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Miðpunktur þessarar ritgerðar er utanríkisstefna Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi eftir 

kalda stríðið. Rauði þráðurinn í ritgerðinni er sá að einstaklingar taka stefnumótandi 
ákvarðanir en ekki ríki. Í stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi á tímabilinu 1991 til 

2009 voru örfáir einstaklingar sem réðu þar ferðinni. Skipulag alþjóðakerfisins, 
kjósendur, þingmenn, hagsmunasamtök eða önnur öfl höfðu lítil áhrif (þó einhver) á 
stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi. Stefnumótendur framkvæmdavaldsins 

mótuðu stefnuna út frá hugmyndum þeirra um það hvernig alþjóðasamfélagið ætti að 
vera og hvert hlutverk Bandaríkjanna og Rússlands ætti að vera í því. Bush feðgarnir 

voru raunsæismenn og skiptu sér lítið af innanrík ismálum Rússlands. Þeir héldu báðir 
persónulegum tengslum við leiðtoga Rússlands. Bill Clinton var hugsjónamaður sem 
vildi skipta sér meira af Rússlandi og Austur-Evrópu. Hann vildi ekki sitja og horfa á 

Rússland eyðileggjast innan frá. Barack Obama er einnig hugsjónamaður en lítið hefur 
reynt á samskipti hans við Rússland. Obama hefur sýnt vilja til þess að hægja á 

stækkunarferli NATO og eldflaugavörnum í Austur-Evrópu. Tíminn mun leiða það í 
ljós hvort Obama fer sömu leið og hinir þrír: byrjar ferilinn á góðum samskiptum við 
Rússland en lýkur honum á slæmum samskiptum við Rússland.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efnisyfirlit 

 

1. Inngangur ................................................................................................................................ 4 

2. Aðferðafræði- og hugmyndafræðileg sjónarmið  .................................................................... 6 

2.1 Pólitískar spár.................................................................................................................... 6 

2.2 Raunsæisstefna og hugsjónastefna .................................................................................... 8 

2.3 Miðpunktur hugmynda sem marka stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi ................ 9 

3. George H. W. Bush og Rússland  .......................................................................................... 11 

3.1 Endalok Sovétríkjanna  .................................................................................................... 11 

3.2 Boris Yeltsin og nýja Rússland  ....................................................................................... 13 

3.3 Lýðræði í Rússlandi ........................................................................................................ 15 

3.4 Takmörkuð aðstoð til efnahagslegra umbóta  .................................................................. 17 

4. Bill Clinton og Rússland ....................................................................................................... 19 

4.1 Efnahagslegar umbætur................................................................................................... 20 

4.2 Áhersla á lýðræði ............................................................................................................ 22 

4.3 Atlantshafsbandalagið  ..................................................................................................... 24 

4.4 Síðustu metrar Clinton stjórnarinnar............................................................................... 26 

5. George W. Bush og Rússland  ............................................................................................... 28 

5.1 Nýir og breyttir tímar ...................................................................................................... 29 

5.2 11. september 2001  ......................................................................................................... 30 

5.3 Efnahagslegar umbætur................................................................................................... 32 

5.4 Ný öryggisviðhorf ........................................................................................................... 33 

5.5 Írak og Georgía  ............................................................................................................... 35 

6. Barack Obama og Rússland  .................................................................................................. 37 

6.1 Nýr leiðtogi ..................................................................................................................... 37 

6.2 Nýjar áherslur og hugmyndir .......................................................................................... 37 

7. Niðurstöður og lokaorð  ......................................................................................................... 40 

Heimildaskrá ............................................................................................................................. 43 

 

 

 

 



1. Inngangur 
 

Í fjóra áratugi eftir síðari heimsstyrjöldina réðu tvö heimsveldi ríkjum í alþjóðakerfinu. 

Þessar tvær blokkir háðu fjandsamlegt stríð sín á milli en þau átök hafa verið nefnd 

kalda stríðið. Ágreiningur á milli þeirra stafaði fyrst og fremst af ólíkum pólitískum, 

efnahagslegum og félagslegum áherslum. Með öðrum orðum: átök á milli 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna - kapítalisma og kommúnisma – einkenndi þetta 

átakanlega og magnþrungna tvípóla alþjóðakerfi. Undir lok ársins 1991 breyttist 

alþjóðakerfið með hruni Sovétríkjanna. Alþjóðakerfið - sem hafði einkennst af 

hugmyndafræðilegum ágreiningi – hrundi og við tók einpóla kerfi undir stjórn 

Bandaríkjanna. Í fyrsta skiptið í nútímasögunni breyttist valdajafnvægi alþjóðakerfisins 

án hernaðarlegra stríðsátaka.1 

 Fljótlega eftir hrun Sovétríkjanna byrjuðu leiðtogar Rússlands og Bandaríkjanna 

að ræða um brýn verkefni sem þyrfti að ráðast í. Hugmyndir voru á lo fti (frá báðum 

aðilum) um að umbreyta Rússlandi í markaðshagkerfi, innleiða lýðræðislegt stjórnarfar 

og eyða kalda stríðinu á einu augnabliki með vináttuböndum milli ríkjanna tveggja. 

Þrátt fyrir umbætur og framfarir breyttist sambandið á milli ríkjanna ré tt fyrir aldamótin 

2000. Tortryggni skapaðist (sem minnti á kalda stríðið) og fékk hún meiri hljómgrunn 

en bjartsýni og vinabönd, sem hafði skapast frá 1991. Þingmenn, fræðimenn, blaðamenn 

og George W. Bush gerðu lítið úr þeirri stefnu sem Bill Clinton og Al Gore höfðu fylgt 

eftir gagnvart Rússlandi og Boris Yeltsin. Clinton stjórnin var harðlega gagnrýnd og 

sökuð um stórfelld mistök: of mikil afskipti af innanríkismálum Rússlands, hunsa eða 

jafnvel aðstoða spillingu hjá háttsettum embættismönnum í Rússland i, gera samband 

Bandaríkjanna og Boris Yeltsin of persónulegt, líta framhjá grimmdarverkum Rússa í 

Chechnya og koma ekki í veg fyrir aðstoð Rússlands í kjarnorkuáætlun Írana. 2 Sumir 

sérfræðingar og Repúblikanar héldu því fram að allt sem hefði getað farið úrskeiðis fór 

úrskeiðis í sambandi Bandaríkjanna og Rússlands. Þetta eru þó einhverjar ýkjur, því 

Clinton stjórnin gerði einnig margt mjög gott. Fjallað verður nánar um þetta í kaflafnum 

um Bill Clinton og ríkisstjórn hans.  

 Í kjölfar 11. september 2001 batnaði sambandið aftur á milli Bandaríkjanna og 

Rússlands. Vladimir Putin – þáverandi forseti og núverandi forsætisráðherra Rússlands 

                                                                 
1
 James M. Goldgeier og Michael McFaul. (2003). Power and Purpose. 

2
 Sama heimild, bls 2 og 3. 



– hafði mikla samúð með Bandaríkjunum og studdi stríðið gegn hryðjuverkum. 

Atburðarásin í kjölfarið var merkileg í ljósi þess að margir voru bjartsýnir um að Rússar 

hefðu ákveðið að tilheyra Vesturlöndum.3 Efnahagur Rússlands var ekki lengur skömm 

í augum þjóðarinnar, ríkið virtist vera að styrkjast eftir áratugahnignun og almenningur 

var ánægður með atvinnuáætlun Putins. Samband Bandaríkjanna við Rússland hafði 

ekki verið betra um árabil, að minnsta kosti þar til Bandaríkin réðust inn í Írak. Þetta á 

sérstaklega við nú í forsetatíð Baracks Obama, en einn liður í utanríkisstefnu hans er að 

bæta bæta samskiptin við Rússland enn frekar. Um þetta verður fjallað síðar í 

ritgerðinni. 

 Í þessari ritgerð er fjallað um utanríkisstefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi 

eftir kalda stríðið, þá sérstaklega utanríkisstefnuna í forsetastíð George H. W. Bush, Bill 

Clinton og George W. Bush. Í ritgerðinni verða áherslur forsetanna, nálganir þeirra og 

aðferðir í utanríkismálum gagnvart Rússlandi bornar saman. Ég mun skoða 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna eftir lok kalda stríðsins út frá hugmyndum sem hafa 

markað stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi síðustu 18 ár. Áherslur og skoðanir 

um lýðræði, efnahagslega aðstoð, NATO og hlutverk Rússlands í alþjóðakerfinu hafa 

verið ólíkar á milli ríkisstjórna Bandaríkjanna. Í þessu verkefni er megináhersla á 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hvernig voru stefnurnar gerðar og mótaðar, hvað lá 

að baki þeim og hver hefur árangurinn verið? Jafnframt verður fjallað lítillega um 

hugmyndir Baracks Obama um Rússland.  

 Aðferðafræði ritgerðarinnar samanstendur af tveimur kenningarömmum sem oft 

er stuðst við í greiningu á utanríkisstefnum ríkja. Vandinn við spár í alþjóðasamskiptum 

snýr að hluta til að stofnanamenningu - bureaucratískri og akademískri – sem hefur 

orðið til þess að kerfisbundnum aðferðum er að fjölga þegar utanríkisstefnur eru búnar 

til og mótaðar (ókerfisbundnar aðferðir eru ráðandi). Það eru helst tvær stefnur sem eru 

ráðandi í alþjóðasamskiptum Bandaríkjanna, annars vegar hugsjónastefna (e. idealism) 

og hins vegar raunsæisstefna (e. realism). Mikilvægt er að átta sig á þessum 

aðferðafræði- og hugmyndafræðilegum þáttum og er gerð grein fyrir þeim hér á eftir.  

 

                                                                 
3
 Goldgeier og McFaul. (2003), bls 2.  



2. Aðferðafræði- og hugmyndafræðileg sjónarmið 
 

Hvernig verður aðferð að stefnu? Þetta er mikilvæg spurning þegar utanríkisstefnur eru 

skoðaðar. Í þessum hluta verður einblínt á pólitískar spár í alþjóðasamskiptum og 

utanríkismálum annars vegar og ráðandi hugmyndafræði í alþjóðasamskiptum 

Bandaríkjanna síðustu 20 ár, hins vegar. Spár eru mikilvægar í s tjórnmálum. Þær gera 

manni kleift að spá fyrir um hegðun fólks og ríkja. Spár eru rökstuddar með 

vísindalegum gögnum og áliti sérfræðinga. Því er hægt að segja að spá sé góð og gild 

vísindaleg viðleitni til að átta sig á framtíðinni. Aðferðafræðileg atriði spáa taka á 

mörgum kjarnaspurningum í pólitískum athugunum okkar tíma og því geta spár bætt 

gæði vísinda okkar. Út frá þessum atriðum verður einblínt á utanríkisstefnur og 

alþjóðasamskipti, þá helst samband Bandaríkjanna og Rússlands eftir kalda stríðið. 

Utanríkisstefna Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi eftir kalda stríðið hefur mótast annars 

vegar af spám og hins vegar af hugmyndafræði. Spár taka á aðferðafræðinni og 

hugmyndafræðin tekur á hlutverki ríkja í alþjóðasamfélaginu. 4 

 

2.1 Pólitískar spár 

Mikil tortryggni ríkir um spár í akademíska heiminum. „Þetta er aðeins spá“ segir fólk. 

Þrátt fyrir það eru spár nauðsynlegar í stjórnmálum og alþjóðasamskiptum (svo lengi 

sem þær eru vel rökstuddar með vísindalegum gögnum). Hvernig er hægt að búa til 

utanríkisstefnu án þess að spá fyrir um hvernig aðrir leikendur í alþjóðasamfélaginu 

haga sér? Þetta er mikilvægur þáttur. Þótt að spár séu ekki vel liðnar í skólum eru þær 

bráðnauðsynlegar í stjórnmálum og alþjóðasamskiptum.  

 Iðnþróuð ríki eyða mörgum milljörðum í gagnaöflun og hagmælingar til að spá 

fyrir í efnahagsmálum. Nákvæmni og áhrif skoðanakannana eru orðin mikil og birting 

þeirra fyrir kosningar er orðin skylda í mörgum lýðræðisríkjum. Mikilvægi þessara 

mælinga og kannana liggur fyrir. Þrátt fyrir það er minna lagt upp úr spám í 

alþóðasamskiptum (fjárhagslega). Skilyrðislausar og ófyrirséðar spár einkenna 

utanríkisstefnur. Ólíkt efnahags- og kosningaspám þá nota spár í alþjóðasamskiptum 

nánast eingöngu ókerfisbundnar aðferðir (kerfisbundnum aðferðum er að fjölga). Til 

þess að átta sig á því hvað það þýðir þarf að útskýra hvað spá er og hvernig hún er 

                                                                 
4
 Philip A. Schrodt. (2002). Forecast and Contingencies: From Methodology to Policy. 



notuð. Spá er einfaldlega staðhæfing um að einhver ákveðinn atburður eða ákveðið 

atvik muni gerast (eða gæti gerst) í framtíðinni. Í efnahags- og kosningaspám er 

atburðurinn eða atvikið yfirleitt gildið á samfelldri breytu, til dæmis atvinnuleysistölur 

eða hlutfall kjósenda sem kusu frambjóðanda X. Þessu eru öðruvísi háttað í 

alþjóðasamskiptum. Spár í alþjóðasamskiptum snúast yfirleitt um aðskild tilfelli sem 

valin eru úr fáum atvikum eða atburðum. Til dæmis: Bandaríkin munu eða munu ekki 

hernema Baghdad með árangursríkum hætti.5 

 Til eru tvenns konar spár með ólíkum eiginleikum (eins og kemur fram hér að 

framan). Annars vegar skilyrðislausar spár: ef hlutirnir halda áfram á sömu braut mun 

X, Y og Z gerast. Hliðstæða í náttúruvísindum er t.d. veðurfræði. Hins vegar ófyrirséðar 

spár, sbr. ‚hvað ef‘ hugsunarhátturinn. Hliðstæða í náttúruvísindum er efnafræði eða 

nytjaeðlisfræði, þar sem breytum er stöðugt stjórnað til að sýna fram á rétt 

orsakasamband. Ófyrirséðar spár njóta meira hylli í stefnumótun og í vísindaheiminum. 

Sýnt hefur verið fram á að megnið af pólitískum athugunum sem snúast um 

stefnumótun innihalda ófyrirséðar spár. 6 Þær eru nauðsynlegar því stefnur eru mótaðar 

út frá framtíðaráhrifum þeirra, því er rökrétt að ófyrirséðar spár eru mest notaðar. 

