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rusland - Her gik man lige 
og troede, at den kolde krig 
var slut. Men så hapser han 
Krim, invaderer det østlige 
Ukraine, og formentlig er 
det også ham, der forsøger 
at smugle noget så kold-
krigsagtigt som en ubåd ind 
i den svenske skærgård.

Vi taler om den tidligere 
KGB-officer, Vladimir Putin, 
der i 2000 blev Ruslands 
præsident.

I løbet af kort tid overtog 
han kontrollen med medi-
erne, sendte politiske riva-
ler og kritikere i graven eller 
i eksil og knuste Ruslands 
skrøbelige demokrati.

Velkommen til Putin-land.
Forfatter og journalist Sa-

muel Rachlin, der tilbragte 
de første ti år af sit liv i en 
arbejdslejr i Sibirien sam-
men med sin jødiske familie, 
mener, at Vesten har fået en 
brat opvågnen.

- Vi troede, at Rusland 
havde affundet sig med ikke 
længere at være en super-
magt, men så træder Putin 
ind på arenaen og rasler 
med sablerne. Den russiske 
befolkning jubler, hans po-
pularitet stiger enormt. De 
ser ham som den mand, der 
kan genrejse Rusland og give 
nationen den tabte stolthed 

og identitet tilbage, siger Sa-
muel Rachlin, der i årtier 
har fulgt udviklingen tæt 
både i det tidligere Sovjet-
unionen og i det nuværende 
Rusland.

Den sorte boks
I en ny bog ”Jeg, Putin” af-
dækker han det ideologiske 
tankegods, der styrer den 
russiske præsident.

- Putin har trukket Rus-
land i en højredrejet retning 
med paralleller til 1930’er-
nes Europa, hvor fascismen 
og nazismen stormede frem. 
Det har vestlige ledere haft 
svært ved at gennemskue, 
fordi han altid formulerer 
sig så kryptisk. Selv russerne 
har svært ved at gennem-
skue ham. Han har meget 
betegnende fået øgenavnet 
”den sorte boks”.

Men med Ukraine-krisen 
er Putin, ifølge Rachlin, 
sprunget ud af boksen, og 
han har åbnet vores øjne for, 
at koldkrigsretorikken langt 
fra er forbi.

- Krisen forløste den inde-
stængte russiske forurettel-
se og mange års frustratio-
ner over at føle sig som et 
land, der ikke kun blev igno-
rereret, men ligefrem ydmy-
get som en andenrangsnati-
on. Det tema er i Putins fjor-
ten år ved magten blevet et 
rendyrket refræn, som sta-
dig tydeligere kommer til 

udtryk i hans udtalelser og 
taler.

Panik før lukketid
Ruslandsekspert Mette 
Skak, lektor ved Aarhus Uni-
versitet, er enig i, at Rusland 
trækker i en dybt reaktio-
nær nærmest fascistisk ret-
ning.

- I september 2011, forud 
for de planlagte valg til Du-
maen og præsidentvalget, 
blev den daværende præsi-
dent Medvedev af Putin sat 
til at annoncere, at kun han, 
Putin, stillede op af de to. Da 
gik det op for mig, at demo-
kratiet i Rusland blev tilside-
sat.

Indtil da havde jeg været 
forholdsvis optimistisk på 
Ruslands vegne, men det er 
jeg ikke længere.

Mette Skak mener dog ik-
ke, at der er grund til at fryg-
te, at Putin begynder at æde 
sig ind på andre nabolande, 
hvor der bor russiske mino-
riteter, som han netop har 
gjort med Krim og det østli-
ge Ukraine - operationer 
som den russiske befolkning 
betaler en høj pris for. Aktie-
investorerne flygter fra Rus-
land, ligesom EU’s økonomi-
ske sanktioner og Putins 
eget importforbud af varer 
fra EU har skabt både infla-
tion og varemangel.

- Den russiske økonomi er 
et skib i havsnød, og dermed 
er Putin som lederfigur et 
skib i havsnød. Det stækker 
ham. Infiltrationen i det øst-
lige Ukraine og en eventuel 
russisk ubåd i Sverige opfat-
ter jeg som panik før lukke-
tid. Med det mener jeg, at 
der er en stor sandsynlighed 
for, at Rusland vil synke dy-
bere og dybere ned i en øko-
nomisk krise, som kan få 
vidtrækkende konsekvenser 
- ikke mindst for Putin selv, 
siger Mette Skak.

Samuel Rachlin betegner 
præsident Putins militære 
oprustning i Arktis tidligere 
på året, og hvad der for-
mentlig er en russisk ubåd 
på afveje i Sverige, som tom-
me fagter.

- Det er et spil, hvor han 
forsøger at puste Rusland op 
til at være en supermagt, 
som landet vitterligt ikke er. 
Det kan godt være, at han 
kan score nogle point på sin 
macho-adfærd i den russi-
ske befolkning, men alle an-
dre, ganske givet også Putin 
selv, ved godt, at Rusland al-
drig vil have en chance i en 
militær konfrontation med 
NATO.

Putins paranoia
Flere udenlandske medier - 
blandt andet det anerkendte 
netbaserede amerikanske 
”Stratfor Global Intelli-
gence” peger på, at Putins 
sande fjender skal findes i 
partiapparatet i Kreml. At 
noget måske ligefrem er i 
gære.

Mette Skak tilslutter sig 
det synspunkt og siger, at 
hun ikke vil blive spor over-
rasket, hvis Putin i nær 
fremtid bliver væltet - ikke af 
befolkningen men af folk, 
der er tæt på ham i Kreml.

- Jeg kan ikke undgå at få 
mindelser til den tidligere 
præsident Krustjov, der blev 
kuppet af en sammensvær-
gelse anført af Leonid Brezh-
nev.

