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Myrdet af Putins Rusland 

Dødsfald: Anna Politkovskaja  

Nekrolog. Anna Politkovskaja ville have været flintrende ligeglad med alle 

os, der angrer, at vi ikke hjalp hende noget mere. Til gengæld ville hun 5 

forlange, at vi sagde sandheden om hendes død. 
Af Anna Libak 

Anna Politkovskaja var et navn, og derfor husker jeg stadig tydeligt den første gang, jeg mødte 

hende - eller rettere så hende. I afgangshallen i den nyåbnede lufthavn Magas i Ingusjetien sad hun 

og læste i en bog; hun var på vej tilbage til Moskva fra Tjetjenien dengang for fem-seks år siden, 10 

hvor krigen endnu var så ung, at det var tilladt at kalde den en krig og ikke en antiterroroperation .  

Knap havde vi sat os på vores bagage op ad den modsatte væg, før min russiske fotograf stak mig 

en albue i siden og hviskede: »Har du set, det er Politkovskaja ?« Jeg nikkede. Jeg havde ikke bare 

set hende, jeg havde også set, at hun virkelig rejste alene uden beskyttelse, ja, at hun lige nu havde 

hele bænken for sig selv, selv om salen var stuvende fuld.  15 

»Burde vi egentlig gå derover,« spurgte jeg ham med tvivl i stemmen; for som de tre eneste 

pressefolk i en sal proppet med mørklødede nordkaukasere, ville det måske være det mest naturlige. 

Men på den anden side sad Politkovskaja dér i ensom majestæt; rank, ophøjet og utilnærmelig.  

»Det synes jeg ikke,« sagde fotografen. »Hun skulle være ret så ubehagelig. Hun har et virkelig 

dårligt omdømme i Moskva. Hun vil være kendt for enhver pris; og det er ret hårdt for hendes 20 

omgivelser. De siger i øvrigt, at hendes søn er narkoman.«  

»Jamen, er hun ikke ekstremt modig?«, spurgte jeg dengang. »Så vidt jeg har forstået, er hun 

permanent i livsfare, fordi hun har skrevet alt det om krigsforbrydelser i Tjetjenien.«  

Fotografen verfede mig af. »Vel er hun ej. Det er noget, hun finder på for at blive kendt. Du kan jo 

bare se, hvor meget I elsker hende i Vesten.« Jeg trak på skuldrene; og Politkovskaja fik lov til at 25 

sidde alene på sin bænk i de to-tre timer, det tog, før indenrigsflyet til Moskva omsider indfandt sig.  

Hvorfor nævner jeg overhovedet denne inferiøre episode i en nekrolog over Anna Politkovskaja , 

når jeg siden hen kom til kende hende professionelt?  

Jo, jeg nævner det, fordi jeg senere hørte fotografens ord gentaget af adskillige andre russiske 

journalister og i dag er fuldstændig overbevist om, at Anna Politkovskaja var nødt til at dø, før 30 

hendes kolleger erkendte, at hun satte sit liv på spil i journalistikkens tjeneste. Det var ikke nok, at 

hun måtte flygte til Wien i 2001 efter mordtrusler fra en politiofficer fra det tjetjenske 

indenrigsministerium; ikke nok, at hun i 2002 forsvandt sporløst i Tjetjenien og hævdede, at hun 

måtte skjule sig for FSB, der ville gøre hende tavs; og heller ikke nok, at hun næsten døde af 

forgiftningen i flyet på vejen til Beslan i 2004. Hendes kolleger udfoldede alligevel de største 35 

bestræbelser på at forklare, at selvovervurdering var hendes mest reelle fjende. Hun skulle absolut 

likvideres sidste lørdag med fire kugler fra en Izj-71 pistol med lyddæmper i elevatoren i sin 

beboelsesejendom på Lesnaja-gaden, før det stod klart: det havde hun nok ikke selv fundet på.  

