
legeerd bestuurder vandeNMBS,

kan ik het in het bestek van deze

column al helemaal niet hebben.

Daarkomtvast eenmuseumvoor.

In Liedekerke.

Welwil ik het evenhebbenover

al een tijdje achter ons,maarCor-

nuwordtnogsteedsophandenge-

dragen door de vele alumni die in

het internationale bedrijfsleven

zijn uitgezworven. En terecht.

Endaaromwas ikbijzonderver-

neel.Maar ook op z’nVlaams: be-

scheiden. Een noestewerker, dat

heeft hij ook bij Agfa bewezen.

Nu hetmandaat van voorzitter

TheoDilissenafloopt,wasJoCor-

nu de ideale voorzitter van het

gentlemanvoor.Daar ishij tebraaf

voor. Te loyaal ook. Partijloos. Of

gewoon te oud?

Peter Hinssen is partner van Across Group en-
voorzitter van Across Technology. Hij is auteur
van ‘The New Normal’. www.peterhinssen.com

V
ladimirVladimirovitsjPoetin
komt opnieuw in het zadel
als president. Of dat gebeurt
indeeersteofde tweedever-
kiezingsronde,brengtweinig
spanning in het verhaal. Ei-

genlijk loopt het Poetin-tijdperk (Poetin
1.0) sinds 2000 door tot op vandaag. Tot
voorkortmetgoedvindenvandebevolking.
NadechaosdoorBoris Jeltsinwasdie rela-
tief tevredenmet een échte leider, die in-
ternordeopzakensteldeenborgstondvoor
de binnen- en buitenlandse veiligheid.

Het politieke Poetin-regime kenmerkt
zich door een sterke centralisatie van de
macht. Poetins partij Verenigd Rusland
kreeg bij de verkiezingen in
2007 een comfortabelemeer-
derheid. De zogenaamde op-
positiepartijen in het parle-
ment (de Communistische
Partij, deLiberaal-Democrati-
sche Partij van Zjirinovski en
Rechtvaardig Rusland) vorm-
den een loyale oppositie, die
hetKremlingeenstrobreed in
deweg legde.

Sinds 2001 maakten de
nieuwe partijwetgeving (met
hogevereistenvoorhet leden-
aantal, de financiering ende inworteling in
de regio’s) endekiesreglementering (de in-
voeringvaneenvolledigproportioneel sys-
teem) dat geen enkele politieke pluralise-
ring hetKremlin nog kon bedreigen.

Kortom, Rusland is weer geëvolueerd
naar een autocratisch regimemet een By-
zantijns leiderschap, gekenmerkt door een
ongecontroleerdeenabsolutemachtvande
heerser. De ware politiek in Rusland ver-
looptnietviapartijenenverkiezingenmaar
speelt zich af tussenelitegroepen,waarvan
deoligarchen(economische tycoons), desi-
loviki (machthebbers uit de geheime dien-
sten en het leger) en de tsiviliki (hogema-
gistraten en procureurs) de belangrijkste
zijn.Dat systeemvanpatronage en cliënte-

lisme is stevig verankerd en steunt op een
Kremlingestuurde economische controle
vandebelangrijksterijkdommen.Hetdraagt
zelfs geenkiemvandemocratie in zich.

Depolitieke situatie is echterniethoud-
baar, ook niet in het grootste land ter we-
reld. Moderne samenlevingen staan van-
daag immersallemaalblootaanpluralisme.
Dat komt vooral door demaatschappelijke
differentiatieendeeconomischeontwikke-
ling, vooral de integratie in de globale eco-
nomie en de hoge opleidingsgraad van de
bevolking. Sinds Gorbatsjovs perestrojka
zijn ook in Rusland sociale bewegingen en
organisatiesontstaan,diehunbelangenpo-
litiekverwezenlijktwillenzien.Deprotest-

marsenenmanifestaties tegen
de verkiezingsfraude zijn
symptomatisch. Velen spre-
kenovereenmogelijkeval van
het regime, zoals bij de ge-
kleurde revoluties in Georgië
(2003), Oekraïne (2004) en
Kirgizië (2005) of tijdens de
meerrecenterevolutiesvande
Arabische Lente.