Ófyrirséðar spár vekja upp margar spurningar um pólitíska aðferðafræði og vissulega 

eru veikleikar til staðar. 

 Þótt að ókerfisbundnar spár um stefnur eru mjög algengar (og nánast ráðandi í 

stefnumótun) eru þær ekki endilega nákvæmar. Gott dæmi um þetta eru mistök 

vestrænna sérfræðinga í að spá fyrir um endalok kalda stríðsins. Þessi mistök urðu þrátt 

fyrir mjög kostnaðarsamar rannsóknir margra sérfræðinga sem höfðu aðgang að 

gríðarlegu miklu magni gagna. Þetta vekur upp spurninguna: hversu nákvæmar eru 

hefðbundnar ókerfisbundnar spár? Það er því miður ekki til jafn mikið af gögnum og í 

venjulegum rannsóknum og því er erfitt að segja til um nákvæmni þeirra. Þó er almennt 

talið að nákvæmnin sé ekki minni en í tölfræðilegum og empirískum rannsóknum. Talað 

er ýmist um 50, 85 eða 90% nákvæmni.7 Hægt er að benda á rangar spár eins og Pearl 

Harbor, rangt mat á velgengni Bandaríkjanna í Víetnam stríðinu og svo endalok kalda 

stríðsins. Á móti eru réttar spár til, eins og Marshall aðstoðin, Kúbudeilan og 

friðargæsla Bandaríkjamanna í Júgóslavíu. Allur gangur hefur verið á þessu. Það er á 

                                                                 
5
 Schrodt. (2002), bls 2 og 3. 

6
 Sama heimild, bls 3 og 4. 

7
 Sama heimild, bls 7, 8 og 19. 



hreinu að spár í stjórnmálum hafa áhrif á stefnumótun og þá sérstaklega 

utanríkisstefnur. Utanríkisstefnur eru mótaðar út frá hugmyndafræði stjórnvalda og 

sérfræðiáliti þeirra á hlutverki annarra ríkja í alþjóðakerfinu. Því er hægt að segja að 

spár séu óhjákvæmilegar þegar utanríkisstefnur eru búnar til og mótaðar. 

 

2.2 Raunsæisstefna og hugsjónastefna 

Eftir því sem Bandaríkin urðu áhrifameiri á alþjóðavettvangi snerist umræðan meira og 

meira um það hvernig þau ættu að hátta utanríkisstefnu sinni. Tvö ólík sjónarmið hafa 

verið ráðandi í alþjóðastjórnmálum Bandaríkjanna frá lokum seinni 

heimsstyrjaldarinnar: raunsæisstefna (e. realism) og hugsjónastefna (e. idealism). 

 Raunsæisstefna er diplómasía af gamla skólanum. Hún tekur á mannlegu eðli og 

samspili stjórnmála og landafræði í samskiptum ríkja. Ríki skulu hámarka vald sitt til að 

tryggja öryggi og stöðugleika. Öryggi er grundvallarmarkmið ríkja. Því útskýra 

raunsæismenn utanríkisstefnu þannig að ríkið reynir að hámarka þjóðaröryggi sitt með 

öllum mögulegum ráðum. Þess vegna eru allir möguleikar til að auka  öryggi skoðaðir: 

valdbeiting, leynileg diplómasía, valdajafnvægi og hafa hemil á stórveldi með því að 

mynda bandalag með öðrum ríkjum. Margar aðgerðir af þessu tagi stangast á við 

lýðræðisleg lögmál um samskipti ríkja. Raunsæismenn eru tilbúnir að fórna ýmsum 

lýðræðislegum gildum fyrir málstað sinn og þjóðaröryggi. Þeir segja að önnur ríki eigi 

ekki að dæma út frá því hversu vinaleg þau eru við hvert annað, heldur út frá völdum 

þeirra. Vinur í dag getur reynst óvinur á morgun, og öfugt. Nálgun raunsæisstefnunnar á 

alþjóðamál hefur verið gagnrýnd harðlega og oft kölluð siðlaus. Hún er oft réttmæt en 

ekki alltaf. Raunsæismenn hafa þó mikið til síns máls. Heimurinn er ekki fullkominn og 

það er óhugsandi að allir geti verið vinir. Raunsæismenn vilja vernda ríkið vegna þess 

að þeir telja það í eðli sínu siðgæðanna virði. Ríkið skapar reglu, sem er forsenda 

siðferðis fólks.8 

 Hugsjónamenn líta öðrum augum á mannkynið. Þeir eru bjartsýnir og trúa því að 

fólk geti komist að samkomulagi, miðlað málum og sýnt skynsemi. Hugsjónastefnan í 

Bandaríkjunum snýst mikið um mannréttindi, efnahagsþróun út frá frjálsum markaði, 

vinalegt samband við umheiminn og alþjóðastofnanir, lög og sameiginlegt öryggi til að 

koma í veg fyrir stríð. Í grunninn snýst hugsjónastefnan um það sjónarmið að allir 

                                                                 
8
 Alan P. Dobson og Steve Marsh. (2001). US Foreign Policy since 1945. 



einstaklingar séu einstakir og dýrmætir og því ekki hægt að gera eitthvað á kostnað 

þeirra. Hún hefur verið gagnrýnd fyrir að einblína of mikið á hugsjónir en ekki á 

raunverulega þjóðarhagsmuni, sýnilegan árangur og hættur sem stafa af 

alþjóðasamfélaginu. Að vita hvenær á að víkja frá vissum réttindum og lífsreglum til 

þess að vernda ríkið og koma á langvarandi hagsæld er mikilvægt mál í þessu samhengi.  

Raunsæisstefnan snýst um það að ríkið eigi að hámarka öryggi sitt með öllum ráðum, 

aðallega með hernaðar- og efnahagslegum mætti sínum, frekar en hugsjónum og 

siðferði. Hugsjónastefna snýst að mestu um einstaklinginn, siðferði hans og hugsjónir. 9 

 

2.3 Miðpunktur hugmynda sem marka stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi 

Eins og kom fram hér að framan eru tvö ólík sjónarmið ráðandi í alþjóðastjórnmálum 

Bandaríkjanna. Þessi sjónarmið sjást greinilega í stefnum og aðgerðum Bandaríkjanna 

eftir lok kalda stríðsins. Að mínu mati skipta þessar hugmyndir miklu máli þegar 

utanríkisstefnur Bandaríkjanna eru búnar til og mótaðar. Einstaklingar (ekki ríki, 

embættismenn eða skrifstofuveldi) taka ákvarðanir um hvernig utanríkisstefnur eiga að 

vera og hvaða stefnum á að framfylgja. Með öðrum orðum, fólk með nöfn og andlit. 

Bandaríkin eða Rússland móta ekki stefnur í utanríkismálum, heldur leiðtogar þeirra. 

Fólk á það til að dæma heila þjóð út frá aðgerðum leiðtoga þeirra.  

 Þegar utanríkisstefna er búin til hefur skipulag alþjóðastjórnmálanna mikil áhrif 

á ákvarðanir þeirra sem standa að mótun hennar. Því er utanríkisstefna Bandaríkjanna 

breytileg eftir því hverjir eru við völd. Hér eru nokkur dæmi: James Baker og fjölgun 

kjarnorkuvopna, Anthony Lake og hugmyndir hans um stækkun NATO, William Perry 

og hugmyndir hans um CTR áætlunina (eyða kjarnavopnum í fyrrum Sovétríkjum) og 

hugmyndir Lawrence Summers og David Lipton um efnahagslegan stöðugleika í 

Austur-Evrópu. Allt eru þetta þekkt dæmi um hugmyndir einstaklinga sem skiluðu sér 

beint í utanríkisstefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi á tíunda áratugnum. 10 Slíkar 

afgerandi hugmyndir í utanríkismálum koma venjulega til í kjölfar róttækra 

samfélagslegra og pólitískra breytinga. 

 Það er á hreinu að valdajafnvægið í alþjóðakerfinu hafði áhrif á bandaríska 

utanríkisstefnu. Bandaríkin höfðu mátt og getu til að íhuga ýmis stefnumál eins og 
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stuðning við stjórnarbreytingar í Rússlandi eða tortímingu kjarnorkuvopna. Það þarf þó 

að gæta sig á því að gefa alþjóðaumhverfinu of mikið vægi í þessum efnum því á sama 

tíma gátu kerfisbundnir þættir (alþjóðastofnanir t.d.) lítið spornað við valdamesta ríkinu 

í kerfinu, Bandaríkjunum. Erfitt var að segja til um hvernig stefna Bandaríkjanna 

gagnvart Rússlandi yrði eftir fall Sovétríkjanna. Kjarnorkuvopn, öryggi bandamanna og 

hugmyndir Bandaríkjanna um alþjóðastjórnmál höfðu áhrif á mótun utanríkisstefnu 

Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi eftir fall Sovétríkjanna og lok kalda stríðsins. Innlend 

öfl í Bandaríkjunum höfðu ekki mikil áhrif á mótun stefnu Bandaríkjanna gagnvart 

Rússlandi eftir 1991 eins og margir vilja meina. Á öðrum sviðum utanríkisstefnu 

Bandaríkjanna á þessum tíma voru hagsmunasamtök, þingmenn og ólík þjóðarbrot 

áberandi í mótun hennar. Í stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi, hinsvegar, voru 

slíkir leikendur ekki eins mikilvægir. Í staðinn hafði heimspekileg og 

hugmyndafræðileg nálgun forsetans og ráðgjafa hans mestu áhrifin í bandarískri 

utanríkisstefnu gagnvart Rússlandi eftir kalda stríðið. Sama má segja um eftirmenn 

George H. W. Bush. Heimspeki og hugmyndafræði hafði mjög mikið að segja um 

mótun stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi og gerir enn þann dag í dag. 

Hugmyndir um eðli alþjóðakerfisins, eðli Rússlands og þjóðaröryggi Bandaríkjanna eru 

því breytilegar eftir því hverjir eru við völd.11 
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3. George H. W. Bush og Rússland 
 
Mikil óreiða og óvissa ríkti í alþjóðakerfinu eftir fall Sovétríkjanna. Kalda stríðinu var 

lokið og tvípóla kerfið sem hafði ráðið ríkjum frá endalokum seinni heimstyrjaldarinnar 

var hrunið. Þá tók við nýtt alþjóðaskipulag með Bandaríkin í aðalhlutverki. Tvö 

einkenni tíunda áratugarins – óvenjulegur máttur Bandaríkjanna og vonsvikið Rússland 

– mótuðust af pólitískri, trúarlegri og efnahagslegri sundrun alþjóðakerfisins. Margir 

halda því fram að endalok stríða skapi frið og velmegun. Upp að vissu marki er það rétt 

(til lengri tíma litið). Eftirstríðsár einkennast hinsvegar af mikilli óreglu, óvissu og 

‚endurstillingu‘ pólitískra lína, landamæra og ríkja. George Bush og Bill Clinton urðu 

fyrstu forsetarnir til að taka á þessari óreglu, óvissu og óútreiknanlegu Rússlandi.12 Í 

þessum hluta ritgerðarinnar veður einblínt á George Bush og samskipti hans við 

Rússland. 

 

3.1 Endalok Sovétríkjanna 

Til þess að átta sig á því sem gerðist eftir lok kalda stríðsins er nauðsynlegt að þekkja 

endalok Sovétríkjanna. Mikhail Gorbachev – síðasti leiðtogi Sovétríkjanna – var undir 

miklum þrýstingi frá hernum og öðrum andstæðingum hans sem vildu koma honum frá. 

Áherslur hans á umbætur og samskipti hans við Bandaríkin áttu stóran þátt í falli 

Sovétríkjanna. Ágúst 1991 var örlagaríkur mánuður í lífi Gorbachev. Hann fann fyrir 

miklum þrýstingi frá Boris Yeltsin og öðrum leiðtogum hinna 15 ríkja sem færðust í átt 

að sjálfstæði. Í júlí 1991 samþykkti Gorbachev að 9 af þessum 15 ríkjum skyldu fá 

sjálfstæði og átti að undirrita samninginn 20. ágúst 1991.13 

 Nokkrum stundum fyrir athöfnina réðust harðlínumenn til atlögu og reyndu að 

fremja valdarán. Þeir tóku Gorbachev fastan og reyndu að setja hömlur á fjölmiðlana og 

fólkið. Yeltsin og ríkisstjórnin hans var í húsi rétt hjá Kremlin og bauð  

harðlínumönnunum birginn. Þegar hernum var skipað að hertaka húsið klofnaði herinn. 

Herinn neitaði að skjóta á Yeltsin og þá mörg hundruð þúsund mótmælendur sem þar 

voru. Þeir sem stjórnuðu valdaráninu voru illa skipulagðir og áttu erfitt með að fela það 

sem raunverulega átti sér stað. Sjónvarpsstöðvar og blaðamenn héldu augum heimsins á 

götum Moskvu. Gorbachev neitaði að taka þátt í valdaráninu og áætlunin eins og hún 
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lagði sig hrundi á einu augnabliki. Gorbachev var hylltur en Yeltsin reis upp sem nýtt 

afl. Hann byrjaði að uppræta styrk Kommúnistaflokksins með þeim afleiðingum að 

Gorbachev hætti í flokknum og lagði niður miðstjórn flokksins. Þessi aftaka flokksins 

og mistök harðlínumannanna þýddi einungis eitt: kommúnisminn var búinn að vera í 

Sovétríkjunum. Sovétríkin voru samt ekki fallin á þessum tímapunkti. Stóra spurningin 

var hvort Gorbachev gæti haldið áfram á toppnum. George Bush gerði allt sem hann gat 

til að bjarga vini sínum (samband þeirra var mjög gott). Hann dró úr kostnaði við 

kjarnorkuvopn með því að leggja niður kjarnorkustöðvar í Evrópu, fjarlægja 

kjarnorkuvopn úr herskipum og hætta stöðugu eftirlitsflugi. Bæði Bandaríkin og 

Sovétríkin drógu töluvert úr kjarnorkuvopnum árið 1991. Sovéthættan var liðin hjá og 

því gat Bush dregið verulega úr vörnum í Evrópu og dregið þannig úr kostnaði. Það 

veitti Gorbachev færi á því að spara í hernaði, vopnaframleiðslu og vörnum. Kalda 

stríðið kostaði skattgreiðendur Bandaríkjanna og Sovétríkjanna gríðarlegar fjárhæðir 

sem þeir án efa fundu fyrir.14 

 Þrátt fyrir mikinn sparnað og efnahagslegar breytingar gat hvorki Gorbachev né 

Bush endurlífgað efnahag Sovétríkjanna. Mikill framleiðsluskortur ríkti og ríkið borgaði 

reikninga með því að prenta meiri peninga, sem leiddi óhjákvæmilega til mikillar 

verðbólgu. Allt stefndi í efnahagslegt og pólitískt hrun. Innviðir Sovétríkjanna voru að 

hruni komnir og ómögulegt var að koma í veg fyrir algjört kerfishrun. Gorbachev gerði 

mörg alvarleg mistök. Hann gerði ráð fyrir því að 15 ríki og 120 þjóðernishópar yrðu 

áfram hliðholl ríkisstjórninni í Moskvu. Með þeirri ályktun vanmat hann þjóðerniskennd 

fólksins. Hann gerði ráð fyrir því að ef fólkið í Sovétríkjunum fengi meira frelsi og 

lýðræði myndi það vinna harðar til að viðhalda kommúnismanum. Það var 

misskilningur hjá honum. Kerfið ógnaði fólkinu og því var hollusta við það lítil. 

