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Útdráttur: 
 
Ritgerðin fjallar um þá staðreynd að eftir að ríkisstjórnir Bush og Pútíns létu 
af völdum má segja að samskipti rússneskra og bandarískra stjórnvalda hafi 
staðið í sögulegu lágmarki frá lokum kalda stríðsins.  Markmið 
ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þá þætti sem kunna að hafa átt hlut í þeirri 
staðreynd. 
 
Í ritgerðinni verður byrjar á því að fjalla um innanlandsþætti í Rússlandi.  
Þar ber helst að nefna þróun lýðræðis í landinu auk hins gríðarlega 
efnahagsuppgangs sem einkenndi rússneska hagkerfið alla tíð Pútíns í 
embætti forseta.  Ljóst er að þessir tveir þættir hafa haft mikið með þá stöðu, 
sem nú er uppi í samskiptum ríkjanna tveggja, að gera.  Seinni hluti 
ritgerðarinnar fjallar síðan um samskipti bandarískra og rússneskra 
stjórnvalda frá lokum kalda stríðsins.  Þessum hluta ritgerðarinnar verður 
skipt upp í þrjú tímabili sem öll einkennast af ólíkum samstarfsvilja og getu. 
 
Megin niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að þrátt fyrir þá þróun sem átt 
hefur sér stað í  innanríkismálum í Rússlandi á undanförnum áratug eru það 
samskipti ríkisstjórna Bandaríkjanna við stjórnvöld í Rússlandi, frá lokum 
kalda stríðsins til ársins 2003, sem mestan þátt hefur haft í þeirri stöðu sem 
nú ríkir á milli ríkisstjórna ríkjanna tveggja. 
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1.  Inngangur 
 

Það á ekki að hafa farið framhjá neinum að undir lok valdatíðar George 

Bush og Vladímír Pútíns í embættum forseta kólnaði samband ríkjanna 

tveggja all verulega.  Það ætti þó ef til vill ekki að koma á óvart þegar tekið 

er mið af því að um fyrrum erkifjendur er að ræða.  Hins vegar er 

staðreyndin sú að á fyrstu árum 21. aldarinnar einkenndist samband ríkjanna 

af einstaklega miklum samstarfsvilja sem meira að segja náði það langt á 

tímabili að talað var um að sérstakt bandalag ætti sér stað á milli landanna 

tveggja.1  Á næstu síðum verður ljósi kastað á þá þætti sem kunna að hafa 

átt þátt í þessum viðsnúningi í samstarfsvilja ríkjanna tveggja.  Það verður 

einkum gert með því að beita fyrir sjónarhorni stjórnvalda í Moskvu auk 

þess sem lögð verður áhersla á þá stefnubreytingu sem átt hefur sér stað í 

utanríkisstefnu Rússa eftir 2003.  Litið verður á atburð sem varðar sögulegt 

friðarsamkomulag sem undirrita átti á milli stjórnvalda í Rússlandi annars 

vegar og Moldavíu hins vegar, um klofningshéraðið Transdnístríu í 

Moldavíu síðla árs 2003, sem nokkurs konar vendipunkt í samskiptasögu 

bandarískra og rússneskra stjórnvalda.  En fyrir tilstuðlan Bandaríkjastjórnar 

varð ekkert úr því friðarsamkomulagi.  Eftir það stirðnaði samband 

ríkisstjórna Rússlands og Bandaríkjanna umtalsvert og segja má að það hafi 

staðið í sögulegu lágmarki er ríkisstjórn Bush lét af völdum í ársbyrjun 2009 

frá því kalda stríðið var og hét. 

 

Það eru án efa fjölmargir þættir sem saman hafa myndað þá stöðu 

sem nú ríkir í samskiptum bandarískra og rússneskra ráðamanna.  Þó virðist 

á öllu að þrír þættir leiki lykilhlutverk í þessu kuldakasti og verða þeir, hver 

fyrir sig, teknir fyrir á næstu síðum.  Hér eru annars vegar til umræðu tveir 

þættir er varða innanríkismál í Rússlandi og eiga vafalaust báðir stóran þátt í 

þeirri dirfsku og afli sem farin eru að einkenna stefnu rússneskra stjórnvalda 

                                                 
1 Pushkov, Alexey (2007) 
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hvort sem um ræðir í innanríkis- eða utanríkismálum.  Í fyrsta lagi er það 

hinn gríðarlegi efnahagsuppgangur sem einkenndi rússneska hagkerfið alla 

tíð Pútíns í forsetastól.  Hins vegar er það staðreynd að Bandaríkjastjórn 

hefur verulegar áhyggjur af þróun lýðræðis í Rússlandi.  En sú opinbera og 

harðorða gagnrýni helstu ráðamanna ríkjanna tveggja sem bera fór á undir 

lok valdatíða Bush og Pútíns á einmitt upptök sín í þessari afturför 

lýðræðisþróunar þar eystra.2  Ljóst er að þessir tveir þættir hafa báðir mikið 

að gera með þá stöðu sem nú ríkir í samskiptum ríkjanna tveggja.  Það er þó 

annar grundvallarþáttur sem ætla má að einnig leiki lykilhlutverk í þessari 

stöðu.  

 

Þriðji og jafnframt síðasti grundvallarþátturinn sem tekinn verður 

fyrir á næstu síðum eru samskipti Bandaríkjastjórnar við stjórnvöld í 

Rússlandi frá lokum kalda stríðsins til ársbyrjunar 2009 þegar ný ríkisstjórn 

tók við í Bandaríkjunum.  Þegar rýnt er í samskiptasögu ríkisstjórna ríkjanna 

tveggja allt frá falli Sovétríkjanna ætti tortryggni stjórnvalda í Rússlandi 

gagnvart Bandaríkjastjórn að reynast mun skiljanlegri enda einkennist stór 

partur þessa tímabils af sviknum loforðum og skuldbindingum Bandaríkja-

stjórnar gagnvart rússneskum stjórnvöldum.  Helst eru þó fordæmanlegar 

margar aðgerðir sem ráðist var í á 10. áratuginum þegar Rússland var afar 

veikt ríki og því ófært um að standa vörð um eigin grundvallar hagsmuni.3  

Raunin hefur þó verið allt önnur á undanförnum árum þar sem dirfska 

ráðamanna í Moskvu hefur vaxið jafnt og þétt með efnahagsmætti 

þjóðarbúsins en stjórnvöld í Rússlandi, með Pútín í broddi fylkingar, hafa á 

undanförnum árum barist hvað harðast gegn áframhaldandi aðgerðum 

Bandaríkjastjórnar í bakgarði þeirra.  Þessum hluta ritgerðarinnar, um 

samskipti ríkisstjórna Bandaríkjanna og Rússlands, verður skipt upp í þrjú 

tímabili sem öll einkennast af ólíkum samstarfsvilja og getu.  Fyrst verður 

ljósi varpað á 10. áratug 20. aldar þegar Rússland var afar veikt ríki.  Eftir 

                                                 
2 Ásgeir Sverrisson (2007) 
3 Pushkov, Alexey (2007) 
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það verður samstarfstímabilið tekið fyrir sem átti sér stað frá 2001 til 2003 

og loks það kuldakast sem fór að myndast undir lok árs 2003 til ársbyrjunar 

2009 þegar Bush stjórnin lét af völdum í Bandaríkjunum. 

 

Hvort sem það er óumdeilanlegt eða ekki, má á margan hátt líta svo 

á að stjórnvöld í Moskvu hafi séð sig tilneydd til að sigla á þau nýju mið 

sem þau eru nú komin á í milliríkjasamstarfi.  Þar ber helst að nefna 

tiltölulega nýtilkomna vináttu við hina risavöxnu nágrannaþjóð í suðri Kína.  

En á undanförnum árum hafa þjóðirnar tvær stillt saman strengi sína í 

ýmsum grundvallar málum með sameiginlegum heræfingum sem og 

auknum milliríkjaviðskiptum.4  Það er augljóst mál að frekari 

stofnanabundinn samstarfsvilji á milli fyrrnefndra þjóða veki ugg á meðal 

stjórnvalda í Washington.  En reynsla rússneskra stjórnvalda af samstarfi við 

vesturveldin, með Bandaríkin í broddi fylkingar, er sem fyrr segir full af 

óefndum loforðum og skuldbindingum af hálfu vesturveldanna.  Af þeim 

sökum er ekki úr vegi að ætla að sú utanríkisstefna sem um þessar mundir á 

upp á pallborðið í Moskvu beri þess merki að fyrrnefndum aðilum séu nú 

látnir gjalda fyrir þær blygðunarlausu framkvæmdir sem þeir hvöttu til eftir 

fall Sovétríkjanna.  Það er ljóst að það er í mörg horn að líta þegar kemur að 

því að vega og meta þá breytingu sem átti sér stað í utanríkisstefnu Rússa 

gagnvart Bandaríkjunum eftir 2003 og því er ekki eftir neinu að bíða en að 

hefjast handa við þá raun. 

                                                 
4 Kondapalli, Srikanth (2008) 
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2.  Innanríkismál í Rússlandi 
 
Það verkefni sem blasti við rússneskum ráðamönnum í upphafi 10. 

áratugarins var vægast sagt tröllaukið.  Sovétríkin, með sínum áætlunar-

búskap, voru fallin og við tók tími samlögunar að markaðsbúskap og 

lýðræðislegum gildum.  Eins og við mátti búast gerast slíkar breytingar 

hvorki án nokkurra vandkvæða né á einni nóttu.  En sá veruleiki sem við 

blasir nú, tæpum tveim áratugum síðar, hlýtur að tefla fram spurningum um 

hvers vegna ekki hafi meira vatn runnið til sjávar og á það sérstaklega vel 

við þegar ljósunum er kastað á stoðir lýðræðis og almennra lífsgæða í 

landinu.  Þvert á þá afturför sem einkennt hefur þessa tvo málaflokka hefur 

mikil framrás og uppgangur verið megin einkenni rússneska hagkerfisins á 

undanförnum áratug sem fyrst og fremst má þakka verulegum hækkunum á 

heimsmarkaðsverði á hrávörum sem rússnesk fold eru gjöful af og virkt 

hefur verið til útflutnings.  Afl rússneskra stjórnvalda og áhrif í alþjóða-

kerfinu hefur af þeim sökum vaxið gríðarlega á örfáum árum og hafa á 

síðustu misserum verið þau mestu frá lokum kalda stríðsins.  En eins og 

yfirstandandi fjármálakreppa hefur leitt til lykta er ljóst að þessi nýtilkomna 

vigt Rússlands í alþjóðakerfinu var byggð á heldur veikum grunni þar sem 

uppbygging efnahagskerfisins og í raun allt stjórnkerfið var nær eingöngu 

byggt á háu heimsmarkaðsverði á hrávöru sem til langs tíma litið getur vart 

talist traust stoð.5 

 

 

2.1  Lýðræðisþróun  
 

Leiða má að því líkum að það sé keisaraveldisarfinum, sem jafnan er talinn 

fylgja þjóðinni, að kenna að stjórnvöld í Moskvu leggja heldur alla áherslu á 

                                                 
5 Örn Arnarson (4. apríl 2007) 
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völd Rússlands og áhrif á heimsvísu fram yfir uppbyggingu veikra stoða 

heimafyrir.6  Þó miklar breytingar hafa vitaskuld orðið á lífskjörum margra 

Rússa í valdatíð Pútíns hefur borgaralegt frelsi á sama tíma skerðst til muna.  

Skýrsla bandarísku hugveitunnar Freedom House frá árinu 2007 gengur 

meira að segja það langt að segja að borgaralegt frelsi hafi greinilega verið 

skotmark ríkisstjórnar Pútíns sem jafnframt hafi markvisst stuðlað að 

aukinni miðstýringu núverandi valdakjarna.7  En sú þróun sem átti sér stað í 

valdatíð Pútíns – og líkist helst þróun í átt til einræðiskapítalisma – stuðlaði 

að verulegum umbótum á efnahagskerfi landsins á sama tíma og gengið var 

á ýmis lýðræðisleg gildi sem farin voru að myndast í landinu á seinni hluta 

10. áratugarins.  Þess ber einnig að geta að Rússland féll árið 2005 í hóp 

þeirra ríkja sem ekki teljast frjáls ríki frá því að tilheyra hópi ríkja sem að 

hluta til töldust frjáls lýðræðisríki samkvæmt árlegum skýrslum Freedom 

House.8  En öll ríki Austur Evrópu, sem samtíma Rússlandi leystust undan 

kommúnismanum, nema Hvíta-Rússland teljast í dag til frjálsra eða að hluta 

til frjálsra lýðræðisríkja.9  Það er því ljóst að Rússar hafa fyrst og fremst 

tileinkað sér kosti kapítalismans í nútímavæðingunni, enda hefur það komið 

á daginn að vilji ráðamanna í Moskvu við að tengjast Vesturlöndunum 

sterkari böndum er fyrst og fremst fólginn í auknum samskiptum í gegnum 

markaði og þá einkum og sér í lagi orkumarkaðinn.10 

 

Eins og við var að búast hafa vestrænir ráðamenn ekki látið þessa 

andstæðu þróun lýðræðislegra gilda framhjá sér fara.  Bandaríkjastjórn 

hefur, í broddi fylkingar, hvað harðast gagnrýnt þessa þróun sem bersýni-

lega kom í ljós eftir að fyrra kjörtímabili Pútíns lauk.  En sú þróun ætti þó ef 

til vill ekki að koma á óvart þegar tekið er mið af bréfi sem Pútín skrifaði 

rússnesku þjóðinni nokkru áður en hann tók við sem forseti landsins þar sem 

                                                 
6 Tymoshenko, Yuliya (2007) 
7 Viðskiptablaðið á netinu (26. september 2007) 
8 Freedom House (2005) 
9 Freedom House (2007) 
10 Trenin, Dmitri (2006) 



8 
 

segir: ,,Því öflugra sem ríkisvaldið er, þeim mun frjálsari er 

einstaklingurinn.11“  Ummæli sem túlka má sem ákveðinn enduróm nasisma 

og þeirra stefna sem ganga útfrá því að ríkið sé ekki til að þjónusta 

einstaklinginn heldur öfugt.  Pútín var heldur ekki búinn að vera lengi við 

völd er hinir ýmsu fræðimenn fóru að fjalla um pútínisma.  Þó menn séu 

ekki á einu máli um það hvað felist í því hugtaki er ljóst að í því fléttast 

saman lögmál mjög sterkrar miðstýringar þar sem öll helstu fyrirtæki 

landsins eru farin að leika mun mikilvægari þátt í að velja embættismenn 

heldur en almenningur sem þó hafði öðlast töluverð borgaraleg réttindi í 

valdatíð forvera hans, Boris Jeltsín.12  Bakgrunnur í leyniþjónustu 

þjóðarinnar fór einnig að taka við af þeirri valdaklíku sem sapast hafði í 

kringum Jeltsín á 10. áratuginum sem mikilvæg forsenda þess að komast til 

metorða í stjórnsýslu ríkisins.13  Eins og komið var að hér að ofan tilheyrir 

skeytingarleysi rússneskra yfirvalda gagnvart borgaralegum réttindum og 

frelsi almennings í landinu einnig þessari hugmyndafræði sem og vaxandi 

þjóðernishyggja innan landssteina Rússlands.  