Også den forhenværende 
russiske oligark Mikail Kho-
dorkovskij, der netop har 
grundlagt organisationen 
Open Russia, der sigter mod 
at bistå og samle de proeuro-
pæiske civile grupper i de 
russiske storbyer omkring 
en demokratisk platform, 
mener, at Putins dage meget 
nemt kan være talte. Ifølge 
en artikel i dagbladet Infor-

mation har Khodorkovskij 
for nylig på et møde i Køben-
havn udtalt, at også han 
imødeser Putins snarlige 
fald.

- Autoritære systemer, der 
er baseret på en enkelt le-
ders magt frem for en ideo-
logi, er ekstremt ustabile. 
Det skyldes, at lederen, for 
at bevare sin magt, bliver 
nødt til at fjerne alle rivaler 
og undlade at opfostre efter-
følgere, lød det.

Heller ikke Samuel Rach-
lin vil undre sig, hvis der er 
et spirende komplot i gang 
bag Kremls tykke mure.

- Putins paranoia er blevet 
mere og mere iøjnefalden-
de. Jeg har noteret, at han 
ikke rører den mad, der bli-
ver serveret for ham, når 
han deltager i politiske top-
møder, og når han besøger 
befolkningen i provinserne. 
Han har altid sit eget køkken 
med, og det siges, at han har 
folk til at smage på maden, 
før han selv sætter tænder-
ne i det. Det tyder på, at han 
har udviklet en kraftig para-
noia, og man kan bestemt 
ikke udelukke, at han har si-
ne gode grunde til det.

Lige efter KGB-bogen
Vi har efterhånden vænnet 
os til Putins stive, kantede 
kropssprog og hans udtryks-
løse ansigt. Men manden bli-
ver ved med at overraske. 
Måbende måtte vi iagttage, 
hvordan han uden at blinke 
spandt os ind i tykke løgne i 
forbindelse med annekte-
ringen af Krim og de militæ-
re infiltrationer i det østlige 
Ukraine. Og her bliver vi 
ves-terlændinge - af gode 
grunde - hægtet af, siger Sa-
muel Rachlin, fordi vi mang-
ler kendskab til, hvad han 
betegner som løgn på rus-
sisk:

- Russerne ser løgnen som 

en slags tryllekunst eller en 
sportsdisciplin, og hvis man 
behersker løgnen, får man 
nærmest heltestatus. Ikke 
alle russerne er løgnere, 
men de fleste forstår spillet. 
De oplever en vis trodsig 
fryd og en fællesskabsfølelse 
ved løgnen.

Og Putin har, siger Samuel 
Rachlin, i sine år ved mag-
ten vist sig at beherske løg-
nen som en virtuos, en me-
sterløgner, der kunne beløn-
nes med et sort bælte i løgn.

- Hvis vestlige politikere 
har svært ved at forstå den 
form for politisk og diplo-
matisk adfærd, som Putin 
udøver, bør de lytte til de 
russiske analytikere, der be-
skriver Putin og hans inder-
kreds - ikke som politikere, 
men som folk med instink-
ter og en mentalitet som ef-
terretningsagenter. Den 
øverste magtelite er nemlig 
sammensat af folk, der har 
samme KGB-baggrund som 
Putin selv. De benytter sig af 
helt andre spilleregler, end 
politikere i Vesten typisk 
gør. Det hele er én stor efter-
retningsoperation og alle 
tricks tages i brug - også løgn 
og bedrag. Hele operationen 
på Krim var lige efter bogen 
- KGB-bogen.

 ➔ Samuel Rachlin: 
 ”Jeg, Putin - Det russiske 
 Forår og Den russiske  
Verden”. 
Udkommer den 28. oktober 
på People’s Press.

Mesterløgneren
Vi troede, at Rusland havde affundet sig 
med ikke længere at være en  
supermagt, men så træder Putin ind på 
den storpolitiske arena og rasler med  
sablerne. Det blev en brat opvågnen  
for de vestlige ledere, der har haft  
uhyre svært ved at afkode  
den tidligere KGB-officer

Vladimir Putin
 n Vladimir Putin er født den 

7. oktober 1952.
 n Før han tiltrådte som  

Ruslands præsident i 2000,  
var han officer i KGB -  
i afdelingen for udenlandsk  
spionvirksomhed.

 n I sine tre perioder som  
Ruslands præsident og landets 
ministerpræsident (2008-
2012) har han trukket Rusland 
længere og længere mod højre, 
ligesom han i flere tilfælde har 
været aggressor.

 n I 2008 gik han i krig mod  
nabostaten Georgien, og det 
lykkedes Rusland at fravriste 
Georgien to regioner og  
fastholde områderne som  
”frosne” konflikter under russisk 
dominans.

 n I tidligere i år annekterede 
Rusland Krim, og russiske  
tropper gik ind i det østlige 
Ukraine. Senere på året blev et 
malaysisk rutefly skudt ned 
i området. Alle ombord omkom. 
EU, NATO og USA reagerede 
med økonomiske sanktioner,  
og Putin svarede igen med  
handelsboykot overfor 
EU-lande.

 n 87 procent af den russiske 
befolkning skulle angiveligt 
støtte op om præsident Putin, 
hvis popularitet især er steget, 
efter han indtog Krim.

- russerne ser løgnen som en slags tryllekunst eller en sportsdisciplin , og hvis man behersker løgnen, som Putin gør, får man nærmest heltestatus, forklarer journalist og 
forfatter Samuel Rachlin, der taler flydende russisk og har fulgt udviklingen i Rusland nøje gennem mange år.  Foto: Joachim adRian/PolFoto