Gorbachev var orðinn óhæfur stjórnandi og því tók Yeltsin fljótlega við valdataumunum 

(þrátt fyrir að Gorbachev væri ennþá leiðtogi Sovétríkjanna). Í desember 1991 lýstu 

Rússland, Hvíta-Rússland og Úkraína yfir sjálfstæði og stofnuðu ríkjasamband 

sjálfstæðra ríkja (e. CIS). Í lok ársins 1991 höfðu 11 af 15 fyrrum Sovétríkjunum gengið 

í sambandið. Aðeins Eystrasaltsríkin og Georgía stóðu utan sambandsins. 15 

 25. desember 1991 tilkynnti Mikhail Gorbachev afsögn sína í sjónvarpi. Hann 

hafði afrekað margt sem leiðtogi Sovétríkjanna og átti mikinn þátt í sundrun þeirra. 
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Honum tókst að færa Sovétríkjunum lýðræði, perestroika (pólitískar og efnahagslegar 

umbætur) og glasnost (opnun, upplýsingaskylda og gagnsæi opinberra stofnana). Þrátt 

fyrir það bugaðist hann af öflunum sem hann veitti frelsi. Margir vilja meina að hann 

reyndi að bæta það sem ekki var hægt að bæta. Því var kerfishrun nauðsynlegt og 

enduruppbygging óhjákvæmileg. Aðeins nokkrum mínútum eftir tilkynningu 

Gorbachevs í sjónvarpinu var sovéski fáninn rifur niður i Kremlin og sá rússneski settur 

á loft. Sovétríkin voru öll og Boris Yeltsin var orðinn leiðtogi Rússlands. Það sem mér 

finnst merkilegt við endalok Sovétríkjanna er að þetta var í fyrsta skiptið í 

nútímasögunni að heimsveldi hrundi án stríðs, byltingar eða innrásar. Valdajafnvægið í 

heiminum fram að endalokum Sovétríkjunum breyttist með stríðum. Sem dæmi má 

nefna heimstyrjaldirnar tvær.16 

 

3.2 Boris Yeltsin og nýja Rússland 

Hvernig litu ráðamenn Bandaríkjanna á Yeltsin í byrjun? Margir í ríkisstjórn Bush litu á 

Yeltsin sem fyllibyttu og ódiplómatískan lýðskrumara sem ekki væri treystandi. Í fyrstu 

heimsókn sinni til Washington 1989 var hann yfirleitt drukkinn á fundum. 

Drykkjuskapur hans (og ýmis hegðunarvandamál) varð til þess að ráðamenn 

Washington áttu erfitt með að treysta honum. Þrátt fyrir það öðlaðist hann smám saman 

traust Bandaríkjanna.17 

Í ársbyrjun 1992 tók George Bush á móti Boris Yeltsin í Hvíta húsið og bauð 

hann velkominn sem nýjan leiðtoga nýja Rússlands. Yeltsin var kosinn af fólkinu og var 

mjög vinsæll. Ólíkt Bush þá ólst Yeltsin upp í fátækt. Hann þurti að vinna hörðum 

höndum til að komast á toppinn. Hann nam verkfræði sem ungur maður og komst fljótt 

til meta hjá Kommúnistaflokknum. Þrátt fyrir valdastöðu í flokknum gleymdi hann 

aldrei uppruna sínum og barðist hart fyrir umbótum (oft í óþökk Gorbachev). Kalda 

stríðinu var lokið og Bush og Yeltsin samþykktu frekari vopnaniðurskurð. Yeltsin var 

ákafur og vildi fleiri breytingar. Hann hafði útbúið lista yfir atriði sem þurfti að breyta, 

en Bush virti þau ekki viðlits vegna fyrirhugaðra kosninga og samdráttar í efnahag 

Bandaríkjanna. Líkt og Gorbachev, þurfti Yeltsin Mikinn stuðning við að koma 

fyrirætlunum sínum í farveg. Eitt fyrsta verk Boris Yeltsin var að færa efnahag 
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Rússlands í átt að markaðsskipulagi og einkavæðingu. Þjóðarframleiðsla landins hélt 

samt áfram að minnka. Á þessum tíma var einn af hverjum þremur Rússum undir 

fátæktarmörkum. Þrátt fyrir það reyndu margir kommúnistar að halda aftur af 

framförum og breytingum til að halda völdum.18 

 Boris Yeltsin og stuðningsmenn hans sögðu að þeir væru vestrænni og hlynntari 

Bandaríkjunum en Gorbachev. Segja má að Mikhail Gorbachev hafi verið talsmaður 

endurbættrar jafnaðarstefnu (e. reformed socialism) en Boris Yeltsin talsmaður 

kapítalisma. Gorbachev leyfði kosningar með takmarkaðri samkeppni (sumir flokkar 

voru bannaðir o.s.frv.) en Yeltsin leyfði öllum flokkum að bjóða fram ásamt því að 

leyfa fólkinu að kjósa forsetann beint. Gorbachev vildi búa til nýtt bandalag ríkja en 

Yeltsin barðist fyrir algjöru sjálfstæði Rússlands og hinna ríkjanna. Eins og sjá má voru 

þeir félagar ekki sammála um hvernig skyldi hátta stjórnskipulagi Rússlands eftir fall 

Sovétríkjanna. Gorbachev vildi ríkjabandalag (CIS) en Yeltsin vildi algjört sjálfstæði 

ríkjanna. Hann viðurkenndi t.d. sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna. Yeltsin gat hagað sér 

nokkurnveginn eins og honum sýndist án þess að stjórnarandstaðan gerði eitthvað í því. 

Stjórnarandstaðan þorði ekki að tala gegn hlutunum sem Yeltsin boðaði. Ef hún hefði 

gert það hefði hún fengið margar þjóðir á móti sér og ekki mátti við því í þessu 

umrótarástandi. Það má því leiða líkur að því að án Yeltsin hefði hrun Sovétríkjanna og 

enduruppbygging Rússlands aldrei gerst svona hratt. Á nokkrum mánuðum hrundi eitt 

stærsta heimsveldi nútímasögunnar og upp úr rústunum risu lýðræðisríki. Það kemur því 

ekki á óvart að Yeltsin hafi verið vinsæll og stjórnarandstaðan veik. 19 

 Áður en Sovétríkin hrundu hafði Boris Yeltsin ásamt utanríkissráðherra sínum, 

Andrei Kozyrev, útbúið sérstaka utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Rauði 

þráðurinn í þeirri stefnu var að mynda bandalag til að koma á friði og bæta samskipti 

stórveldanna tveggja. Á þessum tíma höfðu ráðamenn Rússlands margt sameiginlegt 

með bandarískum gildum og stjórnarháttum.20 Boris Yeltsin tók þátt í því að styrkja 

lýðræðislegar stofnanir í Rússlandi og stofnsetja stjórnarskrá. Því höfðu Bandaríkin og 

Rússland sameiginlegra hagsmuna að gæta, þ.e. að lýðræðisvæða Rússland og ríkin í 

kring. Opið og lýðræðislegt Rússland skipti máli í mótun bandarískrar utanríkisstefnu 

gagnvart Rússlandi. Það þýddi samt ekki að ráðamenn Washington höfðu mikinn áhuga 
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á lýðræði í Austur-Evrópu. Um það verður fjallað betur hér á eftir. Sovéthættan var liðin 

hjá og Bandaríkin gátu einblínt meira á aðra hluti en varnir og vopnakapphlaup. Bush 

skipti sér lítið af innanríkismálum Rússlands. Hann hugsaði meira um öryggi 

Bandaríkjanna og Evrópu en lýðræði og hagsæld í Rússlandi. 21 

 

3.3 Lýðræði í Rússlandi 

George Bush passaði sig á því að gera ekkert sem gæti flýtt fyrir hruni Sovétríkjanna. 

Þetta kann að hljóma skringilega, en þetta var rétt ákvörðun hjá honum. Ef 

breytingarnar hefðu mistekist hefði Rússland hæglega geta orðið lögregluríki og nýtt 

vopnakapphlaup hefði byrjað. Yeltsin varaði Bush við því að aðrir mögulegir leiðtogar 

Rússlands gætu orðið ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna, því ákvað Bush að stíga 

varlegar til jarðar. Hann ákvað því að skipta sér ekki of mikið af innanríkismálum 

Rússlands. Það sem gerðist í kjölfarið hefur verið rakið hér að framan. Í ársbyrjun 1992 

breyttist bandarísk utanríkisstefna skyndilega. Bandaríkin opnuðu sendiráð í nýju 

ríkjunum í Austur-Evrópu til að styðja við sjálfstæði þeirra. Helsta stefnubreytingin var 

þó í vopnamálum. Bandaríkin byrjuðu að leita lausna á því hvernig mætti fækka 

kjarnorkuvopnum í Rússlandi og löndunum í kring, ásamt því að koma í veg fyrir að 

vísindamenn fyrrum Sovétríkjanna seldu þekkingu sína og kunnáttu til Írak og Norð ur-

Kóreu. Árangurinn var góður og kjarnorkuvopnum fækkaði mjög mikið á árunum 1991-

1993.22 

 Að koma á lýðræði í Sovétríkjunum og Rússlandi var eitthvað sem Bush og 

ráðgjafar hans höfðu lítinn áhuga á. Þeir voru ekki beint talsmenn stjórnarskipta í 

Sovétríkjunum. Þrátt fyrir það vildu þeir auðvitað sjá lýðræðisþróun í Sovétríkjunum. 

Aukið lýðræði í Rússlandi og löndunum í kring gat bara haft einar afleiðingar: hrun 

Sovétríkjanna. Bush og félagar hans vildu það frekar en áframhaldandi Sovétógn. Til 

þess að koma á lýðræði þurfti að skipta sér af innviðum Rússlands og Bush var ekki 

tilbúinn til þess. Hann sagði það margoft að hann væri ekki tilbúinn til þess að skipta sér 

of mikið af innanríkismálum Sovétríkjanna og Rússlands. Það væri í höndum 

Gorbachev og Yeltsin. Í stað þess að skipta sér af Austur-Evrópu of mikið vildi Bush 

frekar bregðast við þeim sögulega tíma sem var að ganga í garð með því að aðstoða 
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leiðtoga Sovétríkjanna og Rússlands án þess að segja þeim fyrir verkum. Hann gerði 

það með því að bæta samskipti Bandaríkjanna og Austur-Evrópu og byggja upp 

gagnkvæmt traust.23 

 Ríkisstjórn George Bush var gagnrýnd fyrir seinagang í samskiptum sínum við 

Boris Yeltsin og að hafa ekki viðurkennt sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna fyrr. Þessi 

gagnrýni kom ekki einungis utan frá heldur einnig innan frá. Innan ríkisstjórnar Bush 

voru allir ekki á einu máli um hvernig ætti að hátta sambandinu við leiðtogana tvo í 

Sovétríkjunum. Sumir töldu að gott og sterkt samband við Gorbachev myndi leiða til 

fjandsamlegra samskipta við Yeltsin. Það reyndist rangt. Aðrir töldu að ef ráðamenn 

Bandaríkjanna myndu koma fram við Yeltsin af virðingu yrði hann vingjarnlegur. Það 

reyndist rétt.24 Yeltsin var aldrei á móti Bandaríkjunum þrátt fyrir skort á virðingu og 

trausti sem honum fannst hann eiga skilið þegar Sovétríkin voru ennþá til. Hann mótaði 

vingjarnlega utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum þegar Rússland varð sjálfstætt 

ríki. Margir voru hræddir um að hann myndi ekki gera það.  

 Bandarísk utanríkisstefna leið ekki fyrir það að Bush skipti sér lítið af hruni 

Sovétríkjanna, þrátt fyrir að Gorbachev og ráðgjafar hans hafi grátbeðið um frekari 

aðstoð. Þetta vekur óhjákvæmilega upp margar spurningar. Missti Bush stjórnin af 

tækifæri haustið 1991 til að ýta undir lýðræði í Rússlandi? Hvað hefði gerst hefði Bush 

skipt sér meira af? Það eru miklar líkur á því að ákvörðun Bush um að skipta sér ekki af 

innanríkismálum Rússlands hafði verulegar afleiðingar fyrir lýðræðið í Rússlandi. 

Lýðræðislegar stofnanir hefðu verið festar betur í sessi ef Bush hefði ákveðið að aðstoða 

meira í uppbyggingu Rússlands eftir hrun Sovétríkjanna. Vegna þessa ber að skoða 

hugmyndafræði George Bush. Hann var raunsæismaður sem var trúr sínum 

heimspekilegum hugsjónum í utanríkismálum. Hann taldi að Bandaríkin ættu að ýta  

undir lýðræðisþróun á hliðarlínunni en ekki skipta sér af innanríkismálum annarra ríkja. 