Hvorfor det var nødvendigt 
Fordi hun var så kompromisløst sandfærdig, at selve hendes eksistens i sig selv blev anset for en 40 

hån mod alle dem, der ikke havde samme mod som hende. For hvis det var sandt, hvad 

Politkovskaja skrev i Novaja Gazeta om mishandlingen af russiske værnepligtige og deres desperate 

mødre; om torturen i politistyrkerne, der forvandlede raske mennesker til krøblinge; om tjetjenere, 

der blev kidnappet, tortureret og brændt ihjel eller forsvandt ud i den blå luft, hvis de klagede til 

menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg; om de gamle, der ravede alene rundt på plejehjemmet i 45 

Groznyj, glemt i krigens inferno - hvor efterlod det så alle dem, der skrev »korrekt« om 

antiterroroperationen i Tjetjenien? Politkovskaja fik uforvarende alle andre journalister til at føle sig 

som kujoner.  

En stor procent  
Eksempler på hendes frygtløshed behøver man ikke at lede længe efter. Tag blot det sidste, hun 50 

sagde offentligt. To dage før sin død, den 5. oktober, deltog hun i en paneldebat på Radio Svoboda , 

som Radio Liberty hedder på russisk. I modsætning til de øvrige deltagere var dog hun ikke til stede 



 2 

i studiet, men med på en telefon fra hospitalet. Den sidste tid inden sin likvidering blev hun ramt af 

den ene personlige katastrofe efter den anden: for få uger siden fik hendes mor konstateret kræft og 

blev indlagt på hospitalet, så døde hendes far af et slagtilfælde, og hans pludselige død udløste et 55 

hjertetilfælde hos moderen. Hun stod med andre ord til at miste begge de forældre af ukrainsk 

herkomst, der for 48 år siden satte hende i verden i New York, hvor faderen gjorde tjeneste som 

sovjetdiplomat.  

Så hvad var det, der var så vigtigt at få sagt i den paneldebat på Radio Svoboda ?  

Jo, anledningen var, at Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens frygtede premierminister og søn af den 60 

tidligere Moskva-tro præsident Akmed Kadyrov, fyldte år. Han fyldte 30 sidste torsdag og er 

dermed gammel nok til at indfri sin hedeste ambition: at blive tjetjensk præsident. Og som 

studieværten på Radio Svoboda lod forstå i sit oplæg den dag, så var det måske en passende 

lejlighed til en revurdering af ham. Han er kendt som en brutal og afstumpet playboy, hvis 

omfattende sikkerhedsstyrker spreder skræk og rædsel overalt i Nordkaukasus, men spørgsmålet 65 

var, forhørte studieværten sig, om han egentlig var så meget værre end de modstandere, han 

udryddede? Når alt kom til alt, var Tjetjenien så ikke inde i en positiv genopbygningsfase, takket 

være ham? Og med hensyn til menneskerettighederne, så var de jo til at græde over hvor som helst i 

verden, ikke bare i Tjetjenien, for var der måske nogensinde nogen, som havde set disse 

menneskerettigheder i virkeligheden?  70 

Og journalisterne i studiet gav sig nu straks til at veje for og imod, plusser og minusser, svagheder 

og styrker hos Ramzan Kadyrov. Lige indtil Anna Politkovskaja fik ordet i telefonen fra hospitalet.  

