelt kunne 

gjøre for å oppnå dette. Vasiljeva svarte formelt ved å si at i møter med 

universitetsledelsen hadde man kommet frem til å ikke gjøre noe annet enn å «bevege seg 

innen rettslige rammer» og at «departementet ikke [hadde] fullmakt til å snakke med 

borgermesteren angående historiske bygninger» (Jevropejskij Universitet v Sankt-

Peterburge 2017f). 

I slutten av juni 2017 hadde styret ved EUSP vedtatt at det skulle innsettes en ny 

midlertidig rektor og at Oleg Kharkordin skulle gi seg som rektor fra 1. juli 2017, 

tidligere enn opprinnelig planlagt (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017b). 

Det er flere som mener at dette mest sannsynlig ble bestemt fordi universitetsledelsen 

ønsket å gi et signal til myndighetene om at universitetet var villig til å gjøre forandringer 

og ikke sette opp en front overfor dem (Kolesnikov og Albats 2017). 

 

3.1.4 Kampen om marmorpalasset og ny undervisningslisens 

I begynnelsen av juli 2017 ble det så sendt et tredje brev til Putin fra ledelsen ved EUSP, 

undertegnet Aleksej Kudrin og den nye midlertidige rektoren, Nikolaj Vakhtin. I henhold 

til dette brevet hadde guvernør Georgij Poltavtsjenko allerede i desember 2016 uttalt at 

bygningen skulle brukes til et senter for barn, i regi av St. Petersburg by. Denne gangen 

sendte Putin brevet videre til Poltavtsjenko selv, etter å ha føyd til ordene «Se over og 
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støtt» (Kolesnikov og Albats 2017). Men i midten av juli 2017 kom så beskjeden om at 

Rosobrnadzor hadde fått medhold i lisensfratakelsen med grunnlag i overtredelsene 

funnet året før. Dermed måtte universitetet stanse all undervisningsaktivitet (Jevropejskij 

Universitet v Sankt-Peterburge 2017j). 

Det var nå endelig bestemt at det skulle opprettes et IT-senter for særlig 

begavede barn i det lille marmorpalasset, hvor EUSP hadde holdt til siden midten av 

1990-tallet, og universitetet fikk beskjed av eiendomsseksjonen i St. Petersburgs at de 

snart måtte forlate bygningen (Karpenko 2017). 

Et vesentlig moment er at EUSP, i tilknytning til oppussingsprosjektet, allerede 

en god stund tidligere hadde planlagt å flytte over til en bygning like i nærheten av 

palasset (Kotljar 2018). I og med at EUSP i løpet av første halvdel av 2017 hadde ventet 

på en rettslig avgjørelse angående undervisningslisensen, hadde de holdt på denne og 

ikke sagt den fra seg frivillig (Sjamijev 2017). Men i løpet av sommeren forandret 

universitetet taktikk. Hvis de sa fra seg lisensen, kunne de søke om ny lisens og starte 

med blanke ark, uten overtredelser. Fordi de skulle flytte over til den nye bygningen i 

nærheten av marmorpalasset, tenkte ledelsen at overtredelsene som førte til den 

opprinnelige lisensfratakelsen kunne sees bort ifra (Tumakova 2017). 5. september 2017 

sendte EUSP derfor en ny søknad om undervisningslisens, men fikk den 28. september 

beskjed om at søknaden deres var blitt avslått. EUSP fikk i første omgang ingen 

forklaring på avslaget (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017d). 

Det ble imidlertid etter hvert klart at Rosobrnadzor nektet EUSP ny lisens på 

grunnlag av kontroller i den nye bygningen universitetet måtte flytte til, etter at de ble 

bedt om å forlate palasset (Torop 2017). Dette på grunn av at den nye bygningen ikke 

passet å undervise i (Kolesnikov og Albats 2017). Kontrollørene mente at det manglet 

tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsnivå, samt at beholdningen av teknisk 

materiale i den nye bygningen ikke svarte til kravene for historie-, antropologi- og 

filosofiundervisning (Romanov 2017). 

Sergej Rukavisjnikov, leder for en av Rosobrnadzors underavdelinger, uttalte i 

et intervju med avisen RIA Novosti 5. oktober 2017 at kravene i den nye søknaden ikke 

stemte overens med den faktiske situasjonen ved universitetet. Dette forklarte han med at 

EUSP sendte inn ny søknad kun en uke etter at de frivillig sa den forrige fra seg etter 

lange kamper med Rosobrnadzor i retten. «Det hadde vært overraskende om tidligere 

avdekkede uoverensstemmelser hadde blitt rettet opp i etter så kort tid», bemerket han 



 45 

(RIA Novosti 2017). EUSP mente at Rosobrnadzor med denne avgjørelsen ikke hadde 

klargjort hva EUSPs overtredelser egentlig besto i, noe som gjorde det umulig å rette 

dem opp. I et møte med EUSP i oktober 2017 lovte Sergej Rukavisjnikov å svare på 

EUSPs innvendinger innen 30 dager og gjentok at den typen kontroller de hadde foretatt 

var å sjekke om de innsendte dokumentene fra EUSP samsvarte med den virkelige 

situasjonen, og i følge loven kunne derfor ikke Rosobrnadzor offentligjøre eventuelle feil 

og mangler (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017d). 

Mens utfordringene med Rosobrnadzor pågikk holdt universitetet den 4. 

september 2017 åpningsseremoni i forbindelse med det nye vitenskapelige året. De kunne 

jo ikke åpne et nytt akademisk år, i og med at de ikke lenger kunne bedrive 

undervisningsaktivitet. Nikolaj Vakhtin holdt en tale hvor han blant annet fortalte at 

planen på dette tidspunktet var å starte undervisningsåret ikke senere enn 1. november 

2017, og det var knyttet stor tro til at de ville få i stand en ny lisens til da. Noen studenter 

hadde allerede gått over til andre universiteter, men det fantes også dem som fortsatt 

ventet på ny lisens. Og uansett hva fremtiden ville bringe, hadde EUSP beholdt 

posisjonen som en av de beste høyere utdanningsinstitusjonene i Russland:  

 

Hos oss arbeider professorer med veldig ulike politiske overbevisninger – både konservative, liberale, 

republikanere og til og med marxister; og så lenge disse professorene ikke bruker auditoriene til 

propaganda for sine politiske syn – det er forbudt i følge [EUSP]s statutter – er vi glade for at de 

arbeider hos oss. For oss er profesjonalisme, vitenskapelig renommé og undervisningskvalitet det 

viktigste (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017k). 

 

Han la til at hvis universitetet ble nødt til å eksistere uten studenter for en stund, ville 

disse professorene publisere enda flere artikler og bøker enn de allerede gjorde. Et 

universitet uten studenter er jo på sett og hvis alle akademikeres våte drøm. 

I midten av oktober 2017 sendte EUSP inn et nytt sett med søknadsdokumenter 

for ny undervisningslisens, men 6. desember kom beskjeden om at også denne søknaden 

var blitt avslått (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017d). Allerede 11. 

desember kunngjorde EUSP på sine nettsider at de mest sannsynlig kom til å søke om ny 

undervisningslisens i andre halvdel av februar 2018. EUSP hadde da vært ute av det lille 

marmorpalasset siden 1. november 2017 (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 

2017g). De kunne ikke ta opp nye studenter eller fortsette å undervise de studentene som 

allerede var kommet i gang med utdanningen, men fortsatte forskningsvirksomheten i og 
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med at det kun var undervisningslisensen som var inndratt. De måtte imidlertid flytte fra 

det lille marmorpalassets nabobygning, og universitetet holder nå til lenger unna 

sentrum, i Krasnogvardejskij-bydelen i St. Petersburg (Kizyma 2018).  

I slutten av juni 2018 fikk EUSP vite at retten hadde opprettholdt den tidligere 

avgjørelsen om medhold for Rosobrnadzor, men universitetet understreket at det hadde 

vært viktig for dem å føre denne prosessen til sin slutt, og sette en presedens for 

eventuelle senere tilfeller når noen igjen må kjempe mot et statlig organ: «Erfaringene fra 

en rettslig konflikt med et statlig organ gir [...] et uvurderlig materiale med tanke på 

svake punkter innen russisk rettslig regulering , som gjør det mulig å bruke rettsapparatet 

som et instrument for å straffe» (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2018b). 

Sommeren 2018 var et vendepunkt i positiv retning for EUSP, da universitetets 

støttegruppe på Facebook 5. juli publiserte nyheten om at universitetet hadde sendt inn 

søknadsdokumenter til Rosobrnadzor om ny lisens. 31. juli startet Rosobrnadzors 

kontroller av universitetet, som gikk over to dager. Denne gangen fant Rosobrnadzor 

ingenting som kunne ha hindret tildelingen av en ny utdanningslisens, og det endelige 

dekretet om lisenstildeling ble publisert 10. august. Da hadde universitetet vært uten 

lisens i 375 dager. De hadde mistet lisensen i mars 2017, men fortsatte å undervise 

studenter frem til sommeren 2017 fordi rettssaker og ankesaker trakk ut i tid. 

Universitetet takket alle dem som hadde støttet dem i løpet av den vanskelige perioden, 

deriblant president Putin (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2018a). 

 

3.2 Moscow School of Social and Economic Sciences 

(Sjaninka) 

Kallenavnet Sjaninka stammer fra universitetets grunnlegger, den britiske sosiologen 

Teodor Sjanin (Ruvinskij 2018). Sjaninka ble grunnlagt i 1995 og er i dag, som den 

gang, en ikke-kommersiell, ikke-statlig HEI (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i 

ekonomitsjeskikh nauk u.å.b). Nesten helt siden oppstarten har universitetet basert seg på 

en modell som samsvarer med den de beste universitetene i verden bruker, samt 

Bologna-prosessen (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i ekonomitsjeskikh nauk 

u.å.c). Universitetet er en av pionerene innen arbeidet for å integrere det russiske 

systemet for høyere utdanning i Bologna-systemet – seks år før Russland underskrev 

Bologna-prosessen hadde universitetet allerede innført en slik struktur. Universitetet var 
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tidlig ute med å eksperimentere med nye, innovative undervisningsmetoder innen høyere 

utdanning, og de sendte sine russiske lærere innen humaniora til Vesten for å få den beste 

opplæringen. Deres studieprogrammer er blitt godkjent av både britiske universiteter og 

det russiske Utdanningsdepartementet. Det jobber flere utenlandske professorer og 

forelesere ved Sjaninka, og universitetet har siden oppstarten mottatt finansiell støtte fra 

utenlandske aktører, slik som Ford-stiftelsen og Verdensbanken, og i de senere årene 

også fra russiske kilder, deriblant Utdannings- og vitenskapsdepartementet (Moskovskaja 

vyssjaja sjkola sotsialnykh i ekonomitsjeskikh nauk u.å.b). De har også et eget fond for 

donasjoner (endowments), slik som EUSP har (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i 

ekonomitsjeskikh nauk u.å.a). 

I 2013 ble Sjaninka erklært som en «effektiv HEI basert på resultatene fra 

overvåkningen av virksomheten til utdanningsinstitusjoner» (Moskovskaja vyssjaja 

sjkola sotsialnykh i ekonomitsjeskikh nauk 2013b). Dette var etter at kampanjen for å 

luke ut ineffektive HEIer, og de HEIene som solgte vitnemål, de såkalte 

«vitnemålsfabrikkene», hadde blitt satt i gang av den ganske nylig utnevnte 

utdanningsministeren Dmitrij Livanov. Samme år feiret universitetet tjue års samarbeid 

med universitetet i Manchester (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i 

ekonomitsjeskikh nauk 2013a). To år senere, i juni 2015, publiserte Utdannings- og 

vitenskapsdepartementet en liste over dem med gjennomsnittlig høyest lønn ett år etter at 

de var blitt uteksaminert fra en russisk HEI. Det vil si de som var blitt uteksaminert i 

2013. Høy lønn var dermed en indikator på utdanningsprogrammenes effektivitet, og 

studieretningen «økonomi og ledelse» lå på topp. Herunder var Sjaninka den HEIen i 

Russland som kunne skilte med avgangsstudenter med høyest gjennomsnittslønn, på 

110 000 rubler i måneden. New Economic School i Moskva lå på tredjeplass, mens 

Higher School of Economics lå på en tiendeplass (Tsjernykh 2015). 

I 2015 ble Viktor Vakhsjtajn, professor i sosiologi ved Sjaninka, for tredje gang 

kåret til en av de mest siterte russiske sosiologene (Moskovskaja vyssjaja sjkola 

sotsialnykh i ekonomitsjeskikh nauk 2015a), og senere samme år endte universitetet opp 

blant de fem mest relevante (po vostrebonvannosti) HEIene i Russland, av 463 HEIer i 

80 av Russlands 83 føderasjonssubjekter (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i 

ekonomitsjeskikh nauk 2015b). I 2017 endte Sjaninka på andreplass på den samme 

rangeringen, etter New Economic School og før Higher School of Economics på 

tredjeplass (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i ekonomitsjeskikh nauk 2017). 
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I samtalen mellom Sergej Medvedev, Vadim Volkov og Viktor Vakhsjtajn på Radio 

Svoboda i 2017, nevnt på side 3, uttrykte sistnevnte sin bekymring over at Sjaninka 

kanskje kunne bli det siste igjen av de europeisk rettede universitetene i Russland, hvis 

EUSP måtte stenge dørene. Men i juni 2018 så situasjonen verre ut enn dette tenke 

scenariet. EUSP var fortsatt uten lisens, og 21. juni 2018 utstedte Rosobrnadzor et dekret 

hvor de fratok Sjaninka deres statlige akkreditering. Kontrollorganet uttalte i media at 

universitetet kunne søke om ny akkreditering først etter ett år (Tsjernykh og 

Ljubinarskaja 2018). Dette skjedde etter at en gruppe ekspertkontrollører hadde besøkt 

Sjaninka over to dager i slutten av mai 2018. De skulle egentlig ha oppholdt seg ved 

universitetet i fem dager, slik regelen er. Men morgenen den tredje dagen ble de plutselig 

tilbakekalt, uten at noen syntes å vite hvorfor. Viktor Vakhsjtajn bemerket at ekspertene 

hadde virket fornøyde med det de så, men så ble de altså hentet tilbake allerede på dag 

tre. Sergej Kravtsov, sjefen for Rosobrnadzor, som hadde vært til stede ved Sjaninka og 

snakket med Vakhsjtajn, hadde trukket på skuldrene og sagt: «Det er ikke min 

beslutning. Du forstår sikkert» (Mukhametsjina 2018). Denne samtalen ble først gjengitt 

av Vakhsjtajn på hans VKontakte-side. 

Etter at ekspertgruppen hadde forlatt Sjaninka, hørte ikke 

universitetsadministrasjonen mer før 21. juni, nesten en måned senere (Zjarkov og Sonin 

2018). Dagen før hadde Rosobrnadzor publisert resultatet av kontrollen, som oppga 

årsaken til fratakelsen av den statlige akkrediteringen. Flere av studieprogrammene både 

på bachelor- og masternivå samsvarte ikke med kravene i de føderale statlige 

utdanningsstandardene. Det kom frem av rapporten at den grunnleggende strukturen til 

studieprogrammene møtte kravene i standardene, men at enkelte emner i gradene ikke 

ledet til profesjonell kompetanse hos studentene. Dette kom av at måten 

emnebeskrivelsene var formulert på ikke møtte kravene til de føderale standardene, både 

innen statsvitenskap, sosiologi, historie, psykologi, ledelse, juridiske fag og 

kunstvitenskap (Rosobrnadzor 2018). 

Katerina Guba og Mikhail Sokolov (2018) forklarer at det ekspertkontrollørene 

pekte på i sin konklusjon, var formelle uoverensstemmelser som til syvende og sist 

dreide seg om selve formuleringen av studieprogram-beskrivelsene. De føderale statlige 

utdanningsstandardene stiller krav til hva som skal være med i en slik beskrivelse. Det er 

derfor lett å finne slike uoverensstemmelser i teksten, for eksempel at beskrivelsen 

mangler et avsnitt om hva studenten skal ha oppnådd av kunnskap etter gjennomført 
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studieprogram. I tillegg manglet noen av Sjaninkas institutter ledere med dosent-tittel 

(Guba og Sokolov 2018). Lederen for programmet innen rettsvitenskap kunne ikke 

godkjennes av Rosobrnadzor fordi han hadde historie og ikke rettsvitenskap som sin 

basisutdanning, selv om han nå er blitt en av de ledende i verden på sitt felt, og professor 

innen nettopp rettsvitenskap (Tsjernykh og Ljubinarskaja 2018). Også det faktum at noen 

av seminarene ble ledet av sosiologer «utenfor byen Moskvas grenser [...] var 

tilstrekkelig for å erklære universitetsprogrammene som ikke-samsvarende med de 

gjeldende kravene for å få statlig akkreditering» (Guba og Sokolov 2018). Rosobrnadzors 

tidligere leder, akademiker i Det russiske utdanningsakademiet (Rossijskaja akademija 

obrazovanija – RAO) Viktor Bolotov, uttalte at han var forbauset over at nærmest ingen 

av utdanningsprogrammene ved Sjaninka svarte til de føderale utdanningsstandardene. 

Mindre overraskende hadde det vært hvis det var blitt funnet visse uoverensstemmelser, 

noe det alltid vil ved et hvilket som helst universitet (Makejeva og Tsjernykh 2018). Når 

det er sagt, så bemerket rektor Sergej Zujev at «det gjeldende lovverket er bygget opp 

slik at til og med én anmerkning kan være grunnlag nok for fratakelse av 

akkrediteringen» (Tsjernykh og Ljubinarskaja 2018). 

Det som ulike representanter fra Sjaninka, som rektor Sergej Zujev og 

sosiologiprofessor Viktor Vakhsjtajn, har fremhevet fra første stund etter fratakelsen, er 

at tapet av akkrediteringen ikke betyr at undervisningsaktiviteten stanses. Det eneste som 

er forandret er at de russiske vitnemålene de kommer til å dele ut fremover, ikke vil være 

statsakkrediterte, altså ikke av typen gosudarstvennyj obrazets. I tillegg planlegger 

universitetet å rette opp feilene og søke om ny akkreditering når det igjen blir mulig. En 

slik beslutning er vanskelig å ta, mener Zujev, fordi det å rette opp feil vil senke 

utdanningskvaliteten betraktelig. Grunnen til det er at de da blant annet ikke lenger kan 

ha nevnte professor i rettsvitenskap som leder for dette studieprogrammet. Men på 

samme måte som daværende rektor ved EUSP, Oleg Kharkhordin, var tilbakeholden med 

å feste seg til én teori når det kom til EUSPs utfordringer, var Zujev forsiktig med å 

betrakte Sjaninkas utfordringer som en fortsettelse av EUSPs utfordringer, altså politisk 

motivert (Tsjernykh og Ljubinarskaja 2018). 

Nyheten om at Sjaninka var fratatt sin statlige akkreditering skapte en bølge av 

reaksjoner og påfølgende engasjement. Mange gikk raskt ut med støtteerklæringer til 

universitetet. Få dager etter Rosobrnadzors offentliggjøring ble det publisert et åpent 

brev, underskrevet av omkring 260 mennesker (per 26. juni 2018) tilknyttet høyere 
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utdanning og forskning. Kjente enkeltpersoner som Dmitrij Zimin ga også sin støtte. 

Hovedbudskapet i det åpne brevet var at feilene og manglene som ble avdekket av 

kontrollørene lett kunne rettes opp i, og at de ikke rettferdiggjorde fratakelsen av den 

statlige akkrediteringen (Snob 2018). Det dukket også raskt opp en emneknagg, 

#mittsjaninka (#мояшанинка), hvor folk kunne beskrive hva Sjaninka betyr for dem. 

Mange har delt både gode minner og lovord under denne emneknaggen, men også 

bekymringer knyttet til betingelsene for russisk høyere utdanning og forskning i dagens 

Russland, stilt overfor et stadig mektigere Rosobrnadzor. 

Allerede lenge før Sjaninka mistet sin statlige akkreditering, begynte debatten 

om den russiske stats ineffektivitet når det gjelder blant annet overvåkning av HEIer i 

Russland. Men debatten fikk ekstra liv etter det som skjedde med EUSP fra 2016 og 

fremover (Epple og Aptekar 2017), og nådde nye høyder etter 20. juni 2018. 23. juni 

skrev Aleksej Kudrin både på sin Facebook-side og Twitter-konto at det er på tide å 

«grunnleggende reformere arbeidet til kontrollorganet», fordi dette arbeidet, slik det 

gjennomføres nå, forstyrrer universitetenes egen arbeidsprosess og «strider mot 

formålene med landets utvikling». Andrej Fursenko, utdannings- og vitenskapsminister i 

Russland før Dmitrij Livanov, og Jaroslav Kuzminov, rektor ved Higher School of 

Economics, foreslo like etter 20. juni at overvåkningen av HEIer må overtas av 

profesjonelle sammenslutninger (associations) (Mukhametsjina 2018). 