Samkvæmt George Bush átti forseti Bandaríkjanna að hafa samskipti við leiðtoga 

annarra ríkja í alþjóðakerfinu án þess að segja þeim fyrir verkum og skipta sér af 

innanríkismálum þeirra. 
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3.4 Takmörkuð aðstoð til efnahagslegra umbóta 

Fáir sáu fyrir hrun Sovétríkjanna. Ennþá færri bjuggust við því að leiðtogi nýja 

Rússlands myndi taka vestrænum efnhags- og stjórnmálahugmyndum opnum örmum og 

innleiða þær í Rússland. Eftir tæpa 70 ára Sovétógn og 40 ára baráttu við að uppræta 

kommúnisma stóðu leiðtogar Vesturlanda frammi fyrir nýju verkefni: hvernig skyldi ýta 

undir markaðshagkerfi og lýðræðisstofnanir í Rússlandi? George Bush (og aðrir 

leiðtogar Vesturlanda) voru ekki undirbúnir fyrir slíkt verkefni. Eftir hrun Sovétríkjanna 

leyfðu rússnesk yfirvöld vestrænum ríkisstjórnum að skipta sér meira af 

innanríkismálum Rússlands. George Bush kaus að gera sem minnst af því eins og hefur 

komið fram. Vestrænum sérfræðingum var boðið að taka yfir nánast allar greinar 

rússneska stjórnkerfisins. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var beðinn um að undirbúa 

yfirgripsmikla efnahagsáætlun og bandaríski herinn fékk leyfi til að fara inn í Rússland 

og sjá um eyðileggingu á kjarnorkuvopnum. Það var því mikil ábyrgð sem lá á herðum 

ríkisstjórna Vesturlanda. Hægt væri að bera þau erfiðu verkefni sem Vesturlöndin þurftu 

að takast á við eftir hrun Sovétríkjanna saman við Marshall aðstoðina eftir seinni 

heimsstyrjöldina. Marshall aðstoðin var áætlun Bandaríkjanna til að endurbyggja 

Vestur-Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina. Eftir hrun Sovétríkjanna þurftu Vesturlönd 

að hjálpa til við að endurbyggja innviði ríkja Austur-Evrópu. Ólíkt Vestur-Evrópu eftir 

seinni heimsstyrjöldina þurfti að byggja upp lýðræði og markaðshagkerfi frá grunni í 

Austur-Evrópu eftir hrun Sovétríkjanna.25 George Bush og ríkisstjórn hans tóku samt 

ekki mikinn þátt í því en það breyttist þegar Clinton tók við. Fjallað verður um það hér á 

eftir. 

 Bush stjórnin aðstoðaði Rússland takmarkað fjárhagslega. Ástæðan var 

einfaldlega sú að margir í ríkisstjórninni voru efins um getu Rússlands til að nota 

fjármagn frá Vesturlöndum með skynsamlegum hætti. Stjórnmál heima fyrir í 

Bandaríkjunum héldu uppi þessum efasemdaröddum. Mikill samdráttur var í 

efnhagsmálum þar í landi ásamt því að flokkurinn hans Bush (Repúblikanaflokkurinn) 

vildi takmarka fjárhagslega aðstoð til Rússlands. Eina aðstoðin var í apríl 1992, í kjölfar 

gagnrýni Bill Clinton á aðgerðaleysi Bush stjórnarinnar í málefnum Rússlands. Þessi 

efnahagspakki var ekki nóg til að leiða Rússlands úr miðstýrðu kerfi í markaðshagkerfi. 

Líkt og með lýðræðisþróun Austur-Evrópu, skipti Bush sér ekki mikið af efnahagslegri 
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uppbyggingu Rússlands. Á þessum tíma hugsaði Bush stjórnin meira um 

forsetakosningarnar 1992 en uppbyggingu Rússlands. Auðvitað er ómögulegt að vita 

hvort stærri efnahagspakki - frá Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu - hefði skipt sköpum. 

Það liggur hins vegar fyrir að að tilraun var aldrei gerð til að skapa stöðugleika í 

Rússlandi á umbreytingartímabilinu mikilvæga. Það er líklegt að lýðræðið og 

markaðshagkerfið hefði verið betra og stöðugra hefði Rússland fengið meiri aðstoð við 

endurnýjun á innviðum stjórnkerfisins.26 

George H. W. Bush þakkaði Guði fyrir að Bandaríkin sigruðu kalda stríðið og 

lýsti því yfir að þau væru í leiðtogahlutverki alþjóðakerfisins. Þrátt fyrir það gerði hann 

mörg mistök. Honum tókst ekki að bjarga vini sínum Gorbachev eða sigra erkióvin sinn 

Saddam Hussein í Persaflóastríðinu 1991. Bush var harðlega gagnrýndur af 

Demókrötum (Sérstaklega Bill Clinton) fyrir aðgerðaleysi í utanríkismálum. Að auki 

var mikill samdráttur í hagkerfi Bandaríkjanna. Því ríkti mikil óánægja á meðal 

almennings. George Bush fékk að finna fyrir því í forsetakosningunum 1992 þegar Bill 

Clinton vann afgerandi kosningasigur og breytti utanríkisstefnu Bandaríkjanna 

töluvert.27 
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4. Bill Clinton og Rússland 
 
Eftir kosningarnar 1992 ríkti mikil svartsýni innan Clinton stjórnarinnar í garð 

lýðræðisþróunar í Rússlandi.  Dæmi um það er ræða sem varnarmálaráðherrann William 

J. Perry hélt í mars árið 1994. Þar lét hann stór orð falla um lýðræðisþróun Rússlands. 

Hann sagði að það væru góðar líkur á því að lýðræðið myndi víkja fyrir öðrum öflum í 

Rússlandi og að Rússland myndi breytast í fjandsamlegt harðstjórna- og heimsvaldaríki 

sem myndi ógna óryggi Vestur-Evrópu og Bandaríkjanna. Clinton stjórnin var strax 

gagnrýnd fyrir ‚Rússland í forgangi‘ stefnu sína, helst af Henry Kissinger (reyndur 

ráðgjafi í utanríksmálum) og Zbigniew Brzezinski (þjóðaröryggisráðgjafi Jimmy 

Carter). Þeir sögðu að það væri rangt að gera ráð fyrir sameiginlegum gildum á milli 

Rússlands og Bandaríkjanna, t.d. með því að sættast á það að Rússland væri ráðandi afl 

í Austur-Evrópu. Þeir bentu á að slík staða gæti ýtt undir heimsvaldastefnu Rússlands 

og veikt lýðræðið. Þess í stað ættu Bandaríkin að reyna að halda sjálfstæði annarra ríkja 

í Austur-Evrópu frá Moskvu og draga þannig úr völdum Rússlands á svæðinu. Slík 

stefna myndi veikja Rússland og gera það hættuminna  í framtíðinni.28 

 Eftir hrun Sovétríkjanna voru gríðarlega mörg vandamál sem þurfti að taka á í 

Rússlandi. Glæpatíðni rauk upp, morðum fjölgaði ört, atvinnuleysi var mikið og 

verðbólgan var í methæðum. Ráðamenn Rússlands héldu að þeir gætu prentað og 

prentað peninga til að leysa vandann (en það gerði vandann enn meiri). Aðrar þjóðir 

vildu ekki fjárfesta í Rússlandi (gjaldmiðillinn var í rúst) og lánadrottnar treystu ekki 

embættismönnum Rússlands. Fjárfestar byrjuðu ekki að fjárfesta í Rússlandi fyrr en um 

1995-1996 og voru Bandaríkjamenn áberandi meirihluti fjárfesta. Ástandið var því 

skelfilegt í Rússlandi á þessum tíma.29 

 Mistök Yeltsin gerðu lítið úr Bill Clinton heima fyrir. Clinton var duglegur við 

að gagnrýna George H. W. Bush fyrir stuðning sinn við Gorbachev. Núna var Clinton 

gagnrýndur fyrir stuðning sinn við Yeltsin, sem var á barmi falls. Þrátt fyrir það var 

stefna Clinton stjórnarinnar í meira jafnvægi en stefna Bush stjórnarinnar. Clinton 

einblíndi mikið á sjálfstæð ríki á borð við Úkraínu, Kazakhstan og Hvíta-Rússland. 

Þessi ríki voru í gríðarlegum erfiðleikum, með góðar náttúruauðlindir og mikið af 

kjarnorkuvopnum. Clinton tókst að draga úr vopnabúri þessara ríkja ásamt því að hjálpa 
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þeim við að nýta og selja orku og olíu. Ástandið batnaði strax við þessar aðgerð ir. 

Hvorki Clinton né ráðgjafar hans vissu hvernig þeir gætu hjálpað Yeltsin í gegnum 

efnahagserfiðleikana í Rússlandi eða verndað hann fyrir þjóðernissinnum og 

kommúnistum. Þessi staða setti Clinton stjórnina í klípu. Hún varð að aðstoða Yeltsin 

án þess að að styggja þessi öfl í Rússlandi. Clinton hét því að Atlantshafsbandalagið (e. 

NATO) yrði stækkað í austur með ríkjum eins og Rúmeníu, Póllandi, Tékklandi og 

Slóvakíu. Hann taldi að öryggi þessara ríkja (og fleiri) yrði stöðugra innan 

Atlantshafsbandalagsins. Margir gagnrýndu Clinton fyrir þessa stefnubreytingu, þar á 

meðal Henry Kissinger. Gagnrýnendur hans töldu að með þessum aðgerðum væru 

Bandaríkin að ögra Rússlandi og það myndi auka hættuna í þessu óstöðuga 

alþjóðakerfi. 30  Þrátt fyrir miklar gagnrýnisraddir rættist ekkert af þessu. Samband 

Bandaríkjanna og Rússlands var gott á þessum tíma. Lítil hætta var á erjum á milli 

þessara stórvelda, þótt margir hafi verið smeykir við sterkt Rússland.  

 

4.1 Efnahagslegar umbætur 

Sem raunsæismaður taldi George H. W. Bush að Bandaríkin ættu að skipta sér sem 

minnst af breytingum í Rússlandi, jafnvel þótt Bandaríkin myndu hagnast á því seinna. 

Clinton stjórnin var á öðru máli. Hún trúði því að hún gæti lagt sitt af mörkum og 

hjálpað til við að bæta ástandið í Rússlandi og ríkjunum í kring. Clinton stjórnin vildi 

taka þátt í umbreytingunni í Austur-Evrópu í stað þess að fylgjast með á hliðarlínunni 

líkt og Bush stjórnin gerði. Aðstoð til Rússlands snerist aldrei um fórnfýsi, heldur um 

þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Clinton reyndi því að forðast brennimerkingar eins og 

‚hugsjónamaður‘ og ‚frjálslyndur‘. Hann reyndi að gera hugsjónapólitík að 

hagsýnispólitík.31 

 Fyrsta stefnubreytingin á milli Bush og Clinton stjórnarinnar var sú að Bill 

Clinton útvegaði Rússum meira fjármagn til uppbyggingar. Í kosningabaráttunni fyrir 

kosningarnar 1992 hafði Bill Clinton gagnrýnt Bush stjórnina fyrir of lítinn stuðning við 

umbætur í Rússlandi. Bush stjórnin setti á laggirnar - með aðstoð þingsins - 

aðstoðaráætlun til að hjálpa nýju lýðræðisríkjunum í Austur-Evrópu. Aðstoðin fólst í 

stuðningi við frelsi, lýðræði og eyðileggingu kjarnorkuvopna. Bill Clinton greiddi 
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atkvæði með þessari aðstoð en vildi veita svæðinu mun meiri aðstoð á mun skemmri 

tíma. Hann vildi skipta sér meira af en ekki sitja aðgerðalaus og horfa á. Hann stóð við 

það þegar hann varð forseti. Hann sagði að samskipti við Rússland væru honum efst í 

huga í utanríkisstefnu hans, að minnsta kosti fyrsta árið. Boris Yeltsin hringdi í Clinton 

þremur dögum eftir að Clinton var kosinn forseti og óskaði eftir fundi. Margir í Clinton 

stjórninni ráðlögðu Clinton að sleppa þessum fundi. Þrátt fyrir lítinn stuðning ákvað 

Clinton að hitta Yeltsin í Vancouver í apríl 1993. Til þess að átta sig á þeirri miklu 

stefnubreytingu sem átti sér stað við forsetaskipti Bandaríkjanna 1993 er nauðsynlegt að 

fjalla aðeins um mikilvægi Vancouver fundarins. Á þeim fundi var ljóst að Clinton 

ætlaði að breyta um stefnu í utanríkismálum Bandaríkjanna. 32 Hann hafði áður gagnrýnt 

Bush fyrir aðgerðaleysi og hann ætlaði ekki að sitja aðgerðalaus og horfa á 

alþjóðakerfið breytast án þess að hjálpa til við uppbyggingu þess. Hann vildi taka þátt í 

því að móta söguna. 

Þegar Clinton tók við embætti tvöfaldaði hann næstum því efnahagslega aðstoð 

til Rússlands og fleiri ríkja. Ári áður hafði Bush stjórnin og þingið samþykkt 417 

milljón dollara efnahagspakka til Rússlands og hinna sjálfstæðu ríkjanna. Clinton 

stjórnin fékk í gegn 704 milljón dollara efnahagspakka. Clinton var samt ekki sáttur við 

það og vildi auka aðstoðina meira. Fundurinn í Vancouver var haldinn í byrjun apríl 

1993. Á fundinum náðu Clinton og Yeltsin samkomulagi um frekari aðstoð til 

Rússlands og Austur-Evrópu. Á þessum fundi tilkynnti Bill Clinton að Bandaríkin 

skyldu auka efnahagsaoðstoð sína í 2.5 milljarð dollara (1.6 milljarður til Rússlands). 

Þetta var sexföld aukning á efnahagspakka Bush stjórnarinnar. Umfang þeirra 

ákvarðana og loforða sem kom fram í tilkynningu Clinton á fundinum markaði tímamót 

í aðstoð Bandaríkjanna til Rússland. Einnig markaði fundurinn viss tímamót í 

samskiptum ríkjanna tveggja. Bandaríkin veittu annars vegar mikla efnahagsaðstoð og 

hins vegar aðstoð við uppbyggingu og umbreytingu á öllum sviðum stjórnsýslunnar og 

þjóðfélagsins. Sem dæmi má nefna umhverfisstefnu, þróun kvennasamtaka, 

endurskipulagningu kolaiðnaðarins, stjórnmálaflokka og stjórnkerfisins, eyðileggingu 

kjarnorkuvopna og opnun háskóla.33 Með öðrum orðum þá áttu Bandaríkin og Vestur-

Evrópa frumkvæðið af því að hjálpa til við að umbreyta næstum því öllu sem tengdist 

efnahag, stjórnkerfi og félagslegu lífi í Rússlandi. 
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Tafla 1.  Fjárframlög Bandaríkjanna til Rússlands 1993-1995 

Málaflokkur Milljón dollarar 

Framtakssemi einkaaðila 445.91 

Fyrirækjasjóðir 274.00 

Húsnæðisumbætur 203.60 

Lýðræðisumbætur 99.50 

Heilbrigðisumbætur 98.70 

Orku- og umhverfismál 90.00 

Tækniþjálfun 88.17 

Orkuskilvirkni og markaðsumbætur 75.83 

Umhverfisstefna og tæknimál 62.60 

Endurskipulagning efnahagskerfisins 59.60 

Endurskipulagning matvælakerfisins 49.70 

Mannúðarmálefni 38.90 

Önnur málefni 12.90 

     Samtals 1.598.97 
 

Heimild: U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the Former 

Soviet Union (http://www.fpa.org/usr_doc/37334.pdf, 1997). 

