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Skedsmokorset Rotaryklubb Ukebrev nr. 23 for 2019-2020 

Vipps nr.:  18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

Dato: Mandag 13. januar 2020 kl. 19.30 

Sted: Sten 

Møteleder: President Stein Ivar 

Antall medlemmer: 22 medlemmer, 1 ledsager 

Gjester: 1 

Besøk andre klubber: Ingen 

Bursdager: Torbjørn (lørdag 18. januar) 

Referent: Steinar 

Tema: «Russland som utenriks- og sikkerhetspolitisk aktør» 

President Stein Ivar ønsket velkommen ved å minne om å Rotarys formål.  Han minnet også om at alle bør 

tenke på rekruttering og helst rapportere tilbake om mulige kandidater innen 10. februar. 

Rolf L fikk blomster av presidenten i anledning 80-årsdagen som var 9. januar. 

Vivianne introduserte så kveldens foredragsholder, Una Hakvåg, som har jobbet med Russland-studier på FFI 

siden 2011. 

Russland har begynt å forberede seg på Putins arvtager etter valget i 2024.  Foreløpig er det svært uklart hva 

som da vil skje.  Russland er i senere år blitt mer aktive enn tidligere på den utenrikspolitiske arenaen.  

Utenrikspolitikken henger sammen med innenrikspolitikken.  Putin har vært en svært aktiv president.  Han 

henter sin legitimitet dels fra eliten og dels fra befolkningen.  Det kan være uklart i et slikt elitestyre som 

Russland har, hva som er personlig politikk og hva som er statens politikk.  Den innerste maktsirkelen består i 

dag av ca. ni personer.  De har sterke bånd til hverandre og til Putin, og mange har bakgrunn fra 

sikkerhetssystemet (FSB).  Det er viktig for de styrende å ha støtte fra statsansatte, pensjonister og de militære.  

Den økonomiske veksten har stagnert en st8und nå, noe som har gitt den jevne russer en reallønnsnedgang de 

siste fem årene.  Svaret fra myndighetenes side har vært å øke kontrollen.  Hun summerte opp Russland i 2020 

med det gamle uttrykket «autokrati, ortodoksi og nasjonalfølelse». 

Russland har akseptert at landet ikke lenger kan bli en supermakt, men det skal heller ikke noen andre land 

være.  Etter russisk oppfatning er verden uforutsigbar og kaotisk og et sted hvor den sterkestes rett gjelder.  Tre 

punkter som støtter opp under dette er  

(1) NATOs ekspansjon østover.  Oppfatningen er at Jeltsin fikk et løfte om at NATO ikke skulle ekspandere 

østover på tidligere sovjetisk territorium, og dette ble ikke overholdt. 

(2) Vestlig dobbeltmoral.  Eksempler er bombingen av Kosovo, invasjonen i Irak og bombing av Libya. 

(3) Folkelige revolusjoner i f.eks. Ukraina og Georgia.  Tilsvarende for den arabiske våren.  Russisk 

oppfatning er at mange revolusjoner er startet av amerikansk etterretning. 

Det er viktig at de utenrikspolitiske maktmidlene styrkes.  Gasseksporten er i så måte viktig.  Det er også 

militæret og de strategiske våpnene.  Russland, som mange andre land, driver dessuten med 
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informasjonsoperasjoner, men dette er vanskeligere å følge med på.  Vesten blir sett opp til på den ene siden og 

er hovedmotstander på den andre.  Det er skuffelse over at USA ikke har tatt skikkelig hensyn til Russland.  

Den russiske holdningen til USA og til EU varierer stort sett parallelt, og det har vært en klar forverring etter 

2014.  Nyhetsdekningen er blitt svært negativ og misvisende når det gjelder Europa og USA.  Vestens 

sanksjoner rammer hardt, men gasseksporten er et godt kort for landet.  EU er Russlands største handelspartner.  

Har nå vendt mye av den utenrikspolitiske innsatsen mot Kina.  Ønsker mer samarbeid med Kina, men 

Russland er også preget av sinofobi.  Forholdet til Kina er preget av politisk korrekthet, men ikke nødvendigvis 

nære politiske bånd.  Heller ikke Kina aksepterer annekteringen av Krim. Russland har fått økt politisk 

innflytelse i Midtøsten overfor bl.a. Israel, Saudi-Arabia, Iran og Syria.  Russland ønsker å framstå som en lojal 

partner for disse landene og overta mye av USAs rolle i Midtøsten.  I motsetning til USA, blander Russland seg 

ikke inn i innenrikspolitiske forhold. 

I nordområdene er forholdet til Norge blitt preget av hendelsene i Ukraina.  Noe bedre i senere år.  Russland er 

Norges store nabo, men fra russisk side er Norge en veldig liten del av Arktis.  Nordområdene er viktige 

strategisk og militært. 

Fra diskusjonen: 

Russland ønsker neppe territoriell ekspansjon. 

Det er ingen begrensninger på internett og adgangen til vestlige nyheter, men Russland ønsker kontroll over det 

russiskspråklige innholdet på nettet. 

Et problem er en ikke ubetydelig «brain drain» til USA, altså at unge, dyktige russere flytter til USA. 

 

Jurunn minnet om Torskeaften fredag 7. februar kl. 1800 på Sten. 

Neste gang kommer Jon Ivar Tidemann fra NEMKO. 

 

 

Et lite budskap fra Klimagruppa: 

 

Visste du at: 

Av all metallemballasje som gjenvinnes i Norge hvert år kan 

det lages 300 000 sykler? 

 


