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President Poetin: stabiliteit en stagnatie

Column Marc Jansen

De Russen moeten de komende maanden twee keer 
naar de stembus. Op 4 december kiezen zij een nieu-
we Staatsdoema en op 4 maart 2012 een president. 
Van beide verkiezingen staat de uitslag al vast. Eerst 
zal de partij Verenigd Rusland, met het door premier 
Vladimir Poetin daaromheen gevormde Volksfront, 
een ruime meerderheid in het parlement van, naar het 
zich laat aanzien, zeker tweederde van de zetels be-
halen. Daarna zal dezelfde Poetin met overmacht tot 
president worden gekozen. Hij krijgt dan, na twee eer-
dere termijnen tussen 2000 en 2008, de formele lei-
ding over het land terug van Dmitri Medvedev, die in 
wat wel een ‘tandem’-constructie werd genoemd, met 
Poetin naast zich als premier, het presidentschap in de 
tussentijd heeft waargenomen. De grondwet verbiedt 
immers meer dan twee achtereenvolgende presidents-
termijnen van een en dezelfde persoon, maar zegt niets 
over latere termijnen.

Hoe valt de uitslag van beide verkiezingen zo ze-
ker te voorspellen? Is alles dan zo prima voor elkaar 
in Rusland? Dat zal zeker niet elke Rus beamen. Zijn 
Verenigd Rusland en Poetin zo populair, dat een rui-
me overwinning hun niet kan ontgaan? Voor Poetin 
lijkt dat het geval; voor zover ze hem niet steunen, 
zien de meeste Russen geen reëel alternatief. Verenigd 
Rusland is allerminst populair, vandaar het ingewik-
kelde gedoe met een Volksfront, waartoe enkele hon-
derden organisaties en verenigingen zijn toegetreden, 
doorgaans zonder hun leden zelfs maar te informe-
ren. Maar is Verenigd Rusland zelf zo’n tien jaar ge-
leden ook niet opgericht als een los verbond van de 
machtselite om de gemeenschappelijke belangen te 
verdedigen? De constructie doet sterk denken aan het 
‘blok van communisten en partijlozen’ uit de sovjet-
tijd. Net als bij eerdere verkiezingen zal de leidende 
partij (nu met Medvedev als lijsttrekker in plaats van 
Poetin, hoewel geen van beiden partijlid is) sterk in 
het voordeel zijn in de media. Zonder zicht op een 
geloofwaardig alternatief weet de bevolking wat van 
haar wordt verwacht en handelt daar in groten getale 
naar. Gebruik van ‘administratieve middelen’, zeg maar 
manipulatie, zo nodig vervalsing van verkiezingsresul-
taten, doet de rest.

Een alternatief ontbreekt ook omdat het geen 
enkele kans krijgt te ontkiemen. Echte oppositiepar-
tijen wordt registratie geweigerd, zodat ze niet eens 
aan verkiezingen kunnen meedoen. Maar ook pro-
Kremlin-partijen worden afgeknepen, zodra ze maar 
een greintje onafhankelijkheid vertonen. Illustratief is 
het geval van de partij Rechtse Zaak, gelanceerd van-
uit het Kremlin om de opkomende middenklasse te 
bedienen. In mei jl. ging de schatrijke oligarch Michail 
Prochorov ermee akkoord de leiding op zich te nemen. 
Hij kreeg al gauw de smaak te pakken, ontplooide 
zelfstandige initiatieven en sprak zelfs de ambitie uit 
premier te worden. Dus werd een partijcongres in sep-
tember geïnfiltreerd met dissidenten, die hem als par-
tijleider wipten – een door het Kremlin georkestreerde 
coup, in Prochorovs woorden. De onthoofde partij 
maakt nu bij de parlementsverkiezingen geen enkele 
kans. En toen Sergej Mironov van de Poetin-getrouwe 
partij Rechtvaardig Rusland af en toe een licht kritisch 
geluid durfde te laten horen, werd hij prompt wegge-
werkt als voorzitter van de Federatieraad (eerste ka-
mer).

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa, die in de afgelopen jaren herhaaldelijk bij 
verkiezingen in Rusland en andere post-sovjetstaten 
heeft waargenomen om te beoordelen of die ver-
kiezingen overeenkomstig de afgesproken OVSE-
normen vrij en eerlijk verlopen, is door Medvedev nu 
al beschuldigd van een ‘politieke aanpak’ met ‘dubbele 
standaarden’. Vier jaar geleden vond de organisatie 
het aantal waarnemers waarmee Moskou wilde in-
stemmen onvoldoende voor een enigszins gefundeer-
de beoordeling, maar nu is zij toch met de beperking 
akkoord gegaan. Daarnaast zijn er nog een handvol 
waarnemers van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, en de kritiekloze vertegenwoordi-
gers van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, 
die ook verkiezingen in Wit-Rusland en de Centraal-
Aziatische landen steevast als vrij en eerlijk bestem-
pelen.

