
Hun kritiserte Russlands krig i Tsjetsjenia. 
Det kostet henne livet. Anna Politkovskajas 
redaktør, Roman Shleynov, kommer til SKUP.
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TEKST: William Edward Graham

PRESSEFRIHET: Høsten 2006 jobbet den 
russiske journalisten Anna Politkovskaja 
med en sak om hvordan fanger ble be-
handlet av russiske militære under kri-
gen i Tsjetsjenia. Politkovskaja var godt 
kjent med konfliktene mellom Russland 
og Tsjetsjenia.
 Da Russland gikk inn igjen i Tsjetsjenia 
i 1999, var det Anna Politkovskaja som 
ble sendt på reportasjetur til det krigs-
rammede landet av avisen Novaja Gazeta. 
Hennes reportasjer, og senere også bøker 
om krigen i Tsjetsjenia, ble hyllet og pris-
belønt. Hun ble etter hvert kjent som en 
stor kritiker av Russlands krigføring i lan-
det, og dermed også av Kreml.
 Kritikken hadde sin pris. Politkovskaja 
mottok stadig drapstrusler. I 2001 måtte 
hun rømme landet.
Artikkelen hun begynte på, knyttet Tsjet-
sjenias president Ramzan Kadyrov til 

brudd på menneskerettighetene. Men 
saken ble aldri ferdig. Lørdag 7. oktober 
2006 ble Anna Politkovskaja funnet i hei-
sen i bygården hun bodde i Moskva. Ved 
siden av henne lå en pistol og fire kuler. 
Pistolen var en ni-millimeter Makarov, 
våpenet russiske leiemordere gjerne bru-
ker.

RepoRteR og ankeRkvinne i TV 2 
Nyhetene, Siri Lill Mannes, møtte Anna 
Politkovskaja flere ganger før hun døde. 
Hun snakket mye om hvordan det var å 
jobbe som journalist i Russland.
 – Anna fortalte at hun ble overvåket 
konstant av det hemmelige russiske poli-
tiet, FSB. Blant annet satt det en mann 
fra FSB i oppgangen hennes når hun kom 
hjem. En gang hadde hun tatt mot til seg 
og spurt hvorfor han satt der. «Det er til 
ditt eget beste», var svaret, forteller Man-
nes.
 En av de siste gangene Mannes traff Po-

litkovskaja fortalte hun at avisen hennes, 
Novaja Gazeta, slet med å få annonsører. 
De ble skremt fra å annonsere i avisen.
 Samtidig var det vanskelig å få støtte 
fra utlandet, fordi det kunne resultere i 
store problemer med myndighetene.

– kollegaene meneR det virker som 
en reell etterforskning av drapet. De føl-
ger godt med og har sagt at de vil ta tak 
i det hvis de merker at det ikke går frem-
over lenger, sier Mannes.
 – Er det noen sjanse for at det kommer 
noe ut av etterforskningen?
 – Jeg tror nok man kan vente at noen 
blir tatt, men om det er reelt er en annen 
sak. Men flere land, deriblant Tyskland, 
har lagt et stort press på at saken skal bli 
løst. De har en sterk stemme i Kreml, sier 
hun.
 – Hvordan har du inntrykk av at ting er 
i Russland for tiden?
 – Jeg fikk akkurat epost fra en nord-

mann i Russland. Han har tidligere vært 
veldig positiv til hvordan det gikk med 
landet, men nå skrev han at det virket 
som om det var en liten oppblomstring 
av kald krig. Det var mye presentasjoner 
av nye våpensystemer og andre ting som 
minner om en tidligere tid i media.
 Mannes forteller også at lovverket er 
blitt veldig tilpasset myndighetenes øn-
sker. Et begrep Anna Politkovskaja brukte 
var «telefondommere», om dommere som 
satt og ventet på at dommen i rettsaken 
skulle komme fra Kreml per telefon.
 – Men det finnes fremdeles ikke-kor-
rupte dommere i Russland. Aleksandr 
Litvinenko ble frikjent av en dommer som 
ikke var korrupt. Men det ville nok ikke 
skjedd i dag, tror Mannes.

nils august andResen har fulgt ut-
viklingen i Russland i flere år. Først som 
forsker ved NUPI og deretter som rådgi-
ver i ECON. Han holder seg oppdatert 