 

Það ætti því tæplega að koma á óvart að boðberar frelsis og lýðræðis 

í heiminum, Bandaríkjastjórn, hafi látið sér þessa þróun varða með harð-

orðum yfirlýsingum gagnvart fyrrnefndum stefnubreytingum sem margir 

hafa túlkað sem upphaf nýs kalds stríðs á milli erkifjendanna tveggja.  Þrjú 

ár eru síðan harðasta gagnrýni Bandaríkjastjórnar á innanríkisþróun í 

Rússlandi, frá lokum kalda stríðsins, var tefld fram sem með vissu má segja 

að hafi haft djúp áhrif á samskipti ríkisstjórna ríkjanna tveggja allt fram til 

ársbyrjunar 2009 þegar ný ríkisstjórn tók við í Bandaríkjunum.  Það var 

Dick Cheney, þáverandi varaforseti Bandaríkjanna, sem reið á vaðið á 

ráðstefnu í Litháen í maímánuði 2006 með því að tefla fram fyrrnefndri 

þrusuræðu.  Margt er án efa til í þeirri gagnrýni sem varaforsetinn lét falla 

                                                 
11 Hörður Ægisson (2007) 
12 Aron, Leon (2009) 
13 Clark, William A. (2008) 
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en þar lýsti hann því meðal annars yfir að stjórn Pútíns hefði skipulega 

unnið að því að hefta þróun lýðræðis í landinu þar sem stjórnvöld brytu 

hvað eftir annað á grundvallarréttindum borgaranna.  Máli sínu til stuðnings 

nefndi Cheney frjálsa fjölmiðlun og trúfrelsi auk þess sem að starfsemi 

ýmissa frjálsra félagasamtaka sem berjast fyrir mannréttindum og 

borgaralegum réttindum væri fótum troðin.14   

 

Eins og vænta mátti svaraði Pútín umræddum ummælum Cheynes, 

sem hann taldi þó með öllu vera óskiljanleg.  Hann valdi vettvang Öryggis-

ráðstefnunnar í Þýskalandi í ársbyrjun 2007 til réttnefndar skotárásar á 

Bandaríkjastjórn.  Þar kastaði hann einkum ljósunum á yfirráðastefnu 

Bandaríkjastjórnar á alþjóðavettvangi og sagði hana einungis hafa haft 

hörmungar í för með sér sem ekkert ættu skylt við frelsi og lýðræði.  Einnig 

kom hann orði að því að stað- og svæðisbundnum átökum hefðu ekki 

fækkað, sem og fjöldi þeirra sem týnt hafa lífi, heldur þvert á móti aukist.  

Loks gagnrýndi forsetinn Bandaríkjastjórn fyrir að vera öllum stundum að 

kenna Rússum lýðræði þegar þeir hefðu sjálfir engan raunverulegan áhuga á 

að læra af reynslu og afleiðingum undanfarinna ára.15  Rétt eins og með 

þrumuræðu Cheynes er ýmislegt til í þessari hörðustu gagnrýni ráðamanna í 

Moskvu á hendur utanríkisstefnu Bandaríkjastjórnar, frá lokum kalda 

stríðsins, þó það geti vitaskuld ekki réttlætt þá þróun sem Pútín hefur 

stuðlað að heima fyrir í sinni valdatíð.   

 

Þegar ræða Rússlandsforseta er skoðuð í heild sinni er ekki erfitt að 

lesa á milli línanna ákveðna vangaveltu forsetans varðandi það hvers vegna 

rússnesk stjórnvöld skyldu frekar virða alþjóðalög og reglugerðir þegar 

kennarar þeirra, Bandaríkjastjórn, hefur sjálf ekki séð sér það fært.  Þess ber 

einnig að geta, sem oft vill gleymast í fréttaflutningi Vesturlanda, að þungi 

ummæla Pútíns varðaði staðfastan vilja hans í að vinna náið með vesturveld-

                                                 
14 Ásgeir Sverrisson (2007) 
15 Ásgeir Sverrisson (2007) 
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unum í ýmsum grundvallar öryggismálum.  En hann hefur ítrekað mælt fyrir 

bættara alþjóðasamstarfi, sem og beinar viðræður við útlagaríki, sem mun 

vænlegri leið til árangurs fremur en hótanir, refsiaðgerðir eða jafnvel beiting 

hervalds.  Þá kom forsetinn orði að þeirri blokkamyndun sem farin er að 

myndast við vestur landamæri Rússlands og Bandaríkjastjórn gegnir 

lykilhlutverki í.16   Forsetinn sagði hana langt frá því að geta talist rökrétta í 

ljósi núverandi aðstæðna þar sem rússnesk stjórnvöld hefðu engar 

fyriráætlanir um að ógna hernaðaröryggi Vesturlanda heldur hefðu þeir 

þvert á móti staðið við efnda samninga hvort sem við kemur takmörkun á 

vopnakapphlaupi stórveldanna eða fjölgun gereyðingavopna.17  Ljóst er að 

fyrirhugaðar eldflaugavarnir Bandaríkjahers í bakgarði Rússlands, sem og 

áframhaldandi þróun í átt frá lýðræðislegum gildum, muni hafa úrslitaáhrif á 

samstarfsvilja ríkjanna tveggja næsta tímabil sögunnar.18   

 

Hvort sem það er óumdeilanlegt eða ekki virðist það vera sem svo að 

flestir, sem hvað best þekkja til innviða rússneskrar þjóðfélagsgerðar, séu 

sammála um það að Rússar þurftu á sterkum stjórnanda eins og Pútín að 

halda.  Eftir þá lögleysu og ringulreið sem einkenndi stjórnartíð Jeltsíns lá 

ljóst fyrir að all verulega þurfti stokka upp í stjórnkerfi landsins.19  Það má 

þó vitaskuld fordæma þá leið sem Pútín valdi sem margir andstæðingar 

forsetans telja að hafi falið í sér myndun nýrrar valdaklíku sem dregið hefur 

til sín öll helstu fyrirtæki og auðlindir þjóðarinnar undir formerkjum 

ríkisvæðingar.  En sú stefna virðist hafa átt afar vel við almenning í 

Rússlandi þar sem viðhorfskannanir sem framkvæmdar voru undir lok veru 

Pútíns í forsetastól sýndu á milli 70 til 80% stuðning við forsetan sem hlýtur 

að teljast nokkuð gott eftir tvö kjörtímabil.  Og það á sama tíma og 

bróðurpartur þjóðarinnar býr enn við afar kröpp kjör.20  Það leikur þó enginn 

                                                 
16 Munich Security Conference (2007) 
17 Inozemtsev, Vladislav (2007)   
18 Ignatius, Adi (2007) 
19 Migranyan, Andranik (2004) 
20 Tymoshenko, Yuliya (2007) 



11 
 

vafi á því að takmörkun á gagnrýnni stjórnarandstöðu, frjálsri fjölmiðlun 

sem og tjáningarfrelsi hafi haft sitt að segja með þetta mikla fylgi Pútíns.  

Hinn almenni borgari í Rússlandi gerir sér fulla grein fyrir því að spilling er 

enn landlægur vandi í landinu auk þess sem að glæpa- og valdaklíkur halda 

þjóðfélaginu öllu í ákveðinni spennitreyju.   

 

Ef litið er á nokkra grunnþætti og breytingar sem orðið hafa á 

stjórnsýslu Rússlands á undanförnum árum er ljóst að margar meiriháttar 

valdabreytingar hafa átt sér stað undir handleiðslu Pútíns.  Þar ber fyrst að 

nefna mikla samþættingu valds sem átt hefur sér stað innan framkvæmda-

valdsins á kostnað löggjafar- og dómsstólavalds.  Að auki hafa svæðis-

bundnar stjórnir einnig þurft að horfa á eftir ákveðnu umboði valds, sem þær 

höfðu öðlast í stjórnartíð Jeltsíns, til sambandsríkisins eftir að Pútín tók við 

stjórnartaumunum.  Framkvæmdavaldið, undir forystu Pútíns, lét ekki þar 

við sitja og söðlaði einnig undir sig mörg af helstu fyrirtækjum landsins sem 

starfað höfðu tiltölulega sjálfstætt á 10. áratuginum auk þess sem þess ber að 

geta að margir geirar innan rússneska hagkerfisins sem áður fyrr störfuðu 

alfarið sjálfstætt þurfa nú að lúta afskiptum stjórnvalda.  Loks verður að 

nefna að Pútín hefur einnig tekið til í ríkisstjórn landsins, þar sem hann 

hefur komið mörgum dyggum vinum í topp stöður innan rússneska stjórn-

kerfisins auk þess sem hann hefur takmarkað mjög það umfang sem 

valdamiklir viðskiptamenn höfðu áður fyrr til að kaupa sér stefnur og 

embættismenn.  Það ætti þó að vera ljóst að undir forystu Pútíns hefur 

raunverulegu valdi aftur verið komið í hendur ríkisstjórnar og stjórnkerfis 

þjóðarinnar eftir óreiðuástands 10. áratugarins. 

 

Það er þó ekki rétt að skrifa allt vald og allar breytingar undan-

farinna ára á einungis einn mann.  Það sem öll þessi samþjöppun valds í 

Kreml hefur einkum leitt af sér er gríðarlega sterk klíkumyndun þar sem 

innbyrðis átök innan framkvæmdavaldsins hafa margfaldast og eru nú farin 

að leika lykilhlutverk í ákvarðanatöku í flestöllum mikilvægum 
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málaflokkum fram yfir beinar tilskipanir forsetans.  Opinber afskipti af 

hagkerfi landsins hafa þannig aukið á innbyrðis ágreining vegna þess mikla 

persónulega gróða sem embættismönnum getur beðið.  Af þeim sökum má 

segja að þessi samþjöppun valds hafi að nokkru leyti mistekist.  Þó allt vald 

rússneska stjórnkerfisins sé nú svo að segja samankomið í einn dall er það 

augljóst mál að deildir innan framkvæmdavaldsins, og deilur þeirra á milli, 

hafa tekist að takmarka beina stjórnun forsetans.21   

 

Fyrir forsetakosningarnar þar eystra vorið 2008 voru uppi miklar 

vangaveltur um það hvort að stjórnarskrá Rússlands yrði breytt, Pútín í vil, 

þannig að hann gæti boðið sig fram þriðja kjörtímabilið í röð.  Pútín þvertók 

hins vegar alltaf fyrir þann möguleika þó hann hafi sjálfur aldrei neitað því 

að eiga ekki afturkvænt í embættið margumtalaða þar sem engin lög hindri 

það að hann bjóði sig fram að nýju árið 2012 eða fyrr ef forsetaferill arftaka 

hans verði, af einhverjum ástæðum, styttri en fjögur ár.22  En einmitt sökum 

þess mikla valds sem Pútín nýtur heimafyrir var stuðningur hans við arftaka 

sinn, Dmitrí Medvedev, nægilegur til þess að tryggja honum sigur.  Eins og 

vænta mátti lítur ekki út fyrir að um neinar meiriháttar stefnubreytingar 

verði að ræða með nýjum manni í forsetastól.  Pútín, sem tók við embætti 

forsætisráðherra eftir að Medvedev komst í forsetastólinn, sá líka til þess að 

breyta ýmsum lögum og reglugerðum hans síðustu daga í embætti forseta 

landsins á þá leið að auka völd forsætisráðherrans á kostnað forseta-

embættisins.  Sú stefna, sem Pútín hóf í sinni forsetatíð, að leggja ofur 

áherslu á að tryggja efnahagslegan stöðugleika sem og að styrkja varnir 

landsins er enn megin inntakið í stefnumótun ríkisstjórnar Medvedevs.  

Medvedev hefur þó sjálfur lagt áherslu á það að eitt af sínum helstu 

viðfangsefnum í embætti forseta verði að bæta lífskjör í Rússlandi.  Það eru 

fáir sem sjá það fyrir sér að stjórnartíð Pútíns sé nú lokið í Rússlandi.  Fleiri 

sjá fyrir sér að þau ár sem Medvedev verði við stjórnvöldin í Rússlandi 

                                                 
21 Bremmer & Charap (2006-2007) 
22 Örn Arnarson (13. september 2007) 
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stjórni Pútín á bakvið tjöldin enda eru þeir miklir vinir og samverkamenn til 

17 ára.23 

 

Þegar lýðræðisþróun í Rússlandi er tekin saman það sem af er 

þessari öld og frá því lýðræðisleg gildi fóru að myndast á 10. áratug síðustu 

aldar er augljóst mál að um mikla afturför hefur verið að ræða eftir að Pútín 

tók við stjórnartaumunum.  Eins og fyrr hefur verið komið að veldur þessi 

þróun töluverðum skjálfta á meðal ráðamanna í Washington auk þess sem 

hún er á meðal þeirra orsakavalda sem stuðlað hafa af því sögulega lágmarki 

sem einkenndi samskipti rússneskra og bandarískra stjórnvalda undir lok 

stjórnartíða fyrri ríkisstjórna beggja ríkja.  Nú þegar eru uppi ákveðnar 

raddir um það að ef Rússland og Kína hverfi alfarið frá þróun í átt til 

lýðræðislegra gilda og tileinki sér frekar hefðum einræðiskapítalismans eigi 

þeim ríkjum eftir að fjölga sem horfa til þeirra sem fyrirmynd.24  Því má þó 

heldur ekki gleyma að Pútín tókst í sinni valdatíð að koma á stöðugleika í 

landi þar sem mikil ringulreið hafði einkennt þjóðfélagið allar götur fram að 

því.25  Það er auk þess hæpið að telja þá fjölmiðla sem réðu ríkjum undir lok 

10. áratugarins lýðræðislega þar sem sú valdaklíka sem myndast hafði í 

kringum Jeltsín og í daglegu tali var kölluð ‘Fjölskyldan’ stjórnaði þeim 

alfarið.  Það liggur því fyrir að þá, rétt eins og nú, var ritskoðun umtalsverð 

og því hæpið að tala um afturför á því sviði þar sem hún hefur einungis 

færst á milli valdakjarna.26  Þegar öllu er á botninn hvolft má þó reikna með 

að nýliðnar forsetakosningar í Rússlandi hafi, því ver og miður, gefið tóninn 

í það sem koma skal þar eystra á næstu árum.  Sá dagur mun þó tvímæla-

laust renna upp að einhvers konar lýðræði nái festu þar eystra en hvenær 

rússneskt samfélag verður tilbúið til þess verður tíminn einn að leiða í ljós. 