 

Eins og sést í töflunni hér að ofan er greinilegt að Clinton stjórnin lagði sitt af mörkum 

til að byggja upp nýtt Rússland. Í þessari töflu sést hvernig þessi 1.6 milljarður dollara 

var notaður við uppbyggingu Rússlands. Erfitt er að finna hliðstæðu við aðstoð af 

þessari stærðargráðu frá einni þjóð. Ólíkt Marshall aðstoðinni og aðstoð við ríki í Asíu, 

Afríku og Suður-Ameríku var efnahags- og aðstoðarpakki Bandaríkjanna eftir 

Vancouver fundinn ætlaður til að búa til eitthvað sem ekki var til. Þessi björgunarpakki 

snerist ekki um að bjarga einhverju sem hafði eyðilagst. Hann snerist um að hjálpa 

Rússlandi við að losna við gamla stjórnmálakerfið fyrir fullt og allt og byggja nýtt. 

 

4.2 Áhersla á lýðræði 

George H. W. Bush vildi ekki skipta sér of mikið af lýðræðisþróun í Austur-Evrópu. 

Hann studdi lýðræðið vissulega en gerði lítið til að festa það almennilega í sessi. Bill 

Clinton vissi að eina leiðin til umbóta í Rússlandi var að Bandaríkin myndu efla 

samband sitt við Rússland og styrkja uppbygginguna af fullum krafti. Þrátt fyrir það 

gerði hann sér grein fyrir því að ýmis öfl í Rússlandi og Austur-Evrópu myndu ekki taka 

því þegjandi og hljóðalaust. Því reyndi hann að komast á mót við alla og lagði mikla 

áherslu á gagnkvæman skilning og traust. Það var ekki eins auðvelt og hann gerði ráð 



fyrir. Eins og rakið hefur verið hér að framan þá lagði hann mikla áherslu á 

efnahagslegan stuðning. Ásamt mikilli áherslu á lýðræði vonaðist hann til að 

umbreytingin í Rússlandi og Austur-Evrópu færi fram með friðsamlegum hætti og 

samband Bandaríkjanna og Rússlands héldist gott. Bill Clinton hafði gagnrýnt forvera 

sinn gríðarlega mikið fyrir afskiptaleysi í Austur-Evrópu eftir fall Sovétríkjanna. Því má 

segja að örlög Clinton stjórnarinnar hafi verið í höndum Rússlands og Austur-Evrópu. 

Hefði Clinton litlu breytt líkt og hann gagnrýndi aðra fyrir hefði það skaðað hans 

pólitíska feril. Hann þurfti því nauðsynlega að halda góðu sambandi við Rússland og 

standa sig í stykkinu. Til allrar lukku báru aðgerðir Clinton stjórnarinnar mikinn árangur 

og stjórnin stóð undir væntingum í mörgum af mikilvægustu málefnum Rússlands. 34 

 Clinton ríkisstjórnin var staðráðin í því að efla lýðræðið í Rússlandi. Fyrri 

ríkisstjórn studdi lýðræðisþróun í Austur-Evrópu en gerði lítið til að koma lýðræði 

almennilega á. Bill Clinton vildi breyta um stefnu og hjálpa til við lýðræðisþróun þessa 

svæðis. Þrátt fyrir mikinn vilja Clinton stjórnarinnar voru litlir peningar til. Ýmis 

hagsmunasamtök og hópar urðu til sem tóku þátt í því að þróa flokkakerfið, 

viðskiptaumhverfið, verkalýðsfélög og borgarahreyfingar í Rússlandi ásamt því að 

stuðla að sjálfstæðum fjölmiðlum, bættu kosningakerfi og stöðugra lagaumhverfi. 

Miðað við efnahagslegu umbæturnar höfðu þessi samtök og hópar mjög lítið 

ráðstöfungarfé. Eins og sést í töflunni hér að framan voru einungis 99.5 milljón dollarar 

notaðir í lýðræðislega uppbyggingu og pólitískt frelsi. Miðað við áherslur Clinton 

stjórnarinnar á lýðræði í Rússlandi er einkennilegt hversu litlu var eytt í lýðræðislega 

uppbyggingu, frjálsa fjölmiðla og stöðugra lagaumhverfi. Sumir héldu því fram að slík 

afskiptasemi kæmi Bandaríkjunum ekkert við. Aðrir gáfu í skyn að ráðamenn 

Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu vissu ekki hvernig þeir ættu að efla lýðræði annars 

staðar en í sínu heimalandi. Flestir trúðu því að efling lýðræðis myndi hafa slæm áhrif á 

uppbyggingu efnahags Rússlands. 35 Bill Clinton var einnig þeirrar skoðunar, þótt hann 

hafi verið meiri fylgismaður lýðræðis í Rússlandi en forveri hans. Hann gerði sitt besta 

við að efla lýðræði í Rússlandi án þess að láta það hafa áhrif á aðrar aðgerðir (þá helst 

efnahagsumbætur). 

 Þrátt fyrir mikla áherslu á lýðræðislegar umbætur gekk erfiðlega að innleiða 

almennilegt lýðræðiskerfi í Rússlandi í valdatíð Clinton stjórnarinnar. Eftir 1995-1996 
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var mjög lítil umræða um lýðræði í Rússlandi. Fólkið fékk að kjósa forseta og þingmenn 

í tíðum kosningum. Ráðamenn í Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu sættu sig bara við 

kerfið eins og það var og gagnrýndu það lítið. Gott dæmi um það er samtal Strobe 

Talbott við Bill Clinton. Talbott var aðalsmiður stefnu Clinton stjórnarinnar gagnvart 

Rússlandi. Í jólaboði árið 1996 lýsti Clinton áhyggjum sínum yfir öllum kosningunum í 

Rússlandi og spurði Talbott hvenær í ósköpunum almenningur í Rússlandi myndi hætta 

að kjósa fasista og kommúnista í valdastóla. Talbott sagði við hann að aðalmálið væri 

að fólkið væri að kjósa og á endanum myndi það kjósa rétt.36 Í dag hallar á lýðræði í 

Rússlandi og er deilt um hvort það sé að mestu arfleifð kommúnismans og kalda 

stríðsins eða afskiptasemi Clinton stjórnarinnar í innanríkismálum Rússlands. 

Lýðræðislegar umbætur Clinton stjórnarinnar gerðu gagn en því miður ekki nóg. Í dag 

er mjög sérstakt lýðræðiskerfi í Rússlandi. Sumir segja að það sé arfleifð 

kommúnismans og kalda stríðsins. Aðrir segja að það sé arfleifð afskiptasemi Clinton 

stjórnarinnar..  

Ef Rússland heldur áfram á sömu braut – að færast í átt að kjörnu alræði þar sem 

brotið er meira og meira á frelsi fólks og spilling orðin sjálfsagður hlutur í stjórnmálum 

og efnahag – verður það áfram lýðræðislegt en ófrjálslynt.  Rússland gæti orðið eins og 

ríkin í Suður Ameríku á 7. og 8. áratug tuttugustu aldar: hálf kapítalísk með viðvarandi 

stjórnarháttum útvaldra manna (elítur). Í Rússlandi er bandalag á milli fárra valdamikilla 

manna (e. oligarchs) og fyrrum elítu Kommúnistaflokksins. Slíkt stjórnarfar er í 

mörgum fyrrum Sovétríkjunum og má nefna Hvíta Rússland og Úkraínu sem dæmi. 

Sagan segir okkur að til að festa lýðræðisleg gildi í sessi í löndum sem ekki eru 

lýðræðisleg fyrir er nauðsynlegt að leggja mikla áherslu á eðlilega þróun efnahagslífs og 

hagkerfis og byggja upp mikilvægar pólitískar stofnanir. Þrátt fyrir mikla aðstoð 

Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu síðustu 18 ár hefur Moskvu ekki ennþá tekist það 

almennilega.37 

 

4.3 Atlantshafsbandalagið 

Clinton stjórnin stóð frammi fyrir þremur mikilvægum málum á alþjóðavettvangi: hvert 

umfang sambands Bandaríkjanna og Evrópu ætti að vera, hvert hlutverk Þýskalands ætti 

                                                                 
36

 Strobe Talbott. (2003). The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy . 
37

 Fareed Zakaria. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad . 



að vera eftir kalda stríðið og samband Evrópu og Atlantshafsbandalagsins við Rússland.  

Á þessum tíma (kringum 1995-1996) var óvissa um samband Rússlands og 

Vesturríkjanna. Rússland var ennþá í efnahagslegri og stjórnarlegri mótun. Því kemur 

ekki á óvart að óvissa ríkti í alþjóðakerfinu. Alþjóðasamfélagið var einfaldlega að 

endurræsa sig og á meðan var titringur í sambandi Atlantshafsbandalagsins og 

Rússlands.38 

 Eftir lok kalda stríðsins (þegar Rússland var á leið til lýðræðis og 

markaðsskipulags) furðuðu Rússar sig á því hvers vegna NATO var ennþá sterkt og færi 

stækkandi. Þeir vissu að stækkun NATO myndi eingöngu undirstrika fall Rússlands sem 

risaveldi í alþjóðakerfinu. Líkt og með önnur öryggismál reyndi Bill Clinton að láta 

Yeltsin líða betur með ástandið. Hann gerði það meðal annars með því að bjóða Rússum 

formlega í G-7. Ástandið var samt óstöðugt en það skipti Anthony Lake - 

þjóðaröryggisráðgjafa Clinton stjórnarinnar - litlu máli. Hann sagði að það væri mjög 

mikilvægt að sameina Mið- og Vestur-Evrópu, koma á jafnvægi á Balkanskaganum og 

hætta að hugsa um tilfinningar Rússlands. Biturleiki Rússlands var því mikill og Clinton 

og Talbott eyddu gríðarlega miklum tíma í diplómatískar samræður við Rússa til að 

draga úr áhyggjum Rússlands með stækkun NATO og aukin afskipti Bandaríkjanna í 

Mið- og Austur-Evrópu.39 

Clinton stjórnin var búin að ákveða að þrýsta á stækkun NATO sumarið 1994 en 

ákvað að gera ekkert þangað til Yeltsin yrði endurkjörinn í kosningunum 1996. Clinton 

vildi vera viss um að bandamaður hans í Moskvu yrði honum til taks þegar ákveða ætti 

að stækka NATO í austur.  Þrátt fyrir það gat Clinton ekki farið of hratt í stækkun 

NATO. Hann var hræddur við  að setja umbótaferli Rússlands – mesta 

þjóðaröryggismarkmið ríkisstjórnar hans -  í uppnám. Haustið 1996 leystust mörg 

mikilvæg mál og Clinton stjórnin gat því þrýst meira á stækkun NATO. 

Kommúnistahættan minnkaði mikið eftir endurkjör Yeltsin í júlí 1996 og því var minni 

hætta á upplausn í Rússlandi. 40  Þrátt fyrir það var Yeltsin óöruggur og tortrygginn 

gagnvart austurstækkun NATO. Clinton gerði sitt besta til að friða Yeltsin og láta hann 

vita að ekkert væri að óttast.  
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 Á Helsinki fundinum í mars 1997 hélt Clinton áfram að friða Yeltsin vegna 

austurstækkunar NATO. Yeltsin hafði sagt Clinton að afstaða Rússlands væri óbreytt: 

það væru mistök að stækka NATO í austur. Þrátt fyrir það var hann opinn fyrir 

samkomulagi við NATO, ekki vegna þess hann vildi það heldur vegna þess honum 

fannst hann knúinn til þess. Yeltsin sagði að engin önnur lausn væri til. Á fundinum 

skýrði Clinton frá því að Vesturlönd myndu vinna betur með Rússlandi og hjálpa því að 

ganga í mikilvægar alþjóðaefnahagsstofnanir eins og Alþjóðaviðskiptastofnunina (e. 

WTO) og Efnahags- og framfarastofnunina (e. OECD). Einnig minntist hann á G-7 og 

aukið hlutverk Rússlands á þeim fundum. Árið eftir (1998) varð Rússland formlega 

meðlimur G-7 (sem varð því að G-8). Náið samband Rússlands við 

Alþjóðaviðskiptastofnunina, Efnahags- og framfarastofnunina og  G-8 var táknrænn 

sigur rússneska forsetans. Ástæðan fyrir auknu sambandi Rússlands við þessa 

mikilvægu klúbba var einfaldlega óánægja Rússlands með austurstækkun NATO. 

Vesturlöndin ákváðu því að auka vægi Rússlands í alþjóðakerfinu. Þetta var eina leiðin 

til að geta stækkað NATO í austur án þess að hafa áhyggjur af fjandsamlegu 

Rússlandi.41 

 Á tímabilinu desember 1994 til maí 1997 var ekkert mál sem var eins ráðandi í 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Rússlands og stækkun NATO. Ráðamenn 

Bandaríkjanna og Rússlands litu ólíkum augun á austurstækkun NATO. Clinton stjórnin 

vildi lýðræðisvæða Mið- og Austur-Evrópu og hélt því fram að það myndi hagnast 

Rússlandi til lengri tíma litið. Yeltsin stjórnin leit á stækkun NATO sem ráðabrugg 

Bandaríkjanna til að auka völd sín í Evrópu og þar af leiðandi draga úr áhrifum og 

völdum Rússlands. 42 Þrátt fyrir það tókst Clinton og Yeltsin að gera samkomulag eins 

og kemur fram hér að framan.  

 

4.4 Síðustu metrar Clinton stjórnarinnar 

Á síðustu tveimur árum Clinton stjórnarinnar varð mikill brestur á sambandi Rússlands 

og Bandaríkjanna í þremur mikilvægum málefnum: lýðræðisþróun, efnahagslegum 

umbótum og öryggismálum. Ástandið í Rússlandi á þessum tíma var mjög slæmt. 

Efnahagshrunið 1998 leiddi af sér mikið atvinnuleysi, litlar þjóðartekjur og verri 
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lífskjör. Eftir hrunið ákvað Clinton stjórnin að hætta efnahagslegri aðstoð til Rússlands 

og hafði það miklar afleiðingar (mikið vantraust ríkti). Í mars 1999 gerði NATO 

loftárásir á Kósovó og höfðu þær gríðarlega mikil áhrif á samband Rússlands við NATO 

og Bandaríkin. Sambandið var því kuldalegt það sem eftir var af seinna kjörtímabili 

Clinton stjórnarinnar. Því var ómögulegt fyrir Rússland og Bandaríkin að vinna saman 

innan NATO (það breyttist ekki fyrr en eftir 11. september 2001). Nokkrum mánuðum 

síðar endurvakti Rússlandi stríðið í Chechnya. Það leiddi til hræðilegra 

mannréttindabrota og hafði slæmar afleiðingar fyrir lýðræðislegar stofnanir  í Rússlandi. 