Et aspekt fra kapittel 2.2.3 om Rosobrnadzor, som også kan knyttes til Sjaninka, 

er funn av plagiat i ekspertkontrollørenes egne avhandlinger. Lederen for ekspertene som 

foretok kontroller ved Sjaninka, Svetlana Nikonova, forsvarte i 2005 sin avhandling 

innen økonomi. Dissernet kom frem til at en tredjedel av avhandlingen inneholdt 

«ukorrekte siteringer» (nekorrektnyje zaimstvovanija) – tekst som sammenfaller med et 

annet vitenskapelig arbeide. Dette fortalte Katerina Guba og Mikhail Sokolov ved EUSP 

til avisen Meduza. De bemerket også at Nikonova «hadde publisert artikler i ‘søppel’-

tidsskrifter – utgivelser som tar penger for publiseringer uten å kontrollere kvaliteten på 

arbeidet» (Meduza 2018). Guba og Sokolov mener derfor at Nikonova er en typisk 

representant for ekspertene beskrevet i kapittel 2.2.3. 

Selv om de fleste aktører innen vitenskap- og utdanningsmiljøet i Russland ikke 

er i tvil om de negative konsekvensene av det som skjer med både Sjaninka og EUSP vil 

ha fremover, er de splittet når det gjelder bakgrunn for fratakelsen av den statlige 

akkrediteringen (Sonin 2018). 
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3.3 EUSP og Sjaninka – sammenlikning og analyse 

I et intervju med Meduza etter fratakelsen av den statlige akkrediteringen 20. juni 2018 

bemerket Viktor Vakhsjtajn at situasjonen rundt EUSP og Sjaninka er veldig like – de er 

de to siste europeiske universitetene i Russland. Han la til at han ikke ville bli overrasket 

om også Sjaninka i fremtiden kom til å bli fratatt undervisningslisensen (Bekbulatova 

2018). Så det store spørsmålet er dermed, som Aleksandr Tsjernykh i Kommersant stilte 

til rektor ved Sjaninka, Sergej Zujev: «Kan man se på Sjaninkas problem som en 

fortsettelse av situasjonen rundt Det europeiske universitetet i St. Petersburg?», altså som 

noe politisk motivert (Tsjernykh og Ljubinarskaja 2018). Eller har EUSP og Sjaninka 

bare vært uheldige i møte med Rosobrnadzor og deres kontrollører, og er situasjonen slik 

som Likhanova (2017) beskriver, at én del av byadministrasjonen i St. Petersburg ikke 

vet hva en annen del av byadministrasjonen gjør? Det som er felles for både EUSP og 

Sjaninka, er at de begge har utmerket seg som to av de fremste universitetene i Russland. 

De har havnet i toppskiktet i flere rangeringer, også dem som Utdannings- og 

vitenskapsdepartementet står bak. I tillegg har rektorene ved de to universitetene, Nikolaj 

Vakhtin ved EUSP og Sergej Zujev ved Sjaninka, mottatt utmerkelser i løpet av de siste 

årene. I februar 2016 ble Zujev tildelt en medalje «For tjeneste for fedrelandet» (Za 

zaslugi pered Otetsjestvom) (Moskovskaja vyssjaja sjkola sotsialnykh i ekonomitsjeskikh 

nauk 2016), og i desember 2017 ble Nikolaj Vakhtin kåret av RBC St. Petersburg til årets 

«manager for social projects» (Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017e). 

Derfor er det mange som har reagert på at disse to universitetene har opplevd 

vanskeligheter i møte med Rosobrnadzor, som nettopp har som hovedoppgave å 

overvåke effektiviteten til HEIer i Russland.  

En av dem som sår tvil om effektiviteten til denne effektiviseringskampanjen er 

sjefen for Hermitagen i St. Petersburg, Mikhail Piotrovskij. Han mener at EUSP er «et av 

de fremste tiltakene for å beskytte Russland mot ‘hjerneflukt’, i første rekke innen 

humaniora, som det 21. århundrets skjebne avhenger av» (Jevropejskij Universitet v 

Sankt-Peterburge 2016d). Han bemerker også at EUSP oppnår gode resultater i 

rangeringer «innen sitt markedssegment», men at universitetet for eksempel også deltar i 

samfunnsdebatten rundt reformering av det russiske rettssystemet, noe Piotrovskij mener 

at «ofte kan irritere». Hele effektivitetskampanjen settes under tvil når til og med EUSP 

er blitt fratatt lisensen. Det senker også Russlands konkurransedyktighet i den 
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internasjonale utdanningssfæren, mener Piotrovskij. Det er også et paradoks, mener 

Andrej Volkov og Dara Melnik (2018), at nettopp det kontrollene fokuserer på, 

papirarbeid og dokumentasjon, er det som krever mest arbeid fra universitetsansatte, slik 

den byråkratiske utviklingen har vært. Slik Rosobrnadzor har utviklet seg de siste årene, 

fra å tidligere utelukkende arbeide med kampen mot pseudouniversiteter som selger 

vitnemål og reform av eksamenssystemet i videregående skole, har kontrollorganet for 

alvor begynt å legge hindringer til og med for noen av de beste HEIene i Russland, 

mener de to.  

I kapittelet om EUSP så vi at tidligere rektor Oleg Kharkhordin ikke ville 

spekulere i hvorfor universitetet hadde blitt fratatt lisensen. Samtidig uttalte ledelsen ved 

EUSP på et senere tidspunkt at  

 

EUSP-representanter antar at Rosobrnadzors standpunkt, til tross for dets formelle overenstemmelse 

med loven, faktisk på forhånd bestemmer det etterfølgende avslaget på lisens overfor EUSP. Det 

tydeliggjøres ikke overfor universitetet nøyaktig hva som har gjort kontrollorganet misfornøyd, og 

gjennom dette bryter [Rosobrnadzor] de legitime rettighetene og interessene til universitetet 

(Jevropejskij Universitet v Sankt-Peterburge 2017b).  

 

Dmitrij Dubrovskij (2017) mener at Irina Sjirokorad, en av ekspertene som avgjorde at 

EUSP ikke skulle få innvilget ny undervisningslisens, er en del av en «expert killer 

squad» som bruker formelle lisensprosedyrer til å «stenge en uregjerlig favorittinstitusjon 

i prosessen rundt utdanningsreform», men at det offisielt naturligvis ikke har noe å gjøre 

med politikk. 

Selv om Rosobrnadzor forsikret om at de ikke hadde noe imot EUSP (Public 

Sociology Laboratory 2017), og ikke hadde noen innvendinger mot kvaliteten på 

utdanningen (Alekhina 2017), og sa at «overtredelsene var av formell karakter», så var 

det likevel ikke mulig å omgjøre rettens avgjørelse (Public Sociology Laboratory 2017). 

Når det gjelder kritikken av situasjonen rundt Sjaninka, kan det virke som 

fokuset har ligget mer på Rosobrnadzor og det voksende byråkratiet enn på teorier om at 

det er noen som er spesielt ute etter universitetet, slik som i saken rundt EUSP. Men noen 

slike teorier er likevel fremmet, selv om de er omdiskuterte. Petr Mironenko i nettavisen 

The Bell var den første til å omtale en påstand om at det er en underavdeling av FSB som 

egentlig står bak det som har skjedd med Sjaninka (Mironenko 2018). Dette er den 

samme underavdelingen som Jevgenija Albats, sjefsredaktør i The New Times, mente var 
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involvert i angrepet på EUSP (Kolesnikov og Albats 2017). Det skal angivelig være 

kilder ved Sjaninka som har fremsatt denne teorien, og som ser på Sergej Kravtsovs 

kommentar til Viktor Vakhsjtajn nevnt over (se side 45) om at «du forstår sikkert», som 

et tegn på at det er sterkere krefter som står bak. Men The Bell siterer også andre kilder 

ved universitetet som ser på dette som en ren konspirasjonsteori (Mironenko 2018).  

Etter at Sjaninka mistet sin statlige akkreditering, oppsto det nærmest en hel 

bevegelse mot Rosobrnadzors byråkrati og utvidede fullmakter. Kritikken kommer 

spesielt fra den akademiske verden, og retter seg ikke mot tilfellet Sjaninka spesielt, men 

mot kontrollvirksomhet i Russland generelt. Rosobrnadzor kritiseres for å fokusere mer 

på formelle krav og dokumenter enn på den faktiske utdanningskvaliteten. Tidligere, på 

2000-tallet, forekom det som oftest planlagte kontroller, HEIene ble kontrollert én gang 

hvert andre år, og det kom sjelden klager fra innbyggere (det er nemlig slik at hvem som 

helst kan klage utdanningsinstitusjoner inn til Rosobrnadzor (RIA Novosti 2017)).  

I oktober 2017 kunne Sergej Rukavisjnikov i midlertid melde at de årlige 

kontrollene av HEIer heretter kom til å minke, og etter at rapporten for 2016-kontrollene 

kom ut fikk ikke Rosobrnadzor flere ordrer «fra regjeringen om å gjennomføre 

kontroller», utdanningssystemet var friskmeldt, 90% av alle HEIer i Russland, inkludert 

deres filialer, var nå kontrollert. Og viktigere; de aller fleste vitnemåls-fabrikkene var nå 

blitt stengt (RIA Novosti 2017). Det var likevel ikke alle som var enige i bildet Sergej 

Rukavisjnikov tegnet om at det fremover kom til å kreves færre kontroller. Pavel 

Kudjukin, leder for fagforeningen for universitetslærere University Solidarity Russia 

(Universitetskaja solidarnost), mente at overvåknings-reformen ville føre til en nedgang i 

antall universiteter nasjonalt (Makejeva 2017). Han mente også at i kjølvannet av 

Rosobrnadzors utvidede fullmakter kom kriteriene for effektivitet til å bli enda fjernere 

fra virkeligheten enn det de hadde vært til da (Makejeva og Tsjernykh 2018). Det var 

faktisk mange innen det akademiske miljøet i Russland som var positive til 

effektiviseringskampanjen initiert av Dmitrij Livanov som utdannings- og 

forskningsminister. En grunn til dette var irritasjonen over de universitetene som 

eksisterte kun for å få hendene i statlige midler, samtidig som de utstedte falske vitnemål 

mot betaling, bemerker Boris Grozovskij (2018). 

Katerina Guba og Mikhail Sokolov (2018) beskriver kontrollvirksomheten som 

et «rettsmøte i fravær av materielle bevis», siden langt fra alle kontrollene foretas ved 

universitetet, kontrollørene er ofte ikke fysisk tilstede ved HEIene: 
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Selv om bemerkningene [fra Rosobrnadzor] dreier seg om organisasjoner for studieprosess, er de ikke 

basert på overvåkning av selve prosessen (eller dens resultater), men på utallige dokumenter som 

universitetet må legge frem, og i resultatene av formelle tester som for øvrig langt fra alltid deles ut 

(Guba og Sokolov 2018).  

 

Alt kan se bra ut på papiret, men i virkeligheten kan det rent hypotetisk mangle studenter 

i auditoriet. Kanskje eksisterer ikke selve auditoriet engang (Guba og Sokolov 2018)! 

Det kontrollørene pekte på i Sjaninkas tilfelle, var rent byråkratiske og formelle ting som 

ikke har noe med kvaliteten på utdanningen å gjøre, mener Alla Samoletova ved EUSP, 

som ser klare likhetstrekk med de klagene EUSP selv fikk fra ekspertene som foretok 

kontroller der. Det som virker absurd for henne, er at ekspertene på oppdrag fra 

Rosobrnadzor i praksis kan vurdere situasjonen uten engang å oppholde seg ved 

universitetet. De samler inn dokumenter (for eksempel beskrivelser av 

studieprogrammer) og kan vurdere disse på sitt eget kontor hvis de måtte ønske det 

(Ruvinskij 2018).  

Tidligere leder for Rosobrnadzor, Viktor Bolotov (nevnt i kapittel 3.2), mener at 

kriteriene for ekspertise og gruppen av disponible eksperter er «det største problemet» for 

dagens system, fordi resultatene av kontrollene kan tolkes på ulike måter av den enkelte 

eksperten (Makejeva og Tsjernykh 2018). I tillegg, selv om Rosobrnadzor forsikrer at 

ekspertene selv ikke har noen innflytelse på avgjørelsene, og at alle følger samme 

prosedyre punkt for punkt, er dette ofte ikke tilfelle, mener Guba og Sokolov (2018). Et 

universitet kan være heldig med hvem som foretar kontrollen, vedkommende kan unnlate 

å rapportere noen av feilene han eller hun finner, eller hjelpe til med riktig utfylling av 

dokumenter. Men man kan også være uheldig, og kontrolløren kan «søke spesielt etter 

svake steder» (Guba og Sokolov 2018). Det er her de mener små, ikke-statlige HEIer, 

som EUSP og Sjaninka, er spesielt utsatt. Deres statistikk viser at det ikke hjelper om en 

HEI er utpekt som en av de mest effektive i Russland etter Utdanningsdepartementets 

kriterier, slik som både EUSP og Sjaninka har blitt. Det veier tyngre for Rosobrnadzor at 

de er et «lett bytte». Pavel Kudjukin peker på problemet med at kontrollørene ofte viser 

til egne forskrifter utenfor de føderale lovene, noe som gjør det vanskeligere for 

universiteter som er truet med straff for lovbrudd å ta saken til retten (Makejeva 2017).  

Det er altså ikke alle som er enige i Sergej Rukavisjnikovs utsagn om at statlige 

og private HEIer behandles likt. Rukavisjnikov selv sier at denne forskjellen ikke 

påvirker kontrollenes intensivitetsgrad, statlige og ikke-statlige institusjoner gjennomgår 
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like former for kontroller. Loven er lik for begge typer, og slik forholder Rosobrnadzor 

seg også til dem (RIA Novosti 2017). Men noen mener at Rosobrnadzor faktisk skiller på 

statlige og ikke-statlige HEIer (og også på større og mindre HEIer), slik som forfatterne 

av rapporten om Rosobrnadzor (Guba et al. 2017). Det er som om de private HEIene tar 

støyten for de statlige i denne effektiviseringskampanjen, og at det ikke hjelper stort 

overfor Rosobrnadzor å være effektiv når man er en privat institusjon. I det russiske 

samfunn blir private universiteter ofte assosiert med korrupsjon og salg av vitnemål 

(Guba og Zavadskaja 2017), nettopp det effektiviseringskampanjen er ment å få bukt 

med. 

Rosobrnadzor svarer ikke til oppgaven som er stilt overfor dem. Kontrollorganet 

oppleves som selvmotsigende når det på den ene siden «foretar overvåking for å skille de 

dårlige HEIene fra de gode», mens det på den andre siden «systematisk bruker et tungt 

artilleri av seriøse sanksjoner kun overfor private universiteter» (Guba og Zavadskaja 

2017). Selve utvelgelsesprosessen av ekspertkontrollørene settes også under tvil, og de 

anbefaler å endre denne prosessen så det velges ut flere eksperter med solid utdannings- 

og/eller akademisk bakgrunn (Guba et al. 2017, 22).  

Kirill Titajev (2016) mener at effektiviseringskampanjen har gått over styr mens 

byråkratiet har vokst. I tillegg, mener Titajev, utføres kontrollene nå oftere ut fra behovet 

for å fylle opp en rapport med avdekkede overtredelser, og ikke på grunn av 

arbeidsmoral og pliktfølelse. Dermed husker ikke alltid kontrolløren fra gang til gang hva 

han eller hun har avdekket av overtredelser tidligere. «Jo svakere bedriftene eller 

organisasjonene står i diskusjonen med kontrollørene, jo mer nøyaktig vil de følge 

instruksjonene (inkludert de mest idiotiske) og jo sterkere vil de forsikre seg på forhånd» 

(Titajev 2016). Viktig er det også å huske at kontrolløren selv forsikrer seg på forhånd. 

«For kontrolløren husker alltid på at over ham står anklagermyndigheten, 

finanskammeret eller en annen struktur», så han eller hun prøver derfor å gjette seg til 

hva den overordnede ønsker seg, på samme måte som de som kontrolleres må gjette seg 

til hva kontrolløren kommer til å se etter (Titajev 2016).  

Boris Grozovskij (2018) beskriver situasjonen med en analogi. Et bakeri baker 

boller etter en oppskrift som inneholder tusenvis av kriterier,  

 

noe som gjør at et hvilket som helst bakeri når som helst kan bli stengt. Det å fremlegge 

dokumentasjon blir vanskeligere enn det å bake brød. Og nedleggelsen av bakeriet motiveres til 
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syvende og sist ikke av kvaliteten på bollene det baker, men av helt andre ting. For eksempel av det at 

en eller annen behøver lokalet hvor bakeriet holder til, av samvittighetsløs konkurranse fra andre 

bakere, eller av at eieren av bakeriet har nektet å gi bestikkelser til den passende byråkrat. Og så 

absolutt av det at eieren av et annet bakeri er utenlandsk spion og baker boller etter fransk oppskrift. 

 

Dette sitatet oppsummerer den utfordringen det er å utkrystallisere én årsak som best kan 

forklare det som har skjedd med EUSP og Sjaninka. Det finnes mange mulige 

forklaringer, og årsaken kan være en kombinasjon av flere av disse. Men den siste 

setningen bringer meg videre til et tema som omhandler en tendens knyttet til anti-vestlig 

politikk og redselen hos russiske myndigheter for at russiske organisasjoner skal brukes 

av utenlandske aktører som et verktøy for å blande seg inn i statens anliggender og 

oppildne til opptøyer mot det sittende regimet. 

 

3.4 Forskning og utenlandsk agent-stempelet 

3.4.1 NGO-loven av 2006 og loven om utenlandske agenter 

Dette kapittelet kommer til å dreie seg om forskningsstiftelsen Dinastija og 

meningsmålingsinstituttet Levada-senteret. I tillegg til å støtte forskning og 

opplysningsarbeid hadde Dinastija tilknytning til og samarbeid med både høyere 

utdanningsinstitusjoner og skoler. Sammen med Dinastija kan også Levada-senteret sies 

å være en premissleverandør for høyere utdanning. På overflaten kan det se ut til at disse 

to institusjonene er rammet på liknende måte og av de samme tendensene som EUSP og 

Sjaninka. Men først gjennomgås en lov vedtatt i 2012 som kanskje kan sies å være 

hovedgrunnen til at Dinastija ikke lenger eksisterer i dag. Levada-senteret har også blitt 

rammet av denne loven, men de har fortsatt sin virksomhet til tross for dette.  

Loven slik den er i dag, bygger på tidligere lover i samme sjanger. Som Forrat 

(2016) er inne på, så er NGO-loven som ble vedtatt i 2005-2006 en lov som legger 

begrensninger på hva NGOer kan motta av utenlandske finansielle midler, og Forrat 

(2016) mener at denne loven helt tydelig ble vedtatt på grunn av et ønske om å forhindre 

fargerevolusjon i Russland av liknende type som den man så for eksempel i Ukraina i 

2004. 

NGO-lovens fulle navn er «On Introducing Amendments into Certain Legislative Acts of 

the Russian Federation», og knyttes blant annet til «Law on Freedom of Conscience and 

Religious Associations» fra 1997 (Crotty, Hall og Ljubownikow 2014, 1254). 
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Dette med at ett av lovens formål var å forhindre fargerevolusjon, støttes også av Jo 

Crotty, Sarah Marie Hall og Sergej Ljubownikow (2014, 1256), som bemerker at «den 

russiske staten begynte å oppfatte at utenlandsk demokrati-assistanse utfordret dens 

suverenitet». De trekker også inn det at staten ønsket større transparens med NGOer, 

fordi mange var blitt opprettet på 1990-tallet i hovedsak for å skaffe seg statlige og 

utenlandske midler. Vestlige NGOer og russiske NGOer med bånd til Vesten ble av 

Kreml oppfattet som noen som «tilsmusset» Russlands rykte internasjonalt, spesielt i 

forbindelse med menneskerettigheter og liknende verdier (Crotty, Hall og Ljubownikow 

2014, 1253). 

NGO-loven la mer press på NGOer hva gjelder innrapportering til 

myndighetene og kontroll av finansiell støtte, for eksempel fra hvilke aktører, også 

utenlandske, støtten kom fra, samt at de måtte vise hvordan pengene ble brukt. 