 

                                                 
23 BBC news (10. desember 2007) 
24 Viðskiptablaðið á netinu (26. september 2007) 
25 Tymoshenko, Yuliya (2007) 
26 Migranyan, Andranik (2004) 
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2.2  Efnahagsmál 
 

Ef litið er á framkomu og orðaval rússneskra ráðamanna á undanförnum 

árum má greina eitthvað allt annað en óöryggi og vanmáttarkennd í flutningi 

þeirra.27  Þetta er einstaklega athyglisvert þegar ljósunum er kastað á þá 

staðreynd að ekki eru mörg ár síðan utanríkisstefna Rússa bar keim af 

virkilega miklu óöryggi og lágu sjálfstrausti.28  Sú stórvægilega breyting á 

framkomu og utanríkisstefnu rússneskra stjórnvalda, sem óx jafnt og þétt í 

valdatíð Pútíns, er í megin atriðum einungis tengd einum þætti en það eru 

gríðarlegar verðhækkanir á heimsmarkaðsverði á olíu og gasi sem 

einkenndu orkumarkaðinn allt fram til miðsumars 2008.  En rétt eins og með 

önnur hagkerfi heims hefur núverandi samdráttartímabil haft verulegar 

breytingar í för með sér fyrir rússneskt efnahagslíf.  Þær tölur og skýrslur 

sem birtar hafa verið fyrir fyrripart þessa árs eru til að mynda gjörólíkar 

þeim sem réðu ríkjum mest allan hluta síðasta árs.  Vegna þessa mikla 

viðsnúnings sem orðið hefur í alþjóðlegum efnahagsmálum á undanförnum 

misserum, sem og þess óvissuástands sem almennt ríkir enn á mörkuðum, 

verður þessi kafli að mestu byggður á greinum og skýrslum frá árinu 2008.   

 

Þvert á þá þróun sem farin var að eiga sér stað í flestum öðrum 

hagkerfum jarðar lýsti Pútín því yfir í júnímánuði 2008 að það væri ekkert 

hættuástand í efnahagsmálum í Rússlandi.29  Þessi ummæli eru einstaklega 

lýsandi fyrir það skilningsleysi sem einkennt hefur rússneska ráðamenn 

varðandi þann alvarleika sem felst í því að reiða sig einungis á háu 

orkuverði, eins og raunin var í Rússlandi, fyrir sómasamlegan hagvöxt.  En 

sú fjárhagsstaða sem orkuauðlindir landsins færðu rússneska ríkissjóðnum, 

frá því orkuverð fór að hækka í kringum 1999, er áður óþekkt innan 

landsteina Rússlands.  Samkvæmt skýrslum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var 

                                                 
27 Bremmer & Charap (2006-2007) 
28 Trenin, Dmitri (2006) 
29 Åslund, Anders (2009) 
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rússneska hagkerfið orðið að áttunda stærsta hagkerfi heims árið 2008 en 

það óx að meðaltali um 6,5% á ári frá árinu 2000 til 2008.30  Auk þess sem 

verðbréfamarkaðurinn þar eystra óx einnig gríðarlega á þessu tímabili.  En 

sem dæmi um það hversu miklir peningar streymdu inn í rússneska 

hagkerfið á þessum árum má nefna það að rússnesk stjórnvöld voru byrjuð 

að greiða niður erlendar skuldir langt á undan áætlun auk þess sem hér ber 

einnig að geta að Rússar búa yfir þriðja stærsta gjaldeyrisvarabirgðasjóði 

heims.31  Það verður því að teljast ansi dapurt að rússnesk stjórnvöld hafi 

ekki hlustað á þær aðvörunar raddir sem hvöttu til uppbygginga annarra 

innviða hagkerfisins, á þessu uppsveiflu tímabili, til þess að vera betur í 

stakk búin til að mæta lækkandi orkuverði sem hefur svona afgerandi áhrif á 

afkomu rússneska ríkisins. 

 

 Þegar litið er á stjórnartíð Pútíns er greinilegt að efnahagskerfi 

landsins óx jafnt og þétt öll hans ár í forsetastól þar sem orkuverð tók að 

hækka sama ár og hann tók við embætti forseta landsins.  En sú þróun 

breyttist ekki fyrr en örfáum mánuðum eftir að hann  lét af embætti.32  Það 

er auk þess staðreynd að velmegun í Rússlandi hefur aldrei verið meiri en 

undir Pútín.  Meðallaun þar í landi áttfölduðust auk þess sem verg 

landsframleiðsla sexfaldaðist.33  Það er því kannski ekki að undra að hinn 

almenni Rússi sé afar ánægður með Pútín og hans verk en eins og fyrr hefur 

verið komið að var fylgi Pútíns um 70% undir lok annars kjörtímabils hans í 

forsetastól.34  

 

Stefna Pútíns gegn svokölluðum ólígörkum hefur einnig fallið 

einstaklega vel í geð rússnesks almennings.  En eftir að eignir rússneska 

ríkisins voru einkavæddar á 10. áratuginum fóru fyrrnefndir ólígarkar að 

                                                 
30 Desai, Padma (2008) 
31 Tymoshenko, Yuliya (2007) 
32 Åslund, Anders (2009) 
33 Birch, Douglas (2008) 
34 Tymoshenko, Yuliya (2007) 



16 
 

skjóta niður rótum en það er fámennur hópur manna sem spratt upp í 

kringum Jeltsín og tókst að sópa undir sig flestum verðmætum Rússlands á 

þessum upplausnar árum.  Þeir urðu, eðli málsins samkvæmt, meðal ríkustu 

manna heims á met tíma enda Rússland meðal auðugustu ríkja heims þegar 

kemur að náttúruauðlindum.  Þess ber einnig að geta að áður en Pútín varð 

forseti voru þessir ólígarkar svo að segja yfir lög og rétt hafnir.  Það sem 

Pútín gerði í sinni valdatíð var að kaupa aftur þessi orkufyrirtæki sem og 

önnur fyrirtæki sem áður fyrr voru í ríkiseign.  Verðið sem ríkið greiddi 

fyrir þau var að vísu ekki umsemjanlegt heldur ákvað ríkið upphæðina og 

eigendunum bar að selja þau á því verði.35  Rússneska ríkið hefur fengið á 

sig mikla gagnrýni fyrir þessar sakir enda hafa yfirtökur stærsta ríkisolíu-

fyrirtækisins, Gazprom, oft á tíðum orkað tvímæli, svo ekki sé sterkar að 

orði kveðið.  Efnahags og framfarastofnunin (OECD) telur einnig að 

rússnesk stjórnvöld hafið verið að stíga skref aftur á bak með þessum 

aðgerðum sínum þar sem hætt sé við því að þessar aðgerðir verði á kostnað 

meginatvinnurekstur fyrirtækjanna auk þess sem spilling muni aukast.36  

Rússneska ríkið hefur heldur ekki verið neitt lítið stórtækt í þessum efnum 

en samkvæmt bandaríska dagblaðinu The Christian Science Monitor fór 

hlutur rússneska ríkisins í olíuiðnaði landsins úr sjö prósentum, árið 2004, 

yfir í meira en 35% þrem árum síðar.37  Þessar aðgerðir Pútíns eru þó, rétt 

eins og öll mál er varða eignarrétt á náttúruauðlindum, þess eðlis að seint 

má búast við víðteknu samlyndi hvað þær varða.  

 

 Samfara auknum ítökum í orkuiðnaði hafa völd og áhrif stjórnvalda í 

Moskvu aukist mjög á alþjóðavettvangi sem einkum er til komið vegna 

mikilvægis rússneskrar orku fyrir alþjóðahagkerfið.  Þar sem orkuöryggi er 

á meðal grundvallarhagsmuna ríkja liggur það ljóst fyrir að þeim ríkjum, 

sem í miklu mæli treysta á rússneska orku eins og raunin er með Evrópu, ber 

                                                 
35 Ingi F. Vilhjálmsson (2007) 
36 Morgunblaðið á netinu (27. nóvember 2006) 
37 Örn Arnarson (4. apríl 2007) 
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hagsæld sinni vegna að halda úti utanríkisstefnu sem ekki gengur þvert á þá 

rússnesku.  En Evrópuþjóðirnar reiða á um þriðjung sinnar orkunotkunar frá 

Rússum.38  Aðildarríki Evrópusambandsins eru þó ekki á einu máli um 

orkustefnu sambandsins gagnvart Rússum.  Á sama tíma og þau hafa komið 

sér saman um að draga úr vægi innfluttrar orku frá Rússlandi hafa nokkrar 

lykilþjóðir í Evrópu (Þýskaland, Frakkland og Ítalía) lagt áherslu á að rækta 

tvíhliða samskipti við stjórnvöld í Moskvu sem rússneskir ráðamenn hafa 

hvatt til enda eru þau til að auka áhrif þeirra í Evrópu.  En þessi leið hefur 

eðli málsins samkvæmt vakið ugg í brjóstum margra ráðamanna í nýrri 

aðlildarríkjum ESB vegna hugsanlegrar einangrunar sökum skorts á 

sameiginlegri stefnu sambandsins í orkumálum.  Það liggur því ljóst fyrir að 

erindrekar ESB vita ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga í samskiptum 

sínum við stjórnvöld í Moskvu.  Þessi nýtilkomni máttur rússneskra 

stjórnvalda á alþjóðavettvangi er því ekki einungis farinn að ógna 

orkuöruggi Evrópu, það sem meira er er hann farinn að setja fleyg í 

samstöðu innan Evrópusambandsins.39 

 

Hvernig ráðamenn í Moskvu hafa nýtt sér þetta nýtilkomna vald í 

alþjóðasamfélaginu hefur, ásamt stöðu lýðræðis í landinu, verið megin 

forsenda harðorðar gagnrýni vestrænna stjórnmálamanna á gang mála í 

Rússlandi.  Sú staðreynd að Bandaríkin eru ekki jafn háð rússneskri orku 

eins og raunin er með Evrópu má telja líklega skýringu á því að Bandaríkja-

stjórn hefur verið ívið öflugri við að gagnrýna þróun innanríkismála í 

Rússlandi en evrópskir ráðamenn.40  Helst hafa vestrænum ráðamönnum 

verið hugleikin samskipti stjórnvalda í Moskvu við nokkur fyrrum Sovétríki 

en þar ber helst að nefna harkaleg viðbrögð rússneskra stórnvalda í deilu 

þeirra við Úkraínu annars vegar og Hvíta-Rússland hins vegar varðandi verð 

á rússneskri orku.  En Rússar hafa þrisvar sinnum á undanförnum fjórum 

                                                 
38 Pandey, Sanjay (2008) 
39 Örn Arnarson (4. apríl 2007) 
40 Tymoshenko, Yuliya (2007) 
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árum gripið til þeirra herbragða að skrúfa fyrir orkuleiðslur sínar til 

fyrrnefndra landa sem eðli málsins samkvæmt hafði gríðarlega lamandi áhrif 

á þarlend hagkerfi.  Rússnesk stjórnvöld hafa þó margneitað því að þau noti 

orkuauðlindir sínar til þess að nýðast á þessum nágranna þjóðum sínum og 

segja verðhækkanirnar aðeins marka endi á ríkisstyrkjum Sovéttímabilsins.  

En orkan sem seld var til þessara ríkja var eftir allt saman mjög mikið 

niðurgreidd og langt undir markaðsverði í Evrópu.41  Sú staðreynd að 

stjórnvöld í Moskvu hafa í þrígangang kosið að beita þessari aðferð hlýtur 

óneitanlega að vekja upp vissan skjálfta í alþjóðasamfélaginu og það 

sérstaklega á meðal Vestur-Evrópuþjóða sem í einstaklega miklu mæli 

treysta á gasflutning í gengum leiðslur um Úkraínu.42 

 

Þegar hagkerfi Rússlands er borið saman við hagkerfi annarra 

fyrrum Sovétlýðvelda fyrstu sjö ár 21. aldarinnar verður þó að teljast fremur 

erfitt að lofsama þann efnahagsuppgang, sem átt hefur sér stað innan 

landssteina Rússlands, eitthvað sérstaklega.  11 af 15 hagkerfum fyrrum 

Sovétlýðvelda uxu hlutfallslega hraðar en raunin var með það rússneska, þó 

svo að það hafi vaxið um 69%.  Kirgistan var raunverulega eina ríkið sem 

bersýnilega stóð sig verr.  Uppgangur rússneska hagkerfisins undir Pútín 

getur því á engan hátt talist einstakur.  Eins og fyrr segir lagði Pútín enga 

áherslu á að byggja upp aðra geira rússneska hagkerfisins auk þess sem 

aðkoma ríkisins að mörgum helstu fyrirtækjum landsins hafði neikvæð áhrif 

á afkomu fyrirtækjanna.  Þess má einnig geta að árið 2006 var Rússland í 

96. sæti af 175 ríkjum yfir ríki sem auðvelt var að eiga viðskipti í samkvæmt 

skýrslum Alþjóðabankans.  En Rússland hafði aldrei fyrr mælst jafn 

neðarlega á þeim lista.43  Það sama var upp á teningnum þegar litið var á 

spillingu en þar var Rússland í 121. sæti af 163 ríkjum sem mæld voru, næst 

                                                 
41 Morgunblaðið á netinu (3. ágúst 2007) 
42 Dempsey, Judy (2007) 
43 Wolf, Martin (2008) 
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á eftir Afríkuríkinu Rwanda.44  Það lítur því allt út fyrir það að 

efnahagsþróun í Rússlandi undir Pútín, rétt eins og með lýðræðisþróunina í 

landinu á þessu tímabili, hafi ekki leitt til árangursríkustu framfara sem völ 

var á fyrir fyrir land og þjóð.  Þróun undanfarinna ára hefur þvert á móti leitt 

til minni hagvaxtar en annars hefði búast mátt við.  

