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Opbygning

• Et kort tilbageblik på 1990’erne

• Putin’s politiske målsætinger

• Den populære Putin?

• Den upopulære Putin?

• Konklusioner/perspektiver



Metode

• Vi skal kigge på en dejlig masse statistik:

• Valgresultater

• Meningsmålinger både om politiske 
overbevisninger og andre 
samfundsforhold

• Resultater af sociologiske undersøgelser



Metode

• Ved russiske valg er der en betydelig 
befolkningsandel, der ikke stemmer.

• Tilsvarende er det en ganske betydelig procentdel 
af de adspurgte i en meningsundersøgelse, der 
svarer ved ikke eller svarer, som de tror, 
magthaverne vil have.

• Dette gælder uanset hvilket af de tre russiske 
meningsmålingsinstitutter, der står bag en given 
meningsundersøgelse.

• Selv med dette forbehold in mente kan materialet 
anvendes til at udsige noget om forholdet mellem 
staten og borgeren i dagens Rusland



Jeltsin årene eller de vilde 90’ere

• Politisk frihed
• Økonomisk frihed
• Frie (privatejede) 

medier
• Men også økonomisk 

kaos med chokterapi 
og GKO boblen, der 
brast



Putin tiden



Putins program

• Programmet/ 
• ”Putins Manifest”:

• Afvisning af det kommunistiske 
system som samfundsmodel.

• ”Gosudarstvennitjestvo” (en 
stærk stat).

• ”Derzjavnost’” (stolthed over 
Rusland/patriotisme).

• En effektiv økonomi
• Endemålet: At se Rusland 

genrejst som en stormagt.

• Den førte politik:

• Renationalisering af 
strategiske sektorer (primært 
energisektoren)

• Renationalisering af de 
elektroniske medier.

• Indskrænkninger i de politiske 
friheder.

• Styret demokrati/magtens 
vertikal.



Hvorfor finder russerne sig i det?

• Et todelt svar periodisk opdelt før og efter 
de seneste valg til Dumaen og 
præsidentposten.



Resultater af Duma valgene 
1999, 2003, 2007

Parti Resultat

Edinstvo (støttet af Putin) 23,3 %

SPS (borgerlige-liberale støttet af Putin) 8,5 %

KPRF (kommunisterne) 24,3 %

OVR (liberalt oppositionsparti) 13,3 %

”Imod alle” 3,3 %

Parti Resultat

Forenet Rusland 37,6 %

KPRF (kommunisterne) 12,6 %

LDPR (Nationalisterne) 11,5 %

Rodina (støtteparti til Forenent Rusland) 9,0 %

Øvrige partier, der ikke klarede spærregrænsen 
på 5 %.

23,0 %



Resultater af præsidentvalgene
2000, 2004, 2008

Kandidat Resultat

Vladimir Putin 52,94 % 

Gennadij Zuganov (kommunist) 29,21 %

Grigorij Javlinskij (liberal fmd. f. Jabloko) 5,80 %

Øvrige 7 kandidater tilsammen 12,05 %

Kandidat Valgresultat i %

Dmitirj Medvedev 70,23 %

Gennadij Zuganov 17,72

Vladimir Zjirinovskij 9,35

Andrej Bogdanov 1,29

• I 2004 valget med 71,3 % af stemmerne i 
første valgrunde.

• Hører med til historien, at hverken Zuganov 
(kommunisterne), Zjirenovskij 
(nationalisterne), eller Javlinskij (de liberale) 
ønskede et nyt svigende nederlag, og derfor 
opstillede de stråmænd.

• Kun to reelle modkandidater, hvoraf den 
ene stillede op på opfordring af kredsen 
omkring Putin.



5 konklusioner om 
valgene 1999-2008

• Reelle valgresultater.
• 1/3 af de stemmeberettigede stemte ikke.
• Ikke et flertal i parlamentet imod 

præsidentens politik.
• De borgerlig-liberale partier var 

kompromitterede i befolkningens øjne pga. 
1990’erne.

• Der var en overvældene støtte til den førte 
politiske linie.



Ønsker russerne demokrati?