»Undskyld,« spurgte hun, »men hvad menes der med, at menneskerettighederne altid er til at græde 

over? Man skal da ikke græde over dem. Man skal bare mødes med de mennesker, som er ofre for 

Kadyrovs handlinger i stedet for kun at nøjes med at mødes med ham selv. Ofrenes lidelser er ikke 75 

spor hypotetiske, de er meget konkrete. Deres slægtninge er omkommet, de er selv blevet pint, eller 

de er flygtet. De fleste af disse mennesker var respektable borgere. Jeg har kendt mange af dem. På 

mit skrivebord ligger der lige nu to fotografier. Jeg er i gang med en efterforskning. Der bliver og 

blev anvendt tortur i Kadyrovs fængsler mod mennesker, som er blevet kidnappet af Kadyrovs 

styrker af uforklarlige grunde.«  80 

Og Anna Politkovskaja fortsatte ufortøvet med at kalde Ramzan Kadyrov »en kujon, bevæbnet til 

tænderne« og »vor tids Stalin«, der var lige så tilbedt, beundret og feteret offentligt, som han var 

afskyet, hadet og frygtet privat. Hun lod vide, at hendes hedeste ønske, den dag på hans 30-års 

fødselsdag, var at se ham på anklagebænken, og at hun selv arbejdede hårdt på sagen: der var rejst 

tiltaler mod Kadyrov og hans mænd på baggrund af tre artikler i hendes avis Novaja Gazeta, og hun 85 

var selv vidne i en af sagerne mod Kadyrov for meddelagtighed i kidnapning af to personer. Og da 

studieværten bønfaldende spurgte, om der trods alt ikke var tale om »særskilte forsømmelser«, om 

et »procentvis mindre antal ofre«, fremturede Politkovskaja ubønhørligt:  

»Jeg tror kun, at vi kan tale om ?særskilte forsømmelser', fordi det ikke er vores nærmeste, ikke 

vores søn, ikke vores bror, ikke vores ægtemand,« svarede hun. »De fotografier, som jeg har 90 

liggende, viser kroppe, der er smadret af tortur. Dem kan vi vist ikke være bekendt bare at køre ind 

under ?et lille procentvist antal'. Jeg mener, de fortjener en stor procent.«  

Rebranding 
På intet tidspunkt under den timelange paneldebat vaklede hun. Hvilket ikke var spor mærkeligt: for 

hun var vant til at slås for sin ret til at sige ubehagelige sandheder om Kadyrov. Selv på sin egen 95 

avis Novaja Gazeta .  

På trods af alle de priser og hædersbevisninger, som hun havde fået for sin journalistik om 

Tjetjenien, og på trods af at hun var en af de sidste kritiske brændpunktsjournalister i Rusland, 

prøvede hendes chefredaktør Dmitrij Muratov konstant at få hende til at holde op; at rebrande 

hende, som han sagde. I stedet for at skrive om overgreb i Tjetjenien, skulle hun skrive 100 

socialpolitiske reportager. Men hun omgik hans ordrer og tog på reportagerejse i hans fravær. I 

avisen Izvestija forklarede han sig forleden: »Jeg sagde til Anna, at hun måtte skifte emne. Når 

tjetjenerne nu engang har valgt Kadyrov, så må vi lære at leve med ham.« (Præsidentvalget af 

Kadyrov blev i Vesten fordømt som illegitimt og utroværdigt, red. )  
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Chefredaktør Muratov kunne sikkert godt have suppleret sine motiver. For i hvert fald husker jeg, 105 

hvad Politkovskaja selv sagde på forlaget Høst & Søn i marts sidste år, hvor hun var i Danmark for 

at præsentere sin nye bog Putins Rusland .  

»Det ville være forkert at fremstille det, som om jeg bare kan skrive, hvad jeg vil, hvis jeg tør. Min 

avis er jo under meget stort pres fra præsidentadministrationen - også på grund af mig. Min avis 

lever af reklamer, og der er sket en monopolisering af reklamemarkedet, og trådene fører til Kreml. 110 

For at få reklamer, skal man ikke tale med annoncørerne, men med embedsmænd i 

præsidentadministrationen.  