 

Leiða má að því líkum að ef það verðfall sem orðið hefur á orku-

afurðum á undanförnum misserum sé komið til að vera geti það, að minnsta 

kosti tímabundið, haft áhrif á þá stöðu sem stjórnvöldum í Moskvu hefur 

tekist að endurheimta þjóðinni á alþjóðavettavangi á undanförnum árum.  

Efnahagsástandið í Rússlandi er grafalvarlegt um þessar mundir en helsta 

ástæða þess er sem fyrr segir sú að þeir hafa reitt sig of mikið á hátt 

orkuverð.45  Ef rússnesk stjórnvöld ætla sér raunverulega að treysta stöðu 

sína í margpólakerfi á alþjóðavettvangi, auk þess að efla áhrif sín á fyrrum 

áhrifasvæði Sovétríkjanna, eins og utanríkisstefna Rússlands undanfarinna 

ára gefur skýrt til kynna, liggur það ljóst fyrir að rússnesk stjórnvöld þurfa 

að styrkja aðrar innviðir efnahagslífsins.  Sem dæmi um það hversu einsleit 

þjóðarframleiðsla Rússlands er má nefna það að hlutur Gazprom einn og sér 

í vergri landsframleiðslu Rússlands hafði með meira en fjórðung af heildar 

þjóðarframleiðslu landsins að gera árið 2007.  Til samanburðar við stærsta 

fyrirtæki Bandaríkjanna, ExxonMobil, sem stóð einungis á bak við 3,5% af 

vergri landsframleiðslu Bandaríkjanna.46  Hvernig Rússlandi mun reiða af í 

samanburði við aðrar þjóðir heims þegar núverandi efnahags- og fjármála-

kreppa verður af staðin er erfitt að segja til um þar sem Rússland er langt í 

frá að vera eina ríkið sem stendur frammi fyrir viðsnúningi í sínum efnahag 

á næstu árum.  Bandaríska hagkerfið hefur til að mynda ekki gengið í 

gengum viðlíka efnahagskreppu síðan á 3. áratug síðustu aldar.  Það sem þó 

er hægt að slá föstu með efnahagsþróun í Rússlandi eftir fall Sovétríkjanna 

                                                 
44 McFaul & Stoner-Weiss (2008) 
45 Harding, Luke (2009) 
46 Inozemtsev, Vladislav  (2007)   
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er að frá lokum 10. áratugarins þegar Pútín tók við stjórnartaumunum hefur 

efnahagsuppgangur þjóðarinnar aldrei verið meir.  Það mó þó vitaskuld 

deila um það hvort hann hefði ef til vill geta orðið meiri ef ekki hefði komið 

til jafn mikilla ríkisafskipta eins og raun ber vitni.   

 

2.3  Heilbrigðismál 
 

Viðfangsefni þessa kafla er, rétt eins og með viðfangsefni undanfarinna 

tveggja kafla, grafalvarlegt.  Frá því að vera á tímabili, á meðan kalda stríðið 

var og hét, á meðal þeirra ríkja sem töldust bjóða upp á besta 

heilbrigðiskerfi heims var Rússland, að mati Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar (WHO), komið í hóp þeirra ríkja sem sísta slíka kerfið veitti 

af öllum iðnvæddum ríkjum heims árið 2000,  með ríkjum á borð við Perú 

og Hondúras.47  Augljóst þykir að þetta ástand sé á meðal þeirra orsakavalda 

sem valdið hafa átakanlegri fólksfækkun í Rússlandi á undanförnum árum.  

En Rússum hefur fækkað um 700.000 árlega síðastliðin átta ár og var 

fólksfjöldinn í Rússlandi kominn niður í 142 milljónir árið 2008.48  Þar sem 

ekkert bendir til raunverulegs viðsnúnings á núverandi þróun í 

fyrirsjáanlegri framtíð gera flestir sérfræðingar ráð fyrir því að sú tala verði 

komin niður fyrir 100 milljónir um miðja öldina.49  En slík fækkun á sér 

engin fordæmi í sögunni.  Það er því ljóst að stórnvöldum í Moskvu bíður – 

enn einu sinni – að takast á við verkefni sem, allavega í þessu miklu mæli, á 

sér ekki fordæmi í sögunni. 

 

Það sem er athyglisverðast við þessa gífurlegu mannfækkun er að 

hún á sér nær eingöngu stað á meðal karlmanna á besta aldri.  En ekkert er í 

dag athugavert við meðal aldur kvenna þar í landi á meðan lífslíkur 

rússneskra karla eru á meðal þeirra lægstu sem fyrir finnast í heiminum.  
                                                 
47 CBS News (2007) 
48 RIA Novosti (2008) 
49 Tymoshenko, Yuliya (2007) 
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Eins og fyrr segir er fátækt enn sem komið er afar útbreitt vandamál innan 

landssteina Rússlands.  En sú staðreynd ásamt miklu atvinnuleysi og þar af 

leiðandi takmörkuðum tækifærum til að framfleyta fjölskyldu, sem oft á 

tíðum er tengt við hlutverk karla, eru að mati heimamanna megin ástæður 

þessa lága meðalaldurs rússnesrka karla.  Þó ber einnig að nefna 

alkóhólismann sem er afar útbreitt vandamál í Rússlandi en hann er talinn 

orsaka tæplega fimmtung dauðsfalla allra karla á aldrinum 25 til 54 ára.  

Auk þess hefur alnæmisfaraldurinn tekið sinn toll af fólksfjöldanum og það 

þrátt fyrir að hafa enn ekki náð hátindi sínum.  Að frátaldri Afríku mælist 

ekkert ríki í heiminum með hlutfallslega jafn marga alnæmissmitaða miðað 

við höfðatölu eins og í Rússlandi en ástæður þess má fyrst og fremst rekja til 

rússneska heilbrigðiskerfisins.50  Aðrar ástæður sem einnig er vert að nefna 

eru einstaklega há morð- og sjálfsmorðstíðni í Rússlandi auk fleiri 

dauðsfalla í umferðaslysum þar eystra en á sér stað í flestum öðrum ríkjum í 

heiminum.51  En þegar spjótunum er beint að megin ástæðum þessarar 

þróunar er ljóst að hægt er að koma í veg fyrir marga af fyrrnefndum 

orsakavöldum með tiltölulega lágum tilkostnaði ef tekið er tillit til þeirra 

hörmunga sem áframhaldandi þróun gæti haft fyrir rússneska hagkerfið svo 

ekki sé nefndur hinn félagslegi þáttur.  

 

Eðli málsins samkvæmt hafa bæði Pútín og Medvedev útlistað 

heilbrigðisvandann sem brýnasta og jafnframt skelfilegasta vandamál 

Rússlands seinni ára.  Það liggur þó ljóst fyrir að stjórnvöld í Moskvu þurfa 

að auka fjármagn til heilbrigðisgeirans umtalsvert ef þeir ætla sér 

raunverulega að snúa núverandi þróun við.  Samkvæmt Efnahags- og 

þróunarstofnuninni (OECD) voru útgjöld rússneskra stjórnvalda til 

heilbrigðismála einungis fimmtungur af því sem flest Evrópuríki eyddu í 

sama málaflokk árið 2004 en þá höfðu þeir þegar aukið útgjöld til 

heilbrigðismála um samtals sjö milljarða á tveim árum.  Þetta samsvarar þó -
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51 CBS News (2007) 



22 
 

einungis um 3,4% af heildarútgjöldum rússneska ríkissjóðsins en Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunin mælir með að minnsta kosti fimm prósentum.52  

Það má þó vona að hjólin fari að snúast í þessum efnum þar sem Medvedev 

hefur lýst þessum málaflokk á meðal sinna helstu baráttumála á meðan hann 

verður við völd.53  Burt séð frá öllum kostnaði er megin staðreyndin sú að 

mannfækkun af þessari stærðargráðu getur ekki staðið undir vexti 

hagkerfisins og því er ljóst að innflytjendur eru Rússum nauðsynlegur þáttur 

til að halda viðunandi þjóðarframleiðslu.54  

 

Hin auðuga en jafnframt andstyggilega kalda Síbería hefur einnig 

valdið stigvaxandi spennu á meðal ráðamanna í Moskvu sökum vaxandi 

fyrirferðar kínverskra innflytjenda í því héraði á undanförnum árum og 

mögulegum pólitískum, efnahagslegum og menningarlegum afleiðingum 

þess straums.  Þær lýðfræðilegu breytinar sem átt hafa sér stað í Síberíu á 

undanförnum rúma áratug gefa greinilega til kynna að um meiriháttar 

breytingu er að ræða á mannfjölda héraðsins.  Til að mynda reyndist hlutfall 

kínverskra innflytjenda í Síberíu vera um 0,3-1,5% af heimamönnum á 

árunum 1996-2001.  En það samsvarar að um 2,2 milljónir Kínverja fluttust 

búferlum til Síberíu á þessu tímabili.  Reynslan hefur síðan sýnt að fáir 

þessara innflytjenda snúa aftur til Kína heldur hafa þeir sóst eftir því að 

giftast inn í síberískt samfélag sem eðli málsins samkvæmt hefur gjörbreytt 

heildarmynd héraðsins.  Það sem helst veldur ugg í brjóstum rússneskra 

ráðamanna varðandi þennan mikla straum kínverskra innflytjenda er sú 

staðreynd að kínversk stjórnvöld eru helsti kaupendur rússneskra vopna.   

Talið er að um þriðjungur rússneskrar vopnasölu sé til Kína en þar má finna 

allt á frá hefðbundnum vopnum til eldflauga.  Það ætti því ekki að koma á 

óvart að ráðamenn í Moskvu hafa raunverulegar áhyggjur af þessari rísandi 

grannþjóð sinni þar sem ljóst þykir að Kína sé í raun og veru farið að ógna 
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hernaðaröryggi Rússlands.  En það er einmitt megin ástæða þess að að 

rússnesk stjórnvöld hafa ekki viljað selja stjórn-völdum í Peking háþróað 

nútímalegt vopnakerfi.  Það liggur því fyrir að vopnasala Rússa til 

kínverskra stjórnvalda er háð takmörkunum.55  Vegna þeirrar staðreyndar að 

hlutfall karla er töluvert hærra en kvenna í Kína mætti því telja að ein lausn 

á þessari gríðarlegu fólksfækkun, sem átt hefur sér stað innan landssteina 

Rússlands á undanförnum árum, felist einmitt í því að opna fyrir streymi 

kínverskra karlmanna til landsins.  En haft hefur verið eftir áhugamanni um 

málefni Rússlands að ef rússneski karlmaðurinn væri skepna væri hann á 

lista Sameinuðu þjóðanna yfir dýr í útrýmingarhættu.  

 

Eins og gefur að skilja getur þessi geysimikla fólksfækkun grafið 

undan mætti rússneskra stjórnvalda og áhrifa á alþjóðavettvangi.  Það leikur 

því enginn vafi á því að stjórnvöld í Moskvu verð að takast á við þennan 

blákalda veruleika til þess að eiga kost á því að halda áfram að bæta stöðu 

Rússlands í alþjóðasamfélaginu.  Nýlegar skýrslur gefa þó til kynna að 

dánartíðni í landinu hafi örlítið tekið að minnka á sama tíma og fæðingar-

tíðni hafi tekið smá skref upp á við.  En sú staðreynd að koma má í veg fyrir 

all stóran hlut þessara dauðsfalla með tiltölulega lágum tilkostnaði þar sem 

ekki eru um smitsjúkdóma að ræða ætti að auðvelda stjórnvöldum í Moskvu 

að takast á við vandann.  Auk þess sem líklegt þykir að ef farið væri út í 

alvöru herferð gegn þesssari háu dánartíðni mætti sjá þó nokkrar manntals-

breytingar áður en langt um liði. 
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3.  Margbrotinn samstarfsvilji rússneskra og 

bandarískra stjórnvalda frá lokum kalda stríðsins 

 
Þó lýðræðisþróunin og hið nýtilkomna efnahagsveldi Rússa hafi án efa haft 

sitt að segja með þá stöðu sem ríkti í samskiptum rússneskra og bandarískra 

stjórnvalda, er ríkisstjórnir Pútíns og Bush létu af völdum, er ljóst að skoða 

verður vandlega samskipti ríkjanna tveggja á þessum tæpu tveim áratugum 

sem liðnir eru frá lokum kalda stríðsins.  Eins og vænta má af fyrrum 

erkifjendum hefur margt gengið á í samskiptum ríkisstjórna landanna 

tveggja frá stofnun ríkjasambands Rússlands eins og við þekkjum það í dag.  

Rússland var í meira en áratug frá falli Sovétríkjanna afar veikt 

efnahagslega séð og því voru stjórnvöld í Moskvu ekki í stöðu til að hafa 

þau áhrif, sem þau hefðu ella kosið, á ýmis grundvallar mál rússnesku 

þjóðarinnar.  Á næstu síðum verður þetta tímabil skoðað sérstaklega enda 

margar örlagaríkar aðgerðir sem Bandaríkjastjórn réðst í á þessum erfiða 

tíma í rússneskri sögu en þær virðast, þegar öllu er á botninn hvolft, 

eingöngu hafa gengið út á það að festa Rússland í sessi sem veikt ríki í 

alþjóðakerfinu.56  Það má þó segja að viss vendipunktur hafi verið í lok 10. 

áratugarins þegar heimsmarkaðsverð á helstu náttúruauðlindum Rússa, olíu 

og gasi, tók að hækka verulega en það leiddi til viðsnúnings á efnahags-

mætti þjóðarinnar á örfáum árum, eins og fyrr hefur verið komið að.  En sá 

efnahagsuppgangur sem einkennt hefur rússneska hagkerfið nánast 

sleitulaust frá lokum 10. áratugar nýliðinnar aldar varð til þess að geta 

rússneskra stjórnvalda og öryggi í alþjóðakerfinu tók stakkaskiptum er líða 

tók á 21. öldina.  Þau ár sem liðin eru á 21. öldina verða því einnig skoðuð 

sérstaklega, í framhaldi af samskiptum rússneskra og bandarískra 

stjórnvalda frá árinu 1991 til 2001, en þar verður litið á árið 2003 sem 

nokkurs konar vendipunkt í samstarfsvilja þjóðanna tveggja þar sem 

samband ríkjanna fór að taka nýja mynd undir lok árs 2003. 
                                                 
56 Pushkov, Alexey (2007) 
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3.1  Samskipti rússneskra og bandaríkskra stjórnvalda á 
árunum 1991 til 2001 
 

Eins og hér að framan hefur verið komið að var Rússland afar veikt 

efnahagslega séð allan 10. áratuginn.  Þrátt fyrir að það hafi alltaf legið fyrir 

að framkvæmd umbreytingar rússneska hagkerfisins, úr miðstýrðum 

áætlunarbúskap yfir í markaðsbúskap, yrði ekki auðvelt verk ráku margir 

upp stór augu hversu afvega sú framkvæmd reyndist með öllu.  Fyrir utan þá 

staðreynd að engin takmörk virtust vera á spillingu og lögleysu í landinu 

riðu tvær átakanlegar fjármálakreppur yfir rússneska hagkerfið á 10. 