Innrapportering av medlemmer i organisasjonen ble også strammet inn (staten kunne nå 

også ha representasjon ved NGOenes møter). Men etter 2006 ble loven endret flere 

ganger, og blant annet var det etter hvert ikke nødvendig å rapportere inn inntekt på 

under 3 millioner rubler, samt at økonomikontroll begynte å bli foretatt hvert tredje år, og 

ikke hvert år som tidligere (Crotty, Hall og Ljubownikow 2014, 1254). 

To måneder etter at Putin i mai 2012 igjen ble innsatt som president, ble NGO-

loven fra 2006 endret, og ble til FZ-121, eller utenlandsk agent-loven (the amended Law 

on Non-Commercial Organizations – zakon «O nekommertsjeskikh organizatsijakh»). 

Loven gikk gjennom Duma-systemet og ble vedtatt relativt raskt. Den nye loven førte til 

enda strengere og jevnligere innrapportering fra NGOer, bemerker Geir Flikke (2015, 1, 

8-9), og den sier, i korte trekk, at hvis en NGO 1) mottar pengestøtte, helt eller delvis, fra 

utenlandske aktører og 2) bedriver politisk aktivitet, faller organisasjonen inn under 

kategorien «utenlandsk agent» (Gelfand 2015), og må også registrere seg som dette12 

(Flikke 2015, 1). Frekvensen på innrapporteringene økte, til fire ganger i året (Crotty, 

Hall og Ljubownikow 2014, 1254). Hvis NGOene lar være å registrere seg, kan de få 

bøter eller annen straff (Flikke 2015, 1). Disse ble lagt til loven senere, i løpet av 2012. 

Man kan også få bøter hvis man unnlater å nevne i materiell fra organisasjonen at man er 

ført opp i listen over utenlandske agenter (Flikke 2015, 9). Dette gjelder også når 

representanter for en stemplet NGO uttaler seg i media (Podorvanjuk og Kotljar 2015). 

                                                      
12 Den til enhver tid gjeldende listen over russiske NGOer som er stemplet som utenlandske agenter finnes 

på Justisdepartementets nettsider: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx  

http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
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Frem til juni 2014 kunne ikke NGOene legges til i listen mot sin vilje, de måtte gjøre det 

selv. Men etter 2014 har Justisdepartementet selv kunnet legge dem til, etter eget ønske 

(Gelman 2015, 20). Tidligere var det også vanskeligere å håndheve loven, fordi man ikke 

kunne tvinge NGOer til å føre seg opp (Flikke 2015, 9). Ifølge avisen Kommersant ble 

loven sjelden håndhevet mellom 2012 og starten av 2015, fordi man blant annet 

gjennomførte endringer i den. Dermed ventet rettsinstansene på lavere nivå med å legge 

noen til i listen. Men da det nærmet seg valg kom organisasjoner som for eksempel drev 

med valg-relatert virksomhet, i søkelyset. Det kan forklare hvorfor ikke Dinastija ble ført 

opp tidligere, når de hadde drevet med den såkalte politiske aktiviteten sin i rundt ti år 

allerede (Nikolskaja og Romanytsjeva 2015). 

Både Marlene Laruelle (2016a) og Henry Hale (2016) beskriver en konservativ 

vridning som startet rundt 2012, med nye lover og lovforslag knyttet til blant annet 

tradisjonelle verdier, slik som «loven mot homo-propaganda, anti-blasfemiloven som 

svar på Pussy Riot-rettssaken, lovforslaget om internettrestriksjoner for å beskytte barn, 

forbud mot støtende ordbruk på kino, i bøker og musikk, og annet» (Laruelle 2016a, 

291). Vladimir Gelman (2015) har et noe annet fokus enn de to nevnt over, og beskriver 

hvordan det har skjedd en undertrykkende vending (repressive turn) i Russland siden 

2012. Han nevner loven om utenlandske agenter som ett av tiltakene for å gjøre det mulig 

blant annet å «utvide mulighetene for en vilkårlig anvendelse ut til den videst mulige 

sirkelen av individer og organisasjoner», slik at man kunne «hindre spredningen av 

uønsket informasjon, slå ned på finansiering av opposisjonell aktivitet så mye som mulig, 

og for å begrense både politisk og sivil aktivitet uavhengig av regjeringen» (Gelman 

2015, 17-18). Denne vilkårligheten blir godt hjulpet av en lov hvor de sentrale begrepene 

«politisk aktivitet» og «utenlandsk agent» er vagt definert. Mikhail Gelfand mener at 

«[d]efinisjonen av ‘politisk aktivitet’ er så tåkefullt formulert i loven at om ønskelig kan 

man gjøre hva som helst til gjenstand for den» (Gelfand 2015, 85). 

Og hva kan så konsekvensene være for organisasjoner som innlemmes i listen 

over utenlandske agenter? Kjente eksempler på organisasjoner som er blitt rammet av 

loven og som har sluttet å eksistere i sin opprinnelige organisasjonsform, er Bellona 

Murmansk og Bellona St. Petersburg, som ble stemplet som utenlandske agenter i 

henholdsvis 2015 og 2017. Disse har for øvrig fortsatt sitt arbeide i Russland, om enn 

som en annen juridisk struktur (Finne 2017). Aetas, en miljøorganisasjon i Arkhangelsk i 

Nordvest-Russland, som ble stemplet som utenlandsk agent i september 2017, på grunn 
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av pengestøtte fra søsterorganisasjonen i Norge, Natur og Ungdom, valgte å stenge 

dørene i februar 2018 (Kirejeva 2018). 

I praksis opplever mange organisasjoner at utenlandsk agent-stempelet 

kompliserer hverdagen og legger indirekte begrensninger på aktiviteten deres på flere 

måter. De forteller om økte utgifter og tidsbruk knyttet til den økte mengden bokføring, 

skjemautfylling og kontroller, samt tapte inntekter som følge av den økte tidsbruken. Det 

fortelles også om større vanskeligheter med å opprettholde samarbeid med andre aktører. 

Uttrykket «utenlandsk agent» (inostrannyj agent) har sterke negative assosiasjoner fra 

den kalde krigen, og det er naturlig nok ingen som ønsker å ha dette heftet ved seg hver 

gang de presenterer seg på en eller annen måte. Økonomiske forbindelser er det heller 

ikke ønskelig for en organisasjon å ha med en utenlandsk agent, fordi faren for at 

førstnevnte selv blir stemplet, øker (Ivanusjkin 2016). 

Men det finnes noen muligheter for å bli slettet fra listen igjen. Man kan for 

eksempel vise at man ikke har mottatt utenlandsk pengestøtte i løpet av det siste året 

(Nikolskaja og Romanytsjeva 2015), eller gi fra seg de midlene man allerede har fått fra 

de utenlandske aktørene. Men det er ikke alle som kan gjøre det, spesielt de mindre 

organisasjonene som er helt avhengige av denne støtten (Ivanusjkin 2016). 

Organisasjonene som er blitt stemplet som utenlandske agenter kan i etterkant bestride 

denne innlemmelsen i retten. Det er imidlertid få som har lyktes med å få igjennom 

klagen på denne måten (Nikolskaja og Romanytsjeva 2015; Gelfand 2015). 

 

3.4.2 Forskningsstiftelsen Dinastija 

Dinastija var navnet på en forskningsstiftelse grunnlagt av Dmitrij Zimin i 2002, som 

støttet prosjekter knyttet til samfunns- og naturvitenskap. Formålet var å støtte og utvikle 

grunnleggende forskning, vitenskap og utdanning, legge til rette for forskere i Russland 

og gjøre vitenskap og opplysning mer populært (Podorvanjuk og Kotljar 2015; 

Mukhametsjina 2016). Zimin er også grunnleggeren av det kjente mobilnettverket 

Beeline, som hører inn under det russiske teleselskapet Vimpelcom. Dinastija var det 

første private, ikke-kommersielle fondet i Russland for forskning og utdanning i moderne 

tid (Dinastija u.å.). Stiftelsen var også en av de første med uavhengig styring, og det ble 

opprettet gjennom donasjoner, det vil si at Zimins pengestøtte ikke kunne brukes av ham 

selv eller hans etterfølgere, men ble forvaltet av et uavhengig styre (Mukhametsjina 

2016). 
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I 2015 kunne Mikhail Gelfand opplyse at det Dinastija gjør for opplysning er det ingen 

andre i Russland som gjør, at stiftelsen er den aktøren som virkelig har fått fart på den 

populærvitenskapelige boksjangeren i Russland, og at «[o]ver halvparten av de 

populærvitenskapelige bøkene gis ut med støtte fra denne stiftelsen» (Girin og Zotova 

2015). I starten konsentrerte Dinastija seg om å støtte unge akademikere innen fysikk. 

Stiftelsen har bygget opp samlinger av bøker og har utgitt bøker av flere forskere fra 

Vesten, på russisk, og disse bøkene er å finne i biblioteker over hele Russland. Stiftelsen 

har også delt ut priser til lærere og delt ut penger til skoleprosjekter, fra 2009 og 

framover (Turovskij 2015). I løpet av sin virksomme tid støttet Dinastija vitenskap og 

utdanning med rundt 2,5 milliarder rubler (Mukhametsjina 2016). Dinastija støttet også 

New Economic School, hvor den nå emigrerte økonomen Sergej Guriev tidligere var 

rektor (Turovskij 2015). I 2013 valgte han å forlate Russland fordi han mente det ikke 

var trygt der, og han reiste til Paris. Han hadde støttet Aleksej Navalnyj og også hjulpet 

ham med å skrive det økonomiske programmet foran borgermestervalgkampen i 2013 

(Pomerantseva 2013). 

Dinastijas vanskeligheter begynte for alvor 7. mai 2015, da avisen Vedomosti 

for første gang skrev om muligheten for at Dinastija om kort tid kunne komme til å bli 

stemplet som utenlandsk agent av Justisdepartementet. Justisdepartementet hadde foretatt 

kontroller og funnet at stiftelsen mottok pengestøtte både fra russiske og utenlandske 

organisasjoner, og at stiftelsen drev med politisk aktivitet (Dubkina og Baklanov 2015). 

Departementet mente at den utenlandske pengestøtten kom fra Dmitrij Zimins stiftelse 

Zimin Foundation, og at Dinastijas støtte til organisasjonen Liberalnaja missija (Liberalt 

oppdrag) sitt program «Jeg tenker» (Ja dumaju) var å anse som politisk aktivitet 

(Mukhametsjina 2016). Dermed var begge kriteriene for å bli stemplet som utenlandsk 

agent oppfylt for Dinastijas del. Liberalnaja missija driver blant annet med «utvikling og 

spredning av liberale verdier og ideer i Russland», og de gir ut bøker og arrangerer 

seminarer viet til økonomi (Dubkina og Baklanov 2015). Organisasjonen ledes av 

Jevgenij Jasin, vitenskapelig leder ved HSE, og ble stemplet som utenlandsk agent på 

nøyaktig samme dag som Dinastija (Kozlov 2015). 

25. mai 2015 kom omsider den offisielle kunngjøringen fra Justisdepartementet om at 

Dinastija var blitt ført opp på listen over utenlandske agenter, «[i] tråd med den føderale 

loven ‘Om ikke-kommersielle organisasjoner’». Stemplingen var et resultat av flere 

planlagte dokumentkontroller foretatt av departementet (Podorvanjuk og Kotljar 2015). 
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Justisdepartementets kontroller hadde avdekket at Dinastija mottok pengestøtte fra både 

russiske og utenlandske organisasjoner, og det nevnte samarbeidet med Liberalnaja 

missija. Senere, etter en dom om brudd på NGO-loven, mottok begge organisasjoner en 

bot på 300 000 rubler hver (Gazeta.ru 2015). Begge hadde unnlatt å registrere seg som 

utenlandske agenter, etter den russiske loven for administrative lovbrudd §19(34) 

(Kozlov 2015). 

Dmitrij Zimin fortalte i et intervju med avisen Vedomosti i mars 2016 at hverken 

han eller noen andre tilknyttet Dinastija fikk noen som helst advarsel fra myndighetene 

om innlemmelsen i listen over utenlandske agenter. Han mente at hvis man hadde hatt 

noen som helst respekt for Dinastija, ville man gitt dem et tegn på forhånd, slik at det 

ville vært mulig for stiftelsen å stanse støtten til Liberalnaja missija (Mukhametsjina 

2016). To dager etter Justisdepartementets kunngjøring, 27. mai 2015, uttalte Dmitrij 

Zimin at han kom ikke kom til å gjenoppta stiftelsens virksomhet hvis ikke 

Justisdepartementet trakk tilbake statusen som utenlandsk agent, samt kom med en 

unnskyldning (Turovskij 2015). 

Etter at det var blitt kjent at Dinastija kunne komme til å bli innlemmet i listen 

over utenlandske agenter, begynte støtteerklæringene å strømme inn. Blant disse finner vi 

Presidentrådet for sivilsamfunn og menneskerettigheter (Sovjet pri Prezidente Rossijskoj 

Federatsii po razvitiju grazjdanskogo obsjtsjestva i pravam tsjeloveka), leder for den 

ikke-statlige Komiteen for sivilsamfunnsinitiativer, Aleksej Kudrin, Vitenskapsrådet 

under Utdanningsdepartementet (Sovjet po nauke pri Ministerstve obrazovanija) og 

Samfunnsrådet under Utdanningsdepartementet (Obsjtsjestvennyj sovjet pri Ministerstve 

obrazovanija). Alle krevde at utenlandsk agent-loven skulle gjennomgås på nytt (Girin 

og Zotova 2015). 1. juni 2015 publiserte Vitenskapsrådet en uttalelse hvor de beklaget 

innlemmelsen av Dinastija og Liberalnaja missija i listen over utenlandske agenter. De 

mente også at loven er vag og derfor uegnet som juridisk regulativ (nepravovoj), og at 

måten den håndheves på er absurd. De skrev videre at de hadde forsøkt å få loven 

korrigert helt siden den dukket opp, imidlertid uten hell. De krevde også at loven enten 

ble «endret eller erklært ugyldig» (Sovjet pri Prezidente Rossijskoj Federatsii po razvitiju 

grazjdanskogo obsjtsjestvo i pravam tsjeloveka 2015).  

6. juni 2015 ble det arrangert et møte på Suvorov-plassen i Moskva til støtte for 

forskning og utdanning. Både Aleksej Navalnyj og Dmitrij Gudkov deltok på møtet, men 

de var ikke de mest fremtredende av de oppmøtte. Det var først og fremst akademikere 
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som talte. I utgangspunktet var møtet ment å være viet til Dinastija, men etter 

oppfordring fra Dmitrij Zimin selv utvidet arrangørene fokuset. Zimin ville heller at 

deltakerne skulle rette oppmerksomheten mot forutsetningene for vitenskap og utdanning 

«i en tid med voksende obskurantisme og diktatur» (Polikovskij 2015). I forbindelse med 

møtet bemerket Mikhail Gel’and at stemplingen av Dinastija som utenlandsk agent skilte 

seg ut fra andre tilfeller ved at ingen ble overrasket da for eksempel organisasjoner som 

GOLOS og Memorial ble innlemmet i listen. Men da det samme skjedde med Dinastija 

gikk nyheten verden rundt og det ble sett på som en stor skandale (Girin og Zotova 

2015). 

Deretter, den 8. juni, var det rådsmøte i Dinastija, hvor det ble bestemt at fondet 

skulle avslutte sin virksomhet ved utgangen av oktober 2015 (Podorvanjuk og Kotljar 

2015). Allerede da Zimin fikk vite at stiftelsen var blitt innlemmet i listen ble det bestemt 

at de ikke kom til å forsøke å få omgjort innlemmelsen. Dmitrij Zimin selv forklarte 

avgjørelsen om nedleggelsen med at hvis han skulle være mistenkeliggjort overfor 

myndighetene, som han gjerne ville ha et godt forhold til, så kunne han heller la være å 

drive med det som gjorde ham mistenkeliggjort. «I denne situasjonen er det uakseptabelt 

å kjempe mot myndighetene for å kunne investere i mitt eget land», uttalte han 

(Mukhametsjina 2016). 

Etter å ha blitt kjent med avgjørelsen om nedleggelsen av Dinastija uttalte 

Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, at det absolutt ikke var tatt noen 

avgjørelse i saken rundt forskningsstiftelsen ennå, og at det ikke var noen grunn til at de 

ikke kunne fortsette sin virksomhet (RIA Novosti 2015). Også Putins selv uttalte, på ti-

årsjubileumsmøtet til Samfunnskammeret (Obsjtsjestvennaja palata) 23. juni 2015, at det 

var «mange kontroverser [...] rundt de såkalte utenlandske agentene», og at det var 

«tydelig, at de formuleringene som finnes i loven, forstås ulikt og generelt noen ganger 

rammer til og med virksomheten til absolutt lojale, pro-russiske organisasjoner ment for 

å hjelpe mennesker». Artikkelforfatteren leser uttalelsen dit hen at Putin hadde Dinastija i 

tankene da han uttalte dette (Kolesnikov 2015). Putin forklarte videre at benevnelsen 

«utenlandsk agent» skal brukes i de tilfellene hvor man ønsker å forhindre at «fremmede 

makter [...] bruker verktøy [...] for å blande seg inn i våre innenrikspolitiske saker» 

(Kolesnikov 2015). Han skal også ha blitt spurt om situasjonen for både Dinastija og 

Liberalnaja missija da han deltok på et lukket møte med forretningsfolk. Svaret var at 

han ikke visste grunnen til at disse to organisasjonene var blitt stemplet som utenlandske 
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agenter, og at det var nødvendig å se på dette (Girin og Zotova 2015). Etter at Dinastija 

var blitt innlemmet i listen, spurte presidenten også Vjatsjeslav Volodin, daværende leder 

for presidentadministrasjonen, om å spesifisere hva som menes med «politisk aktivitet» i 

henhold til utenlandsk agent-loven (Mukhametsjina 2016). 

Også Justisdepartementet gikk ut og sa at det fantes muligheter for Dinastija til å 

bli fjernet fra listen over utenlandske agenter, gjennom fullstendig å rette seg etter 

lovverket ved å si fra seg alle utenlandske midler og vise at de i løpet av ett år ikke hadde 

mottatt penger fra utlandet. Det samme kunne oppnås ved å vise at de ikke drev med 

politisk aktivitet (Kommersant 2015b). Liberalnaja missija, som var blitt innlemmet i 

listen på samme dag som Dinastija, ble i midten av september fjernet fra listen av 

Justisdepartementet, på grunnlag av at organisasjonen ikke lenger oppfylte alle punktene 

for utenlandske agenter. Det ble ikke gitt noen utdypelse utover dette (Kozlov 2015). 

Men hverken Peskov eller Putins uttalelser, unnskyldningen fra Vitenskapsrådet 

under Utdanningsdepartementet, eller fjerningen av Liberalnaja missija fra utenlandsk 

agent-listen hadde noen innvirkning på beslutningen til Dmitrij Zimin, og 31. oktober 

2015 avsluttet Dinastija sin virksomhet for godt (Kommersant 2015a). 30. oktober, dagen 

før Dinastija ble lagt ned, ble det i flere russiske medier meldt om at det skulle opprettes 

en ny vitenskapelig stiftelse, Evoljutsija (Evolusjon), som arvtaker etter Dinastija (Kotljar 

og Podorvanjuk 2015). Også tre ulike prosjekter i bokprogrammet som Dinastija hadde 

støttet, ble videreført, men ordet «stiftelse» ble fjernet fra «Stiftelsen Dinastijas 

bibliotek». Også sommerskolen innen molekylær- og teoretisk biologi for skoleelever ble 

videreført etter at Dinastija la ned driften (Mukhametsjina 2016). 

Rett før beskjeden om innføringen i utenlandsk agent-listen hadde daværende 

utdanningsminister Dmitrij Livanov gitt Dmitrij Zimin prisen «for trofasthet til 

forskningen» (za vernost nauke). Det var faktisk første gang denne prisen ble delt ut – 

10. februar 2015. Begrunnelsen for prisen var Zimins mangeårige støtte til forskning og 

utdanning, og for å ha skapt et «effektivt arbeidsmiljø for forskere». Det var 

organisasjonskomiteen som satte sammen juryen, som besto av kjente forskere, 

journalister innen vitenskap og representanter for Utdannings- og 

vitenskapsdepartementet (Ministerstvo obrazovanija i nauki 2015). Gazeta.ru kunne 

melde at Dmitrij Livanov var meget skuffet og lei seg over beskjeden om at Dinastija 

skulle avslutte sin virksomhet – «et tap for russisk vitenskap» – det var synd at 

pengestøtten nå kom til å forsvinne, men kanskje enda mer synd var det at stiftelsens 
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aktivitet og utdeling av midler var så godt organisert (Gazeta.ru 2015). Zimin uttalte i 

intervjuet med Vedomosti at han ikke trodde Livanov hadde noe med utenlandsk agent-

stempelet å gjøre, og at den tidligere utdanningsministeren nok ikke var særlig begeistret 

for dette (Mukhametsjina 2016). I det samme intervjuet fortalte Zimin at all aktivitet 

rundt selve Dinastija nå var avsluttet, men at Zimin Foundation hadde fortsatt sin 

virksomhet. De støttet fortsatt vitenskap og utdanning, men på mer indirekte måter enn 

tidligere (Mukhametsjina 2016). 