Før nytår havde vi på avisen ikke fået løn i tre måneder, og til sidst bed vores chefredaktør i det sure 

æble og gik op i præsidentadministrationen for at forhandle om reklamer for det nye år. Han blev 

stillet over for tre betingelser: avisen skulle holde op med at skrive, at forhandlinger er en 115 

nødvendig betingelse for fred i Tjetjenien, og så skulle avisen fyre to journalister, herunder mig. Det 

sagde chefredaktionen heldigvis nej til. Og det lykkedes os som sædvanlig at hutle os igennem på 

bedste beskub.« Men altså ikke uden at chefredaktøren forsøgte at få hende til at skrive om noget 

andet end Tjetjenien. I det hele taget var det symptomatisk, at Anna Politkovskaja også skulle 

kæmpe mod dem, der burde have været hendes naturlige forbundsfæller.  120 

Det blev også klart sidste torsdag i studiet på Radio Svoboda , hvor der faktisk var én journalist til 

stede, som delte Anna Politkovskajas synspunkter, nemlig journalist på Moskovskij Komsomolets , 

Vadim Retjkalov. Også han blev dødtræt af at sidde og høre de andre journalister smiske for 

Kadyrov, velvidende at de i virkeligheden smiskede for Kreml, der har dekreteret positiv og 

opbyggelig journalistik om Tjetjenien.  125 

Anger  
Så træt blev Retjkalov, at han til sidst sagde: »Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Enten har vi her 

taget Ramzan til os, eller også vil vi sætte ham på anklagebænken. Begge dele vidner om 

magtesløshed. Forholdet til Ramzan viser, hvem man er. De, der roser ham; de, der har taget ham til 

sig, vil altid for mig have vist, hvem de er. Og de, som tager afstand fra ham... Jeg har aldrig lyttet 130 

til Anna Politkovskaja og Vjatjeslav Izmajlov (hendes kollega på Novaja Gazeta, red. ), det har jeg 

bare ikke haft brug for. Og nu viser det sig, at jeg må tage hatten af for dem. De er blevet mine 

nærmeste venner - selv om vi ikke kan udstå hinanden.«  

Det var de sidste ord, som Retjkalov fik sagt om Anna Politkovskaja , mens hun endnu var i live. 

Og at han i dag angrer sin forbeholdne ros, er man ikke i tvivl om, når man læser hans 135 

brødebetyngede nekrolog over Anna Politkovskaja . Afslutningen lyder: »For otte år siden 

arbejdede jeg sammen med Anna på avisen Obsjtjaja Gazeta. Vi brød os ikke om hende; hun 

virkede alt for eksalteret på os. Vi fik fat i et computerprogram, som kunne tælle op, hvor mange 

gange et bestemt ord forekom. Vi hentede en artikel af Politkovskaja fra nettet, og gjorde os lystige 

over hende. »Prøv med ordet ?smerte'. Hvor mange hits er der?«  140 

»60!«  

»Og ordet ?rædsel'?«  

»34!«  

»Så prøv med ordet ?lykke'. Det er der garanteret ikke!«  

»Jo. Ordet ?lykke' forekommer én gang!«  145 

»Det kan ikke passe, find konteksten!«  

»Her er den: »Hvilken lykke, at han ikke er blevet slået ihjel endnu...« Men den dag i æteren, 

overvandt jeg mine ambitioner og min misundelse, og anerkendte Annas redelighed offentligt og 

lod hende vide, at på trods af vores uoverensstemmelse regnede jeg hende for en ven. Jeg nåede at 

sige det før hendes død. Hvor heldigt.«  150 

Politisk aktivist 
Og Retjkalov er ikke den eneste, der har grund til dårlig samvittighed. Faktisk tror jeg, at alle vi, der 

inderst inde godt vidste, hvor ensom hun var i sin kamp, i dag angrer, at vi ikke gjorde mere for at 

hjælpe hende. Jeg angrer også selv. For et års tid siden deltog jeg i udsendelsen Journalistikkens 

Ikoner på DK4, hvor jeg fortalte om hende, og her sagde jeg noget i retning af - jeg husker ikke den 155 

præcise formulering - at hun var systemkritiker snarere end klassisk journalist.  