áratuginum.  Af þessum forsendum gefnum var ljóst að stjórnvöld í Moskvu 

gátu ekki gengið jafn sterk að samningaborðinu á umræddu tímabili eins og 

þau hefðu annars kosið.  Það sem ætla má að hafi reynst rússneskum 

ráðamönnum hvað erfiðast að horfa upp á, á þessu enn eina hörmungar 

tímabili í sögu rússnesku þjóðarinnar, má án efa telja stækkun Norður 

Atlantshafsbandalagsins til austurs, sem drifin var áfram af Bandaríkjastjórn 

og enn virðist ekki ætla að linna.57 

 

Þó að þær innviðir sem þekktust í vestrænum samfélögum eftir lok 

kalda stríðsins hafi á flestan, ef ekki allan, hátt verið gjörólíkar þeim sem 

einkenndu rússneskt samfélag, má alfarið fordæma þá leið sem vesturveldin, 

með Bandaríkin í broddi fylkinar, völdu í því að nálgast veikt og fátækt 

Rússland.  Í staðin fyrir þá viðleitni að reyna að tengjast Rússlandi sterkari 

böndum með til dæmis einhvers konar aðstoð á borð við þá sem átti sér stað 

í Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina, eða með því að bjóða rússneskum 

ráðamönnum frekari þátttöku í vestrænu samstarfi með það að leiðarljósi að 

tryggja að vestræn gildi næðu þar fótfestu, var þveröfug leið valin.  Brugðist 

var í ýmsar framkvæmdir sem virðast, þegar öllu er á botninn hvolft, 

eingöngu hafa gengið út á það að festa Rússland í sessi í alþjóðakerfinu sem 
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veikt ríki.58  En það er á margan hátt frekar athyglisverð nálgun sérstaklega í 

ljósi þess að hér er um gríðarlega stóra þjóð að ræða, sem er gríðarlega rík af 

náttúruauðlindum auk þess stjórnvöld í Moskvu sitja á næst öflugasta 

kjarnorkuvopnabúri heims.  Það er því ljóst að allar forsendur hafa, allt frá 

falli Sovétríkjanna, verið fyrir hendi að Rússland muni rísa upp aftur og 

verða ráðandi afl í alþjóðakerfinu. 

 

Saga samskipta NATO við stjórnvöld í Rússland er, því ver og 

miður, full af sviknum loforðum og óefndum skuldbindingum að hálfu 

NATO.  Strax frá fyrstu samningum á milli aðilanna tveggja, sem áttu sér 

stað á árunum 1989 og 1990, má sjá að þvert hefur verið gengið á 

grundvallarþátt í samþykki Mikhaíl Gorbatsjov fyrir sameiningu Þýskalands 

með því skilyrði að her NATO færi ekki hænuskrefi austur af nýju 

sameinuðu Þýskalandi.  En sú takmörkun á aðgerðum NATO átti, að mati 

James Baker þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Manfred Wörner 

þá æðsta stjórnanda NATO, að geta tryggt Sovétríkjunum fullkomna 

öryggistilfinningu gagnvart bandalaginu.  Það tók vestræna ráðamenn ekki 

mörg ár að grafa og gleyma fyrrnefndu grundvallar loforði þar sem tillögur 

um aðild þriggja Austur-Evrópuþjóða að bandalaginu voru strax í upphafi 

10. áratugarins farnar að berast um alþjóðasamfélagið.  Það sem ráðamenn 

NATO hafa vægast sagt misnotað er sú staðreynd að hvergi eru til skriflegir 

samningar eða skjöl um þetta margómaða loforð rússnesks þjóðaröryggis.59  

En sagan segir að Gorbatsjov hafi, sökum gjörólíks skrifræðisforms 

Sovétríkjanna, ekki krafist þeirrar örlagaríku beiðnar að fá loforðið skjalfast.  

Þetta er þó einungis fyrsta dæmið af fjölmörgum óefndum skuldbindingum 

NATO gagnvart stjórnvöldum í Moskvu.   

 

Þegar tillögur að austurstækkun NATO fóru að verða útbreiddar í 

alþjóðasamfélaginu á 10. áratuginum varð rússneskum ráðamönnum ljóst í 
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hvað stefndi.  Hernaðarbandalag, sem örfáum árum áður hafði því eina 

hlutverki að gegna að verjast hugsanlegri árás Sovétríkjanna, var í þann 

mund að ná fótfestu á fyrrum áhrifasvæði Sovétríkjanna og það með 

útbreiðslu sinna vestrænu gilda og áhersla.  Það viðhorf sem almennt var 

ríkjandi á meðal rússneskra ráðamanna á þessu tímabili var það að 

endanlegar lyktir varðandi inngöngu fyrrum Sovétlýðveldanna í NATO 

myndu móta samband Rússlands og NATO næsta tímabil sögunnar.  Auk 

þess sem þeir litu á þessa stækkun NATO til austurs sem staðfastan vilja 

ráðamanna NATO við að bæta samskipti sín og sambönd við ríki Austur- 

Evrópu fram yfir þá viðleitni að reyna að tengjast Rússlandi sterkari 

böndum.  Þegar þessi tvö atriði eru tekin saman kemur það bersýnilega í ljós 

að margt hefur gengið eftir varðandi fyrrnefndar getgátur rússneskra 

ráðamanna.  Í fyrsta lagi er sá áhugi sem NATO hefur sýnt á að bindast 

ríkjum Austur-Evrópu sterkari böndum, fram yfir þá viðleitni að reyna að 

tengjast Rússlandi eitthvað frekar, augljós.  En þessa leið hafa þeir kosið 

þrátt fyrir allar efasemdir um þá hagsmuni sem austurstækkunin þjóni 

bandalaginu þar sem gott samband á milli stórveldanna tveggja ætti að öllu 

jöfnu að vera ívið mikilvægari alþjóðakerfinu en gott samband NATO við 

einhverjar Austur-Evópuþjóðir.  Einnig lítur allt út fyrir það í dag að þetta 

nýja tímabil, sem Rússar töldu að endanleg niðurstaða NATO varðandi 

innleiðingu austantjaldsþjóðanna inn í bandalagið, sé hafið ef marka má 

opinberar yfirlýsingar og ákvarðanir beggja aðila á undanförnum árum.   

 

Formlega fengu þrjú fyrrum Sovétlýðveldi aðild að NATO á þessu 

tímabili þó aðild Eystrasaltslandanna hafi að vísu einnig legið fyrir undir lok 

10. áratugarins.  Þau rök sem ráðamenn NATO vitnuðu hvað oftast í fyrir 

þeirri bráðu nauðsýn að taka Pólland, Ungverjaland og Tékkland inn í 

bandalagið voru fyrst og fremst þau að þessum ríkjum fannst þeim ógnað að 

hálfu hinnar risavöxnu nágrannaþjóðar sinnar til austurs.  Hins vegar er 

staðreyndin sú að engin hugmyndafræðilegur ágreiningur var uppi á milli 

þessara þjóða, hið lýðræðislega stjórnarfar var bundið í stjórnarskrám allra 
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þessara ríkja.  Auk þess sem það var alveg klárt mál að engin yfirvofandi 

hernaðarhætta stafaði af hálfu hinnar risavöxnu, en jafnframt efnahagslega 

veiku, nágrannaþjóðar gegn fyrrnefndum ríkjum.  Þrátt fyrir þessar 

staðreyndir höfnuðu stjórnvöld í Washington og Brussel með öllu tillögum 

að bættu öryggisneti fyrrnefndra Austur-Evrópuþjóða sem ekki færi fram 

innan vébanda NATO.  En einmitt sú höfnun gaf stjórnvöldum í Moskvu 

raunverulega ástæðu til þess að ætla að megin markmið NATO með þessari 

fyrstu stækkun bandalagsins til austurs væri fyrst og fremst hinn langþráði 

draumur vesturveldanna um að veikja stöðu Rússlands enn frekar í alþjóða-

kerfinu.60  Þau rök sem helst eiga sér sterkan málstað varðandi þá verndar-

arma sem Vesturlöndin hafa veitt nokkrum fyrrnefndum ríkjum er sú 

staðreynd að Pólland, Tékkland og Ungverjaland, auk Eystrasaltsríkjanna, 

hafi verið órjúfanlegur partur af Evrópu sem svikin voru í hendur Stalíns 

eftir seinni heimsstyrjöldina. Því hafi það verið söguleg nauðsýn að 

Vesturlöndin tækju þessi lönd upp á sína arma eftir lok kalda stríðsins. 

 

Því ver og miður eru fleiri svikin loforð og skuldbindingar NATO, 

gagnvart stjórnvöldum í Moskvu, sem vert er að nefna enda hafa þau 

vafalaust saman stuðlað að því sögulega lágmarki sem einkenndi samskipti 

rússneskra og bandarískra stjórnvalda við brotthvarf fyrrum ríkisstjórna 

beggja þjóða.  Þegar litið er á samskipti ráðamanna í NATO og Rússlandi 

eftir að allt fór að hringsnúast um hina bráðnauðsynlegu austurstækkun 

bandalagsins ætti það ekki að koma mörgum á óvart að stjórnvöld í Moskvu 

upplifi það að ráðamenn NATO hafi dregið sig á asnaeyrunum allt þetta 

tímabil og reyni það jafnvel enn þann dag í dag.  Þegar að aðild þriggja 

fyrrnefndra þjóða lá fyrir upp úr miðjum 10. áratuginum voru allar 

yfirlýsingar NATO á þá leið að bandalagið myndi ekki ganga lengra til 

austurs í slíkum aðgerðum sínum.  Raunin var þó sú að undir lok áratugarins 

varð aðild Eystrasaltsríkjanna þriggja allt í einu orðin vel hugsanleg en í 

seinni austurstækkuninni árið 2004 var þar ekki látið við sitja heldur fjórar 
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aðrar austantjaldsþjóðir einnig teknar inn í bandalagið.  Auk þess sem hér 

ber að nefna að enn bíða fjölmargar aðrar þjóðir Austur-Evrópu svars um 

aðild og þar á meðal tvær þjóðir sem fullyrða má að eiga eftir að spila 

lykilhlutverk í mótun sambands Rússlands og NATO í framtíðinni þar sem 

þær eru vægast sagt staðsettar í bakgarði Rússa.  En hér er um Úkraínu og 

Georgíu að ræða.  Það lítur því allt út fyrir það að NATO hafi enn ekki tekið 

á sig fullmótaða mynd á þessu fyrrum áhrifasvæði Sovétríkjanna.61 

 

Ef við lítum aftur á fyrrnefnt loforð þeirra Baker og Wörner, um að 

aðgerðir NATO myndu ekki ganga austur af landsvæði sameinaðs 

Þýskalands sem tryggja átti Rússum fullkomna öryggistilfinningu gagnvart 

hernaðarbandalaginu, er ljóst að viðleitni vestrænna ráðamann við að skilja 

áhyggjur stjórnmálamanna í Moskvu hafa minnkað mikið með árunum.  Svo 

virðist vera að rök vestrænna ráðamanna fyrir austurstækkuninni hafi með 

árunum þróast yfir í það að bandalagið hafi ekkert lengur með kalda stríðið 

né Rússland að gera og því geti þessi framrás ómögulega talist ógn við 

Rússland.  Sumir hafa meira að segja gengið það langt að segja þá andstöðu, 

sem uppi hefur verið í Rússlandi gegn austurstækkun bandalagsins ekki 

eingöngu vera ástæðulausa og óskiljanlega heldur yfir höfuð óskynsama 

með öllu.62  Rússar ættu bara að taka stækkuninni feginshendi rétt eins og 

Bandaríkjastjórn.  Það hljóta þó vonandi fleiri að átta sig á því að um 

grundvallarhagsmuni rússnesku þjóðarinnar er að ræða sem enginn 

skynsamur Rússi gæti samþykkt án þess að spyrjast fyrir um hvort öryggi 

Rússlands og hagsmunir væru tryggðir.63  Svo virðist þó vera að ný 

ríkisstjórn Barack Obama ætli sér að taka annan pól í hæðina ef litið er til 

nýlegra yfirlýsinga vestan að.  En leiða má að því líkum að sú stefna sem 

enn á upp á pallborðið á meðal stjórnvalda í Moskvu sé að miklu leyti 
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tilkomin vegna þess skilningsleysi sem þeir telja sig hafa mætt á 

Vesturlöndunum. 

 

Burt séð frá öllum sviknum loforðum og skuldbindingum NATO 

gagnvart Rússlandi, auk óstjórnlegum yfirgangi og skeytingarleysi þeirra á 

áhrifasvæði Rússa, sem með sanni réðu ríkjum í samskiptum Bandaríkjanna 

og Rússlands á þessu tímabili, liggur ein grundvallar spurning eftir.  En hún 

varðar þann tilgang sem austurstækkunin hefur þjónað hernaðarbandalaginu.  