Eftir þessa atburði héldu margir að allar vonir um efnahagslegar- og lýðræðislegar 

umbætur væru brostnar. Haustið 1999 var stefna Clinton stjórnarinnar gagnvart 

Rússlandi sett á hilluna. Strobe Talbott vildi að stjórnin sýndi þolinmæði gagnvart 

Rússum en starfsfólk Clinton stjórnarinnar var ekki á sömu skoðun og var mjög 

vonsvikið. Stríðið í Chechnya, vopnasala til Íran og verra samband Rússlands við 

NATO og Bandaríkin fyllti mælinn hjá Clinton stjórninni. Clinton einblíndi því meira á 

frið og öryggi í Mið-austurlöndum og Kóreuskaganum á síðustu mánuðunum í embætti. 

Hann hafði misst þolinmæðina gagnvart Rússlandi og fjarlægðist því Rússland 

töluvert.43 

Eftir að samskipti Bandaríkjanna og Rússlands fór niður á við var erfitt að bæta 

þau með sama mannskap. Margir vonuðust eftir þvi að samskiptin myndu batna eftir 

leiðtogaskipti ríkjanna beggja. Mikilvægustu hlutverk nýju leiðtoganna voru að bæta 

samskiptin á milli Bandaríkjanna og Rússlands, lagfæra efnahag Rússlands o g koma 

aftur á jafnvægi í alþjóðakerfinu.44 
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5. George W. Bush og Rússland 
 
Í kosningabaráttunni árið 2000 lýstu ráðgjafar George W. Bush í utanríkismálum því 

yfir að framganga Clinton stjórnarinnar í málefnum Rússlands hefðu verið mistök á 

mistök ofan. Gagnrýni þeirra snerist ekki um aðgerðaleysi Clinton stjórnarinnar í 

sambandi við markaðsskipulag og lýðræði í Rússlandi. Hún var miklu frekar harðlega 

gagnrýnd fyrir of mikil afskipti af innanríkismálum Rússlands. Clinton var sagður eyða 

of miklum tíma og fjármunum í það að breyta Rússlandi innan frá. Að þeirra mati var 

það ekki þjóðaröryggismál að ýta undir stjórnarskipti í Rússlandi og styrkja Rússland 

innan frá. Ráðgjafar Bush töldu að það væri mikilvægara að styrkja samband sitt við 

Evrópu og Asíu, frekar en einblína of mikið á jaðarríki eins og Rússland. George W. 

Bush og ráðgjafar hans voru alls ekki að tala fyrir vanrækslu gagnvart Rússlandi. 

Utanríkisteymi Bush taldi að besta leiðin til að bæta slæmt samband við Rússland væri 

að koma fram við ráðamenn Rússlands eins og raunsæismenn (e. realists). Með öðrum 

orðum að koma fram við þá eins og menn sem skipta máli í alþjóðasamfélaginu. 

Hvernig Rússlandi var stjórnað var í öðru sæti á forgangslista Bush teymisins. George 

W. Bush hugsaði mikið um þjóðarhagsmuni og einbeitti sér því meira að Rússlandi og 

Kína heldur en mannúðarhagsmunum eins og Haiti, Bosníu, Kósovó og Sómalíu. 

Ástæðan var einfaldlega sú að Rússland og Kína gátu ógnað þjóðaröryggi 

Bandaríkjanna.45 

 George W. Bush gagnrýndi Bill Clinton fyrir að styðja við bakið á elítu í spilltu 

ríki og afsaka þannig grimmdarverk Rússa í Chechnya og annars staðar. Það sem skorti 

var nýtt herstjórnarlegt samband við Rússland til að halda friði í heiminum. Bush lofaði 

Bandaríkjamönnum það sem Clinton gerði aldrei: skýr forgangsatriði sem varða 

þjóðaröryggi og hagsmunum Bandaríkjanna. Bush taldi að forseti Bandaríkjanna ætti að 

vinna með sterkum lýðræðisríkjum í Evrópu og Asíu til auka frelsi og lýðræðis í 

heiminum. 46  Condoleezza Rice - þáverandi þjóðaröryggisráðgjafi Bush 

ríkisstjórnarinnar – sagði að Rússar láta til sín taka á alþjóðvettvangi með leiðum sem 

ógna oft  hagsmunum Bandaríkjanna. Hún taldi að Bandaríkin ættu að nota vald sitt til 

að hafa hemil á handahófskenndri ógnarhegðun Rússlands. Þessi raunsæisnálgun var 

gerólík hugsjónanálgun Clinton stjórnarinnar gagnvart Rússlandi. George W. Bush 
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lofaði að binda enda á kærulaust samband við Rússland og hætta persónulegri nálgun 

við leiðtoga þess líkt og Bill Clinton gerði við Boris Yeltsin (það breyttist eftir 11. 

september 2001). Ástæðan fyrir því er sú að Bush ríkisstjórnin hélt því fram að aðferð 

Clinton stjórnarinnar hafi mistekist. Bush sýndi mikla hörku og lofaði refsiaðgerðum ef 

Rússar hættu ekki selja vopn til Íran. Hann sagði að góð samskipti ríkjanna tveggja 

veltu mikið á samningum um kjarnorkuvopn og tækni sem tengist gereyðingarvopnum. 

George W. Bush sagðist gera það sem hann þyrfti að gera til að verja þjóðarhagsmuni 

Bandaríkjanna. Hann sagði frá upphafi að hann myndi ekki bíða eftir samþykki 

Rússlands í stefnumálum sem hann taldi þjóna hagsmunum og þjóðaröryggi 

Bandaríkjanna. Dæmi um það er kjarnorkuvopnabúr Bandaríkjanna. Hann hét því að 

minnka vopnabúr Bandaríkjanna svo það myndi eingöngu þjóna hagsmunum 

Bandaríkjanna. Því þurfti hann ekki að ráðfæra sig við Rússana og eyða tíma í langar 

samningaviðræður um nýjan vopnasáttmála. George W. Bush og ráðgjafar hans voru 

raunsæismenn. Þeir áttu það til að líta framhjá stjórnarháttum og innanríkismálum 

Rússlands (ólíkt Clinton). Þeir einblíndu meira á hegðun Rússlands í alþjóðakerfinu. 

Þrátt fyrir það gagnrýndu þeir Clinton stjórnina gríðarlega mikið fyrir eftirtektarleysi 

varðandi spillingu í Rússlandi og aðgerðaleysi í stríðinu í Chechnya. 47 

 

5.1 Nýir og breyttir tímar 

Þegar George W. Bush tók við embætti voru flestir stjórnmálamenn og fréttaskýrendur í 

Rússlandi tortryggnir og áhyggjufullir. Þeir litu á hann sem viðvaning í utanríkismálum 

og lýstu yfir áhyggjum sínum með ákvörðun hans um að slíta vopnasamningi við 

Rússland og veita Eystrasaltslöndunum inngöngu í Atlantshafsbandalagið. Einnig voru 

ráðamenn og stjórnmálamenn Rússlands ekki sáttir við þá tilhneigingu Bush 

stjórnarinnar að horfa framhjá hnignandi Rússlandi. Ólíkt Clinton vildi Bush ekki taka 

þátt í innanríkismálum Rússlands og hótaði Rússum að láta af efnahagslegri aðstoð ef 

þeir hættu ekki að selja vopn og tækniþekkingu til Íran. Í júní 2001 urðu Rússar rólegri 

með nýkjörinn forseta Bandaríkjanna. Þá var hann tilbúinn að vinna náið með rússneska 

forsetanum. Rússum þótti mikið til koma hvað Bush var ákveðinn, hreinskilinn og 

viljugur til að bæta samband Bandaríkjanna við Rússland. Pútín var þakklátur fyrir að 
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Bush kom fram við hann eins og jafningja. 48  Margir voru bjartsýnir að þetta nýja 

samband Rússlands og Bandaríkjanna myndi koma á meira jafnvægi alþjóðakerfisins. 

Mikið ósætti var á milli Rússlands og NATO og bundnar voru miklar vonir um gott 

samband á milli nýju leiðtoganna George W. Bush og Vladimir Pútín.  

 George W. Bush vildi búa til nýjan ramma um öryggi og stöðugleika í heiminum 

í samstarfi við Rússland. Hann sagði að samband við Rússland ætti að byggjast á 

samvinnu og alvöru framtíðarsýn. Forsenda þess ætti að vera hreinskilni, gagnkvæmt 

traust og samvinna (t.d. í málefnum kjarnorkuvopna). Bush sagði að ríkin tvö ættu að 

skiptast á upplýsingum til að auka öryggi í heiminum og kannski einn daginn gætu 

Bandaríkin og Rússland unnið saman að sameiginlegum vörnum. Mjög margir voru 

hissa á því hvernig George W. Bush talaði um samstarf við Rússland. Þrátt fyrir að hafa 

rekið fimmtíu rússneska diplómata úr landi í mars 2001 (grunaðir um njósnir) og ásakað 

Rússana um dreifingu kjarnorkuvopna var hann fullviss um að Bandaríkin gætu átt gott 

samband við Rússland. Tækifærið til að standa við orð sín kom þegar Bush og Pútín 

hittust í fyrsta skiptið í júní 2001 á leiðtogafundi í Slóveníu. Þá sagðist Bush hafa séð 

sál Pútíns í augum hans. Hann lýsti Pútín sem heiðarlegum manni sem vildi einungis 

það besta fyrir Rússland. Fundurinn gekk vel og í kjölfarið var Pútín boðinn á búgarð 

Bush í Texas. Hann sagði við blaðamenn að hann hefði aldrei boðið honum þangað ef 

hann treysti honum ekki. Eftir heimsóknina sagðist Bush hafa fundið fyrir 

persónulegum tengslum við Pútín.49  

Um mitt sumar 2001 kom í ljós að nálgun George W. Bush gagnvart Rússlandi 

var mun viðkunnanlegri og samúðarfyllri en flestir bjuggust við. Í kosningabaráttunni 

gagnrýni Bush Clinton stjórnina harðlega fyrir of persónulegt samband við leiðtoga 

Rússlands. Ætli Bush hafi áttað sig á því að persónulegt samband við leiðtoga annarra 

ríkja í alþjóðakerfinu sé nauðsynlegt til að byggja upp gagnkvæmt traust og gott 

samband? 

 

5.2 11. september 2001 

Eftir hryðjuverkaárásina á New York 2001 varð samband Bandaríkjanna og Rússlands 

enn betra. Samband Bush og Pútíns varð persónulegra og hernaðarlegir hagsmunir 
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ríkjanna tveggja urðu þeir sömu á einu augnabliki. Skoðanakannanir í Rússlandi sýndu 

að Rússar sýndu Bandaríkjamönnum mikla samúð. Almenningsálit í garð 

Bandaríkjanna hafði aldrei verið betra. Eftir 11. september 2001 blómstraði samband 

Bandaríkjanna og Rússlands sem aldrei fyrr. Strax eftir árásina hringdi Pútín í Bush og 

vottaði honum samúð sína og sýndi Bandaríkjunum fullan stuðning. Hann studdi stríðið 

gegn hryðjuverkum og tilkynnti í kjölfarið fimm liða áætlun um það hvernig Rússar 

gætu hjálpað Bandaríkamönnum: hann lofaði þvi að rússneska ríkisstjórnin myndi deila 

upplýsingum með Bush ríkisstjórninni, opna flughelgi Rússlands, fá bandamenn sína í 

Asíu sér til aðstoðar, taka þátt í alþjóðlegum leitar- og björgunaraðgerðum og auka 

beina aðstoð til samtaka sem börðust gegn Talíbönum í Afghanistan.50 

 Tímamót urðu í rússneskri utanríkisstefnu þegar Pútín reyndi ekki að koma í veg 

fyrir ítök bandaríska hersins á landsvæði fyrrum Sovétríkjanna í Mið-Asíu. Þetta var 

söguleg ákvörðun hjá Pútín og einsdæmi í sögu Rússlands eftir kalda stríðið. Þetta er 

merkilegt í ljósi þess að skömmu fyrir hryðjuverkaárásina á New York var Pútín á 

báðum áttum um það hvort hann ætti að hallast meira að Vesturlöndum eða ekki. Síðar 

lýsti hann yfir mikilli löngun að Rússland myndi verða fullgildur meðlimur G-8, 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og það sem mestu skipti, Evrópu. Í utanríkisstefnu sinni 

lagði hann mikla áherslu á það að Rússland myndi halda áfram í átt að markaðshagkerfi 

og erlendum fjárfestingum. Á sama tíma hélt hann áfram góðum samskiptum við Kúbu, 

Norður-Kóreu og Kína og skrifaði undir vopnasamning við Íran. Vladimir Pútín 

hallaðist meira að Vesturlöndum eftir 11. september 2001. Þáverandi utanríkisráðherra 

hans – Igor Ivanov – líkti þessu ástandi við samband Bandaríkjanna og Rússlands í 

seinni heimstyrjöldinni. Munurinn væri sá að núna hafa ríkin sameiginleg lýðræðisleg 

gildi.51 

Eftir 11. september 2001 - og alveg þangað til hann lét af störfum – framkvæmdi 

George W. Bush utanríkisstefnu Bandaríkjanna með nýjum hætti. Eins og margir vita 

hóf hann stríðið gegn hryðjuverkum (gegn ráðum margra sérfræðinga hans) sem leiddi 

svo til Íraksstríðsins. Bush sagði að stríðið gegn hryðjuverkum skipti heiminum í tvo 

hópa: þeir sem styðja Bandaríkin og þeir sem gera það ekki. Í þessum svarthvíta heimi 

hans sagði Bush margoft að Rússar væru stuðningsmenn Bandaríkjanna í stríðinu gegn 

hryðjuverkum. Rússar voru samt ekki dyggir stuðningsmenn Íraksstríðsins eins og 
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fjallað verður um síðar. Rússar voru bandamenn Bandaríkjanna í stríðinu gegn 

hryðjuverkum og ráðamenn Bandaríkjanna og Rússlands sögðu að ríkin hefðu aldrei 

áður í sögunni verið svona tengd stjórnmálalega, efnahagslega og hernaðarlega. Þrátt 

fyrir það voru nokkrir innan Bush stjórnarinnar á því að veikt Rússland væri gott 