De kans dat Rusland een
regimeval ontloopt, is echter
bijzonder groot.Merkwaardi-
gerwijs spelendeagitatie voor

en tegen Poetin, de beweging van dewitte
linten en de protesten in de regio’s het
Kremlin in de kaart. Eigenlijk kon het re-
gime zich zelfs geen betere voorbereiding
van de nieuwe presidentstermijn van Poe-
tin voorstellen. Let wel, het gaat eigenlijk
niet om de persoon Poetin, die is perfect
vervangbaar, het gaat om het Poetin-re-
gime. Een terugkeer naar een situatie van
één partij, zoals tijdens de stagnatie onder
Brezjnev, is geenoptie. Denoodaanecono-
mischemoderniseringenaanpluralisering
is daarvoor te groot.

Nee,Poetin2.0zalhetRussischepolitie-
ke regime op het spoormoeten zetten van
een ‘nieuw autoritarisme’: een gesofisti-
ceerd regime, dat op ingenieuze wijze de-

mocratische en autoritaire kenmerken
combineert.Meer nog, een regime dat de-
mocratische instellingen en plaatsen (ver-
kiezingen,deburgermaatschappij, politieke
partijen en agitatie) gebruikt omde belan-
genvandeeliteenvanzichzelf veilig te stel-
len.Zo’n regime isberesterk.Het isnieton-
derhevigaanexternedruk totdemocratise-
ring. Het loopt geen kans om intern
gedestabiliseerd teworden,wantde strate-
gieënomhetbestaandepluralisme in tedij-
ken zijn vooraf uitgezet, en de mechanis-
menomopkomendpluralisme tebeperken
situerenzich inbelangrijkearena’swaarhet
regimekanwordengedestabiliseerd:depo-
litieke competitie en de burgermaatschap-
pij. Daarom verstaat iedereen in Rusland
dat er geen alternatief is voor Poetin.

HOOGSTAAND
Dat staaltje van politieke technologie,

dat leidt tot ‘ nieuwautoritarisme’, zal voor
het regimeeenstevigenieuwestartbeteke-
nen. Poetin zal een andere taal moeten
spreken. Rekening houden met de belan-
gen, die zich aftekenen indemaatschappij,
wordt eenmust. De vraag of VerenigdRus-
landzichaandenieuwecontext zal aanpas-
sen, is bijkomstig. Poetin heeft zich nooit
helemaal gebonden aan die machtspartij.
Wel zal het regime geen enkele reële oppo-
sitie, diekanuitgroeien toteenechtpolitiek
alternatief, toestaan.Daarvoor isdecontro-
le over olie, gas ennatuurlijke rijkdommen
te belangrijk.

Ook Europa zal rekening moeten hou-
den met dat ‘nieuw autoritarisme’. Het
PartnerschapvoorModerniseringmetRus-
land slaat op economischemodernisering,
waarvoorRuslanvragendepartij is.Vanpo-
litiekemodernisering inderichtingvanhet
ernstignemenvande rechtsstaat, bescher-
mingvandemensenrechteneneenperfor-
mante democratie is nog geen sprake.

Dewereldzaleenbelangrijke internatio-
nale spelermoeten confronteren, die zich
positioneert in Eurazië en die zich niet zal
onderwerpenaande internationale spelre-
gels,noch internationale solidariteit tussen
statenbeoogt. Integendeel, dehoudingvan
Rusland inverbandmetSyriëmaaktduide-
lijkdathetmetzijnprincipesvannationale
soevereiniteit, non-interventie in interne
aangelegenheden en economische belan-
gen inwapenhandel, eerdersamenmetChi-
naaan ‘counterbalancing’wil doendanaan
internationale diplomatie.

Het probleem is dat dit alles vreet aan
onze democratische verworvenheden en
aanonzeveiligheid, als eendodelijkevlees-
etende bacterie.

Poetin is vervangbaar, maar het Poetinregime niet. Iedereen in Rusland snapt dat er geen alternatief is.

Poetin 2.0 luidt tijdperk
van nieuw autoritarisme in
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Katlijn Malfliet
■ Is gewoon hoogleraar Rusland-

kunde en decaan van de facul-
teit SocialeWetenschappen
aan de KU Leuven.

■ Meent dat de huidige politieke
situatie in Rusland niet houd-
baar is.

■ Stelt dat het Poetin-regime
zichzelf op ingenieuze wijze zal
heruitvinden met een vorm van
‘Nieuw Autoritarisme’ dat de-
mocratische en autoritaire trek-
jes combineert.

De Russische
politiek verloopt
niet via partijen
en verkiezingen,
maar tussen
elites van
oligarchen, silo-
viki en tsiviliki.