Það er alveg klárt mál að ekkert þessara austantjaldsríkja leikur eitthvað 

lykilhlutverk í því að leysa þær stóru áskoranir sem Bandaríkjastjórn og 

NATO standa frammi fyrir í Írak og Afganistan og hvað þá því víðamikla 

verkefni að takmarka þá ógn sem alþjóðasamfélaginu stafar af alþjóðlegum 

hryðjuverkasamtökum.64  Þegar öllu er á botninn hvolft virðist erfitt að finna 

aðra niðurstöðu en þá að það eina sem komið hafi upp úr krafsinu, með 

þessari bráðnauðsynlegu stækkun NATO til austurs, er að núna hafa 

stjórnvöld í Moskvu eitthvað til að hafa áhyggjur af.  Auk þess sem einnig 

ber að nefna það að erfitt hefur reynst að skilgreina nákvæmlega hvert 

hlutverk hernaðarbandalagsins er orðið í dag en það var á tímum kalda 

stríðsins mjög einskorðað og auðskiljanlegt þar sem það fólst eingöngu í því 

að verjast hugsanlegri árás Sovétríkjanna.  Sú spurning hlýtur því að sitja 

eftir hvort hagsmunir Rússlands gangi virkilega svona þvert á þá sem uppi 

eru á teningnum í NATO en svo virðist vera að megin ógn bandalagsins í 

dag valdi einnig töluverðum skjálfta á meðal ráðamanna í Moskvu.  Hér ber 

einnig að nefna, sem margir hafa haldið fram, að stjórnvöld í Banda-

ríkjunum líti á NATO sem gagnlausa stofnun hvort eð er og því skipti litlu 

máli hvaða lönd eiga þar aðild. 
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3.2   Samskipti rússneskra og bandarískra stjórnvalda á 
árunum 2001 til 2003  
 

Í ljósi fyrrnefndra staðreynda um samskipti rússneskra og bandarískra 

stjórnvalda á 10. áratuginum má eflaust telja það kraftaverki líkast að fyrstu 

ár 21. aldarinnar hafi einkennst af áður óþekktum samstarfvilja sem á 

tímabili náði það langt að talað var um að sérstakt bandalag ætti sér stað á 

milli þjóðanna tveggja.65  Sú staðreynd að bæði  Pútín og Bush tóku við 

þjóðarbúum sínum í kringum aldarmótin 2000 hefur án efa haft sitt að segja 

með þennan viðsnúning í samstarfsvilja þjóðanna tveggja enda töluvert 

athafnafrelsi og geta til óháðra ákvarðana í bæði innanríkis- og utanríkis-

málum sem einkennir bæði embættin.  Þó leið Bush og Pútíns í þessa tvo 

valdamestu forsetastóla heims hafi vissulega átt sér stað með ívið ólíkum 

hætti, svo ekki sé sterkara til orða tekið, breytti það því ekki að vilji beggja 

leiðtoga virtist algjörlega vera á þá leið að brjóta upp það samskiptamynstur 

sem fyrir var og hefja nýtt og betra tímabil samstarfs og trausts.  Einlæg 

ummæli þeirra beggja í garð hvors annars eftir fyrsta fund þeirra félaga, sem 

átti sér stað snemma sumars 2001, styrktu einnig enn frekar undir þær 

stoðir.66  En eftir hann fór fólk virkilega að trúa því að loksins væru komnir 

valdamenn í Washington annars vegar og Moskvu hins vegar sem gætu 

unnið saman.  Líkum má að því leiða að fyrrnefndur fundur, sem og 

ummæli, hafi vakið upp vonir rússneskra stjórnvalda um að héðan í frá væri 

hægt að leggja fyrri samskipti ráðamanna ríkjanna tveggja á hilluna og hefja 

nýtt tímabil gagnkvæmrar samvinnu og trausts í alþjóðakerfinu. 

 

Það sem hafa ber í huga hér á þessum fyrstu árum 21. aldarinnar er  

að þó hernaðarlegir yfirburðir Bandaríkjanna hafi enn verið óumdeilanlegir 

var máttur og áhrif annarra ríkja og ríkjasambanda sí stækkandi svo í fyrsta 

sinn í tæpa öld mátti sjá glæta fyrir margpólakerfi á alþjóðavettvangi sem 
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rússneskum stjórnvöldum, með Pútín í broddi fylkingar, hafa verið býsna 

hugleikin.67  Það var einnig um þetta leyti sem Pútín fór að gera sér grein 

fyrir breyttum kröfum alþjóðasamfélagsins þar sem milliríkjaviðskipti voru í 

sí auknu mæli farin að taka við af valdabaráttu og vopnakapphlaups 

undanfarinna áratuga sem áragursríkari leið til að styrkja stöðu ríkja á 

alþjóðavettvangi.  Það er því ekki ofsögum sagt, þegar litið er á þá breytingu 

sem orðið hefur á stöðu Rússlands í alþjóðakerfinu undir Pútín, að áhersla 

hans á að efla orkuiðnað landsins hafi verið með þeim örlagaríkari sem 

teknar hafa verið fyrir bættri stöðu landsins í alþjóðasamfélaginu frá stofnun 

ríkjasambands Rússland.  En sú staðreynd að upphaf þessa tímabils 

einkenndist frekar að auknum milliríkjaviðskiptum fremur en grundvallar 

öryggismálum hefur án efa haft töluvert að gera þann samstarfsvilja sem 

upp hófst á þessu tímabili á milli rússneskra og bandarískra stjórnvalda.68 

 

 Það var þó ekki einungis þessi breytta áhersla Pútíns á hagkerfi 

landsins sem gjörbreytti utanríkisstefnu Rússlands gagnvart Bandaríkja-

stjórn heldur gerði Pútín sér einnig grein fyrir mörgum sameiginlegum 

pólitískum hagsmunum landanna tveggja.  En í sögulegu tilliti er ljóst að um 

byltingakennda áherslubreytingu var að ræða.  Eins og vænta mátti var það 

Pútín ekki þrautalaust verkefni að sannfæra samverkamenn sína í Kreml um 

ágæti þessa nýju sameiginlegu hagsmuna Rússlands og fyrrum erkifjenda 

þeirra, Bandaríkjastjórnar.  En eins og reynslan er með mótspyrnu við 

ráðandi öfl í Moskvu skorti þeim kjarkinn til að draga í efa kosti þessarar 

nýju utanríkisstefnu forsetans.69  

 

Árásirnar 11. september 2001 styrktu einnig enn frekar undir þær 

stoðir að um verulega náið samband þjóðanna tveggja væri að ræða þar 

Pútín skipaði sér, í kjölfar árásanna, í forsvar stuðningsþjóða við Banda-
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ríkjastjórn um að uppræta þann hóp hryðjuverkamanna sem staðið hafði 

fyrir árásunum.  En með því að heita Bandaríkjastjórn fullan stuðning í 

stríðinu gegn hryðjuverkum tók Pútín töluverða pólitíska áhættu þar sem 

viðhorf samstarfsmanna hans í Kreml var almennt það að þetta væri stríð 

Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum og því bæri Rússlandi ekki að bera 

hitann og þungann af því.  Pútín hafnaði hins vegar þessu heilræði og tók 

einn ákvörðun um stuðning við stríðið fyrrnefnda.  Annað atriði sem vert er 

að nefna sem fylgdi þessari stuðningsyfirlýsingu forseta Rússlands er að 

með þessu batt hann enda á tvísýn samskipti Rússlands við þá þjóð þar sem 

helsta ógn al Qaeda og talíbana stafaði af.  Það er því ekki að undra að 

margir Kremlarsérfræðingar litu á þetta skref sem það fyrsta í átt að 

vesturlandavæðingu Rússlands.70  Burt séð frá því persónulega sambandi 

þjóðarleiðtoga Rússlands og Bandaríkjanna, sem flest bendir til að átt hafi 

sér stað á þessum tíma, má þó ekki gera lítið úr því tækifæri sem Rússlands-

forseti hefur vafalaust séð fólgið í þessari stuðningsyfirlýsingu sinni.  En 

stuðningur Pútíns við stríðinu gegn hryðjuverkum gerði forsetanum sjálfum 

kleifara um vik að taka harðari tökum á sínum eigin óvinum, róttækum 

múslimum, í Tsjetsjeníu.  Það lá þó einnig ljóst fyrir að með fyrrnefndum 

stuðningi væru stjórnvöld í Moskvu einnig að taka áhættu á því að umsvif 

áhrifa Bandaríkjahers í Mið-Asíu og jafnvel Kákasus myndu aukast 

verulega á kostnað áhrifa rússneskra hersveita. 

 

Þetta var þó langt frá því að vera eini greiðinn sem Rússlandsforseti 

innti af hendi á þessu tímabili þar sem margir stórir fylgdu í kjölfar þess að 

Bandaríkjaforseti lýsti yfir stríði gegn hryðjuverkum.  Einn grundvallar 

greiði sem vert er að nefna er þegar forseti Rússlands greiddi leið 

Bandaríkjahers til uppbyggingar herstöðva í Mið-Asíu sem í alþjóðlegu 

tilliti er nú enginn smá greiði.  Þar að auki heimiluðu Rússar loftsamgöngur 

bandaríska flughersins í eigin lofthelgi auk flutninga tækjabúnaðar land-

leiðina frá Vladivostok til nýju herstöðvanna í Asíu.  Einnig ber að nefna 
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það að Pútín nýtti sína stöðu og tengslanet í Afganistan til að hvetja þar til 

náinnar samvinnu við Bandaríkjaher.  Auk þess sem Pútín fyrirskipaði 

rússnesku öryggissveitinni að deila mikilvægum upplýsingum um líklega 

hryðjuverkamenn og róttæka múslima með bandarískum starfsbræðrum 

sínum.  Það virðist því ekki ofsögum sagt að rússnesk stjórnvöld hafi lagt 

töluvert meira á vogaskálarnar en Bandaríkjastjórn á þessu margnefnda 

samstafstímabili.71 

 

Það er eflaust á margan hátt skiljanlegt að stærstur hluti þessa 

margómaða samstarfstímabils ríkjanna tveggja, frá 2001 til 2003, hafi farið í 

það að takast á við það stríð sem upp hófst eftir árásirnar 11. september hjá 

bandarískum stjórnvöldum.  En sú staðreynd hvernig Bandaríkjastjórn 

ætlaði sér eingöngu að þiggja aðstoð að austan á sama tíma og þeir sóttust 

eftir því að komast í bandalag við þjóðir á áhrifasvæði Rússlands og þar 

með ógna rússneskum stjórnvöldum hlýtur þó að mega fordæma.  Þegar 

fyrrnefnd dæmi eru höfð í huga er það kannski ekki að undra að rússnesk 

stjórnvöld höfðu sjálf skipað sér í forystusveit þeirra þjóða sem hvað harðast 

gagnrýndu innrás Bandaríkjanna og Bretlands í Írak árið 2003.72  Það sem 

stjórnvöld í Moskvu virðast hins vegar alfarið hafa lokað augunum fyrir er 

að með því að heimila Bandaríkjastjórn uppsetningu herstöðva í Mið-Asíu 

tókst hersveitum Bandaríkjahers að leysa eina helstu ógn Rússa úr suðri.  

Ógn sem stjórnvöld í Rússlandi höfðu ekki burði til að takast á við á eigin 

spýtur.73  En rétt eins og með Bandaríkjastjórn aðhyllast stjórnvöld í 

Moskvu kenningar raunsæisstefnunnar.  Af þeim sökum er ekki að undra að 

áframhaldandi vera Bandaríkjahers í Mið-Asíu, eftir að sameiginlegir 

hagsmunir ríkjanna tveggja voru að mestu leiti horfnir, hafi valdið 

töluverðum skjálfta á meðal ráðamanna eystra. 
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Hér á einmitt vel við að nefna ákveðið merkilegt mál, er varðar 

sögulegt friðarsamkomulag, sem átti að undirrita síðla árs 2003 á milli 

Rússlands og Moldavíu en gekk ekki í gegn vegna inngrips Bandaríkja-

stjórnar.  Á margan hátt má líta á þetta atvik sem nokkurs konar vendipunkt 

í sambandi þjóðanna tveggja þar sem greina má mikla stefnubreytingu í 

rússneskri utanríkisstefnu upp frá þessu atviki.  Vafalaust hafa ráðamenn í 

Moskvu á þessum tíma endanlega gert sér fulla grein fyrir þeim misbresti 

sem átti sér stað í samstarfsvilja þjóðanna tveggja, þó sí batnandi efnahags-

staða Rússlands hafi án efa haft sitt að segja varðandi getu stjórnvalda þar 

eystra til að fara út í fyrrnefnda stefnubreytingu.  En staðreynd málsins er sú 

að vegna inngrips Bandaríkjastjórnar sáu stjórnvöld í Moldavíu sér ekki fært 

að skrifa undir fyrrnefnt friðarsamkomulag sem átti að binda enda á 12 ára 

blóðuga deilu á milli Moldavíu og Transdnístríu.  Ríkis sem 99% 

Bandaríkjamanna hafði aldrei heyrt á minnst.74 

 
Transdnístría er ríki sem liggur á landsvæði Moldavíu, við 

landamæri Úkraínu, en er samt í raun og veru sjálfstætt ríki frá Moldavíu 

þar sem þeir hafa sinn eigin forseta sem og þjóðþing.  Alþjóðasamfélagið 

viðurkennir þó ekki sjálfstæði Transdnístríu og er landið því partur af 

Moldavíu samkvæmt alþjóðalögum.  Eins og í flestum ríkjum heims þar 

sem mikil ólga ríkir í stjórnháttum búa í Transdnístríu þrír álíka stórir 

þjóðernishópar sem eru Moldavar (32%), Rússar (31%) og Úkranar (29%).75 

 

Segja má að mál þetta hafi snúist upp í andhverfu sína þar sem að í 

fyrsta sinn í 12 ár var útlit fyrir varanlegri og friðsamlegri lausn á 

aðskilnaðardeilu Transdnístríu og Moldavíu og það sem meira er virtist 

samkomulagið í heild sinni vera skynsamlegt.  En Bandaríkjastjórn, sem 

lítur á sig sem boðbera friðs, frelsis og lýðræðis í heiminum, kom í veg fyrir 

að endi væri bundinn á blóðug átök þar sem örlög 400.000 Rússa, Moldava 
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og Úkrana virtust ekki hafa neitt að segja.  Frá sjónarhorni ráðamanna í 

Moskvu var þetta inngrip Bandaríkjastjórnar séð sem enn eitt merki þess að 

stjórnvöld í Bandaríkjunum hefðu í huga að grafa undan áhrifum Rússlands 

í fyrrum Sovétlýðveldunum.  En Alexey K. Pushkov, sem er prófessor í 

alþjóðasamskiptum í Ríkisháskólanum í Moskvu, auk þess sem hann situr í 

stjórn utanríkis- og varnarmálaráðs Rússlands, heldur því fram að von 

Pútíns, með allri sinni fyrrnefndu undirgefni, hafi einmitt verið sú að 

Bandaríkjastjórn myndi ekki ganga á áhrifasvæði Rússlands, fyrrum Sovét-

ríkin.  Það svæði ætti einmitt ekki að hafa neina hagsmuni að gæta fyrir 

Bandaríkin.  Annað hefur þó komið á daginn, eins og dæmið með 

Transdnístríu sýndi og sannaði, þá eru hagsmunir Bandaríkjanna alls staðar, 

jafnvel á ólíklegustu stöðum.  Þetta hefur Pútín nú áttað sig á en mikilvægi 

Bandaríkjanna í Transdnístríu er mönnum hulin ráðgáta. 