Rússland. Mjög margir embættismenn, þingmenn og ráðamenn í Bandaríkjunum voru 

tortryggnir á þessi persónulegu tengsl George W. Bush og Vladimir Pútín. Mikil 

spilling ríkti ennþá í Rússlandi og Demókratar gagnrýndu Bush fyrir það sama og hann 

gagnrýndi Bill Clinton fyrir í kosningabaráttunni árið 2000. 52 

 

5.3 Efnahagslegar umbætur 

Bush ríkisstjórnin lagði ekki áherslu á efnahagslegar umbætur líkt og Clinton stjórnin 

gerði. Ástæðurnar eru margar. Vladimir Pútín forseti Rússlands tókst að bæta efnahag 

Rússlands án utanaðkomandi aðstoðar. Hann bað aldrei um efnahagslega aðstoð og því 

þurfti George W. Bush ekki að móta sérstaka stefnu í þeim efnum. Pútin og r íkisstjórn 

hans réðst í umbætur á skattkerfi Rússlands og í kjölfarið lagaðist efnahagshallinn 

töluvert. Viðskipti gengu vel og skiluðu hagnaði, fjárlögin voru í jafnvægi og 

verðbólgan snarminnkaði. Því kemur ekki á óvart að Pútín þurfti ekki efnahagslega 

aðstoð líkt og forveri hans, Boris Yeltsin. Árin 2000-2002 óx efnahagur Rússlands um 

5-7.7% að meðaltali og var það mesti ársvöxtur í fleiri áratugi. Velgengni Rússlands í 

efnahagsmálum gerði Bandaríkjamönnum auðveldara að aðstoða Rússland. Rússar voru 

að gera hlutina sjálfir og voru því minna háðir utanaðkomandi aðstoð. Bush ríkisstjórnin 

þurfti ekki að taka ákvörðun um stuðning við nýtt lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum því 

Rússar óskuðu aldrei eftir láninu. Þrátt fyrir það héldu efnahagslegar umbætur áfra m í 

stjórnartíð George W. Bush, en mun minni en áður. Þessar umbætur voru hvorki 

forgangsmál í Bandaríkjunum né Rússlandi. Efnahagslegar umbætur voru gríðarlega 

mikilvægar í stefnumálum Bandaríkjanna og Rússlands á 10. áratugnum en í upphafi 

21. aldarinnar voru þær aftarlega á forgangslista ríkjanna beggja. Pútín tókst það sem 

Yeltsin tókst ekki: draga úr verðbólgu, auka framleiðslutekjur ríkisins, laga skattkerfi 

Rússlands, efla viðskipti bæði innan- og utanlands og laga fjárlagahallann.53 
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 Þrátt fyrir velgengni Rússlands í efnahagsmálum var ennþá langt í að það myndi 

standa undir vonum Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu. George W. Bush var bjartsýnn á 

framtíð Rússlands. Hann áttaði sig samt á aðstæðunum í Rússlandi: það er ekki 

venjulegt lýðræðisríki heldur hálf kapítalískt ríki með viðvarandi stjórnarháttum 

útvaldra manna. Þetta kerfi var komið til að vera og erfitt að breyta því næstu árin. Þetta 

vissi George W. Bush. Eins og hefur komið fram áður var Bush raunsæismaður og hann 

trúði því að hann ætti ekki að skipta sér af innanríkismálum annarra ríkja. Svo lengi sem 

Rússar voru bandamenn Bandaríkjanna skipti hann sér lítið af því hvað þeir voru að 

gera heima hjá sér. Eftir 11. september 2001 varð  samband Bush og Pútíns mjög náið 

og stóðu þeir saman í stríðinu gegn hryðjuverkum. Þá hætti Bush ríkisstjórnin að hugsa 

um öll vandamálin í Rússlandi og einbeitti sér að öðrum málum. 54 Hryðjuverkaárásin á 

New York, stríðið gegn hryðjuverkum, stríðin í Afghanistan og Írak áttu mikinn þátt í 

áhugaleysi Bush ríkisstjórnarinnar í innanríkismálum Rússlands. Rússar voru 

bandamenn Bandaríkjanna og því minnkaði áhugi flestra embættismanna, þingmanna, 

ráðamanna og fjölmiðlamanna á því sem var að gerast í Rússlandi.  

5.4 Ný öryggisviðhorf 

Eins og hefur komið fram minnkaði áhugi Bush stjórnarinnar í innanríkismálum 

Rússlands. Samband Bandaríkjanna og Rússlands átti að snúast um alþjóðaöryggismál 

en ekki innanríkismál. Ólíkt Boris Yeltsin vildi Vladimir Pútín ekki gera innanríkismál 

Rússlands alþjóðleg. Pútín bauð hagsýnispólitíkina (e. realpolitik) velkomna aftur sem 

vegvísi um samband hans við Bandaríkin. Bush og Pútín voru raunsæismenn og ætluðu 

sér að endurheimta traust á milli ríkjanna sem versnaði talsvert á síðari hluta tíunda 

áratugarins. Þeir voru báðir nýir forsetar og því ríkti mikil bjartsýni í samskiptum 

ríkjanna. Eftir fundinn þeirra í Slóveníu sumarið 2001 urðu tengsl þeirra persónulegri. 

Þeir tóku höndum saman í stríðinu gegn hryðjuverkum og Pútín aðstoðaði Bandaríkin 

með upplýsingum og betra aðgengi að Mið-Asíu í stríðinu í Afghanistan. Samstarf 

ríkjanna tveggja skilaði árangri og Bush sagði að Pútin væri maður orða sinna í stríðinu 

gegn hryðjuverkum. Ný öryggisviðhorf litu dagsins ljós í samskiptum ríkjanna. Þrátt 

fyrir aukið samstarf og samheldni í stríðinu í Afghanistan voru margir rússneskir 

þingmenn og embættismenn á móti varanlegum herstöðvum Bandaríkjanna í Mið-
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Asíu.55 Rússar neituðu síðar að taka þátt í Íraksstríðinu vegna þess þeir töldu það ekki 

hluta af stríðinu gegn hryðjuverkum. Farið verður nánar í það hér á eftir.  

Með þessu nýja sambandi sínu við Rússland hjálpaði George W. Bush Rússlandi 

að verða mikilvægt ríki í alþjóðakerfinu. Vladimir Pútín fannst álit Rússa skipta máli á 

alþjóðavettvangi. Stefna Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi hafði breyst gríðarlega frá 

síðustu mánuðum Clinton stjórnarinnar. Von, bjartsýni og traust var grunnhugmynd 

Bush í samskiptum sínum við Rússland eftir 11. september 2001. Pútín kunni að meta 

það og sýndi það í verki. Hann tók meiri þátt í alþjóðastarfi með Vesturlöndum en 

forveri hans og var mun opnari fyrir samstarfi i öryggismálum. 56  Stríðið gegn 

hryðjuverkum er gott dæmi um það en hann aðstoðaði Bandaríkjamenn mikið á 

grundvelli tengsla sinna við Mið-Asíu. 

Hvað varðar austurstækkun NATO áttaði Pútín sig á því að hann myndi einungis 

veikja stöðu Rússlands í alþjóðakerfinu ef hann færi að æsa sig yfir einhverju sem hann 

gæti ekki komið í veg fyrir (eins og Yeltsin gerði). George W. Bush  hélt ræðu í Varsjá 

sumarið 2001 og tilkynnti að hann myndi þrýsta á stækkun NATO. Hann sagði að það 

væri líklegt að fyrrum Sovétríki eins og Eistland, Lettland og Litháen myndu ganga í 

bandalagið. Á svipuðum tíma ákvað hann að vinna að sérstöku sambandi á milli NATO 

og Rússlands. NATO-Rússland ráðið var formlega stofnað í maí 2002 þegar leiðtogar 

NATO ríkjanna og Vladimir Pútín skrifuðu undir sérstakan sáttmála. Þá fékk Rússland 

ákvörðunarvald í ýmsum málum (hryðjuverkum t.d.). George W. Bush og Vladimir 

Pútín unnu saman að því að samþætta Rússland og Vesturlönd á öðrum vettvangi en í 

NATO. G-8 leiðtogarnir samþykktu í Calgary í júni 2002 að Rússar fengju að halda G-8 

fundinn 2006. Ástæðan var árangur Pútíns í efnahags- og lýðræðismálum í Rússlandi. 

George W. Bush gerði einnig sitt besta til koma Rússlandi inn í 

Alþjóðaviðskiptastofnunina. Það gekk hins vegar ekki eftir í stjórnartíð Bush. 57  Á 

heildina litið snerist efnahags- og öryggisstefna Bush stjórnarinnar gagnvart Rússlandi 

um samþættingu Rússlands og Vesturlanda. Stefnan var lík stefnu fyrri Bush 

stjórnarinnar og ólík stefnu Clinton stjórnarinnar: samþætting án afskipta af 

innanríkismálum Rússlands. 
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5.5 Írak og Georgía 

Bush og Pútin voru samstíga í stríðinu gegn hryðjuverkum. Eins og hefur komið fram 

aðstoðaði Pútín Bandaríkin mikið í Afghanistan og studdi stríðið gegn hryðjuverkum 

heilshugar. Þegar George W. Bush ákvað að ráðast inn í Írak í mars 2003 versnaði 

samband hans og Pútíns til frambúðar. Pútín taldi Írak ekki hluta af stríðinu gegn 

hryðjuverkum og þessi ágreiningur þeirra markaði tímamót í samskiptum ríkjanna. Í 

febrúar 2003 ákváðu Bandaríkjamenn að þrýsta á Sameinuðu Þjóðirnar (í annað skiptið) 

til að fá samþykki þeirra fyrir innrás í Írak. Bush óskaði eftir ályktun öryggisráðs 

Sameinuðu Þjóðanna en Vladimir Pútín kom í veg fyrir það (samþykki Rússlands var 

nauðsynlegt). Bush reyndi allt til að snúa Pútín en það gekk ekki. Pútín var sannfærður 

um að Rússar væru mikilvægir í alþjóðakerfinu. Hann sagði að Rússar myndu fylgja 

sannfæringu sinni og láta ekki undan þrýstingi. Á blaðamannafundi 5. mars 2003 

tilkynnti Pútín að Rússar ætluðu ekki að samþykkja nýja ályktun öryggisráðs 

Sameinuðu Þjóðanna. Rússar töldu að Sameinuðu Þjóðirnar þyrftu meiri tima í eftirlit 

og undirbúning. Bush ríkisstjórnin hlustaði ekki á bandamenn sína og alþjóðasamfélagið 

og réðst inn í Írak án stuðnings Rússlands. Á þessum tímapunkti versnaði samband 

Bandaríkjanna og Rússlands talsvert. Á fyrsta degi Íraksstríðsins fordæ mdi Vladimir 

Pútín innrásina og sagði hernað Bandaríkjamanna í Írak ólöglegan og óréttlætanlegan 

sem myndi raska stöðugleika alþjóðakerfisins. Pútín og Igor Ivanov sögðu að engar 

sannfærandi sannanir lægju fyrir um að aðild Íraks að alþjóðahryðjuverkastarfsemi og 

ekkert benti til þess að Írak ætti gereyðingarvopn. Rússnesk yfirvöld gagnrýndu því 

Bush stjórnina harðlega fyrir aðgerðir sínar í Írak. 58 Stríðið í Írak hafði mjög slæmar 

afleiðingar fyrir samband ríkjanna. George W. Bush sýndi minni áhuga í málefnum 

Rússlands (vegna þess að Pútín studdi hann ekki í stríðinu) og báðar þjóðirnar reyndu 

lítið sem ekkert að bæta samskiptin. Samskiptin voru meira og minna svoleiðis í fjögur 

ár. Stefna Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi lagðist að mestu niður eftir Íraksstríðið. 

Dmitry Medvedev tók við forsetaembætti Rússlands 7. Maí 2008. Margir 

vonuðust að samband ríkjanna myndi batna en annað kom á daginn. Samband 

Bandaríkjanna og Rússlands versnaði enn meira þegar Rússar gerðu árásir á Georgíu 

sumarið 2008. Bush ríkisstjórnin sagði að svo lengi sem Rússar hernema Georgíu mun 

samband Bandaríkjanna og Rússlands ekki batna. George W. Bush fordæmdi árásirnar 
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og samskipti ríkjanna minnti á samskipti þeirra á tímum kalda stríðsins. Eftir á að 

hyggja hefði Bush átt að fara öðruvísi að þessu máli. Hann var sjálfur á kafi í tveimur 

stríðum og hefði átt að reyna byggja upp gagnkvæmt traust við Rússland, sem gufaði að 

mestu upp eftir innrás Bandaríkjanna í Írak. Núverandi utanríkisráðherra Rússlands – 

Sergey Lavrov – sagði að Bandaríkin þyrftu að velja á milli Georgíu og betra sambands 

við Rússland. Sú staðreynd að Lavrov lét slík orð falla sýnir hversu mikil áhrif Rússar 

hafa í alþjóðakerfinu. Það er hagur Bandaríkjanna á nánast öllum sviðum að eiga góð 

samskipti við Rússland. Þrátt fyrir mikilvægi þess að halda góðu sambandi við Rússland 

sýndi George W. Bush engan stuðning við árásirnar á Georgíu. Hann gerði sér samt 

fulla grein fyrir því að samband Bandaríkjanna og Rússlands yrði að vera gott. Hann gat 

einfaldlega ekki sætt sig við aðgerðir Rússa í Georgíu, líkt og Rússar sættu sig ekki við 

aðgerðir Bandaríkjanna í Írak.59 Eftir innrásir Rússlands í Georgíu var samband ríkjanna 

tveggja í pattstöðu og engin sjáanleg lausn í sjónmáli. Endalok Bush stjórnarinnar voru 

svipuð og endalok Clinton stjórnarinnar. Samskipti ríkjanna í lágmarki, gagnkvæmt 

traust var horfið og ráðamenn Rússlands biðu eftir nýjum forseta Bandaríkjanna í von 

um betri samskipti í framtíðinni.  
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6. Barack Obama og Rússland 
 
Margir bundu vonir við bætt samskipti Rússlands og Bandaríkjanna eftir leiðtogaskipti 

Bandaríkjanna í janúar 2009. Barack Obama var kjörinn forseti Bandaríkjanna í 

nóvember 2008 og byrjaði strax að hafa áhrif á alþjóðaheiminn. Hann safnaði strax 

saman í utanríkisteymi sem hafði það hlutverk að móta utanríkisstefnu sem síðar varð 

ráðandi stefna hans í utanríkismálum. Lítið af upplýsingum eru til um stefnu Obama 

gagnvart Rússlandi að svo stöddu. Hér verður farið stuttlega yfir helstu hugmyndir 

Baracks Obama um það hvernig hann ætlar að vinna með Rússlandi. 