 

3.4.3 Meningsmålingsinstituttet Levada-senteret 

Navnet Levada-senteret kommer fra Jurij Levada (1930 - 2006), som var leder for 

forgjengeren til Levada-senteret, All-Union Public Opinion Research Center 

(Vsjerossijskij tsentr izutsjenija obsjtsjestvjennogo mnenija - VTsIOM), mellom 1992 og 

2003, etter Tatjana Zaslavskaja, som hadde vært leder siden oppstarten. (Levada-tsentr 

u.å.). Zaslavskaja var også rådgiver for Mikhail Gorbatsjov (Gazeta.ru 2013). VTsIOM 

eksisterer fortsatt, men Levada-senteret ble dannet av mennesker som tidligere var 

tilknyttet VTsIOM. 

Levada-senteret er i dag en uavhengig forskningsorganisasjon som publiserer 

meningsmålinger innen blant annet sosiologi, statsvitenskap, økonomi, psykologi og 

markedsføring. Dette har VTsIOM også drevet med siden slutten av 80-tallet. Fra 

begynnelsen av 90-tallet sluttet VTsIOM å motta statlige midler, og ble finansielt 

selvstendige. Men i 2003 skjedde det en endring i forskningssenterets ledelse. Frem til da 

hadde senteret vært et såkalt statlig enhetlig foretak (gosudarstvennoje unitarnoje 

predprijatije), men det ble deretter bestemt at senteret skulle privatiseres innen utgangen 

av 2003. Regjeringen hadde utpekt senteret sammen med flere andre foretak som skulle 

privatiseres innen dette tidspunktet (Kommersant 2003). Da VTsIOM fikk vite at de sto 

på denne listen, var Jurij Levada redd for at senteret ville gå fra å være et selvstendig og 

uavhengig forskningsorgan til å bli underlagt en bestemt gruppes interesser. Nesten hele 

ledelsen ble byttet ut, deriblant Levada selv (Kommersant 2013). 

Forskerne tilknyttet VTsIOM var ikke enige i avgjørelsen om privatisering. Dermed 

forlot hele forskerteamet VTsIOM og dannet en uavhengig forskningsorganisasjon, som 

etter hvert fikk navnet Jurij Levada analytiske senter (Analititsjeskij tsentr Jurija 

Levady), eller Levada-senteret (Levada-tsentr u.å.). Senteret mottar ikke pengestøtte fra 

den russiske staten (Prosvirova 2013). I 2003 gikk det rykter om at endringen i VTsIOMs 
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ledelse hadde skjedd på grunn av det nært forestående Duma-valget. Det var kjent at 

senterets meningsmålinger viste en høyere støtte til kommunistpartiet og en lavere støtte 

til Forent Russland enn det andre mer Kreml-vennlige meningsmålingsinstitutter oppga, 

slik som Fondet for samfunnsopinion (fond «Obsjtsjestvennoje mnenije» - FOM) 

(Kommersant 2003). Andre mente at det handlet om Levadas høye alder og at det var på 

tide at han ble skiftet ut (Kommersant 2013). Uansett årsak, Levada-senteret har fortsatt å 

publisere meningsmålinger hvor Putin kommer dårligere ut enn i målinger fra andre 

aktører med tettere bånd til Kreml (Barry 2013). 

I april 2013 fikk Levada-senteret beskjed fra Savelovskaja-aktoratet 

(Savelovskaja mezjrajonnaja prokuratura) at det i slutten av måneden ville bli foretatt 

kontroller, blant annet med tanke på eventuelle utenlandske finansieringskilder. Dette var 

en del av den omfattende kampanjen for å kontrollere ikke-kommersielle organisasjoner, 

påbegynt i mars 2013, etter at loven om utenlandske agenter ble vedtatt i 2012 

(Zjeleznova 2013). I mai 2013 uttalte Lev Gudkov, leder for Levada-senteret siden 2006, 

at senteret kanskje kunne komme til å måtte avslutte sin virksomhet etter å ha mottatt en 

advarsel fra aktoratet 16. mai om at de bedrev politisk virksomhet gjennom utenlandsk 

pengestøtte, uten å ha innlemmet seg selv i listen over utenlandske agenter. Men å gjøre 

det kunne føre til at de ikke lenger kunne publisere resultatene fra sine undersøkelser, 

mente Gudkov da (Prosvirova 2013). Grunnen til advarselen var at senteret «[formet] 

folkeopinionen om den statlige politikken i Den russiske føderasjonen» gjennom sine 

meningsmålinger og også ved at Levada-senterets ansatte offentlig uttalte egne 

synspunkter på politiske spørsmål. Det betød at instituttet ikke bare drev med rent 

opplysningsarbeid, men også politisk aktivitet. Det ble også reagert på at Levada-senteret 

mottok finansiell støtte fra utlandet, fra blant annet MacArthur-stiftelsen, Ford-stiftelsen 

og Soros-stiftelsen (Ivanov 2013). Lev Gudkov har bemerket at de hadde søkt om 

finansiell støtte fra utlandet etter finanskrisen i 2008 (Prosvirova 2013). Men etter 

advarselen valgte Levada-senteret å si fra seg all utenlandsk støtte, og gikk over til en 

crowdfunding-kampanje for å finansiere fremtidige meningsmålingsundersøkelser 

(Zjeleznova og Birjukova 2013). 

20. mai 2013 publiserte The New York Times et intervju med Lev Gudkov hvor 

han fortalte at det ikke var usannsynlig at Levada-senteret kom til å måtte stenge dørene 

(Barry 2013). Samme dag siterte Vedomosti ham på at han nå var i dialog med jurister og 

sammen med disse så på «mulige veier ut av situasjonen som [var] oppstått» (Agamalova 
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2013), men at dette var vanskelig, blant annet fordi selve kjerneaktiviteten deres, 

«forskning på politisk kultur», nå falt inn under «politisk aktivitet», i henhold til loven 

om utenlandske agenter. Gudkov kalte dette en logisk feil som kan sammenlignes med 

det å ta forskning på kreft for å være selve kreften (Prosvirova 2013). Som i tilfellet med 

Dinastija, dukket det også i dette tilfellet raskt opp kritikk rundt utformingen og 

implementeringen av loven om utenlandske agenter. Lev Gudkov selv uttalte at 

 

[h]vis vi hadde befunnet oss i en rettsstat hadde [loven] vært definert veldig presist – institusjonell 

aktivitet som en politisk prosess skjer gjennom: partiaktivitet (deltakelse i et partis arbeid, men ikke 

det å stemme på det), lovgivende prosesser og kontroll av utøvende makt. Et veldig presist og snevert 

felt. Dermed er sfæren av publisitet og diskusjoner – dagens samfunns viktigste institusjon, ikke 

politikk, men en refleksjon [zerna refliksii] av det som foregår i samfunnet (Prosvirova 2013). 

 

Til tross for prøvelsene var Gudkov fast bestemt på at med ham som leder var det 

fullstendig utelukket for Levada-senteret å frivillig føre seg opp på listen over 

utenlandske agenter (Prosvirova 2013). 

For øvrig fikk et annet meningsmålingsinstitutt, «Fond for samhandling innen 

forskning på folkeopinion» under VTsIOM, underretning om at det også var i fare for å 

bli stemplet som utenlandsk agent. I følge Novaja Gazeta kan dette tyde på «enten en 

mørkleggings-operasjon – de sier: se, vi rammer også ‘våre egne’, uavhengig av hvem 

det er. Eller så er det underkuende maskineriets system for å gjenkjenne ‘sin egen [vs.] 

fremmed’ ødelagt» (Prosvirova 2013). Men Levada-senteret kom seg unna utenlandsk 

agent-stempelet denne gangen (Kornja 2017).  

Men dette var ikke siste gang Levada-senteret skulle møte hindringer. 5. 

september 2016 ga Justisdepartementet beskjed om at senteret ville bli innlemmet i listen 

over utenlandske agenter. De ble også straffet for å ikke ha villet melde seg inn i 

registeret frivillig (Kornja 2017). Forøvrig hadde ikke departementet ventet på 

tilbakemelding fra Levada-senteret før publisering av informasjonen, noe de egentlig 

skulle ha gjort, ifølge reglementet (Gudkov 2016). Noen dager senere, 9. september, 

datert 7. september (forsinkelsen forklares med at Levada-senterets nettside en stund var 

nede etter 5. september) publiserte senteret en kunngjøring fra Lev Gudkov selv. Her 

forklarte han at Justisdepartementet i perioden fra 12. til 31. august hadde gjennomført en 

såkalt ikke-planlagt kontroll (vneplanovaja dokumentarnaja proverka). Den forrige 

kontrollen ble foretatt i februar 2014. 
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Hva kan sies å ha vært bakgrunnen for innlemmelsen i listen over utenlandske agenter? I 

et intervju med Vedomosti ble Gudkov spurt om å kommentere påstanden om at 

Justisdepartementet anså Levada-senterets tolkning av dataene fra sine 

spørreundersøkelser som politisk aktivitet fordi de tolket dataene på en annen måte enn 

VTsIOM og dermed endte opp med andre resultater enn sistnevnet. Til dette svarte han at 

den politiske aktiviteten var det å spre meninger om myndighetene, og at «publikasjonen 

av uønsket informasjon [...] fornærme[t] sterkt våre patriotiske myndigheter» 

(Mukhametsjina 2017). Gudkov skrev i sin uttalelse at i dagens Russland blir både pro-

Kreml- og opposisjonspolitikere opprørte av å bli presentert resultater fra 

spørreundersøkelser som ikke passer med hva de hadde forventet seg. Og med en svekket 

opposisjon «[har] myndighetene [...] mektige verktøy for diskreditering og juridisk 

formulert undergraving av dem som de ser på som upassende» (Gudkov 2016). Dette står 

i kontrast til slik situasjonen var på 1990-tallet, ifølge Gudkov, da de ulike partiene var 

interesserte i å bestille spørreundersøkelser fra VTsIOM. Dermed har også en 

inntektskilde forsvunnet for Levada-senteret (Mukhametsjina 2017). I det samme 

intervjuet med Vedomosti blir Gudkov spurt om han tror det er Vjatsjeslav Volodin som 

kan ha stått bak innlemmelsen i listen over utenlandske agenter. Men han trodde ikke at 

det var Volodins initiativ, og la til at det kunne virke som om denne innlemmelsen kom 

uventet på ham. 

 

Etter min mening kom initiativet fra siloviker. Allerede i 2013 presenterte Det russiske instituttet for 

strategisk forskning [Rossijskij institut strategitsjeskikh issledovanij] en rapport om organisasjoner 

som driver med «undergravende virksomhet», hvor RESj [Rossijskaja ekonomitsjeskaja sjkola], 

Institutt for sosiologi, russiske forbund for politisk forskning, Carnegie-senteret, og vi, ble ramset 

opp. Der ble det slått fast at vi danner et agentur-nettverk for opposisjonen, sender data fra våre 

respondenter til utlandet og driver med undergravende arbeid (Mukhametsjina 2017).  

 

Det påstås blant annet at Levada-senteret har sendt informasjon om respondenter til det 

amerikanske utenriksdepartementets, at de manipulerer folkeopinionen og at de forsøker 

å påvirke den politiske og sosiale situasjonen i Russland (Gudkov 2016). 

I januar 2017 klaget Levada-senteret innlemmelsen inn til Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen. I tillegg til at de mente at de ikke driver med såkalt 

«politisk aktivitet», ønsket de å sende et signal og skape press rundt det at denne loven 

burde sees på på nytt. De mente også at det var for vagt å definere uttalelser fra Levada-
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senterets ansatte om resultater fra spørreundersøkelser som politisk aktivitet. 

Justisdepartementet på sin side sto fast ved riktigheten av innlemmelsen i listen over 

utenlandske agenter (Kornja 2017). Lev Gudkov mente at Levada-senteret driver med 

vitenskap, og ikke politikk (Mukhametsjina 2017), samt at de utenlandske kildene som 

var blitt «avdekket» av Justisdepartementet, ikke ble avdekket i den forstand, i og med at 

disse alltid var blitt oppgitt i rapportene fra Levada-senteret til de ulike kontrollorganene 

(Gudkov 2016). 

Gudkov bemerket også at bakgrunnen for kontrollen i 2016 var flere 

henvendelser til Justisdepartementet fra Føderasjonsrådsmedlem Dmitrij Zablin, som 

også er leder for bevegelsen «Antimajdan». Gudkov beskrev Zablin som en «megafon 

for uttrykk av interessene til en gruppe som har tatt monopol på temaet patriotisme og 

trusler mot nasjonal sikkerhet, og som under denne fanen krever omfordeling av statlige 

ressurser og rettslig immunitet» (Gudkov 2016). I motsetning til de forrige casene er 

Gudkov altså noe mer uttalt når det gjelder at dette kan skyldes noe politisk. Han mente 

at den svertekampanjen som var blitt ført mot Levada-senteret en stund allerede, nå 

hadde fått en slags «formelt-rettslig legitimering» (Gudkov 2016).  

 

I [ordets] strengeste betydning endret det seg ikke. De hang en gul stjerne på oss og forsøkte å 

diskreditere. Men det viste seg at det ikke har noen betydning for befolkningen. Vi stilte spørsmål i 

mange av våre spørreundersøkelser om forholdet til denne statusen til senteret, og det viste seg at 

mellom 1 og 4% reagerer på det. Det som jeg var mest redd for [...] gikk ikke i oppfyllelse. En annen 

sak er at FSB ikke bare én gang har satt press på regionale administrasjoner og har nektet dem å 

samarbeide med oss (Mukhametsjina 2017). 

 

Bakgrunnen for denne uttalelsen, spesielt det som er knyttet til Lev Gudkovs frykt for 

hva som ville skje, er hans offisielle uttalelse fra dagene rett etter at Levada-senteret 

hadde blitt innlemmet i listen over utenlandske agenter, i september 2016. På dette 

tidspunktet hadde han en stor frykt for fremtiden til senteret. Ikke så mye for selve 

finansieringen, men for stempelet som utenlandsk agent. I og med at dette uttrykket 

vekker assosiasjoner til spion eller sabotør, var han redd for at det skulle umuliggjøre 

gjennomføringen av spørreundersøkelser, fordi folk rett og slett skulle nekte å svare på 

dem. Noe av det som gjorde ham bekymret var at statlig ansatte i regionene allerede var 

blitt nektet å kontakte organisasjonsrepresentanter fra «utenlandske agenter», som nevnt 

over (Gudkov 2016). Redselen var ikke ubegrunnet, da det har vært mange eksempler på 
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organisasjoner som har mistet samarbeidspartnere og som på grunn av presset og 

stigmaet har valgt å stenge dørene (jf. kapittel 3.4.1). Men til tross for utenlandsk agent-

stempelet fortsetter Levada-senteret i dag med jevnlige publiseringer av 

meningsmålinger, og de er fortsatt en uavhengig organisasjon. 

 

3.4.4 Dinastija og Levada-senteret – sammenlikning og analyse 

I kapittelet om EUSP og Sjaninka så vi at det var et misforhold mellom hvordan disse 

utdanningsinstitusjonene oppfattes i det russiske og internasjonale akademiske miljøet og 

holdningen til dem fra Rosobrnadzor sin side. På den ene siden tegnes det et bilde av to 

universiteter i toppklasse, som oppfyller kravene både til effektivitet og kvalitet i 

utdanningen. På den andre siden mener Rosobrnadzor at universitetene ikke oppfylte 

kravene som skal til for å beholde den statlige akkrediteringen og i EUSPs tilfelle også 

undervisningslisensen. Et liknende misforhold er til stede når det gjelder Dinastija og 

Levada-senteret. Dmitrij Zimin uttalte, i et intervju med nettstedet Snob: 

 

Stiftelsen Dinastija har vist seg å være den eneste stiftelsen i Russland som ikke får penger, men gir 

dem bort. Og aldri i mitt liv har jeg fått så mange takknemlige kommentarer, man har aldri sagt 

«takk» til meg så ofte som nå. Og plutselig viste det seg at vi liksom er utenlandske agenter. 

Selvfølgelig har vi aldri vært det, og vi kommer ikke til å bli det, så da er det best å stenge (Dubkina 

og Baklanov 2015).  

 

Novaja Gazeta intervjuet flere akademikere i forkant av møtet til støtte for forskning i 

Russland, opprinnelig viet Dinastija, 6. juni 2015. De mente blant annet at det som hadde 

skjedd med Dinastija var et tegn på at myndighetene er redde for opplysning og at de 

ikke ser nytten av vitenskap og forskning. Men de mente også at det kan tyde på en 

systemisk feil i utenlandsk agent-loven. Spørsmålet er om stemplingen av Dinastija som 

utenlandsk agent var en feil eller om det var noen som hadde tatt seg friheter og brukte 

loven i et spesielt øyemed, for eksempel for å bli kvitt Dinastija. For hvis man ønsker, så 

kan omtrent enhver organisasjon falle innunder målgruppen for utenlandsk agent-loven 

(Vinogradova, Sjlejnov og Sagdijev 2015). Når det kommer til Levada-senteret setter 

Lev Gudkov fingeren på noe av det samme. Han mener at spesielt etter endringene i 

utenlandsk agent-loven i 2016 har det blitt fritt frem for administrative organer å straffe 

organisasjoner som de ikke ser som ønskelige «for en eller annen innflytelsesrik gruppe 
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nær makten», fordi «politisk aktivitet» og «utenlandsk finansiering» er så vagt definert i 

loven (Gudkov 2016). 

På møtet 6. juni rådet det en felles forståelse for at Dinastijas vanskeligheter 

kom av at Dmitrij Zimin var en fri og uavhengig person, som av den grunn ble sett på 

som farlig for systemet. Og for å forbli ved makten må systemet ta full kontroll over 

samfunnet (Polikovskij 2015). Jevgenij Jasin, leder for Liberalnaja missija, tror formålet 

med utenlandsk agent-loven er å «undergrave aktivitet som er i opposisjon mot vår 

regjering for at det som skjedde før presidentvalget i 2012 ikke skal gjenta seg», og at det 

er en generell holdning blant de statlige sikkerhetsorganene at «organisasjoner og 

stiftelser som kan uttrykke sin mening og viser uavhengighet, fortjener forfølgelse» 

(Girin og Zotova 2015). 

Dette kan knyttes til en av teoriene rundt årsaken til at Dinastija ble stemplet 

som utenlandsk agent. Denne teorien går ut på at både Dmitrij Zimin og hans sønn, Boris 

Zimin, skal ha støttet opposisjonen under demonstrasjonene i 2012. I slutten av mai 2015 

dukket det opp en video fra den tidligere uavhengige nyhetskanalen NTV, som avslører 

at de to skal ha støttet den opposisjonelle politikeren Aleksej Navalnyj med «nye biler, 

personlig vakthold [og] dyre restauranter» (NTV 2015). De skal også, ifølge NTV, ha gitt 

finansiell støtte til personligheter og journalister fra liberale medier og organisasjoner, 

slik som Jevgenija Albats. I videoen vises det også til at Dmitrij Zimins private formue 

befinner seg i ulike kontoer på Bermuda. Dmitrij Zimin blir av noen kalt for «den 

russiske opposisjonens lommebok», som gir støtte til opposisjonelle politikere og medier 

(Girin og Zotova 2015). Slik som tilfellet var med ledelsen både ved EUSP og Sjaninka, 

ville heller ikke Dmitrij Zimin kommentere disse ryktene og teoriene rundt mulige 

grunner for innlemmelsen i listen over utenlandsk agenter, men mente at hvis det var det 

som var årsaken til utenlandsk agent-stempelet, så utgjorde ikke dette grunnlaget i seg 

selv noe ulovlig (Mukhametsjina 2016). I denne sammenheng er det verdt å ta med 

Vladimir Gelmans beskrivelse av hvordan mediene, etter at den nye NGO-loven ble 

vedtatt i 2012, nærmest kastet seg over dem som ble ansett som illojale NGOer. Disse ble 

marginalisert og sett på som seriøse trusler som potensielt kunne styrte regimet (Gelman 

2015, 18). 