 

Í ljósi fyrrnefndra staðreynda er ekki að undra að Pútín hafi með 

tímanum áttað sig á því að ekki var um að ræða gagnkvæman samstarfsvilja 

á milli ráðamanna í Moskvu og Washington, þar sem stjórnvöld í 

Washington virtust virða að vettugi alla mikilvæga hagsmuni og sæmd 

rússneskra ráðamanna, hversu eyðileggjandi sem það var fyrir þetta samstarf 

margumtalaða.  Þegar litið er til þeirra fórna sem Rússlandsforseti innti af 

hendi í byrjun þessa tímabils er það alveg augljóst mál að þessar lyktir í 

samstarfi þjóðanna tveggja hafa valdið Pútín miklum vonbrigðum.  Út frá 

hagsmunum rússneskra stjórnvalda var það því orðið bráðnauðsynlegt að 

endurskoða þetta fyrrnefnda samstarf undir lok þessa tímabils, en frá 

ársbyrjun 2003 má einmitt greina að allt annar pól í utanríkisstefnu 

Rússlands gagnvart Bandaríkjastjórn. 76 
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3.3   Samskipti rússneskra og bandarískra stjórnvalda frá 2003 
til ársbyrjunar 2009 
 

Það má líklega deila um það hvort reynsla rússneskra ráðamanna af fram-

ferði Bandaríkjastjórnar, frá lokum kalda stríðsins, vegi þyngra í þeirri stöðu 

sem nú ríkir í samskiptum þjóðanna tveggja á alþjóðavettvangi eða sú 

umbylting sem einkennt hefur rússneska efnahaginn á undanförnum árum.  

En víst er að án þeirrar umbyltingar sem orðið hefur í efnahagsstöðu 

þjóðarinnar hefðu stjórnvöld í Moskvu ekki haft nægilegar stoðir til þess að 

halda úti þeirri utanríkisstefnu sem uppi hefur verið á prjónunum á meðal 

ráðamanna í Rússlandi á undanförnum árum.  Það er á margan hátt 

skiljanlegt að þessi uppgangur Rússlands í alþjóðakerfinu hafi valdið 

Bandaríkjastjórn, sérstaklega, ákveðinni skelfingu.  En þar ber helst að 

nefna þá staðreynd að rússnesk stjórnvöld hafa verið að draga sig tilbaka frá 

þeim gildum sem Bandaríkjastjórn telur sig standa fyrir í heiminum, hinum 

vestrænu, lýðræðislegu gildum.  Eins og fyrr hefur verið nefnt er ljóst að 

það öryggi og sjálfstraust sem fór að bera á í rússneskri utanríkisstefnu á 

þessu tímabili hafi orðið uppspretta töluverðrar spennu, svo ekki sé sterkara 

til orða tekið, á milli stórveldanna tveggja.   

 

 Það eru ekki mörg ár síðan hin opinbera harðorðaða gagnrýni hæst-

settu ráðamanna ríkjanna tveggja hóf göngu sína en það var Dick Cheney, 

þáverandi varaforseti Bandaríkjanna, sem reið á skarið með beittustu 

gagnrýni bandarískra ráðamanna í garð rússneskra stjórnvalda.  Margir hafa 

túlkað þessi ummæli, sem og þau sem fylgdu í kjölfarið, sem svo að nýtt 

kalt stríð væri að hefjast á milli þjóðanna tveggja en það verður þó ekki gert 

á þessum síðum þar sem kuldaköst á milli þessara fyrrum erkifjenda eru 

ekki ný á nálinni.77  Eins og fyrr hefur verið komið að varðaði helsta 

gagnrýni Cheneys innanríkismál í Rússlandi þar sem hann gagnrýndi 

rússnesk stjórnvöld harðlega fyrir að hafa skipulega unnið að því að hefta 
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þróun lýðræðis í landinu sem og ýmis önnur grundvallarréttindi borgaranna.  

Varaforsetinn gagnrýndi þó einnig utanríkismál í landinu þar sem hann 

sagði ríkisstjórn Pútíns hafa notað orkuauðlindir þjóðarinnar sem tæki til að 

ögra öðrum þjóðum og kúga.  Með því vísaði hann til þess að rússnesk 

stjórnvöld höfðu um tíma í janúarmánuði 2006 skrúfað fyrir gasleiðslur 

sínar til Úkraínu en flestir eru sammála um að það hafi verið gert í 

pólitískum tilgangi.  Að lokum taldi varaforsetinn fyrrnefndar staðreyndir 

um utanríkis- sem og innanríkismál í Rússlandi vel geta haft áhrif á 

samskipti annarra þjóða við stjórnvöld í Rússlandi þó hann hafi einnig tekið 

það skýrt fram að bandarískir ráðamenn teldu ekki hættu á því að Rússland 

bættist í hóp óvinaþjóða.78 

 

Þær fregnir bárust síðla árs 2006 að Bandaríkin hyggðust reisa gagn-

eldflaugakerfi í Póllandi og ratsjárbækistöð í Tékklandi auk þess sem það 

komst upp á yfirborðið örfáum mánuðum síðar að slíkar ratsjárstöðvar væru 

einnig til umræðu í Úkraínu, Georgíu og Aserbaídsjan.  Eðlilega ollu þessar 

fréttir mikilli spennu á meðal ráðamanna í Moskvu þar sem fyrirætlanir voru 

um að koma upp hluta eldflaugavarnarkerfis Bandaríkjanna í bakgarði 

Rússa.  Slíkt gat vitaskuld ekki talist annað en bein ógnun við öryggishags-

munum Rússlands þrátt fyrir þrálátar yfirlýsingar Bandaríkjastjórnar um að 

þessu kerfi væri eingöngu ætlað að verjast hugsanlegum eldflaugaárásum 

Írana.79  En með þessum fyriráætlunum Bandaríkjastjórnar var það orðið 

augljóst mál að vesturveldin – Bandaríkin, NATO og Evrópusambandið – 

væru farin að umlykja landamæri Rússlands ansi þétt vestanmegin með 

einungis einu landi undanskyldu, þ.e. Hvíta-Rússlandi.  Auk þess sem hér 

ber að nefna umræður um hugsanlega aðild Úkraínu og Georgíu að NATO í 

náinni framtíð sem hafa orðið æ ákafari á undanförnum árum.  Áhyggjur 

Pútíns og viðbrögð við fyrrnefndum áætlunum Bandaríkjastjórnar ættu því 
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fáum að koma á óvart þegar reynsla rússneskra stjórnvalda af NATO er höfð 

í huga.80 

 

Eins og ætla má af stjórnvöldum ríkis sem á örfáum árum hefur 

styrkt stöðu sína í alþjóðasamfélaginu jafn mikið eins og raunin er með 

Rússland hafa ráðamenn í Moskvu hvorki sitið aðgerðalausir né hljóðlátir 

heima í Kreml á meðan vesturveldin hafa hægt og rólega verið að koma sér 

fyrir við landamæri þeirra.  Þó þeir, sem telja viðbrögð rússneskra stjórn-

valda gagnvart þeim ríkjum sem hlutdeild hafa átt í því að auðvelda leið 

eldflaugavarnarkerfis Bandaríkjanna í bakgarð Rússlands eingöngu 

einkennast af kúgunum og öðrum ögrunum að hálfu rússneskra ráðamanna, 

hafi án efa haldbær rök fyrir þeim skoðunum sínum má einnig líta á 

viðbrögð Rússa út frá öðru sjónarhorni.  Það er staðreynd að rússnesk 

stjórnvöld telja sig hafa upplifað miklar ógnanir að hálfu Bandaríkjastjórnar 

á síðustu árum Bush í forsetastól og það með aðstoð ríkja sem þeir líta á sem 

sitt áhrifasvæði en þessi sömu ríki hafa til dæmis notið umtalsverðra niður-

greiðsla á rússneskri orku í gegnum tíðina.  Það var án efa rétt ákvörðun 

embættismanna í Moskvu að binda enda á ríkisstyrki Sovéttímabilsins en 

það sem fyrirlíta má var á hversu rangan máta sú aðgerð var framkvæmd 

með öllu en með því að skrúfa fyrir gasleiðslur til Úkraínu og Hvíta-

Rússlands birtust stjórnvöld í Moskvu Vesturlöndunum sem hrein ógnun.  

Það er þó alveg klárt mál að rússneskir ráðamenn hafa með þessu harðræði 

einnig verið að reyna að fá stjórnvöld í Kiev frá frekari samvinnu við 

Bandaríkjastjórn þar sem mikilvægi rússneskrar orku fyrir hagsæld Úkraínu 

fór ekki framhjá neinum.81 

 

 Rétt eins og fyrr hefur komið fram svaraði Pútín ræðu varaforseta 

Bandaríkjanna í sömu mynt.  Rússlandsforseti tók sér hins vegar nægan tíma 

til að finna rétta vettvanginn fyrir hörðustu gagnrýni rússneskra stjórnvalda 
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á hendur Bandaríkjastjórnar frá lokum kalda stríðsins.  En í ársbyrjun 2007 

lýsti Pútín því afdráttarlaust yfir að Bandaríkjastjórn hefði farið yfir strikið.  

Hann sagði það ójafnvægi sem nú ríkti í alþjóðakerfinu einungis stafa af 

yfirgangi Bandaríkjastjórnar á alþjóðavettvangi.  Bandarísk stjórnvöld hefðu 

þvingað önnur ríki til undirgefni á sama tíma og þeir höfðu virt alþjóðalög 

að vettugi með þeim afleiðingum að enginn treysti lengur á verndun 

alþjóðalaga.82  Hvort sem gagnrýni forsetans hefði verið með sama móti ef 

fyrirætlanir Bandaríkjastjórnar, um að koma hluta eldflaugavarnarkerfis síns 

í bakgarð Rússa, hefðu ekki verið farnar að leka út um alþjóðakerfið er erfitt 

að segja til um.  En ljóst er að sú staðreynd ásamt hinu nýja vopni 

rússneskra stjórnvalda í milliríkjasamskiptum, orkuafurðum, hafa haft mikið 

með ákafa forsetans að segja. 

 

 Sá mikli titringur sem fylgdi hugmynd Bandaríkjastjórnar um 

útbreiðslu eldflaugavarnarkerfis síns til Austur-Evrópu hafði eðli málsins 

samkvæmt djúp áhrif á samskipti þjóðanna tveggja á þessu tímabili.  Rétt 

eins og fyrir innrás Bandaríkjahers í Írak hafa rússneskir ráðamenn leitað 

stuðnings annarra þjóða við afstöðu sinni gegn fyrrnefndri útrásar Banda-

ríkjahers.  Snemma sumars 2008 bættist forseti Kína,  Hu Jintao, í hóp 

þeirra sem studdu afstöðu rússneskra stjórnvalda en Medvedev og Hu Jintao 

gáfu þá út sérstaka yfirlýsingu þar sem þeir fordæmdu áform Bandaríkja-

stjórnar um uppsetningu eldflaugavarnarkerfis í Evrópu.  Einnig lýstu þeir 

yfir sameiginlegum áhyggjum sínum varðandi það að með þessum 

aðgerðum hindri Bandaríkjastjórn alþjóðlegar tilraunir um að takmarka 

vígbúnað á alþjóðavísu auk þess sem þetta muni aftra samvinnu og 

stöðugleika á milli ríkja.83  Þó Þjóðverjar, Frakkar og Spánverjar höfðu 

upphaflega gagnrýnt margómaða vörn Bandaríkjastjórnar í Evrópu var 

afdráttarlaus stuðningur aðildarríkja NATO við fyrrnefndum vörnum orðinn 
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að veruleika snemma vors 2008.84  Eins og við var að búast var allt strand í 

þessum málaflokki þegar Bush stjórnin lét af völdum fyrr á þessu ári en ný 

ríkisstjórn í Bandaríkjunum virðist þó hafa lært eitthvað af eiginhagsmuna-

braski Bandaríkjanna á alþjóðavísu á undanförnum árum þar sem nýlegar 

yfirlýsingar frá ríkisstjórn Obama eru þess efnis að Bandaríkin séu hætt við 

fyrrnefndar eldflaugastöðvar sínar í Austur-Evrópu.85  En þær afleiðingar 

sem margnefnt eldflaugavarnarkerfi hefði getað haft á heimsvísu var 

margoft talið líklegt til að hrinda af stað nýju vígbúnaðarkapplaupi eins og 

stjórnvöld í Moskvu höfðu títt hótað í þessu samhengi.86 

 

Fyrir utan það ósætti bandarískra og rússneskra stjórnvalda um 

fyrrnefnt eldflaugavarnarkerfi Bandaríkjahers í Austur-Evrópu er vert að 

nefna tvö önnur viðfangsefni sem gjá hefur myndast varðandi afstöðu 

leiðtoga ríkjanna tveggja á þessu tímabili.  Hér er annars vegar verið að vísa 

til einhliða viðurkenningar Bandaríkjastjórnar á sjálfstæði Kosóvó sem lýst 

var yfir snemma árs 2008.87  Eins og fram hefur komið var þetta ekki í 

fyrsta skipti sem Bandaríkjastjórn virti af vettugi afstöðu fjölmargra ríkja 

sem hlut áttu í máli sem og þeirra afleiðinga sem fylgt gæti sjálfstæðis-

yfirlýsingu þessa óstöðuga ríkis jafnt fyrir Evrópu sem og í raun alls 

heimsins.  Fyrir sjálfstæði Kosóvó var ríkið undir stjórn Sameinuðu 

þjóðanna þrátt fyrir að vera formlega hluti af Serbíu.  Lang stærstur hluti 

Kosóvó eru Albanar, eða yfir 90%, á meðan Serbar ná einungis ríflega fimm 

prósentum.  Áður en sjálfstæðisyfirlýsingin var telfd fram hafði hægt og 

rólega borið á auknum kröfum albanska meirihlutans fyrir sjálfstæði.  

Áætlun var gerð á vegum Sameinuðu þjóðanna um sjálfstæði með 

skilyrðum en rússnesk stjórnvöld neituðu því ætíð að samþykkja slíkt 

úrræði.  Af þeim ástæðum greip Bandaríkjastjórn til sinna eigin ráða og lýsti 

eindregið yfir stuðningi við sjálfstæðisyfirlýsingu Kosóvó, án blessunar 
                                                 
84 Viðskiptablaðið á netinu (5. apríl 2008) 
85 Morgunblaðið á netinu (17. september 2009) 
86 Örn Arnarson (4. apríl 2007) 
87 Morgunblaðið á netinu (18. febrúar 2008) 
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Sameinuðu þjóðanna, með þeim rökum að stöðugleika yrði ekki náð á 

vesturhluta Balkanskaga án sjálfstæðis Kosóvó.88 

 

Það sem Bandaríkjastjórn lokaði alfarið augunum fyrir var að 

,,fordæmið Kosóvó“  mundi leiða til óstöðugleika og ofbeldis annars staðar í 

heiminum.  En þar ber helst að nefna nokkur fyrrum Sovétlýðveldi sem hafa 

átt í deilum við svæði sem vilja aðskilnað.  Auk þess sem hér ber einnig að 

nefna margar aðrar grafalvarlegar deilur sem hafa verið óleystar í áratugi en 

þar ber helst að nefna hersetu Ísraela á Vesturbakkanum frá 1967, hernám 

Tyrkja á norðurhluta Kýpur frá 1947 auk deilunnar um framtíð Kasmír.  