Poetin werd op het congres van Verenigd Rusland 
op 24 september jl. gekandideerd door niemand min-
der dan de zittende president, alsof de opvolging een 



562 Internationale  Spectator Jaargang 65 nr. 11 | November 2011

onderonsje betrof. Omdat Medvedev na Poetins aan-
treden op zijn beurt het premierschap van hem mag 
overnemen, sprak men van een ‘rokade’, naar analo-
gie van de schaakzet waarbij koning en toren gewis-
seld worden. Ook werd gegniffeld dat ‘Robin’, de door 
Amerikaanse diplomaten in via WikiLeaks uitgelekte 
interne stukken aan Medvedev gegeven bijnaam, de-
finitief had plaatsgemaakt voor ‘Batman’ Poetin. De 
beide heren verklaarden (al dan niet naar waarheid) 
dit alles al in 2007, toen Poetin Medvedev als tussen-
president naar voren schoof, te hebben bedisseld. Een 
echt onderonsje dus, waar anderen blijkbaar niets mee 
te maken hebben.

Medvedevs eerstvolgende daad was minister van 
financiën Aleksej Koedrin, alom gerespecteerd als de 
pijler van Ruslands financiële stabiliteit, publiekelijk 
(de bijeenkomst is gefilmd) de laan uit te sturen. Hij 
had namelijk gezegd niet onder Medvedev te willen 
dienen wanneer die Poetin zou opvolgen als premier, 
omdat de door hem aangekondigde gigantische over-
heidsuitgaven voor sociale uitkeringen en defensie fi-
nancieel onverantwoord waren. Een merkwaardige re-
denering van deze jarenlange Poetin-loyalist, alsof dit 
spenderen alleen iets van Medvedev en niet evenzeer 
van Poetin is. Medvedevs actie was mogelijk ingege-
ven door frustratie om zijn recente vernedering, ter-
wijl Koedrin eerder een toneelstukje leek op te voeren. 
In Moskou wordt namelijk gefluisterd dat hij achter 
de hand wordt gehouden voor een belangrijke functie, 
misschien zelfs die van premier na Medvedev. Dat zou 
dan het definitieve einde van de ‘tandemocratie’ zijn.

Zo is Medvedevs presidentschap op een complete 
farce uitgelopen. Zijn speeches over hervormingen, 
modernisering, democratisering, meer economische 
en politieke competitie zijn mooie woorden gebleven, 
waar geen daden op zijn gevolgd. Het ‘legale nihilisme’ 
is niet teruggedrongen, de economie niet gedifferen-
tieerd, de corruptie niet verminderd. Wel is onder zijn 
formele leiding oorlog gevoerd met Georgië, is Michail 
Chodorkovski tot een nog langere gevangenisstraf ver-
oordeeld en is het leger versterkt. Voorts heeft hij er in 
de recordtijd van een paar weken een grondwetswijzi-
ging doorheen gejast, die de presidentstermijn van vier 
tot zes jaar verlengt (voor Poetin, naar nu is uitgeko-
men), de wintertijd en een paar tijdzones in Rusland 
afgeschaft, en inderdaad, hij heeft ook enkele functio-
narissen van de oude garde ontslagen, zoals Moskous 
burgemeester Joeri Loezjkov.

De liberaal-gezinde, op vooruitgang gerichte niet 
onaanzienlijke minderheid, die haar hoop op hem had 
gevestigd, blijft met lege handen beschaamd achter. 
Genadeloos karakteriseert politicoloog Lilia Sjevtsova 
Medvedevs rol in de geschiedenis van Poetins Rusland 
als geringer dan een leesteken. ‘Hij kan er zelfs geen 

aanspraak op maken een komma te zijn, want dat is 
een scheidingsteken, terwijl hij helemaal niets scheidt.’

Op zoek naar parallellen in de Russische geschie-
denis, vind je eerdere leidende twee- of driemanschap-
pen waarin een van de partners domineerde. De eerste 
Romanov-tsaar Michail moest in 1613 als zestien-
jarige voorlopig zijn vader, patriarch Filaret, de wer-
kelijke macht gunnen. Enkele decennia eerder liet 
Ivan de Verschrikkelijke de bekeerde Tataarse edel-
man Simeon Bekboelatovitsj in zijn plaats de troon 
bestijgen en stelde zichzelf tevreden met de titel van 
‘Vorst van Moskou’; al na een jaar moest Simeon weer 
aftreden en kreeg hij een post in de provincie. Maar 
Poetins relatie met Medvedev valt misschien nog het 
best te vergelijken met de schertshofhouding die Peter 
de Grote erop na hield, waarin hij als toneelstukje de 
rol van onderdaan van zijn gunsteling ‘keizer’ Fjodor 
Romodanovski speelde.

Sommige diehards blijven geloven dat Medvedev 
tijdens Poetins nieuwe presidentschap als premier 
zijn ambities opeens zal kunnen waarmaken. Poetins 
aanhangers rekenen op stabiliteit, critici op stagnatie. 
De vraag is of er in 2018 wél zicht is op een norma-
le overdracht van de macht, of in 2024, na een even-
tuele nieuwe tweede termijn. Zo niet, dan moet Poetin 
als een soort Brezjnev-reïncarnatie sterven in het 
Kremlin. Of komt er misschien een Russische variant 
van de Arabische lente tussen?
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