 

6.1 Nýr leiðtogi 

Í kosningabaráttunni 2008 velti Barack Obama þvi fyrir sér hvort ‚hið illa heimsveldi‘ 

(e. evil Empire) væri komið aftur og fordæmdi aðgerðir Rússa í Georgíu og samband 

þeirra við Íran. Hann vildi lagfæra samband Bandaríkjanna og Rússlands og vonaði að 

því yrði tekið vel hjá rússneskum ráðamönnum. Í kjölfarið sagði hann að Rússland yrði 

eitt af forgangsmálum hans í ríkisstjórn. Rússland er mikilvægt í mörgum af helstu 

málum alþjóðakerfisins, þar á meðal kjarnorkuvopnum og stríðinu í Afghanistan. Því 

skiptir gríðarlega miklu máli að Bandaríkin reyni að bæta samskiptin við Rússland. 5. 

Nóvember 2008 hélt Medvedev ræðu í rússneska þinginu. Í henni kenndi hann 

Bandaríkjunum um efnahagsleg- og pólitísk vandamál þeirra. Hann lofaði einnig að 

dreifa skammdrægum eldflaugum nálægt landamærum Póllands ef Bandaríkin myndu 

setja upp varnarflaugar í Austur-Evrópu. Í janúar 2009 talaði Obama um að Bandaríkin 

myndu rétta fram höndina ef Rússar hættu að kreppa hnefann. 60  Hann áleit að 

nauðsynlegt væri að bæta samskipti ríkjanna til að koma alþjóðasamfélaginu í rétt horf. 

Óánægt Rússland er hættulegt Rússland.  

 

6.2 Nýjar áherslur og hugmyndir 

Helsti ráðgjafi Obama í utanríkismálum er Michael McFaul, prófessor í stjórnmálafræði 

við Stanford háskóla. Obama og McFaul voru á sama máli um árásir Rússa á Georgíu: 

ein leið rússneskra yfirvalda til að ná yfirráðum yfir svæðinu með þvingunaraðgerðum. 

Þessar aðgerðir hófust löngu áður en Rússar gerðu árásir á Georgíu. Síðustu tvö árin 
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sem George W. Bush var forseti breyttu Rússar utanríkisstefnu sinni talsvert. 

Undanfarin tvö til þrjú ár hafa rússneskir ráðamenn fjarlægst Vesturlönd, orðnir 

herskárari og ólýðræðislegri. Því er erfitt verk framundan hjá Obama stjórninni. 61 Hér á 

eftir verður fjallað aðeins um áherslur og hugmyndir Obama og McFaul í 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi.  

 Það eru nokkur atriði sem Obama og ráðgjafar hans hafa talað um varðandi 

samskipti sín við Rússland. Obama ríkisstjórnin ætlar að leita leiða til að bæta samskipti 

ríkjanna. Eins og hefur komið fram hefur reynt á Obama í þeim efnum fyrstu mánuði 

hans í embætti. Síðustu ár hafa Bandaríkin misst samband við bandamenn sína í Vestur-

Evrópu. Obama telur nauðsynlegt að bæta samskiptin við Vestur-Evrópu og NATO til 

þess að geta bætt samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Hann segir að það sé hlutverk 

Bandaríkjanna, Evrópu og alþjóðasamfélagsins að endurbyggja Georgíu eftir árásir 

Rússa sumarið 2008 og koma í veg fyrir frekari yfirgang Rússa á svæðinu (t.d. í 

Úkraínu). Í framhaldi af því þarf alþjóðasamfélagið að draga úr áhrifum Rússa í 

orkumálum í Austur-Evrópu. Á einu augnabliki geta þeir skrúfað fyrir gasleiðslur til 

ríkja á svæðinu. Barack Obama hefur áhyggjur af þessari orku- og hörkupólitík sem 

hefur verið í mörg ár í Rússlandi. Aukið samstarf við Vestur-Evrópu og NATO er því 

nauðsynlegt til að ákveða framtíðaraðgerðir gegn Rússum ef þeir skyldu svíkja 

friðarsáttmálann sem þeir skrifuðu undir í Georgíu. Obama ríkisstjórnin ætlar að þrýsta 

á aukið upplýsingaflæði og aukið sjálfstæði fréttamiðla í Rússlandi og í Austur-Evrópu 

(ríkisstjórn Rússlands stjórnar flestum fjölmiðlum landsins). Sovéskur áróður á sér stað 

í rússneskum fjölmiðlum og því er ekki að furða að Barack Obama og ríkisstjórn hans 

reyni að auka upplýsingaflæðið á svæðinu. Lýðræðis- og efnahagslegar umbætur 

lögðust nánast niður á seinna kjörtímabili George W. Bush. Obama stjórnin ætlar að 

auka þær á ný og ýta undir lýðræðishugmyndir í Austur-Evrópu. Síðast en ekki síst 

ætlar Barack Obama að ná persónulegum tengslum við Medvedev og reyna að ná 

tvíhliða samkomulagi um alþjóðamál. 62  Þá fyrst munu samskipti ríkjanna batna því 

sagan sýnir að þegar samskipti leiðtoga Bandaríkjanna og Rússlands eru persónuleg og 

góð, verða samskipti ríkjanna góð. Þá ríkir meira traust og leiðtogarnir hugsa meira um 

sameiginlega hagsmuni. 

                                                                 
61

 Paul E. Richardson. (2009). Obama‘s Russia Policy. 
62

 Sama heimild, bls 62 og 64. 



Barack Obama sagði í kosningabaráttu sinni að Rússland yrði ofarlega á 

forgangslista hans í utanríkismálum. Eftir að hann tók við embætti hafa Rússar tekið 

honum vel en hnefinn er ennþá krepptur. Þrátt fyrir það eru þeir samt búnir að stoppa 

áætlanir sýnar um eldflaugar við landamæri Póllands. Obama hefur sýnt vilja til þess að 

hægja á stækkunarferli NATO og eldflaugavörnum í Austur-Evrópu. Hann er hins vegar 

ekki tilbúinn að setja þessi mál á hilluna eins og Rússar vilja.63 
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7. Niðurstöður og lokaorð 
 
Eftir lok kalda stríðsins var ekkert mikilvægara fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna en 

umbreyting Rússlands og samþætting þess við Vesturlönd. Stefna Bandaríkjanna 

gagnvart Rússlandi hefur verið breytileg eftir ríkisstjórnum. Síðan kalda stríðinu lauk 

hafa fjórir forsetar Bandaríkjanna reynt að hjálpa til við uppbyggingu Rússlands og 

tengja það betur við Vesturlönd. Forsetarnir sem um hér ræðir eru George H. W. Bush, 

Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama. Stefnur þeirra gagnvart Rússlandi eru 

ólíkar eins og til dæmis umbreyting í innanríkismálum Rússlands, samskiptum þeirra 

við Vesturlönd og hlutverk þeirra í alþjóðasamfélaginu.  

 Miðpunktur þessarar ritgerðar er utanríkisstefna Bandaríkjanna gagnvart 

Rússlandi eftir kalda stríðið. Rauði þráðurinn í ritgerðinni er sá að einstaklingar taka 

stefnumótandi ákvarðanir en ekki ríki. Í stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi á 

tímabilinu 1991 til 2009 voru örfáir einstaklingar sem réðu þar ferðinni. Skipulag 

alþjóðakerfisins, kjósendur, þingmenn, hagsmunasamtök eða önnur öfl höfðu lítil áhrif 

(þó einhver) á stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi. Stefnumótendur 

framkvæmdavaldsins mótuðu stefnuna út frá hugmyndum þeirra um það hvernig 

alþjóðasamfélagið ætti að vera og hvert hlutverk Bandaríkjanna og Rússlands ætti að 

vera í því. Sumir lögðu mikla áherslu á að halda valdajafnvæginu stöðugu en aðrir lögðu 

meiri áherslu á stjórnarfarsbreytingu í Rússlandi. Heimspeki og hugmyndafræði hafði 

því mikið að segja um mótun stefnu Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi og gerir enn 

þann dag í dag. Obama aðhyllist frjálslyndis- og hugsjónastefnu (líkt og Clinton gerði) 

og mun framkvæma utanríkisstefnu sína í samræmi við þær. Hugmyndir um eðli 

alþjóðakerfisins, eðli Rússlands og þjóðaröryggi Bandaríkjanna eru því breytilegar eftir 

því hverjir eru við völd. 

 George H. W. Bush – oft kallaður Bush eldri – var raunsæismaður. Hann taldi að 

valdajafnvægi á meðal ríkja í alþjóðakerfinu væri sú lykilbreyta sem mótaði hegðun 

ríkja. Eftir fall Sovétríkjanna vildi hann óbreytt ástand. Hann taldi það þjóna 

hagsmunum Bandaríkjanna best og reyndi því lítið að breyta einhverju í Rússlandi. 

Hann skipti sér ekkert af innanríkismálum Rússlands en studdi lýðræðisþróun í Austur-

Evrópu og stjórnarfarsbreytingu í Rússlandi. Hann vildi að umbreytingin í Rússlandi og 

ríkjunum í kring færi fram með friðsömum hætti. Hann taldi það ekki hlutverk 

Bandaríkjanna að vera með puttana í öllu því sem gerðist í Austur-Evrópu eftir fall 



Sovétríkjanna. Hann vildi frekar þrýsta á lýðræðisþróun og stjórnarfarsbreytingar af 

hliðarlínunni. Hann veitti því litla efnahagslega aðstoð til uppbyggingar í Austur-

Evrópu og var hann harðlega gagnrýndur fyrir aðgerðaleysi í stefnu sinni gagnvart 

Rússlandi (aðallega af Clinton).  George H. W. Bush var harður á því að ríkin ættu að 

sjá um sín mál sjálf með stuðningi Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu. Hann tók það ekki 

í mál að skipta sér af innanríkismálum Rússlands og dæla peningum til Austur-Evrópu. 

 Bill Clinton var mikill stjórnarfarsbreytingarsinni. Hann hafði mikla trú á 

lýðræði og gerði mikið til styðja við lýðræðsþróun í Rússlandi og Austur-Evrópu. Hann 

gerði allt sem hann gat til að hlúa að stjórnarfarsbreytingunni í Rússlandi. Hann taldi að 

lýðræði og markaðsskipulag í Rússlandi myndi gera Rússland vinalegra og hættuminna. 

Ólíkt forvera sínum vildi Clinton ekki standa á hliðarlínunni og horfa á söguna breytast. 

Hann vildi taka þátt í þvi að móta söguna. Því skipti hann sér mun meira af 

innanríkismálum en George H. W. Bush. Hann veitti Rússum margfalt meiri aðstoð og 

gerði sitt besta til að þrýsta enn frekar á lýðræðisþróun og markaðsþróun í Austur-

Evrópu. Á öðru kjörtímabili Clinton stjórnarinnar versnaði samband Bandaríkjanna og 

Rússlands gífurlega. Eftir efnahagskreppuna í Rússlandi 1998 þurftu Bandaríkin að 

draga úr allri efnahagslegri aðstoð. Loftárásir NATO í mars 1999 á Kósovó og strið 

Rússa í Chechnya nokkrum mánuðum síðar. Afleiðing þessara atburða var að stefna 

Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi lagðist gjörsamlega niður haustið 1999. Erfitt var að 

bæta samskipti ríkjanna með sama mannskap. Margir bundu því miklar  vonir um bætt 

samskipti eftir leiðtogaskipti ríkjanna beggja.  

 George W. Bush – oft kallaður Bush yngri – var raunsæismaður líkt og faðir 

hans. Hann barðist fyrir stjórnarfarsbreytingu, en ekki í Rússlandi. Samband 

Bandaríkjanna og Rússlands batnaði þegar George W. Bush og Vladimir Pútín urðu 

leiðtogar ríkjanna. Ólíkt föður hans sá Bush yngri möguleika á samstarfi við Rússlandi. 

Hann hafði engar áhyggjur af hættu sem gæti stafað af Rússlandi, þrátt fyrir þá vitneskju 

að Pútín var óákveðinn í afstöðu sinni til Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu. Eftir 

hryðjuverkaárásina á New York 11. September 2001 varð samband Bush og Pútín betra 

og persónulegra. Þá ákvað Pútín að hallast meira að Vesturlöndum. Rússar studdu 

Bandaríkin í stríðinu gegn hryðjuverkum og Pútín notaði sambönd sín í Mið-Asíu til að 

auðvelda Bandaríkjunum stríðið í Afghanistan. George W. Bush og Vladimir Pútín urðu 

bandamenn útaf sameiginlegri hættu í heiminum. Svo lengi sem Rússar voru 



bandamenn Bandaríkjanna skipti Bush sér lítið af því hvað þeir vo ru að gera heima hjá 

sér. Að þessu leyti var George W. Bush líkur föður sínum. Hann vildi ekki skipta sér af 

innanríkismálum Rússlands. Eftir innrás Bandaríkjanna í Írak versnaði samband 

ríkjanna töluvert. Pútín taldi stríðið í Írak ekki hluta af stríðinu gegn hryðjuverkum og 

snerist gegn Bandaríkjunum. Eftir það lagðist stefna Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi 

niður. Bush var á kafi í tveimur stríðum og hafði lítinn áhuga á sambandi við Rússland, 

nema í sambandi við kjarnorkuvopn. Samband ríkjanna var slæmt það sem eftir var af 

forsetatíð George W. Bush og versnaði enn frekar eftir árásir Rússa á Georgíu sumarið 

2008. Enn og aftur bundu margir vonir um nýjan leiðtoga Bandaríkjanna.  

 Í dag er Barack Obama búinn að vera þrjá mánuði í embætti. Lítið hefur gerst í 

stefnumálum hans gagnvart Rússlandi. Hann er tilbúinn til þess að hægja á 

stækkunarferli NATO og hætta við eldflaugaáætlun í Austur-Evrópu. Hann ætlar samt 

ekki að leggja þessar áætlanir á hilluna eins og Rússar vilja. Hann veit að hann verður 

að friða Rússana áður en hann reynir að mynda persónuleg tengsl við Dmitry Medvedev 

forseta. Sagan sýnir að persónuleg tengsl forseta ríkjanna leiða til betri samskipta og 

gagnkvæms trausts. Í dag eru Barack Obama og Dmitry Medvedev að reyna að bæta 

samskipti ríkjanna og eru þeir bjartsýnir um betri samskipti. Það er áhugavert að í 

forsetatíð Clinton og Bush yngri batnaði samband Bandaríkjanna og Rússlands til að 

byrja með, en versnaði síðan gríðarlega undir lokin. Tíminn leiðir í ljós hvort slíkt gerist 

í forsetatíð Barack Obama. 
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