Með það að leiðarljósi hlýtur sú spurning að sitja eftir hvers vegna það hafi 

legið svona bráðnauðsýnlega á sjálfstæði Kosóvó.89  En hitt dæmið sem 

stuðlað hefur að aukinni spennu á milli bandarískra og rússneskra 

stjórnvalda varðar einmitt gagnárás rússneskra hersveita á Georgíu eftir að 

georgískar hersveitir réðust inn í Suður-Ossetíu í ágústmánuði 2008.  En 

Suður-Ossetíu er hérað sem krafist hefur aðskilnaðs frá Georgíu frá því 

Sovétríkin hrundu.  Margir höfðu einmitt spáð því að rússnesk stjórnvöld 

mundu reyna að nýta sér fyrrnefnt fordæmi til að ná aftur valdi yfir þjóðum 

og landsvæðum sem eitt sinn voru hluti af Sovétríkjunum.   

 

Einungis tæpu hálfu ári eftir að Bandaríkin lýstu yfir stuðningi 

sínum við sjálfstæðisyfirlýsingu Kosóvó gerði rússneski herinn gagnárás á 

Georgíu nokkrum klukkustundum eftir að georgískar hersveitir höfðu ráðist 

inn í Suður-Ossetíu.  Það afl sem rússneski herinn beitti georgískum 

hersveitum kom mörgum á óvart enda hafði hann ekki í lagt í hernaðar-

aðgerð út fyrir eigin landssteina frá því á 9. áratug síðustu aldar og þá í 

Afganistan.  Það tók rússneska herinn einungis tvo sólahringa að sigra 

georgískar hersveitir og neyða þær til að hörfa aftur heim.  Rússnesk 

stjórnvöld létu ekki þar við sitja heldur herjuðu í kjölfarið á Georgíu úr 

                                                 
88 Tannock, Charles (2007) 
89 Tannock, Charles (2007) 
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tveim áttum sem leiddi til þess að óviðráðanlegt var fyrir georgísk stjórn-

völd að afla liðsauka.  Sú vangavelta sem eðli málsins samkvæmt situr eftir 

varðar það hvernig í ósköpunum ráðamönnum í Georgíu hafi dottið í hug að 

ráðast inn í þetta aðskilnaðarhérað sitt sem þeir vissu fyrir víst að ætti í jafn 

nánu sambandi við rússnesk stjórnvöld eins og raun bar vitni.  Rétt eins og 

með óbeint bandalag stjórnvalda í Moskvu við ráðamenn í Serbíu eru 

stjórnvöld í Washington helstu bandamenn georgískra ráðamanna og sökum 

þess nána sambands er ómögulegt að ætla að georgísk stjórnvöld hafi lagt í 

viðlíka árás án vitundar Bandaríkjahers.  Það sem helst hefur komið upp úr 

krafsinu eftir innrás georgískra hersveita inn í Suður-Ossetíu er staðfastur 

máttur Rússa á svæðinu auk þess sem greinilega kom í ljós að Bandaríkjaher 

á fullt í fangi með stríð sín gegn hryðjuverkum í Írak og Afganistan.90   

 

Önnur aðskilnaðarsvæði á fyrrum áhrifasvæði Sovétríkjanna sem 

búast má við frekari óstöðugleika á næstu árum eru til að mynda 

Transdnístría í Moldavíu, Krímskaginn í Úkraínu, auk hins aðskilnaðar-

héraðsins í Georgíu, Abkasíu, auk aðskilnaðarhéraðs í Aserbaídsjan.  En í 

öllum þessum héruðum er mikill meirihluti íbúana af rússneskum uppruna.  

Það virðast því vera auknar líkur á því að við enn frekari óstöðugleika megi 

búast við vestur og suður landamæri Rússlands á næstu árum sem fyrst og 

fremst má tengja við einhliða viðurkenningar Bandaríkjastjórnar á sjálfstæði 

Kosóvó.91 

 

Þegar samskipti Bandaríkjastjórnar við stjórnvöld í Rússlandi eru 

tekin saman eftir samstarfstímabilið margómaða er ljóst að yfirgangur 

Bandaríkjastjórnar undir Bush jók verulega á spennuna á milli þessara 

tveggja aðila að þessu tímabili.  En segja má að spennan hafi hægt og rólega 

stigmagnast frá ársbyrjun 2003 og þangað til Bush stjórnin lét af völdum í 

byrjun þessa árs.  Þó eru ráðamenn í Moskvu vitaskuld ekki blásaklausir 

                                                 
90 Friedman, George (2008) 
91 Tannock, Charles (2007) 
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varðandi þann lágpunkt sem einkenndi í samstarfsvilja ríkjanna tveggja í 

upphafi árs 2009 þar sem hentugleiki virðist oft á tíðum hafa úrslita vald 

þegar að kemur að ákvarðanatöku í Moskvu fram yfir vel ígrundaða utan-

ríkissefnu.  En það hefur einmitt leitt til þess erfitt hefur verið að treysta á 

rússnesk stjórnvöld í ýmsum grundvallarmálum á alþjóðavettvangi.  Auk 

þess sem sú leið sem rússnesk stjórnvöld hafa tamið sér að beyta nokkur 

fyrrum Sovétríki í krafti orkuauðs sín er vægast sagt umdeilanleg.  En þær 

fregnir sem á dögunum voru að berast vestan að að Bandaríkjastjórn sé hætt 

við margnefndar eldflaugavarnir sem og ýmis önnur ummæli Obama í garð 

stjórnvalda í Moskvu gefur til kynna að næsta tímabil sögunnar muni 

einkennist af ívið minni spennu á milli ríkjanna tveggja. 
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4.   Niðurstöður og lokaorð 
 

Eftir að hafa fjallað um samskipti rússneskra og bandarískra stjórnvalda frá 

lokum kalda stríðsins, sem og þeim þrem innanríkisþáttum sem telja má að 

hafi skipt mestu máli varðandi breytta stöðu Rússlands í alþjóðakerfinu, má 

færa rök fyrir því að samskiptasaga fyrrnefndra stjórnvalda hafi leikið 

lykilhlutverk í því sögulega lágmarki sem uppi var í samskiptum ríkjanna í 

byrjun þessa árs.  Allar þær aðgerðir sem Norður Atlantshafsbandalagið, 

með Bandaríkjastjórn í broddi fylkingar,  lagði í á 10. áratuginum, þegar 

Rússland var afar veikt efnahagslega séð og sjórnvöld í Moskvu því ekki í 

stöðu til að verja ýmis grundvallar mál sín, má segja að hafi lagt grunninn 

að því sem koma skyldi í samskiptum ríkjanna.  Í staðin fyrir að einblína á 

óverulegar skuldir rússneska ríkisins hefði Bandaríkjastjórn vitaskuld 

fremur átt að bjóða rússneskum stjórnvöldum aukna samvinnu í samstarfi 

með vesturveldunum til að tryggja það að vestræn gildi mundu ná þar festu.  

En margt bendir einmitt til þess að þessar aðgerðir Bandaríkjastjórnar á 10. 

áratuginum hafi á endanum leitt til þess sem kallað hefur verið nýtt kalt stríð 

á milli stórveldanna tveggja undir lok stjórnartíða Pútíns og Bush.  Ég ætla 

þó ekki að ganga svo langt að segja að um nýtt kalt stríð hafi verið að ræða 

en augljóst er að um algjört lágmark var að ræða í samstarfvilja þjóðanna 

tveggja undir lok stjórnatíða Pútíns og Bush sem verður að teljast ansi 

dapurt þegar ljósunum er varpað á þann samstarfvilja sem átti sér stað í 

upphafi stjórnatíða þeirra. 

 

Þrátt fyrir þann viðsnúning sem átti sér stað í efnahagsmálum á 

meðan Pútín sat í forsetastól, sem og þeirrar afturfarar sem átti sér stað í 

lýðræðisþróun landsins á þessum tíma, eru það fyrst og fremst samskipti 

Bandaríkjastjórnar við stjórnvöld í Rússlandi, sem mestan þátt átti í þeirri 

gjörbreyttu utanríkisstefnu rússneskra stjórnvalda gagnvart Bandaríkjunum 

sem fór að verða áberandi í upphafi ársins 2003.  En inngrip Bandaríkja-

stjórnar í friðarsamkomulagið sem undirrita átti á milli stjórnvalda í 
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Rússlandi og Moldavíu um klofningshéraðið Transdnístríu má að mörgu 

leyti telja mjög líklegan vendipunkt í stefnu Pútíns.  Eðli málsins samkvæmt 

gerði þessi atburður honum, sem og öllum öðrum stjórnvöldum, grein fyrir 

því að hagsmunir Bandaríkjanna voru alls staðar, meira að segja á 

ólíklegustu svæðum.  En leiða má að því lyktum að nýr maður í forsetastól 

Bandaríkjastjórnar hafi slakað verulega á heimsvaldastefnu Bush stjórnar-

innar og því megi búast við minni spennu á milli erkifjendanna tveggja á 

meðan Obama verður við völd. 

 

Þó dirfska rússneskra stjórnvalda á alþjóðavettvangi hafi vaxið jafnt 

og þétt með efnahagsuppgangi landsins var það þó eindreginn vilji Pútíns að 

leggja fyrri samskipti þjóðanna tveggja á hilluna þegar hann tók við 

stjórnartaumunum í Rússlandi.  En vegna fyrrnefnds dæmis, sem og þeirrar 

staðreyndar að Bandaríkjastjórn var hægt og rólega að efna til bandalaga við 

önnur fyrrum Sovétlýðveldi sem rússnesk stjórnvöld telja tilheyra sínu 

áhrifasvæði, ætti tortryggni ráðamanna í Moskvu, gagnvart samstarfinu 

margómaða, að reynast mun skiljanlegri.  Sá viðsnúningur sem orðið hefur í 

efnahagslífi Rússlands undir Pútín hefur þó einkum reynst mikilvægur 

þáttur í því að gera framkvæmd stefnubreytingarinnar mögulega.  En án 

hans má telja líklegt að rússnesk stjórnvöld hefðu ekki haft bolmagn til að 

halda úti kröftugri utanríkisstefnu sem gengur þvert á þá bandarísku.  

 

Hvort sem það er óumdeilanlegt eða ekki, má á margan hátt líta svo 

á að stjórnvöld í Moskvu hafi séð sig tilneydd til að sigla á þau nýju mið 

sem þau eru nú komin á í milliríkjasamstarfi.  Þar ber helst að nefna 

tiltölulega nýtilkomna vináttu við hina risavöxnu nágrannaþjóð í suðri Kína.  

En á undanförnum árum hafa þjóðirnar tvær stillt saman strengi sína í 

ýmsum grundvallar málum með sameiginlegum heræfingum sem og 

auknum milliríkjaviðskiptum.92  Það er augljóst mál að frekari 

stofnanabundinn samstarfsvilji á milli fyrrnefndra þjóða veki ugg í brjóstum 
                                                 
92 Kondapalli, Srikanth (2008) 
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stjórnvalda í Washington.  En reynsla rússneskra stjórnvalda af samstarfi við 

vesturveldin, með Bandaríkin í broddi fylkingar, er sem fyrr segir full af 

óefndum loforðum og skuldbindingum af hálfu vesturveldanna.  Af þeim 

sökum er ekki úr vegi að ætla að sú utanríkisstefna sem um þessar mundir á 

upp á pallborðið í Moskvu beri þess merki að fyrrnefndir aðilar séu nú látnir 

gjalda fyrir þær blygðunarlausu framkvæmdir sem þeir hvöttu til eftir fall 

Sovétríkjanna.   

 

Þó að afturför lýðræðisþróunar í Rússlandi hafi verið Bush stjórninni 

afar hugleikið viðfangsefni auk þess sem hún er talin marka upphaf 

opinberar gagnrýni hæst settu ráðamanna beggja ríkja hefur hún ekki verið 

megin forsenda stefnubreytingar rússneskra stjórnvalda gagnvart Banda-

ríkjunum.  Einnig leikur heilbrigðisvandinn er ekki neitt hlutverk í því 

lágmarki sem uppi átti sér stað í samstarfsvilja þjóðanna tveggja við lok 

stjórnartíða Pútíns og Bush.  Það má þó ef til vill vera að hann verði til þess 

að breyta afli Rússlands í alþjóðakerfinu á næstu áratugum ef um áfram-

haldandi fólksfækkun verður að ræða. 

 

Það virðist einnig vera orðið ljóst að gagnrýni Bandarískra ráða-

manna á þróun innanríkismála í Rússlandi muni ekki leiða til breytinga né 

framfara innan landssteina Rússlands.  Heldur hefur reynslan sýnt að slíkt 

hefur oftar en ekki gert illt verra.  Stjórnvöld í Rússlandi munu einungis 

breyta núverandi þróun á eigin forsendum og eigin hraða en ekki vegna 

harðorðrar gagnrýnar Bandaríkjastjórnar.  Það sem er þó, þegar öllu er á 

botninn hvolft, mikilvægt að gera sér grein fyrir er að ekkert bendir til þess 

að rússnesk stjórnvöld séu með einhverjar fyriráætlanir um að næla sér í 

eitthvað forystuhlutverk í heiminum.93  Þeirra helsta baráttumál er einungis 

það að það áhrifasvæði sem þeir telja sitt, þ.e. fyrrum áhrifa svæði Sovét-

ríkjanna verði áfram undir þeirra handleiðslu.  Það liggur því fyrir að ef 

stjórnvöld í Moskvu og Washington ætla sér raunverulega að lægja 
                                                 
93 Trenin, Dmitri (2006) 
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öldurnar, sem uppi hafa verið í samskiptum ríkjanna tveggja á alþjóðavísu á 

undanförnum misserum, þurfa stjórnvöld í Bandaríkjunum að breyta stefnu 

sinni við vestur og suður landamæri Rússlands.  Á meðan viðsnúnings í 

stefnu stjórnvalda í Rússlandi er þörf varðandi ýmis grundvallar réttindi hins 

almenna borgara og þar með efla lýðræði í landinu. 
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