Hvad forstår russerne 
ved begrebet demokrati?



Russernes demokratiopfattelse



Russernes tilfredshed med Putin

• Rusland er gået fra 
at være den 22. til at 
blive den 6. største 
økonomi  i verden.

• Blandt BRIC 
landene har 
Rusland haft den 
hurtigst voksende 
middelklasse og den 
største væksrate i 
indtægten pr. capita.



Den populære Putin



Forholdet til politik og magthavere før 
2011-12 valgene

• Sandsynligvis været nogle eksempler på ulige 
vilkår og valgsvindel, men resultaterne 
afspejlede reelt folkestemningen.

• Politisk apati.
• Fået social sikkerhed.
• En ny stolthed over at være russere.
• Demokrati i vestlig forstand opfattet som noget 

negativt.
• Et svagt civilsamfund og dårligt organiserede 

politiske partier.
• Den borgerlige-liberale opposition fremstår 

kompromitteret i den russiske befolknings øjne. 



Resultaterne af Duma valget 2011



Præsidentvalg 2012
Valgresultatet efter 1. runde

Kandidat Parti Resultat i %

Vladimir Putin Forenet Rusland 63,60

Gennadij Zuganov KPRF 17,18

Mihail Prohonov Uafhængig 7,98

Vladimir Zjirinovksij LDPR 6,22

Sergej Mironov Et retfærdigt Rusland 3,85



Resultatet af Duma valget 2011
i et komparativt perspektiv



Utilfredsheden over 
udsigten til valgsvindel



Resultatet af borgmestervalget i 
Moskva den 8. september 2013



Målinger af støtte til præsidenten 
hhv. regeringen 2000-2013



Den oplevede korruption
• Danmark kæmper hvert år 

med Finland og New Zealand 
om førstepladsen som det 
mindst korrupte land.

• Rusland placeringer:
• 2010: 154
• 2011: 143
• 2012: 133

• Fra 2011 til 2012 har Rusland 
bevæget sig fra et niveau som 
Nigeria til at være på niveau 
med Iran. Måske ikke 
imponerende, men dog et 
fremskridt.



Det russiske politis 
økonomiske aktiviteter



Meningsmålinger med positive og negative 
vurderinger af udviklingen under Putin 2004-2012



Den pessimistiske 
vestlige konklusion

• Russerne er veltilfredse med en stærk 
leder, der kan skabe økonomisk vækst og 
ser ikke dette som værende i strid med 
begrebet demokrati.

• Det er lykkedes Putin at skabe en 
forbrugsøkonomi, der tilfredsstiller den 
fremvoksende middelklasse og derved 
afholder den fra at gå imod Putin politisk.



Russernes adgang til Internettet
2009 og 2013



Russernes adgang til Internettet
2009 og 2013



Russernes brug af de sociale 
medier 2009 og 2013



Antal besøg på de russisksprogede 
sociale medier 2012-2013



4 typer af brugere 
af de sociale medier

1.  Konformisterne

2. De venstreorienterede

3. Nationalisterne

4. Liberale demokrater



En 5. gruppe af brugere?



Statsmagtens stramninger

• NGO loven
• Bestræbelser på at stramme grebet om 

Internettet
• Beskyttelse af de menige i systemet
• Homofobi
• Xenofobi
• Slå på klassiske, nationale værdier
• Skabe GONGO’er



Civilsamfundets muligheder

• Reelle oppositionspartier

• Organisere landsdækkende 
NGO’er/interesseorganisationer

• Frie fagforeninger

• Russerne bliver nødt til at overkomme 
deres ”organisationsfobi”



Situationen i dag

• I Rusland er der opstået en situation, hvor 
statsmagten på en række områder søger at 
stramme grebet.

• Samtidig er der et civilsamfund under stadig 
udvikling særligt via de sociale medier.

• Disse to tendenser peger i hver deres retning.
• Hvordan det kommer til at gå fremadrettet i 

Rusland, afhænger i meget høj grad af, hvordan 
de to tendenser kommer til at udvikle sig.



TAK FOR OPMÆRKOMHEDEN
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