Efter udsendelsen blev jeg kontaktet af Boris Weil, der for mange år siden kom hertil som dissident 

fra Sovjetunionen. Han afkrævede mig svar på, hvad jeg dog mente med, at hun ikke var journalist. 
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Og jeg prøvede efter bedste evne at forklare ham det, som jeg selv var helt overbevist om på det 

tidspunkt: at Anna Politkovskaja konstant og altid i stærkt følelsesladede vendinger kritiserede 160 

magthaverne, i særdeleshed Putin, så han fremstod dæmonisk selv i de tilfælde, hvor hans 

handlinger ud fra realpolitiske betragtninger fremstod rationelle. Eller hun skildrede de føderale 

styrkers skånselsløshed i Tjetjenien over for civilbefolkningen, men gik let hen over, at Tjetjenien i 

den korte selvstændighedsperiode mellem 1997-1999 også havde et været et orgie af vold, 

retsløshed og kidnapninger.  165 

Jeg husker ikke Boris Weils svar, blot at han var uenig. Men forleden, da Poul F. Hansen i TV-

avisen karakteriserede hende som »politisk aktivist snarere end journalist« gik det op for mig, at det 

var mig og Poul F., der var galt på den. For Rusland er i dag på ny blevet så autoritært, at det slet 

ikke giver mening at tale om objektiv journalistik, hvor modparten skal høres, forstås og have lov til 

at forklare sig. Får de føderale styrker måske mere ret til at torturere uskyldige unge tjetjenske 170 

mænd, fordi tjetjenske feltkommandører i sin tid havde skåret hovedet af deres gidsler?  

Eller: burde vi måske have rost Stalin for alle dem, han ikke slog ihjel? Burde vi have rost ham for 

at indgyde folket mod og stolthed over deres land? For at holde af børn og dyr? Eller bør vi, som 

Anna Politkovskaja fastholdt, at det centrale ikke er, om bødlen er en god familiefar, men at han er 

bøddel?  175 

Ikke på den måde at forstå, at Rusland i dag er lige så slemt som Sovjetunionen, end ikke i sin 

mildeste periode under Gorbatjov. Det er det ikke - endnu. Men Rusland fjerner sig i disse år 

længere og længere fra det demokrati og den retsstat, som vi, et kort, flygtigt øjeblik troede, at det 

kunne blive dengang for 15 år siden. Anna Politkovskajas død er i sig selv et overbevisende 

vidnesbyrd. Hun blev ikke fængslet, forhørt, dømt og sultet ihjel i Gulag, som hun ville være blevet 180 

det i 30rnes Moskva. Hun blev bare skudt ned ved højlys dag af en lejemorder. En kugle i hjertet på 

Putins 54-års fødselsdag siger mere end mange ord. 

Putins Rusland 
Anna Politkovskaja ville have været ligeglad med al denne anger, er jeg sikker på. Til gengæld er 

jeg lige så sikker på, at hun ville have forlangt, at man i det mindste skrev sandheden om hendes 185 

død.  

Sikkert ville hun ikke have brudt sig om de russiske mediers teorier om, hvem der stod bag mordet 

på hende. Der er ellers mange teorier i spil: det kan have været hævn fra et af de hemmelige 

ultranationalistiske selskaber, der havde sat hende på dødslisten over folk, der smæder Ruslands ære 

i udlandet. Det kan have været hævn fra de politisoldater i Tjetjenien, hvis mishandlinger af civile 190 

hun skrev om. En af dem, Sergej Lapin, blev sidste år i Groznyj idømt 11 års fængsel for 

mishandling. Eller det kan have været den tjetjenske præsident Kadyrovs mænd, der ville hævne sig 

for, at hun for nylig i en artikel påviste, at de var gået i Kadyrovs tjeneste - enten for selv at undgå 

blodhævn fra andre klaner, eller også for selv at udføre den som hævn for drab på deres slægtninge. 