Et annet likhetstrekk mellom Dinastija og EUSP er «støtten» fra presidenten og 

presidentadministrasjonen. I saken rundt EUSP ga Putin gjentatte ganger ordre om å se 

på saken på nytt og støtte henvendelser fra universitetsledelsen. Og etter at Dinastija var 
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blitt stemplet som utenlandsk agent kom det, som nevnt, kritikk fra presidenten mot 

lovens utforming. Hvis det er slik at noen bevisst har brukt loven for å ramme Dinastija 

på grunn av politiske årsaker, hvor involvert er Putin i dette? Putin skal også ha uttalt, på 

et møte med menneskerettighetsaktivister i desember 2017, at det eksisterte et problem 

rundt innlemmelsen av Levada-senteret i utenlandsk agent-registeret. Men Gudkov tror 

ikke at denne uttalelsen egentlig har hatt noen innvirkning på Justisdepartementets 

avgjørelse i ettertid (Kornja 2017). 

På samme måte som det ikke er fullstendig enighet om årsakene til EUSP og 

Sjaninkas utfordringer, hersker det også uenighet om det som skjedde med Dinastija og 

Levada-senteret kan sees på som politisk motiverte angrep eller en feilslått anvendelse av 

loven om utenlandske agenter. Det later til at mange trekker frem begge hypotesene i 

kombinasjon, slik det kom frem under møtet til støtte for forskning i juni 2015. 

Imidlertid virker det å være enighet om at fremtiden til uavhengig høyere utdanning og 

forskning i dagens Russland er usikker og under press, og Dinastija er et eksempel på at 

når midlene strupes, tørker den frie forskningen inn. 
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4 Presentasjon og analyse av 

intervjumaterialet 
Når jeg har intervjuet mine respondenter har et viktig spørsmål vært hvorfor høyere 

utdannings- og forskningsinstitusjoner som EUSP, Sjaninka, Dinastija og Levada-

senteret opplever eller har opplevd utfordringer med visse likhetstrekk. Har det skjedd et 

konservativt skifte som kan ha gjort disse utfordringene mer presserende, eller kan det 

knyttes til et ønske fra regimets side om å undergrave uavhengige HEIer og andre 

institusjoner som er involvert i utdanningen av selvstendig tenkende studenter? Jeg har 

konsentrert meg om Marlene Laruelles (2016a) beskrivelse av et stadig mer konservativt 

Russland, og Natalia Forrats (2016) fokus på at endringer og reformer innen høyere 

utdanning skyldes frykten for fargerevolusjon og opposisjonell studentmobilisering. Kan 

presset institusjonene opplever skyldes ideologiske krefter i det russiske samfunn som 

ønsker å se at høyere utdanning og forskning føyer seg etter tradisjonelle russiske 

verdier, og vekk fra vestlig innflytelse? Og har dette presset blitt sterkere ettersom 

konservatismen er blitt institusjonalisert, slik Laruelle beskriver, dreier det seg om 

frykten for selvstendig tenkende studenter og fargerevolusjon, eller er det heller snakk 

om byråkratisering og en overdreven kontrollvirksomhet ved russiske HEIer de siste 

årene? I det følgende gjennomgås respondentenes svar på disse spørsmålene, og de 

knyttes opp mot blant annet Laruelle og Forrats teoretiske betraktninger. Aller først sees 

respondentenes svar i lys av Laruelles beskrivelse av utviklingen av konservativismen i 

Russland. 

 

4.1 Konservativt skifte og påvirkning på utdanning 

Marlene Laruelle (2016a) beskriver utviklingen av en offisiell konservativ ideologi i 

Russland siden midten av 1990-tallet, som hun mener har forsterket tilstedeværelsen av 

tradisjonelle russiske verdier, den russisk-ortodokse kirke og patriotisme, både i statens 

språk og i samfunnet ellers. Laruelle (2016a) mener at «i sin tredje presidentperiode, 

markert av den skarpe nedgangen i folkelig støtte og anti-regimeprotestene i 2011-2012, 

har Putin fremmet en konservativ verdiagenda med det formål å styrke noen av regimets 

valgkretser og marginalisere de liberale – og nasjonalistene» (Laruelle 2016a, 275). I lys 
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av dette ble respondentene spurt om de kunne peke på et tidspunkt hvor regimets fokus 

på konservatisme og tradisjonelle verdier ble intensivert.  

 

Kanskje var det på slutten av 2000-tallet. Etter den berømte talen til Putin i München, i 2007. Det var 

en vridning mot mer konfrontasjon mot Vesten, etterfulgt av en vridning mot mer patriotiske, 

aggressive og fremmedfiendtlige holdninger i propagandaen. Og også i et ideologisk press på 

utdanning. (Intervju B) 

 

Det er denne perioden Laruelle beskriver som fase 2, da Kreml begynte å skape en 

ideologisk holdning, og en konservativ og en liberal-venstre politisk fløy ble 

institusjonalisert innen russisk politikk (se figur 1, side 20). 

 

Ja, politikken har definitivt blitt mer tradisjonell og nasjonalistisk siden 2012. Siden det siste valget. 

Og jeg tror det var veldig instrumentelt. Regimet, og mer presist Putin og menneskene rundt ham, er 

veldig kyniske. Fra mitt synspunkt er de ikke tradisjonelle, men de bruker disse tradisjonelle verdiene 

til å splitte samfunnet, fordi det de [var] mest redde for, under protestene i 2011-2012, var at 

samfunnet virket veldig samlet mot regimet. Så de ønsket å splitte folket. Og de var effektive [i å 

gjøre dette], for folket var splittet langs ulike linjer med tanke på tradisjonelle verdier. [Regimet] 

fortsatte å utnytte disse tradisjonelle verdiene. (Intervju C) 

 

Det kan virke som at det ikke er de tradisjonelle verdiene i seg selv som er et ønsket 

resultat, men de er verktøy for å oppnå noe annet, slik både March (2012) og Laruelle 

(2016a) er inne på, for blant annet å svekke de liberale. Altså kan det ligge et politisk 

motiv bak styrkingen av konservative verdier. 

En annen respondent mener at patriotisme og nasjonalisme definitivt er blitt mer 

synlig i det russiske samfunn etter 2014. Det begynte som et økende press på å være lojal 

mot dem som sto over en i rang: 

 

Rektoren ved en russisk skole er for det første en byråkrat og for det andre en redd byråkrat. [...] Den 

generelle frykten for at noe de gjør vil bli sett på som ikke å være hundre prosent lojal. [...] Presset for 

å være lojal og frykten for å være illojal er tydelig økende. Konstant. Det var noe nedgang under 

Medvedevs tid – det var en slags liberalisering. [...] Men begge Putins [perioder] var slik. [...] Noen 

akademikere forsto det helt fra begynnelsen av, [andre] så det på midten av 2000-tallet. Og nå er det 

helt åpenbart. [D]et er et konstant, økende press. Men det har blitt sterkere etter valget og møtene til 

den sterke anti-valgfuskbevegelsen i 2012. De ble så redde at de strammet til skruene. Det var ett 

krapt skifte. Det andre krappe skiftet var annekteringen av Krim i 2014. Det er interessant, for i 2012 
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kom det på en måte fra toppen og ned. I 2014 var det i stor grad en følelse i folket, på grunn av den 

økende patriotismen. (Intervju G) 

 

2012 er et viktig årstall i denne sammenhengen, hvor en sterk opposisjon virket truende 

på regimet. Respondenten knytter den konservative vridningen til anti-regimeprotestene i 

tiden før Putin tok over som president for tredje gang. Det var på denne tiden, under fase 

3 (Laruelle 2016a) at konservatismen for alvor ble konsolidert som statens ideologiske 

holdning, og det var også nå konservatismen bredte seg utover Kremls murer og Forent 

Russland, og nådde befolkingen ellers. Går man nærmere inn på det konservative skiftet 

kan man observere en overlapping de siste årene, mellom en åpenhet mot Vesten og en 

isolering, mener en annen respondent: 

 

En stund var det en slags schizofren kombinasjon av dette tradisjonelle, konservative [...] skiftet og en 

fortsettelse av liberal utdanning. For flere år siden la vi merke til at regimet ble mer og mer isolert 

samtidig som NGOer ble stemplet som utenlandske agenter. [...] Det var en generell anti-vestlig trend 

hvor utlendinger generelt, og amerikanere spesielt, var under press i Russland. [...] Men samtidig var 

det russiske systemet for høyere utdanning under press for å bli integrert i verden. Dette skapte mange 

kontroverser, men også noen muligheter, fordi universitetsrektorene hadde et valg. Hvis en politisk 

aktør eller en person fra FSB henvendte seg til rektoren og sa at universitetet hans var for engasjert i 

den utenlandske konteksten, [...] kunne rektoren svare at han gjorde det på grunn av et sett indikatorer 

[...] fremsatt av Utdanningsdepartementet, som krevde at de [...] ble internasjonalisert. De fikk 

motstridende signaler fra statsmaskineriet som de kunne spille på. Men det som har skjedd nylig, mest 

sannsynlig da Vasiljeva ble minister, er at [...] internasjonal integrering blir mindre og mindre viktig, 

og en mindre faktor i beslutningstaking. Vi ser økt isolering og press mot tradisjonelle verdier. 

(Intervju C) 

 

Denne respondenten mener at man de siste årene kan se en større tilstedeværelse av 

tradisjonelle verdier også innen systemet for høyere utdanning, og knytter dette til den 

nye utdanningsministeren (som for øvrig ikke er minister for høyere utdanning lenger). 

Olga Vasiljevas rolle innen høyere utdanning gjennomgås senere i dette kapittelet. 

Respondent C beskriver en generell tendens i Russland, men det finnes naturligvis 

unntak. Respondent D forteller at ved det statlige universitetet hun jobber på, i sentrale 

Sibir, er det blitt stadig mer fokus på internasjonalisering de seneste årene, og hun mener 

også at miljøet der er blitt mer demokratisk. Hun forteller også at forelesere har  

muligheten til å legge til side de føderale utdanningsstandardene og undervise etter egne  
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uavhengige standarder, hvis disse blir godkjent. 

Den samme respondenten knytter konservatisme ved universitetet hun jobber på 

til en tendens til at jobbsøkere som har slektninger ved universitetet blir valgt foran andre 

i en ansettelsesprosess (Intervju D). En noe annerledes forståelse av konservatisme i 

høyere utdanning som kom frem i ett av intervjuene dreier seg om forelesere med 

arbeidsmetoder fra sovjettiden (Intervju E). Respondent F kan ikke observere noen 

«propaganda for tradisjonelle verdier og andre liknende ting ved universitetene», mens 

respondent A mener at man kan observere en konservativ trend innad i akademia i 

dagens Russland: 

 

[I] landet hvor akademia var avantgarden av den russiske demokratiske bevegelsen i sen sovjet-tid, er 

den ikke lenger en demokratisk bevegelse, den inneholder en betydelig rekke konservative som støtter 

det konservative skiftet i landet. (Intervju A)  

 

Én måte denne konservatismen manifesteres på innen høyere utdanning er gjennom 

religionens tilstedeværelse i denne sfæren. Laruelle (2016a, 291) bemerker at Den 

russisk-ortodokse kirke også før anti-Putin-bevegelsen, som dukket opp i 2011-2012, har 

fremmet en retorikk rundt mangelen på spirituelle og moralske verdier. Helt siden 

Sovjetunionen kollapset har Den russisk-ortodokse kirke «utviklet et panteon av disse 

moralske verdiene og introdusert dem progressivt inn i statens språk, spesielt gjennom de 

statlige programmene for patriotisk utdanning» (Laruelle 2016a, 291). Og det kan se ut 

til at Den russisk-ortodokse kirke har lyktes med å nå frem til russiske politikere med sitt 

panteon:  

 

Press fra staten og fra de «tradisjonelle religionene» er også et seriøst problem. Det er en offisiell 

terminologi innen russisk lovgivning, i loven «Om religiøse aktiviteter», at det finnes såkalte 

tradisjonelle religioner: offisiell ortodoksi, sunni-islam, buddhisme og jødedom. [...] Staten, med sine 

konservative holdninger, prøver å presse dem inn i utdanningssfæren. De sier at vi skal være 

patriotiske og at vi skal få studentene til å utvikle seg i tradisjonell retning, også elever i 

ungdomsskolen og på videregående skole. (Intervju B) 

 

Olga Vasiljeva, som tok over som utdannings- og vitenskapsminister etter Dmitrij 

Livanov i august 2016, knyttes av respondent C på side 74, til en økt isolering innen 

høyere utdanning, og et press mot tradisjonelle verdier. Hun kan sees på som en av 
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politikerne i dagens Russland som videreformidler retorikken rundt konservative verdier 

og patriotisme. Én respondent beskriver henne slik: 

 

Den nye [utdannings]ministeren, Olga Vasiljeva, er brennende ortodoks, praktiserende ortodoks, og 

hun snakker mye om å «vokse opp». At oppgaven til utdanningsinstitusjonene ikke bare er å lære 

bort, men også å «oppdra» elevene og studentene. Hun forklarer imidlertid ikke hva hun mener med 

disse ordene. Mange av byråkratene på lavere nivå ser naturligvis til henne og tenker at «siden hun er 

ortodoks burde jeg også være ortodoks, og gjøre alle under meg ortodokse også». Og hvis ikke 

ortodokse, så en av de andre tradisjonelle religionene. (Intervju B) 

 

Dette er et eksempel på hvordan konservative holdninger i den russiske eliten kan 

påvirke høyere utdanning. Det at Olga Vasiljeva er ortodoks og fremmer tradisjonelle 

verdier som byråkrater under henne tenker at de også må følge, er en måte for den 

russiske stat å fremme sin konservative agenda på, men det forsterker også synet på at 

Den russisk-ortodokse kirken har lyktes med å få ytterligere innpass innen høyere 

utdanning.  

 

Vasiljeva er spesialisert innen religion og russisk-ortodokse studier. Hun er ikke teolog, men hun har 

studert Den russisk-ortodokse kirken og hun har mange kontakter der. Den russisk-ortodokse kirken 

er ganske konservativ og en sterk påvirkningskraft i dagens Russland og dagens regime. Og det har 

mest sannsynlig påvirket henne. Hun er ikke den mest aktive blant folk i det å promotere tradisjonelle 

verdier, og hun er ikke denne politiske terminologiens ansikt utad. Men hun står det ortodokse 

presteskapet nær [...]. (Intervju C) 

 

Religion, da spesielt russisk ortodoksi, og patriotisme kan sees på som en del av et større 

bilde og i henhold til utsagnene over er disse to konseptene knyttet sammen. Laruelle 

(2016a) beskriver dem begge som et konservativt innhold i statens politiske språk eller 

deklinasjoner, og i sitatet over mener respondenten nettopp at staten er involvert i 

innføringen av disse verdiene i høyere utdanning. En annen respondent ser også en 

forsterkning av Den russisk-ortodokse kirkes (eller religion mer generelt) tilstedeværelse 

også innen høyere utdanning: 

 

Tradisjonelt var det ingen teologi ved universitetene i Russland. Det var er sfære som var nokså 

autonom fra geistlig utdanning innen ulike religioner og konfesjoner. Men nå har vi 

teologiprofessorater ved universitetene og noen ganger har vi flere offentlig finansierte plasser for 
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teologiprofessoratene enn for filosofiprofessoratene. Ved Saratov statlige universitet er situasjonen i 

år [2017] at de har ni plasser for filosofer og 15 plasser for teologer. (Intervju B) 

 

En annen respondent understøtter sammenhengen mellom Den russisk-ortodokse kirke 

og patriotisme og svarer følgende på spørsmålet om patriotisme i større grad enn før 

trenger seg inn ved universitetene: 

 

Ja, definitivt. Det siver kraftig inn i høyere utdanning. Vi har, for eksempel, flere og flere 

teologiinstitutter ved tradisjonelle universiteter som ikke har hatt slike før, og dette er også en del av 

denne patriotiske bølgen. Geistlighet [clericalism] er den andre siden av russisk patriotisme. Innen 

naturvitenskap er det litt bedre, men jeg ser flere og flere patrioter blant mine kolleger som ikke har 

vært patriotiske tidligere. Det påvirker ikke vitenskapen direkte, men med dagens atmosfære kan du 

selvfølgelig ikke unngå det. (Intervju G) 

 

En annen måte denne konservatismen manifesteres på i det russiske samfunn er knyttet 

til hvordan man blant annet forholder seg til mennesker med det kristen-konservative 

mener er såkalte «utradisjonelle» legninger.  

 

Det finnes sterke konservative, fremmedfiendtlige, tradisjonalistiske holdninger i mange av 

samfunnslagene i det moderne Russland [...]. For størsteparten av våre innbyggere er det ikke noe 

problem at det finnes homofile mennesker i samfunnet. Men når det er en lov mot propaganda av 

ikke-tradisjonell seksuell atferd begynner de å tenke at dette er forferdelig og skadelig. Denne ikke-

offisielle propagandaen er ikke-offisielt støttet av offisielle. Det er et ord på russisk som sier 

«Gayropa» i stedet for Europa. Noen sier at alle disse europeerne er homofile. [...] Det er forferdelig, 

men det finnes mennesker som faktisk tenker på den måten. Det er et resultat av denne 

fremmedfiendtlige propagandaen. Den enkleste måten å få folk til å se på noen som en fiende er å si 

at han eller hun er forskjellig fra deg. Dette var mye mer aktivt etter Krim og krigen i Donbass med 

sanksjoner fra Vesten som et svar på russisk aggressivitet. Situasjonen for mennesker med et fritt sinn 

er vanskelig. (Intervju B) 

 

Slike holdninger overfor blant annet homoseksualitet ligger inn under Laruelles tre typer 

av politiske deklinasjoner, nærmere bestemt den deklinasjonen som er knyttet til 

tradisjonelle (eller moralske) verdier. Man skal ha respekt for de tradisjonelle verdiene 

som setter den sunne kjernefamilien, med ektemann, kone og barn, høyt. På samme tid 

skal man slå ned på alle former for samliv som strider imot disse kjerneverdiene, slik 

som LHBT-samfunnet. Dette er et budskap som, i følge Laruelle, fremmes også av 



 78 

Kreml (Laruelle 2016a, 291) som står sterkt blant annet i de statlige TV-kanalene og som 

videreføres til den russiske befolkningen: 

 

Jeg tror ikke det er et resultat av selvstendig tenkning. Jeg tror alt er formet av media, TV og sosiale 

medier. Mange TV-programmer blir presentert på en tradisjonell måte. Mange sosiale medier 

kommuniserer ideen om å være tradisjonell. Kvinner skal være hustruer og sitte hjemme med barna, 

og mannen skal være husbond og komme hjem med en skutt bjørn til sin hustru og sine barn. Dette er 

spesielt populært i de føderale TV-kanalene. [...] Det er noe som de reproduserer, ikke noe de har 

kommet opp med selv. (Intervju D) 

 

Et slikt tradisjonelt syn på familieliv kan også finnes ved universiteter i Russland. En 

respondent som jobber ved et stort statlig universitet sentralt i Sibir mener at 

konservatisme er tilstede der: 

 

Det kan være en virkelig katastrofe å snakke med mine kollegaer om kjønnsidentifisering. Mange av 

mine kolleger her er veldig tradisjonelle, til og med konservative. Når de hører at en jente foretrekker 

å [identifisere] seg som en gutt, [...] blir de aggressive, de sier at dette er totalt uakseptabelt og at 

denne jenta mest sannsynlig er mentalt ustabil eller gal. [...] [M]ange av mine kollegaer forstår ikke, 

så når jeg hører noe som har med kjønnstemaer å gjøre, løper jeg avsted og later som om jeg ikke 

hører. Fordi for meg er det vanskelig å forbli politisk korrekt her og være i et slikt selskap som ikke er 

veldig forståelsesfullt. [...] De uttrykker det for brutalt og sier at [...] vi burde forby alt slikt og at alt 

kommer fra Vesten. [...] Det verste er at til og med her, på instituttet for fremmedspråk, hvor lærerne 

forventes å [...] være litt mer tolerante enn de andre, hender det at de ikke er forståelsesfulle når det 

kommer til dette temaet. Og det gjelder lærere i alle aldre, ikke bare de eldre lærerne. (Intervju D)  

 

Noen ganger kan det å være tilknyttet for eksempel LHBT-miljøet gi store konsekvenser. 

Eksempler på dette så vi i innledningen til denne oppgaven, der universitetslærere som er 

medlemmer av en LHBT-organisasjon i Arkhangelsk har blitt oppsagt eller møtt på andre 

problemer. 

 

Man ser til og med på det å bare snakke om LHBT som noe moralsk, til og med som propaganda. 

Hvis folk sier noe positivt om en person fra LHBT-samfunnet så er det definitivt propaganda. Hvis du 

gjør narr av det er det ikke propaganda. Det er noen forelesere som har mistet stillingene sine bare 

fordi de er en del av dette samfunnet eller en del av den offisielle bevegelsen som er imot den såkalte 

anti-LHBT-loven. (Intervju A) 



 79 

Men også i dette tilfellet er det ikke bare de tradisjonelle verdiene i seg selv som er 

grunnlaget for holdningene som medlemmer av LHBT-miljøet møter. På spørsmål om 

foreleserne det er snakk om er blitt avskjediget fordi universitetsledelsen ser på 

deltakelse i dette miljøet som umoralsk og støtende, svarer en av mine respondenter: 

 

Nei, seriøst, de ser på dette som et sikkerhetsspørsmål! LHBT-organisasjoner er nå inkludert i de 

potensielle truslene mot statens sikkerhet, og det er grunnen for det offisielle presset fra det statlige 

sikkerhetsapparatet [og sikkerhetsoffiserene]. De beskriver hvordan man ikke kan dekke eller snakke 

om disse temaene, og at du ikke kan ha en person ved ditt fakultet som er homofil eller lesbisk. 

(Intervju A) 

 

Igjen sitter man igjen med inntrykket av at den russiske staten ikke promoterer moralske 

verdier for verdiene i seg selv, men som et instrument for å oppnå noe annet, i dette 

tilfellet sosial stabilitet. 

Også undervisning rundt LHBT-temaer er utfordrende, forteller én respondent. 

Dette kan sees som i en større sammenheng, knyttet til to av de tre politiske 

deklinasjonene som Laruelle (2016a) beskriver – Kreml-støttet patriotisme og russisk 

kultur. Staten ønsker å øke befolkningens patriotiske holdninger gjennom «teatralske 

historiske minneseremonier» (Laruelle 2016a, 290-291), og fremmer russisk kultur ved å 

skrive om historiske hendelser. Laruelle knytter dette til ønsket om å «skape en kulturell 

konsensus i landet og glatte over sosiale spenninger» (Laruelle 2016a, 292). Én 

respondent beskriver hvordan dette påvirker høyere utdanning i praksis: 

 

Vi har selvsagt seriøse restriksjoner på LHBT, ideologisk press rundt andre verdenskrigshistorie. Det 

er et seriøst press på dem som forsøker å studere, på en nøytral måte, for eksempel tapet av soldater. 

[...] Så, alt som handler om moral – seksualundervisning, seksuell adferd, LHBT, kjønnsstudier, er 

under seriøst press, historie er under press, spesielt historie fra det 20. århundret. Menneskerettigheter 

er ikke i vinden for tiden, så i stedet for det har vi tradisjonelle verdier, men det er ikke lenger 

menneskerettigheter. (Intervju A) 

 

Ved siden av et ønske hos russiske myndigheter om å sikre sosial stabilitet, kan 

historiefremstilling knyttes til legitimering av regimet, mener en annen respondent. 

 

Det tydeligste problemet er knyttet til historie. Det startet ikke i går, men allerede i løpet av forrige 

tiår. Regimet bruker historie som en legitimerende ideologi, spesielt andre verdenskrigshistorie. [...] 
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Regimet knytter på en måte seg selv til minnet om Den store patriotiske krigen og minnet om ofrene 

[...] og den store seieren i krigen. [...] Historie har lidd mest av alle, vil jeg si. Statsvitenskap også, 

men [dette] har aldri vært stort i Russland. Hvis man snakker om statsvitenskap i Russland kan man 

telle akademikerne på én hånd. Så det er en annen historie. (Intervju C) 

 

Legitimitet synes viktig for dagens regime, slik som Laruelle (2016a) bemerker i 

tilknytning til liberale russere som ser på Russland som et land som utvikler seg i vestlig 

retning, noe som oppfattes som truende nettopp med tanke på regimets legitimitet (se 

side 21). 

I 2014 ble det til og med lagt til en paragraf i den russiske straffeloven, 

«Rehabilitering av nazismen», som omhandler fremstillingen av andre verdenskrig. 

 

[F]aktisk handler den ikke om nazisme. Når du leser den, ser du at den dreier seg om uavhengig 

forskning på andre verdenskrig. [...] Hvis du er historiker og forsøker å studere visse sider av krigen, 

kan du ikke undersøke noen av forbrytelsene gjennomført av Den røde armé. Det er en kriminell 

handling nå. [...] Du kan bli anklaget for å fornærme russisk ære [glory]. (Intervju C) 

 

Slik som Laruelle (2016a) beskriver at mange av de konservative lovene som er vedtatt i 

Russland de siste årene egentlig ikke har hatt noen større innvirkning på russeres 

hverdag, mener respondent C at loven om rehabilitering av nazismen ikke direkte har 

rammet foreleseres undervisning, selv om selvsensurering allerede er et faktum. Putins 

forsøk på å skape en enhetlig historielærebok for russiske skoler i 2013 lyktes heller ikke, 

forteller respondenten: 

 

[H]istorikere [...] motsatte seg dette, og staten ga opp ideen om å skape en enhetlig lærebok. I stedet 

skapte de en historisk kulturell standard, men denne standarden har mye mer fleksibilitet. (Intervju C) 

 

Og det finnes bare ett eksempel på at en person er blitt straffet etter loven om 

rehabilitering av nazismen (Intervju C). Respondent E, student ved et stort statlig 

universitet i Sibir, bemerker at det fint går an å prate med forelesere om religion og 

politikk, men at hun selv ikke er interessert i disse temaene.  

Respondent C har en interessant teori som knytter Den russisk-ortodokse kirken 

og historiefremstilling sammen. Biskop Tikhon (Sjevkunov), som ofte regnes som en 

åndelig veileder for Vladimir Putin, har initiert og støttet en utstillingsserie kalt 

«Russland – min historie» (Rossija – moja istorija): 
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Det er en multimedia-utstilling som foregår i 27 byer. Sjevkunov har en stor påvirkningskraft på 

historiepolitikk-feltet. Og Vasiljeva har kjent ham lenge. [...] En av mine forklaringer på hvorfor 

Tikhon Sjevkunov startet sin multimedia-utstilling, er at han og hans allierte faktisk ikke klarte å 

presse sin agenda igjennom utdanningssystemet. Lærere og professorer vil ikke lære folk den typen 

historie. Det er en måte å gå utenom menneskene i utdanningssystemet på. Siden lærere og 

professorer ikke ønsker et kurs på universitetet, bygger de [Sjevkunov og hans allierte] bare sine egne 

museer og får folk til å besøke dem. Det er fortsatt en kamp, det er ikke enkelt for regimet å komme 

igjennom. Men det finnes ulike forsøk på å gjøre utdanning mer tradisjonelt orientert og mer 

konservativ. (Intervju C) 

 

Dette kapittelet har vist at selv om det ikke alltid lykkes for regimet og andre aktører å 

bringe ideologi inn ved universitetene og i forskningen, er det en sterk tilstedeværelse av 

konservativ ideologi, tradisjonelle verdier og patriotisme også innen høyere utdanning, 

og selv om det finnes akademikere som motsetter seg disse tendensene, er det ikke enkelt 

å fremme sine uavhengige synspunkter i dagens Russland, spesielt ikke hvis de handler 

om kontroversielle temaer for det russiske regimet. Neste kapittel undersøker blant annet 

om EUSPs uavhengige profil kan ha vært en medvirkende årsak til de utfordringene de 

har opplevd de siste årene.  

 

4.2 EUSP 

Når det gjelder EUSP har det, som nevnt blitt fremmet en rekke teorier i russiske og 

utenlandske medier som har forsøkt å svare på hvorfor universitetet mistet sin statlige 

akkreditering og deretter undervisningslisens. Kan dette skyldes at EUSP er en 

uavhengig ikke-statlig HEI som samarbeider med vestlige aktører innen høyere 

utdanning og forskning, og som underviser i temaer som er kontroversielle for det 

russiske regimet? Dreier det seg om et politisk spill under opptakten til presidentvalget i 

2018? Var det noen i Dmitrij Medvedevs krets som ønsket å overta palasset og som 

derfor så det som nødvendig å presse EUSP ut av det lille marmorpalasset, for eksempel 

ved å bruke Rosobrnadzor som et verktøy? Eller har EUSP rett og slett har vært uheldige 

i møte med et forvokst kontrollorgan og byråkrater som er mer opptatte av å møte krav 

fra sin overordnede enn å ta i betraktning den reelle utdanningskvaliteten ved en russiske 

HEI som er kåret til en av Russlands aller beste og mest effektive? Én respondent mener i 

alle fall at det er det var lettere å se årsaken til utfordringene EUSP opplevde i 2008:  
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Det er veldig vanskelig å si denne gangen. Men forrige gang var det helt tydelig at det var Putin selv. 

Men denne gangen er det ikke Putin, det er noen andre. Jeg vet ikke [...]. (Intervju A)  

 

Fra det vi har sett i forrige underkapittel, kan det late til å være viktigere og viktigere for 

den russiske staten å kunne sitte med en viss kontroll over hva det undervises i ved 

russiske universiteter, og hva som kan forskes på, blant annet for å sikre sosial stabilitet. 

Vi har sett at blant annet menneskerettigheter, kjønnsstudier, historie, sosiologi og annen 

humaniora virker å være sensitive og kontroversielle temaer for dagens regime i 

Russland. Både EUSP og Sjaninka underviser i disse emnene, på samme tid som de er 

private universiteter som ikke er underlagt staten i så stor grad. Kan dette ha hatt noe å si 

for det de to HEIene har opplevd? Én respondent bemerker at visse undervisningstemaer 

kanskje kan oppfattes som truende for regimet: 

 

En av forklaringene er at professorene ved Det europeiske universitetet i St. Petersburg relativt fritt 

kan uttrykke sine meninger rundt deres forskning innen statsvitenskap og andre følsomme temaer for 

dagens regime. Men det er ikke den eneste forklaringen. Vi vet ikke sikkert hva som skjedde [i 

EUSP-saken], men dette er én av forklaringene. (Intervju C) 

 

Det kan også være snakk om russiske myndigheters skepsis til vestlig innflytelse på 

russisk høyere utdanning, noen av de samme mekanismene som kan spores i stemplingen 

av russiske NGOer som utenlandske agenter.  

 

[P]å universitetene er det mange som har holdt de samme emnene med de samme referansene i 10, 

15, 20 år. Hvis vi snakker om det latinske språket eller oldtidshistorie ville ikke det vært noe problem. 

Men det er et problem hvis vi snakker om et aktuelt kunnskapsområde i rask utvikling. Dette er 

grunnen til at en rekke initiativer har blitt skapt i St. Petersburg, inkludert ved Det europeiske 

universitetet og ved Smolnyj College også. Begge har alltid hatt utfordringer – ikke bare på grunn av 

det byråkratiske systemet, men også fordi de opprører en substansiell del av det post-sovjetiske 

akademia. Fordi de er vendt mot Vesten og samarbeider aktivt med vestlige universiteter. (Intervju A) 

 

Nettopp dette at noen russiske universiteter har samarbeidet tett med Vesten og vestlige 

akademikere, har, i følge den samme respondenten, blitt et problem den siste tiden: 

 

[S]ituasjonen nå er at de fleste støtteordningene er under seriøst press fordi de burde komme fra 

statsbudsjettet. Alle utenlandske støtteordninger er nå under seriøs overvåkning av staten på grunn av 

utenlandsk agent-loven. Enhver kommunikasjon med utenlandske kollegaer er under seriøst press. De 
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som forsøker å formelt utvikle deres naturvitenskap kan ende opp med å bli anklaget for å forråde sitt 

land fordi de jobber for utenlandske universiteter og støtteordninger. (Intervju A) 

 

Uavhengighet fra staten er viktige stikkord i denne sammenhengen, og noe som kan 

knyttes til både Laruelle (2016a) og Forrats (2016) rammeverk. Laruelle beskriver et 

regime som bruker konservativ ideologi som noe normativt, for å peke ut en 

fremgangsmåte for hvordan samfunnet skal utformes, og Forrat mener at ulike 

støtteordninger til høyere utdanningsinstitusjoner brukes for å dekke over en svekkelse 

av institusjonenes autonomi, som kan sees i sammenheng med at russiske myndigheter 

ønsker å få også den høyere utdanningssfæren til å følge statens politiske linje. 

 

Generelt er universitetene fortsatt, om ikke uavhengige, så forholdsvis uavhengige i forhold til 

byråkratiske organer, videregående skoler og ungdomsskoler, som er mye mer underordnet det lokale 

samfunnet. Lærere er mye mer sårbare enn professorer. Hvis du er en god akademiker, fortsatt aktiv, 

med en grad og en rekke utgivelser, er du fortsatt trygg. Men, det er en forskjell. Uavhengige, ikke-

statlige universiteter, som Det europeiske universitetet i St. Petersburg, kan rett og slett bli stengt. 

Dette er et av tilfellene hvor forklaringen er et universitet som ikke underordner seg det universelle 

statlige presset. (Intervju C) 

 

En teori som lenge ble mye diskutert dreide seg som nevnt om at noen ønsket 

eiendommen hvor EUSP hadde holdt til siden oppstarten og frem til høsten 2017. 

 

[Én av forklaringene] er veldig annerledes, og handler ikke om politikk i det hele tatt. Den handler om 

eiendom. Du har sikkert hørt at bygningen ved siden av palasset hvor Det europeiske universitetet var 

lokalisert til inntil nylig, nå er en bygård med dyre leiligheter som tilhører mennesker nært knyttet til 

statsminister Dmitrij Medvedev. Én av hypotesene var at disse menneskene ønsket å utvide 

eiendommen og ta over palasset også. I følge denne hypotesen har alle angrep på De europeiske 

universitetet vært trigget av mennesker som vil ha eiendommen. Og etter det ble selvsagt mange 

interesser samlet, men det innledende angrepet kan ha kommet fra disse menneskene. (Intervju C) 

 

Denne teorien svekket seg etterhvert betydelig, spesielt etter at EUSP flyttet ut av 

palasset. Respondent C fortsetter med å bemerke: 

 

Nå har vi ikke lenger palasset, men angrepet er fortsatt ikke over, og vi har ikke fått tilbake 

undervisningslisensen vår. Det betyr at dette mest sannsynlig er på grunn av politikk. (Intervju C) 
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Sett i lys av det som nå er skjedd med Sjaninka, er eiendomsteorien knyttet til EUSP 

enda mindre aktuell enn tidligere. Det mener i alle fall Dmitrij Travin, leder for Senter 

for forskning av modernisering (Tsentr issledovanij modernizatsii) ved EUSP, i sitt 

blogginnlegg på Echo Moskvy (Travin 2018): 

 

Det er ikke veldig hyggelig å innrømme sine feil, men noen ganger må det til. Jeg trodde lenge at bak 

angrepet på Det europeiske universitetet i St. Petersburg (EU SPB) lå noen innflytelsesrike personers 

forsøk på å skaffe seg palass-bygningen, hvor vi hadde arbeidet frem til i fjor sommer. Nå har det 

imidlertid blitt klart at hvis dette motivet eksisterte, var det ikke det eneste, og heller ikke 

hovedmotivet. 

 

Travin mener det nå vises tydeligere at ikke-statlige universiteter opplever en målrettet 

eliminering (Travin 2018). Her er vi tilbake til det viktige momentet om at EUSP og 

liknende utdanningsinstitusjoner som ikke hører inn under det tradisjonelle 

utdanningssystemet, og dermed ikke følger myndighetenes retorikk og insentiver i like 

stor grad, kan bli oppfattet som en trussel av visse deler av det politiske og konservative 

Russland. Kanskje bakgrunnen for «angrepet» er politisk heller enn knyttet til 

eiendomsteorien: 

 

Vi vet rett og slett ikke. Ingen har tatt på seg skylden. Du vet, etter et terrorangrep er det noen 

terrorister som sier at det var de som gjorde det, men denne gangen er det ingen som har sagt at det 

var de som gjorde det. Vi ser en kombinasjon av angrep fra forskjellige kanter, men er de på noen 

måte koordinerte? Vi vet ikke av hvem. Men til nå har vi to hovedforklaringer, muligens tre. Én 

politisk en [...], om at Det europeiske universitetet i St. Petersburg fortsatt er uavhengig. Spesielt [nå], 

på tampen av presidentkampanjen og valget, er det noen som ønsker at vi ikke snakker høyt, fordi Det 

europeiske universitetet i St. Petersburg har vært kilden til uavhengig ekspertise som er og også vil 

komme i det moderne Russland. (Intervju C) 

 

En annen teori som også har vært sterkt tilstede er også knyttet til politikk og 

presidentvalget i 2018. Den kan knyttes til Laruelles rammeverk på den måten at det her 

dreier seg om tre ulike måter å se på Russlands rolle i verden – de tre identitetsvalgene, 

eller «grammatikkene». Laruelle (2016a) nevner Aleksej Kudrin som en av dem som 

representerer identitetsvalget om Russland som et europeisk land som utvikler seg i 

vestlig retning. Til forskjell fra dem som for ser Russland som et europeisk land som 
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utvikler seg i ikke-vestlig retning, eller et ikke-europeisk land som utvikler seg i ikke-

vestlig retning.  

 

Den andre forklaringen er faktisk også politisk, men av et annet utspring, og det er ikke sikkert om 

den er sann eller ikke. En av Det europeiske universitetet i St. Petersburgs viktigste styremedlemmer 

[trustees] er Aleksej Kudrin, som tidligere var finansminister. Han blir fortsatt sett på som en av 

kandidatene til statsministerposten. Og fordi han forsvarte Det europeiske universitetet under den 

forrige krisen for ti år siden og deretter ble styremedlem, er det sannsynlig at noen i den russiske 

eliten ser på Det europeiske universitetet som en av Kudrins eiendeler [assets]. De angriper Det 

europeiske universitetet slik at de kan angripe Kudrin personlig. På tampen av valget kan det skje en 

omrokkering og det kan være at Kudrin ønsker å få en stilling, for eksempel som statsminister. Dette 

er en måte å svekke Kudrin på. (Intervju C) 

 

Men Oleg Kharkhordin mente at dette bare var spekulasjoner, og viste til at ingen andre 

steder hvor Kudrin er involvert hadde opplevd liknende utfordringer som EUSP 

(Alekhina 2017). Verdt å nevne i denne sammenheng er artikkelen som ble publisert i 

The New York Times like etter at EUSP fikk tilbake sin undervisningslisens. Det faktum 

at Aleksej Kudrin, etter de politiske omrokkeringene i mai 2018, ble utnevnt til leder av 

den russiske ekvivalenten til Riksrevisjonen i Norge – Stsjotnaja palata – kan ha vært en 

utløsende årsak til at EUSP fikk gjenopprettet lisensen. Kudrin hadde nå fått mulighet til 

å utnevne egne eksperter, noe som førte til at Rosobrnadzor, under kontrollene av EUSP 

sommeren 2018, ikke fant noe de kunne sette fingeren på, og dermed ikke hadde noe 

annet valg enn å gi EUSP undervisningslisensen tilbake (Netsjepurenko 2018).  

Respondent C mener at det som skjedde med EUSP kan ha vært et symbolsk 

angrep også på et annet grunnlag enn ønsket om å ramme Aleksej Kudrin: 

Det europeiske universitetet er et ledende universitet innen samfunnsvitenskap og humaniora, og det 

ledende ikke-statlige universitetet. Det er et privat universitet. Det er derfor dette kan forklares som et 

angrep på lederen, eller som et symbolsk angrep. [...] Vi har ikke noe annet europeisk universitet. [...] 

[D]et som er interessant er at noen mennesker kaller det for et unikt tilfelle som det ikke går an å 

sammenligne med noe annet. [J]eg hørte også noen delta i en diskusjon hvor situasjonen rundt Det 

europeiske universitetet ble sammenlignet med situasjonen rundt Det sentral-europeiske universitetet 

i Budapest, Ungarn, og med tyrkiske universiteter. At det er en bølge av angrep mot liberal høyere 

utdanning [...]. I Ungarn forsøker den konservative regjeringen og presidenten å bli kvitt det liberale 

Sentral-europeiske universitetet. I Tyrkia har president Erdoğan rett og slett angrepet mennesker og 

arrestert professorer. Det er kanskje det mest brutale eksempelet på et angrep på liberale universiteter. 

Og så er det situasjonen rundt Det europeiske universitetet i Russland, som ligger et sted mellom det 
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tyrkiske og det ungarske tilfellet, og som er del av et mer universelt angrep fra konservative politikere 

mot liberal høyere utdanning. Det er ikke en forklaring, men i alle fall en kontekst til historien. 