Eller det kan have været finansfyrster i eksil som Nezlin i Israel eller Berezovskij i London, der 195 

ønskede at vise hele verden, hvor galt det stod til i Rusland.  

Er der nogen, det ikke kan have været? Ja, at dømme efter kommentatorernes ræsonnementer i 

russisk presse kan det umuligt have været fødselaren og Ruslands præsident Vladimir Putin, som 

beordrede hende død eller blot lod forstå, at han ikke ville beklage den.  

Hvorfor ikke? Ud fra betragtningen om, at hendes død var et større anslag mod Putins prestige end 200 

en hvilken som helst artikel, hun havde eller kunne have skrevet. Som avisen Izvestija formulerede 

det: »Indtil mordet bliver opklaret, så vil hele verden være overbevist om, at det netop var 

magthaverne, som fjernede en obsternasig journalist.« Eller som Putin selv sagde det i denne uge på 

en pressekonference med Angela Merkel i Dresden, da han omsider brød tavsheden om hendes 

mord: »Mordet har skadet det nuværende styre i Rusland og Tjetjenien, som Politkovskaja 205 

kritiserede, betydelig mere end hendes artikler.«  

For mit indre øre kan jeg høre, hvad Anna Politkovskaja ville have svaret. Hun ville have lagt 

hovedet tilbage og leet overgivent med ordene: »Hvis det er så oplagt at give magthaverne skylden 

for mordet på mig, hvordan kan det så være, at ingen aviser i Rusland gør det? Hvordan kan det 

være, de alle sammen skriver, at Putin netop ikke gjorde det, fordi mistanken ville falde på ham?« 210 

(Læs blot hendes bog Putins Rusland og se, at sådan kunne hun have svaret.)  
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Og igen har Anna Politkovskaja ret. For hvad er det egentlig de russiske medier mener med, at 

hendes død er et stort anslag mod Putins prestige? Vil mordet da betyde, at Tyskland siger nej til det 

omfattende energisamarbejde, som Putin har tilbudt Merkel i Dresden? Vil det betyde, at DONG 

alligevel ikke vil købe gas af Gasprom? Vil det betyde, at EU-landene holder op med at forhandle 215 

bilateralt med Rusland og koordinerer deres politik?  

Nej. Enhver, der tænker sig om, ved godt, hvad det mord betyder. Det betyder slet og ret, at alle 

russiske journalister nu ved, at Putins mest åbenmundede kritiker blev skudt ned på sin bopæl på 

hans fødselsdag. Og skudt med en lethed, der i sig selv er symbolsk: det var hverken et sofistikeret 

giftmord, et tragisk biluheld eller et flystyrt; ikke engang overvågningskameraet i opgangen var 220 

smadret. Det var et mord for åbent tæppe.  

Og det er de russiske journalister så frie til at lægge i, hvad de vil. Men mon dog avisen Izvestija har 

ret i, at tvivlen vil blive fejet bort, når mordet bliver opklaret, og vi får at vide, hvem den unge mand 

i baseballkasket og rød trøje, som overvågningskameraet fikserede, er.  

For det er forskellen mellem politiets og domstolenes arbejde i et totalitært land og en retsstat: i de 225 

første bliver mordsagerne ofte »klaret«, i de andre bliver de ofte »opklaret«. Vi kommer næppe 

sandheden nærmere af, at der bliver fundet en morder, så længe vi allerede inden Politkovskajas 

død kunne udelukke, at morderen handlede på mandat fra hendes hovedmodstander i Kreml.  

 

Så uanset hvem der myrdede Anna Politkovskaja , skylder vi hende at sige det højt, tydeligt og uden 230 

tøven i stemmen: Anna Politkovskaja blev myrdet af Putins Rusland. Netop Putins. Må hun blive 

husket.  

 

 