(Intervju C)  

En annen respondent trekker også frem politikk som en mulig årsak. Sitatet bygger 

videre på synspunktet nevnt over, som omtaler EUSP som en kilde til uavhengig 

ekspertise (se side 84). Respondenten mener også at det i dette tilfellet ikke kan være 

snakk om at EUSP utelukkende er et offer for effektiviseringskampanjen:  

Etter det ble mange universiteter i Moskva og i andre regioner stengt. Mange universiteter ble slått 

sammen med større og bedre universiteter. Men situasjonen med EUSP er ikke på linje med dette 

programmet. For utdanningskvaliteten ved EUSP er veldig god. Mange tidligere lærere har vært fra 

europeiske land. Jeg tror hovedårsaken er politisk. Fordi det var et veldig uavhengig universitet, som 

forberedte uavhengige studenter med uavhengige synspunkter, kanskje også opposisjonelle 

synspunkter, når det gjelder politikk. (Intervju F) 

Her er vi tilbake til frykten for studenter med tilbøyelighet til opprør og uroligheter, slik 

som Forrat (2016) beskriver. Men EUSP er ikke det eneste universitetet i Russland som 

utdanner selvstendig tenkende studenter: 

Vi har et annet veldig bra universitet – dette er også nytt – det er Higher School of Economics i 

Russland. Dette er en av de beste russiske universitetene, grunnlagt på 1990-tallet, slik som Det 

europeiske universitetet i St. Petersburg. Og de utdanner også veldig uavhengige og flinke studenter, 

men rektoren er medlem av partiet Forent Russland. Jeg spør ofte meg selv hvorfor Higher School of 

Economics ikke har blitt stengt enda. Jeg tror det er fordi rektoren er konformist – mye mer enn 

administrasjonen ved Det europeiske universitetet. Jeg tror det er en politisk årsak til at Det 

europeiske universitetet er stengt. (Intervju F)  

Hvis man tar utgangspunkt i sitatet over kan man tenke seg at forelesere og 

universitetsadministrasjoner som velger å gå sin egen vei og som vender seg mot Vesten 

virker mer truende enn studenter som tenker selvstendige tanker.  

Hvis Det europeiske universitetet ikke kommer til å overleve vil det neste blir noen andre, som New 

School of Economic Research i Moskva, eller Sjaninka, som det også kalles, og som nå er en del av 

RANEPA, Russian Academy of Civil Administration and Public Affairs. Eller Higher School of 

Economics, som er et veldig stort universitet og som også vender seg mot liberalismen. Men Higher 

School of Economics innlemmer alle, så det har noen veldig liberale professorer og noen veldig stats-

orienterte [statist] eller pro-Putin professorer på samme tid. De har alle der. (Intervju C) 
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Det var etter Sjaninkas problemer i 2018, som hadde visse likhetstrekk som saken rundt 

EUSP, at diskusjonen rundt de omfattende byråkratiske kravene nådde et nytt nivå, og 

russiske akademikere og politikere uttalte at kontroller ved russiske HEIer burde foretas 

av et organ uavhengig av Rosobrnadzor. Nikolaj Vakhtin, rektoren ved EUSP fra 2017 

uttalte i et intervju med Fontanka.ru, 4. juli 2017, at det nok ville vært lettere for 

sektoren for høyere utdanning om ikke det hadde forgått en forsterkning av tradisjonelle 

verdier i det russiske samfunnet, men at det som er verre for blant annet utdanning er det 

stadig voksende byråkratiet (Neljubin 2017).  

 

4.3 Byråkrati som en del av forklaringen? 

I kapittel 3.3 så vi at det akademiske miljøet i Russland i utgangspunktet var positive til 

den effektiviseringskampanjen som ble startet av Dmitrij Livanov for å få bukt med de 

useriøse HEIene som dukket opp på 1990-tallet. Dette synet dukket også opp under 

intervjuene. 

 

I 2012 eller 2013 startet den nye utdanningsministeren, Dmitrij Livanov, en stor prosess for å stenge 

eller slå sammen russiske universiteter. Grunnen var at mange nye universiteter ble etablert i 

Russland på 1990-tallet, og en stor del av dette var at mange av dem ikke ga studentene en god 

utdanning, de tok bare penger fra regjeringen og fra studentene. Lærerne var dårlige, 

kvalitetsstandardene var dårlige. Det var mange dårlige universiteter. Han startet et program for å 

stenge mange av disse universitetene, å redusere antallet universiteter i Russland. Jeg synes det er en 

god politikk, fordi vi burde ha god utdanning i Russland [...]. (Intervju F) 

 

Det var ikke bare på kvalitetsfronten at 1990-tallet var preget av usikkerhet: 

 

På 1990-tallet fantes det store problemer med finansieringen av universitetene fordi det russiske 

føderale budsjettet led store underskudd, og det var problemer ikke bare med mengden offentlige 

midler, men også med regelmessigheten på utbetalingene av disse pengene. [...] Men det var mange 

færre byråkratiske reguleringer sammenlignet med nå, med dagens krav om å jobbe med et stort antall 

ulike dokumenter, for eksempel for de ulike programmene i et [studie]program, og rapportering. 

(Intervju B) 

 

Respondent B legger til at «[v]ed noen av universitetene har man opprettet en spesiell 

avdeling» som tar seg av den store mengden dokumentasjon og rapportering, men «ved 

mesteparten [av universitetene] har man ikke finansielle muligheter til å ansette folk for 
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disse aktivitetene. Det er derfor professoren, læreren, foreleseren eller assistentens 

oppgave. Dette øker arbeidsvolumet uten adekvat godtgjørelse». 

Den voksende mengden dokumenter innen høyere utdanning er noe som er blitt 

mer og mer kritisert av det akademiske miljøet i Russland de siste årene, blant annet fordi 

forelesere må bruke dyrebar tid på rapportering og dokumentasjon som kunne vært brukt 

på å sikre god undervisning for studentene. 

 

Den første forverringen av arbeidsforholdene til russiske professorer er den enorme økningen i 

byråkratisk press og den økte mengden papirarbeid for professorer. Vi må produsere hauger med 

papirer som fra en professors synsvinkel ikke har noen mening bortsett fra at byråkratene behøver 

dem for sine rapporter. Utdanningsdepartementet, blant andre, behøver dem for å rettferdiggjøre sin 

eksistens. [...] Jeg husker på et tidspunkt for seks år siden, rundt 2011, at jeg oppdaget at når jeg kom 

til mitt arbeidssted var min største jobb å forberede rapporter i stedet for å forelese eller drive med 

forskning. [...] Jeg har ulike forklaringer på hvorfor det har blitt slik, men det er åpenbart at 

byråkratene har tatt over den russiske staten, og dette er tilfellet overalt, ikke bare innen utdanning. 

(Intervju C) 

 

Den voldsomme økningen av byråkratiet også innen høyere utdanning går igjen i svarene 

til mine respondenter. Det er blitt vanskeligere å drive med forskning fordi mengden 

forelesninger har økt som følge av at mange professorer har blitt sagt opp og de 

gjenværende må ta over deres arbeid. I tillegg skal det skrives byråkratiske rapporter og 

dokumenteres at man følger kravene fra Utdanningsdepartementet (Intervju C). 

 

[N]ivået av byråkratisk kontroll ved universitetene har økt kraftig. På 90-tallet, og til og med tidlig på 

2000-tallet, var det nok å ha en kort emnebeskrivelse, som inneholdt antallet timer emnet besto av, 

strukturen, forelesningene, seminarene, eksamenene, konsultasjonene, selvstendig arbeid, [...] og en 

liste over nødvendig litteratur. Et heller kort arbeidsdokument for foreleseren og studentene. Nå er det 

krav om å ha enorme dokumenter, såkalte «lærings- og metodologiske komplekser», med detaljerte 

beskrivelser av alle formene for emner. Og det er ikke realistisk. (Intervju B) 

 

Dette går igjen i kritikken av Rosobrnadzor. I dag kreves det ofte titusenvis av sider med 

dokumentasjon for at ett masterprogram innen for eksempel sosiologi skal kunne 

akkrediteres (Guba og Sokolov 2018). Mange i det akademiske miljøet mener at dette 

hindrer universitetene i å drive med det de egentlig skal drive med, nemlig å undervise på 

en god og effektiv måte.  
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En respondent forteller om sammenhengen mellom den omfattende dokumentasjonen 

rundt studieprogrammene og kontroller ved universitetet: 

 

Når jeg kommer til et seminar håper jeg at det kommer til å være for eksempel to studenter som har 

forberedt en presentasjon om temaet, men så ser jeg at en har blitt syk og en annen ikke har forberedt 

seg. I følge dette «læremetode-komplekset» burde jeg rett og slett ha sagt vi ikke kan fortsette 

seminaret, men i realiteten ser jeg etter en alternativ metode for å fortsette seminaret. Men hvis jeg 

blir kontrollert på dette tidspunktet og denne kontrolløren ser at jeg har en viss seminarmetode i 

«komplekset», men bruker andre former, vil jeg være skyldig i det, og de vil se til at jeg ikke handler 

på denne måten. (Intervju B) 

 

Respondenten utdyper i midlertid ikke hva slags konkrete konsekvenser det kan få å gå 

utover det opprinnelige undervisningsopplegget, men utsagnet vitner om en 

tilstedeværelse av byråkrati innen høyere utdanning som kan gå utover kvaliteten på 

utdanningen.  

Det forblir imidlertid ubesvart om det er dette byråkratiet som førte til at EUSP 

og Sjaninka havnet i den utfordrende situasjonen som de gjorde, og fokuset hos mine 

respondenter ligger mer på en mer generell byråkratisering av høyere utdanning og 

forskning. Denne byråkratiseringen kommer blant annet av at russiske myndigheter har 

intensivert arbeidet med å få russiske universiteter høyt opp på internasjonale rangeringer 

(Intervju A), at «alle byråkrater vet med dem selv at de arbeider dårlig, så de mistenker 

alle andre for å ville arbeide dårlig uten streng overvåkning» (Intervju B), og at 

Utdanningsdepartementet behøver alle disse rapportene for å «rettferdiggjøre sin 

eksistens» (Intervju C). 

 

4.4 Dinastija 

I kapittel 3 undersøkte jeg om det finnes noen likhetstrekk mellom de ulike casene og de 

ulike hypotesene som er lagt frem rundt hva som kan være årsakene til de utfordringene. 

Tidligere i dette kapittelet så vi at respondentenes svar når det gjelder EUSP spenner fra 

å dreie seg om et politisk spill hvor noen ønsker å underminere EUSP som en uavhengig 

aktør, vendt mot Vesten, til at universitetet er et uheldig offer for et forvokst byråkrati. 

Hva så med Dinastija? Er det mulig å peke på en eller flere forklaringer på hvorfor 

stiftelsen ble stemplet som utenlandsk agent i mai 2015? 
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Dinastija var mistenkelig helt fra begynnelsen. Det er klart. De drev aldri meg noe politisk, men det 

var klart at det var et slags «liberalt rede» [liberal nest] – det var åpenbart. Den umiddelbare årsaken, 

som jeg sa, var at Zimin den yngre hadde støttet noen av Navalnyjs prosjekter [gjennom en av sine 

stiftelser]. Og dermed oppsto faren for at Navalnyj skulle få mer og mer penger. Men siden vet jeg 

ikke – alt annet er min rekonstruksjon. Men jeg tror at den som mislikte Dinastija fra starten så en 

veldig god [mulighet] til å stenge den. Å selge den til mennesker som faktisk tar beslutninger. 

(Intervju G) 

 

Dette utsagnet peker til et forklaringsalternativ som allerede er nevnt i oppgaven, nemlig 

at det finnes noen mennesker tilknyttet, eller med kontakter innen, russisk politikk som er 

skeptiske til at liberale og vestlige tendenser skal få for stor innflytelse. De er for 

eksempel redde for at utenlandske aktører skal hjelpe opposisjonelle russere med å starte 

en type fargerevolusjon i Russland. Dette er en hypotese som har dukket opp i 

tilknytning til samtlige caser i denne oppgaven, at slike «liberale reder» burde stenges for 

å forhindre og strupe slike tendenser. Men som med de andre casene, er denne 

forklaringen bare en del av det større komplekset av mulige forklaringer. 

Respondenten kommer også med kritikk av utenlandsk agent-loven, på spørsmål 

om det som skjedde med Dinastija kan ha vært et misbruk av denne loven: 

 

Loven i seg selv er helt klart dårlig. Så du kan ikke misbruke den, men hva enn du gjør med den vil 

være et misbruk. Loven er i seg selv et misbruk av sunn fornuft. Den er forøvrig veldig dårlig skrevet. 

Den kan teknisk sett kan den anvendes på nesten hva som helst. – Til pro-Kremlorganisasjoner også? 

– Ja. Det er igjen dette faktum, som med mange russiske lover, at det først og fremst er en generell 

overordnet forklaring om bare ren dumhet og lav kompetanse hos menneskene som har skrevet den. 

Men for det andre tenker jeg at den dårlige ordleggingen eller en viss ordlegging i loven i mange 

tilfeller er bevisst, fordi det skaper en atmosfære av at du kan opprette en sak mot hvem som helst. 

Fordi mange lover er skrevet med et veldig vagt språk. [...] Den er veldig vid, den er ikke spesifikk. 

Vi ser dette med mange lover på andre områder, ikke bare denne spesielle loven. Vi har det samme 

med loven om ekstremistisk virksomhet, for eksempel. (Intervju G) 

 

Det som kommer til syne her er en kombinasjon av en vagt formulert lov og en mulighet 

til å bruke nettopp dette trekket ved lovgivningen til å ramme dem man måtte ønske å 

ramme.  

 

Men lovene blir noen ganger gjort til objekter av lovgivningen, og loven er vedtatt for å straffe noen, 

ikke for å lage en universell regel. Dette er vanskelig å oversette til europeiske holdninger om lover. I 
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Russland er lovene av og til instrumenter eller verktøy for å straffe én type mennesker eller 

organisasjoner. Det er mange eksempler på dette. Utenlandsk agent-loven kan faktisk anvendes på 

pro-regjering- og pro-Putin-organisasjoner. Men den blir i praksis aldri brukt mot slike 

organisasjoner. Den blir alltid brukt på dem som regnes å være ... Loven er et verktøy, ikke en 

universell regel. (Intervju C) 

 

Det er vanskelig å si om det er dette som har skjedd i tilfellet med Dinastija – at det er 

noen som har sett sitt snitt til å bruke den vage formuleringen i loven om utenlandske 

agenter for å ramme Dinastija, for eksempel på grunn av stiftelsens tilknytning til den 

liberale siden av russisk politikk. Som respondent G sier så blir det kun spekulasjoner, 

men mye kan tyde på at det var den umiddelbare årsaken, som G bemerker over. 

Dinastija ble ikke innlemmet i listen før i 2015, tre år etter de store demonstrasjonene 

knyttet til presidentvalget i 2012. Men det kan altså ha å gjøre med at et nytt valg nærmet 

seg og en redsel for at opposisjonen skulle bli for sterk. 

Som vi så i kapittelet om utenlandsk agent-loven så har én måte for 

organisasjoner å fortsette sin virksomhet på til tross for stempelet vært å endre 

organisasjonsform (jf. kapittel 3.4.1 om Bellona). I tilfellet med Dinastija er stiftelsen og 

navnet nå borte, men noen av de tidligere aktivitetene har fortsatt under ledelse av andre 

stiftelser eller organisasjoner: 

 

Det er mange programmer som er lagt ned og som ikke eksisterer lenger. Bokprogrammet fortsetter, 

mer eller mindre, både gjennom Zimin Foundation og Evoljutsija, og andre stiftelser. Sommerskolen 

for videregåendeelever fortsetter også, støttet av Zimin direkte. Forskjellen er at de ikke er i Russland 

lenger. Det har vært i Barcelona og i år kommer det til å bli i Poznan i Polen. [...] De støttet også 

postdoktorstipendiater [postdocs], og dette programmet har blitt overtatt av Phillip Morris. De har de 

samme typene stipendene nå. (Intervju G)  

 

Noen av Dinastijas tidligere aktiviteter har altså holdt frem, men i mindre skala, og med 

et mindre budsjett enn før. 

 

[D]et er ikke slik at det har oppstått et stort hull noe sted, selv om det kanskje har flatet ut. Men 

psykisk ... det er naturlig – du har mye penger til noe, og så har du mye mindre penger. Du fortsetter å 

gjøre det du har gjort, men i en annen skala. Jeg tror at scenarioet nå er at det har påvirket avgjørelsen 

til mennesker som kan være villige til å gi penger, men som bestemte seg for ikke å gjøre det. 

(Intervju G) 
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En større utfordring enn finansielle midler, er stigmaet som følger med det å bli stemplet 

som utenlandsk agent, og som har fått mange organisasjoner, inkludert Dinastija, til å 

legge ned virksomheten, fordi det er færre som ønsker å samarbeide med dem. 

 

– Hvis Dinastija ikke hadde blitt lagt ned, ville det ha vært færre som hadde vært villige til å 

samarbeide på grunn av stempelet? – Ja! Det er klart, selvfølgelig. Dinastija hadde for eksempel et 

program hvor de sendte bøker som de hadde publisert til skoler. Og jeg kan ikke se for meg en rektor 

som vil la hans eller hennes bibliotek ta imot bøker utgitt av en utenlandsk agent. En annen av 

Dinastijas aktiviteter, som Evoljutsija forsøker å gjøre, er å arrangere store vitenskapsfestivaler i 

forskjellige byer. Og igjen så kan jeg ikke se for meg ordføreren i en by samarbeide med en stiftelse 

som er utenlandsk agent. Det er bare ikke gjennomførbart. (Intervju G) 

 

Men den samme respondenten legger til at Evoljutsija ikke har opplevd liknende press 

som Dinastija gjorde, selv om det finnes potensielle samarbeidspartnere som ikke vil ha 

noe å gjøre med dem fordi man knytter dem til Aleksej Navalnyj og den politiske 

opposisjonen. 

 

4.5 Frykten for fargerevolusjon og selvstendig 

tenkende studenter 

I analysen av intervjumaterialet hittil har jeg så vidt vært inne på Forrats (2016) hypotese 

om at reformer og effektivisering innen høyere utdanning i Russland fra rundt 2005, var 

myndighetenes frykt for fargerevolusjon og opprør i studentmiljøet. Den gangen var det 

som nevnt flere land i Russlands umiddelbare nærhet som hadde opplevd såkalte 

fargerevolusjoner med mer eller mindre betydelig deltakelse fra studentorganisasjoner og 

liknende. I tillegg beskriver Forrat en innstramming av universitetenes autonomi, blant 

annet gjennom endring av valg av rektorer. Hun knytter også NGO-loven til dette 

scenariet, fordi russiske myndigheter blant annet ønsket å hindre utenlandske aktører i å 

finansiere fargerevolusjon gjennom russiske NGOer. I det følgende gjennomgås 

respondenters uttalelser i lys av kapittel 2.2.2. 

Aller først er det interessant å se nærmere på protestpotensialet hos russiske 

studenter og annen ungdom, og i hvilken grad frykten for studentopprør er tilstede hos 

myndighetene i dagens Russland. I hvilken grad påvirker dette systemet for høyere 

utdanning i dag? Og til sist – kan det på noen måte knyttes til det som har skjedd med 
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casene? Det finnes ulike meninger blant mine respondenter rundt protestpotensialet til 

russiske studenter i dag.  

 

Nå for tiden er det mange unge som er fan av Aleksej Navalnyj. Han er en av de berømte russiske 

opposisjonslederne. Men opposisjonsbevegelsen ved russiske universiteter er ikke så stor for 

øyeblikket. Det kan ha vært mye i 2012, på grunn av den politiske situasjonen i Russland og mange 

demonstrasjoner. Men etter dette startet Vladimir Putin militæroperasjonen på Krim, [...] og ble mye 

mer populær enn før det. Det finnes noen mindre opposisjonsbevegelser ved russiske universiteter, 

men de er ikke så store. Jeg tror de er mindre enn i 2012. (Intervju F) 

 

En annen respondent beskriver også et begrenset antall studentaktivister i Russland: 

 

[V]åre studenter er i praksis ikke organisert i det hele tatt, det finnes bare noen små aktivistgrupper, 

noen bevegelser her og der, og i praksis prøver de å gi en stemme til problemene kun i veldig kritiske 

situasjoner. For eksempel når universitetet stenger, eller når det er slått sammen med et annet 

universitet, og til og med ikke alltid i slike situasjoner. (Intervju B)  

 

Mens en tredje respondent svarer følgende på spørsmålet om studenter i regionen er blitt 

mer politisk aktive enn for fem år siden: 

 

Jeg er ikke sikker når det kommer til mine kjemistudenter, for alt de driver med er kjemi og de har 

ikke tid til politikk. [...] [M]en når det gjelder unge mennesker generelt så tror jeg de blir mer og mer 

engasjert i politikk. Noen ganger deltar de til og med på møter og går ut i gatene og roper slagord. 

Mange unge mennesker godtar ikke det som foregår i Russland. De ønsker noen endringer, men er 

ikke sikre på hva slags endringer som må finne sted. Hvis du fjerner presidenten, hva så? Ingen 

foreslår noe spesielt. Men de er ikke fornøyde og har en tendens til å være mer involverte og aktive. 

[...] [S]tatistikken viser mest sannsynlig at flere og flere unge mennesker går til valgene og møtene. 

Jeg tror svaret på dette spørsmålet er positivt. (Intervju D) 

 

Jeg intervjuet også en student ved et universitet i det sør-østlige Sibir, som kommenterte 

bølgen av anti-korrupsjonsdemonstrasjoner i Russland 12. juni 2017: 

 

Ja, jeg hørte om den. Jeg hørte at det var en gutt fra femte eller sjuende klasse som holdt tale, og 

etterpå ble foreldrene og lærerne hans snakket til og det skjedde noen ikke veldig hyggelige ting. Jeg 

lyttet ikke spesielt til det som hadde skjedd, fordi jeg ikke liker politikk så godt, men jeg forsto at det 

hadde skjedd noe der, ja. [...]. Men jeg tror ikke noen av mine venner deltok på demonstrasjonen. [...] 
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[I]ngen av oss liker dette temaet, det er litt uforståelig og vanskelig for oss. [...] [D]et er ikke så lett å 

vite hva som kan komme til å skje [på slike møter]. [...] For det har vært tilfeller hvor folk har bare 

kommet dit og blitt arrestert og banket opp. [...] Jeg synes det er verdt å la være å dra dit. (Intervju E) 

 

Tilfeller som det beskrevet i starten av sitatet over ser ut til å være utbredt, i følge 

respondent B: 

 

En typisk situasjon er de mange sakene på internett og i sosiale medier med historier om elever fra 10. 

eller 11. klasse som har vært på møter arrangert av Navalnyj. Rektor for skolen inviterer så eleven og 

han eller hennes foreldre og forteller eleven at han eller hun ødelegger sitt fremtidige liv, at han eller 

hun ikke vil få lov til å begynne på universitetet og vil bli satt under overvåkning av FSB. Den 

kanskje mest skremmende tingen er at mange av disse rektorene og lærerne faktisk tenker slik. 

(Intervju B) 

 

Ut ifra sitatene over kan det virke som om protestpotensialet er like stort blant ungdom 

under universitetsalder, som blant studentene selv, og at det ikke finnes store 

opposisjonsbevegelser ved russiske universiteter. Betyr det at det finnes flere 

opposisjonelle blant ungdom under universitetsalder? Det er selvfølgelig ikke mulig å 

trekke noen klare slutninger om dette basert på disse få sitatene, men det kan i denne 

sammenhengen være interessant å nevne det presset som studenter rapporterer at de blir 

utsatt for, spesielt i tiden opp mot valg i Russland. Kan dette virke dempende på viljen 

blant studenter til å protestere og delta i møter og demonstrasjoner mot Putin-regimet? 

Respondent F fortalte hvordan han, sammen med en uavhengig studentorganisasjon, 

hadde demonstrert mot myndighetenes tilsynelatende trusler mot studenter hvis de ikke 

deltok i pro-Putin-demonstrasjoner. Dette var både i 2012 og i 2014. Men også i 2018 

kunne respondenten observere den samme tendensen: 

 

Faktisk var det en veldig stor demonstrasjon for Vladimir Putin i Moskva sist søndag, i det største 

stadionet i Moskva, det for fotballmesterskapet, for tusenvis av mennesker. Det var mange mennesker 

på denne pro-Putin-demonstrasjonen fordi det snart er valg. Det var intervjuer fra uavhengige russiske 

journalister, fra en eller to uavhengige TV-kanaler, en eller to [uavhengige] aviser, en eller to 

uavhengige nettsider. De gjorde intervjuer med noen unge mennesker som bekreftet at 

universitetsadministrasjonen sa at de skulle komme til Putin-demonstrasjonen, ellers ville de få 

problemer med eksamenene sine og så videre. (Intervju F) 
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Respondent F legger til at fenomenet med å true studenter til å stemme på Putin faktisk er 

mer utbredt utenfor Moskva, altså i distriktene. Respondent D forteller om nettopp dette. 

Da hun jobbet ved et mindre universitet ute i distriktet i sentrale Sibir, ble både lærere og 

studenter tvunget til å delta ved valg: 

 

De sa for eksempel at hvis vi ikke gikk og stemte på presidenten eller partiet ville vi bli kastet ut av 

universitetet. Og de tvang til og med studentene til å [stemme] ved valget og ta bilder av seg selv når 

de deltok ved valget og stemmingen. (Intervju D) 

 

Som vi har sett over har både skoleungdom og studenter blitt møtt med advarsler fra 

skole- eller universitetsledelse hvis de har deltatt i opposisjonelle demonstrasjoner eller 

sammenkomster. Dette bringer tankene tilbake til Forrats (2016) beskrivelse av hvordan 

rektorer ved russiske universiteter midt på 2000-tallet sluttet å bruke blant annet trusler 

om studentopprør for å motvirke utviklingstrekk innen russiske utdanningspolitikk som 

de ikke var enige i eller tilfredse med. Dette hadde de holdt på med siden 1990-tallet, 

men da de nye støtteprogrammene for ledende russiske universiteter begynte å bli lansert 

fra 2005, forsvant dette fenomenet nærmest fullstendig. Det kan se ut til at det har blitt 

vanlig for universitetsledelsen å gjøre det motsatte, nemlig å true studentene med 

represalier hvis de ikke stiller opp på for eksempel pro-Putin-demonstrasjoner. Forrat 

(2016) setter den endrede holdningen til studentopposisjon hos rektorene i sammenheng 

med en underforstått avtale mellom universitetsledelsen ved ledende russiske 

universiteter og regimet som skal sikre sosial stabilitet mot at universitetene er sikret 

statlige midler. Dette beskriver Forrat som en del av en større bølge av innskrenkning av 

universitetenes autonomi, representert blant annet av endringen i måten rektorer og 

fakultetsledere blir valgt. Rektoren ved Moskva statlige universitet og St. Petersburg 

statlige universitet utnevnes av den russiske presidenten ved dekret (jf. kapittel 2.2.2). 

Når det gjelder rektorer og andre ledende stillinger ved andre russiske HEIer, bemerker 

en av mine respondenter: 

 

[Et] seriøst problem gjelder [...] restriksjonene på muligheten for selv-regulering og selvstyre innen 

akademia. Men vi har et slags forskningsråd ved instituttene [departments]. [...] Ved hvert universitet, 

og ved hvert institutt på universitetet. Men i praksis betyr det ingenting nå. På de fleste stedene har de 

[...] endret på maktdistribusjonen ved universitetet. I praksis har vi en slags «keiser» som rektor, og 

«rådgivere» i den lille sirkelen rundt ham. (Intervju A) 
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Slik som Forrat også beskriver, så blir rektorer til syvende og sist valgt av 

Utdanningsdepartementet, og slik har det vært siden midten av 2000-tallet. I tillegg 

nevner hun endringen i valget av dekaner, og endringen fra dekaner og institutter, til 

institutes og directors. Respondent A har dette å si om disse endringene: 

 

I virkeligheten er det ikke et valg per se, men en utnevnelse fra Utdanningsdepartementet, gjennom 

det såkalte valget. Tidligere ble også dekanen valgt av forskningsrådet ved det aktuelle fakultetet. 

Men de fleste steder dannet man institutter ved universitetet i stedet for fakulteter. Men lederne ved 

disse instituttene kan ikke bli valgt, og blir rett og slett utnevnt av rektoren. [...] Noen ganger er det en 

person som ingen ved fakultetet eller ved det aktuelle instituttet kjenner til (Intervju A). 

 

Respondenten ser, som nevnt, på dette som et alvorlig problem innen akademia – noe 

som begrenser universitetenes autonomi. Man vil jo da kunne tenke seg at når 

myndighetene har en så stor rolle i å fylle de ledende stillingene ved russiske 

universiteter, så er det fordi de ønsker å kontrollere hvem som får inneha disse 

stillingene, slik at disse personene følger myndighetenes offisielle politiske linje så tett 

som mulig. Respondent A runder av intervjuet med å si at «et godt eksempel er å se på 

navnene til de som ble instituttledere. Det er et veldig interessant tema. Ved de største 

universitetene er det rektorer med bakgrunn fra Innenriksdepartementet eller FSB». 

Respondent C er inne på noe av det samme som nevnt her over:  

 

Siden 90-tallet har rektorer ved russiske universiteter blitt valgt av professorer, men nå, nesten ingen 

steder. Selv om det offisielt kalles et valg blir folk i praksis utnevnt. Før valget gjør 

Utdanningsdepartementet sitt eget valg [av kandidat], og de kan slette ethvert navn fra listen før 

valget. Deretter har rektoren [...] innflytelse til å danne lojale styringsorganer. Disse rektorene er 

avhengige av staten og departementet. De er ikke lenger representanter for universitetet overfor 

departementet, men de er representantene til staten på innsiden av universitetene, og spiller på lag 

med staten. De er veldig klar over at politisk opposisjon og politisk uavhengighet er farlig. Så de 

forsøker å legge press på sine egne professorer. (Intervju C) 

 

Rektorene svarer altså til myndighetene, og, som Forrat forklarer, så er det nå rektorenes 

jobb overfor myndighetene å slå ned på opposisjonelle tendenser ved universitetene. Det 

kan dermed se ut til at staten og myndighetene faktisk er redde for studentmobilisering, 

og derfor legger mye vekt på sosial stabilitet ved universitetene. På spørsmål om det som 
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er skjedd med for eksempel EUSP kan knyttes til en eventuell frykt for 

studentmobilisering, svarer respondent F: 

 

Ja, jeg tror det er en stor frykt, men en del av en større ting. Frykten for selvstendige studenter og 

avgangsstudenter, og Putins personlige nostalgi for Sovjetunionen og det sovjetiske systemet. [...] I 

Sovjettiden var han ikke en selvstendig person eller en dissident. Han var medlem av KGB. [...] Han 

var lojal. Han var en del av maskineriet som undertrykket mennesker i Sovjet. Det er i hans 

paradigme [som handler om] å undertrykke mennesker, at ingen skal være selvstendige eller frie, de 

skal gjøre som regjeringen sier. Han er veldig redd for unge, selvstendig tenkende mennesker [...]. 

(Intervju F) 

 

Men kan alt dette knyttes til det som skjedde med for eksempel EUSP og Sjaninka? Igor 

Chirikov refererer til en Levada-undersøkelse som viste at kun 11-12% av dem som 

deltok i anti-Putin-protestene i 2011-2012 i Moskva var studenter. Selv om dette svarer 

omtrent til andelen studenter blant innbyggerne i Moskva, er det en liten trussel for 

regimet (Chirikov 2016, 340). Et annet argument er at EUSP og Sjaninka er relativt små 

universiteter i russisk sammenheng, selv om de er uavhengige. EUSP utdanner ikke 

bachelorstudenter. Det er begrenset hvor mange selvstendig tenkende, og derfor 

potensielt opposisjonelle studenter (som regimet synes å frykte), de klarer å 

uteksaminere. Forrats (2016) rammeverk er derfor muligens ikke like anvendbart på disse 

to spesifikke casene, selv om det beskriver en innskrenkning av universiteters autonomi i 

dagens Russland, som også flere av mine respondenter observerer. 
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5 Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg undersøkt i hvor stor grad høyere utdanning og forskning i 

Russland er påvirket av konservatisme og byråkrati. Oppgaven tar utgangspunkt i fire 

institusjoner som alle er knyttet til høyere utdanning og forskning, og som i løpet av de 

seneste årene har opplevd noen av de samme utfordringene med russiske myndigheter. 

Disse fire institusjonene har det til felles at de er uavhengige, ikke-statlige institusjoner 

som er vendt mot Vesten og arbeider etter vestlig eller liberal modell og samarbeider 

med vestlige utdanningsinstitusjoner og andre aktører, og de har alle har opplevd 

utfordringer i form av press fra russiske myndigheter, om enn av litt ulik karakter. De to 

universitetene jeg har valgt å ta med, EUSP og Sjaninka, omtales ofte som 

toppuniversiteter i russiske målestokk og har en høy stjerne i det internasjonale 

akademiske miljøet. Likevel har de opplevd å miste sin statlige akkreditering, og i EUSP 

sitt tilfelle, også undervisningslisensen. De to andre institusjonene, forskningsstiftelsen 

Dinastija og meningsmålingsinstituttet Levada-senteret, er også høyt ansett 

internasjonalt, men har begge blitt stemplet som utenlandske agenter. De er begge på sitt 

hvis eksempler på en tendens i den russiske statens styring av utdanningssektoren, som 

fører til at institusjoner som er mer eller mindre uavhengige og som ikke følger statens 

politiske linje, blir utsatt for et målrettet «angrep». 

Laruelle (2016a) mener at det har skjedd en konsolidering av konservatismen i 

Russland, også utenfor Kreml og partiet Forent Russland, spesielt etter protestene i 2011-

2012, og at en konservativ verdi-agenda benyttes instrumentelt, som et verktøy for å 

marginalisere de liberale i det russiske samfunnet. Dette teoretiske rammeverket har blitt 

benyttet for å analysere hvorvidt det er en trend innen høyere utdanning i Russland at 

institusjoner som utfordrer den «offisielle nasjonalismen» utsettes for press, og om man 

kan se en forbindelse mellom denne utviklingen ellers i samfunnet og det som har skjedd 

i de ulike casene. Det var Laruelles beskrivelser av denne utviklingen som var det 

opprinnelige forklaringsalternativet da jeg gikk i gang med forarbeidet og undersøkelsene 

av temaet.  

Laruelles rammeverk fungerer som forklaringsmodell for å beskrive en 

overordnet konservativ ideologisk påvirkning også innen systemet for høyere utdanning 

og forskning i Russland, selv om hun ikke går inn på dette systemet spesielt, og det kan 

trekkes flere koblinger mellom mine respondenters uttalelser og hennes rammeverk. Hun 
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beskriver blant annet hvordan Den russisk-ortodokse kirke har hatt en økt innvirkning på 

statens politiske språk de seneste årene. Flere av mine respondenter bekrefter en 

konservativ påvirkning i utdanningssfæren, gjennom et økt press for å få for eksempel 

religion, tradisjonelle verdier og patriotisme inn ved russiske universiteter, noe som i 

lengre tid har vært en tendens i skolesystemet. Opprettelsen av teologiske institutter ved 

russiske HEIer er et tydelig tegn på dette, og noe som påvirker også professorer til å bli 

mer konservative og patriotiske. Universitetslærere som tidligere ikke ville gjort det, 

støtter nå det konservative skiftet i landet. Én respondent mener at dette kommer av en 

frykt hos ledelsen ved russiske universiteter for at de skal oppfattes som illojale overfor 

sine overordnede, en frykt som har utviklet seg siden Putin tok over som president for 

første gang, og har blitt spesielt tydelig de siste årene, i det tidsrommet hvor Laruelle 

beskriver at konservatismen ble konsolidert som statens ideologi. Dette kan sees i 

sammenheng med det som skjedde i august 2016, da Olga Vasiljeva, en mer konservativ 

politiker enn sin forgjenger Dmitrij Livanov og med sterke bånd til Den russisk-

ortodokse kirke, tok over som utdannings- og vitenskapsminister. Man kan da se for seg 

at rektorer ved russiske HEIer, som i større grad enn før er valgt av regjeringen, merker 

seg hennes retorikk fokuserer mer på religion, patriotisme og tradisjonelle verdier, og 

begynner å implementere disse verdiene, fordi de ikke ønsker å bli oppfattet som illojale. 

Disse verdiene finner vi igjen i Laruelles beskrivelse av de tre kategoriene «politiske 

deklinasjoner» - Kreml-støttet patriotisme, tradisjonelle verdier og russisk eller nasjonal 

kultur – verdier som «definerer den mer presise statsstyrte politikken som har som formål 

å sette den offentlige agendaen med tanke på verdier, prinsipper og standarder for atferd» 

(Laruelle 2016a, 277). 

Men kan man, med Laruelles rammeverk, forklare situasjonen rundt EUSP og 

Sjaninka, saker som Viktor Vakhsjtajn ved sistnevnte universitet beskriver som veldig 

like? På spørsmålet om hvorfor EUSP opplevde problemer med Rosobrnadzor og 

byadministrasjonen i St. Petersburg, bekrefter mine respondenter at dette var et politisk 

motivert «angrep», selv om de bemerker at flere politiske interesser kan ha spilt en rolle, 

og at det ikke er lett å se hvor presset har kommet fra. De mulige forklaringene som er 

kommet frem under intervjuene dreier seg om at det er noen i det russiske statsapparatet 

som er skeptiske til at EUSP er vendt mot Vesten, at de samarbeider med vestlige 

universiteter og inviterer forelesere derfra, samt at universitetet ikke underordner seg det 

universelle statlige presset, slik én respondent beskriver. Dette har også vært fremmet 
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som en mulig årsak i ulike medier, spesielt de uavhengige, når det gjelder det som har 

skjedd med Sjaninka. Dette kan sees i sammenheng med Laruelles (2016a) beskrivelse 

av den russiske statens ønske om at Russland skal være et europeisk land som utvikler 

seg i ikke-vestlig retning, noe som også kan knyttes til stemplingen av russiske 

organisasjoner som utenlandske agenter, slik som Dinastija og Levada-senteret, tydelig 

motivert av et ønske om å begrense vestlig innblanding i russiske anliggender, spesielt 

når det nærmer seg valg. I de to sistnevnte casene er det lettere å se utenlandsk agent-

stempelet som en målrettet politisk handling fra det russiske statsapparatet, for å 

minimere liberale og vestlige tendenser i Russland. Men i situasjonen rundt EUSP og 

Sjaninka er det ikke like lett å konkludere, da det finnes en annen måte å forklare deres 

utfordringer på, nemlig et forvokst byråkrati der den ene delen av et kontrollorgan ikke 

har oversikt over hva den andre delen av kontrollorganet gjør. I denne oppgaven er det 

representert av en rapport om Rosobrnadzors overvåkning av effektiviteten til russiske 

institusjoner for høyere utdanning (Guba et al. 2017). Rapporten beskriver en økning av 

dokument-kontroller som bidrar til at ekspertene ikke klarer å se det store bildet. De blir 

mer opptatt av å avdekke små detaljer i dokumentasjonen som ikke stemmer. Ved at 

ekspertene konsentrerer seg om hvordan HEIenes virksomhet fremstilles på papiret 

overser de feil og mangler ved selve undervisningen. For i realiteten er 

utdanningskvaliteten langt ifra alltid like godt representert av utvalget av dokumenter 

som blir kontrollert uten at ekspertene selv kommer til HEIen. Men også fra denne 

synsvinkelen kan man spørre seg om det er noen som målrettet bruker byråkratiet i 

Rosobrnadzor og vagt formulerte lover til å ramme vestligvendte uavhengige 

institusjoner, noe som også har blitt nevnt i forbindelse med Dinastija og Levada-

senteret. Selv om det i disse to tilfellene også er blitt fremmet en hypotese om at de rett 

og slett ble rammet av utenlandsk agent-loven mer ved en feiltakelse enn på bakgrunn av 

et politisk motiv. Hvis det skulle dreie seg om et målrettet angrep for noen av casenes 

del, er det i alle fall vanskelig å observere hvor angrepet kommer fra, og dette blir bare 

spekulasjoner, da det ikke er lett å få en oversikt over den russiske politikkens indre liv. 

Til tross for at mine respondenter mener at dagens ungdom er mer politisk 

aktive enn før, på opposisjonens side, så er det begrenset hva uavhengige 

studentorganisasjoner får til ved russiske universiteter, blant annet på grunn av press fra 

universitetsledelsen. Et annet argument er at EUSP og Sjaninka er relativt små 

universiteter i russisk sammenheng, selv om de er uavhengige. EUSP utdanner ikke 
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bachelorstudenter. Det er begrenset hvor mange selvstendig tenkende, og derfor 

potensielt opposisjonelle studenter (som regimet synes å frykte), de klarer å 

uteksaminere. Forrats (2016) rammeverk er derfor muligens ikke like anvendbart på disse 

to spesifikke casene, selv om hun beskriver en generell innskrenkning av universiteters 

autonomi i dagens Russland og en skepsis overfor vestlig innblanding knyttet til frykten 

for opprør i Russland, som også flere av mine respondenter observerer. Etter min mening 

står det til syvende og sist mellom en økt konservativ påvirkning på høyere utdanning og 

forskning eller et forvokst byråkrati som forklaringsmodell for de utfordringene casene 

har hatt. Tatt i betraktning hva mine respondenter har fokusert på, er det den første som 

peker seg tydeligst ut, selv om den andre forklaringen er sterkt tilstede i russiske medier.  
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