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RUSSLAND: 
Homohat som politisk strategi 

Introduksjon
De siste årene er situasjonen for homofile1 i Russland kraftig forverret. Ny lovgivning griper inn i deres 
grunnleggende sivile og demokratiske rettigheter. En hatefull offentlig debatt har gitt næring til vold, 
mishagsytringer og fordommer. Putins knebling av sivilsamfunnet rammer også homofiles organisasjoner 
særlig hardt. Forfølgelsen av homofile må forstås som en del av Putins politiske prosjekt. Den er et verktøy for 
å bygge allianser i og utenfor Russland.

Angrepene på homofiles rettigheter er et av mange uttrykk for at grunnverdiene i et liberalt samfunn - 
demokratiet, menneskerettighetene og rettsstaten - er under angrep i et av Norges naboland. Å frata en 
minoritetsgruppe ytrings- og forsamlingsfriheten er et klart menneskerettsbrudd, og myndighetenes 
manglende vilje til å forebygge trakassering og vold er urovekkende.

I dette notatet ser vi nærmere på behandlingen av homofile i dagens Russland (Del 1). Vi tar også et tilbakeblikk 
på forholdene for homofile i Russland i tiden før og under den russiske revolusjon, under Stalins terrorvelde 
og i årene frem mot kommunismens sammenbrudd (Del 2). Til slutt (Del 3) drøfter vi nærmere hvordan OL i 
Sotsji i februar 2014 bidrar til å rette søkelyset mot menneskerettsbruddene i Russland generelt, og spesielt 
situasjonen for homofile i landet. Vi tar også opp spørsmålet om hvordan Norge og andre liberale demokratier 
kan benytte anledningen til å markere at forfølgelsen av homofile i dagens Russland er uakseptabel. 
 

Del 1: Homofiles situasjon i dagens Russland
Putin-regimets manglende respekt for menneskerettighetene rammer sivilsamfunnet i Russland generelt, og 
flere minoritetsgrupper er utsatt. Regimets behandling av homofile etter at Putin ble gjenvalgt som president 
i 2012 peker seg likevel ut som særlig alvorlig, og er derfor fokus for dette notatet. Ingen annen gruppe 
rammes like systematisk av inngrep i grunnleggende sivile og politiske menneskerettigheter i dagens Russland. 

Utviklingen i Russland de siste årene handler ikke om det vi vanligvis tenker på som motstand mot ”homofiles 
rettigheter”, som rett til å gifte seg, stifte familie eller diskrimineringsvern. Det handler om reversering 
av grunnleggende sivile rettigheter: Om at én minoritetsgruppe systematisk fratas retten til å vise og ytre 
seg offentlig og hindres i å drive legitim politisk aktivitet. Om at loven ikke er lik for alle. Og om at russiske 
myndigheter aktivt og bevisst setter til side sine internasjonale forpliktelser. 

Parallelt med at russiske homofile rammes av stadig mer inngripende lovgivning, øker den hatmotiverte 
volden. På internett spres filmer der ekstremister ydmyker, torturerer og tvinger unge homofile til å drikke 
sin egen urin. Framfor å møte dette med tiltak som kan forebygge vold og dempe motsetninger, gjør russiske 
politikere det motsatte: De kommer med mishagsytringer og fremmer stadig nye lovforslag som slår fast at 
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homofile er mindreverdige. Nylig ble det fremmet forslag i Dumaen som hadde til hensikt å frata homofile 
foreldreretten til egne barn.2 

Fra hybridregime til autoritært regime
Forfølgelsen av homofile må forstås som en del av et større bilde. Putin kaller seg demokrat, men har ofte sagt 
at et liberalt demokrati etter vestlig modell ikke passer Russland.3 I april 2013 slo Human Rights Watch fast 
at menneskerettighetene står svakere i Russland nå enn noen gang etter Sovjetunionens fall.4 I demokrati-
indeksen som The Economist utarbeider hvert år, het det i 2011 at Russland har vært i en ”langvarig prosess 
av tilbakefall som har kulminert med at landet har tatt skrittet fra et ’hybridregime’ til et ’autoritært regime’.”  
Dette året, da Putin kunngjorde at han på nytt ville stille til valg som president, falt Russland fra 107. til 117. 
plass på indeksen. 

Siden Putin i 2012 tok over som president for andre gang, har utviklingen fortsatt i samme retning. Landet har 
innført flere nye lover som knebler kritiske røster, begrenser organisasjonsfriheten og kriminaliserer ytringer.
Nye blasfemibestemmelser gjør det straffbart å ”fornærme følelsene til nasjonens troende”. Loven, som kom 
som reaksjon på Pussy Riots demonstrasjon i Frelseren Kristus-katedralen, er en uakseptabel begrensning av 
ytringsfriheten. Organisasjonen Article 19 har påpekt at den ikke tilfredsstiller kravene i artikkel 19(3) i FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som Russland har sluttet seg til. Forståelsen av blasfemi er for 
bred og subjektiv, og lovgivningen har ikke et legitimt formål.5 

Pussy Riot ble dømt for ”opprørsvirksomhet”. De ble anklaget for å ha krenket religiøse følelser, for å ha 
”imitert demoniske angrep”, for å ha vært kledd upassende og for såkalt ”homopropaganda”. Dommeren 
angrep også feminisme som ideologi. Hun hevdet den utgjorde selve kjernen i Pussy Riots ”religiøse hat”.6  
Begrepene som brukes her sier mye om de rådende forholdene i Russland: ”religiøst hat”, ”demoniske angrep” 
og ”homopropaganda”. Rettsstater opererer ikke med slike anklager.

Dumaen har i tillegg utvidet definisjonene av forræderi og spionasje på en måte som åpner for kriminalisering 
av organisasjons- og menneskerettighetsarbeid.7 Frivillige organisasjoner som deltar i ”politisk aktivitet” og 
som mottar utenlandsk støtte, må registrere seg som «utenlandske agenter» - et begrep som i Russland gir 
svært negative assosiasjoner og dermed sverter organisasjonene og hindrer dem i å utføre sine oppgaver.  
Med hjemmel i loven har russisk politi raidet kontorene til mer enn 80 organisasjoner. Blant dem som rammes, 
finner vi blant annet store internasjonale menneskerettsorganisasjoner, men også GOLOS, landets eneste 
uavhengige valgobservatører, og Levada-senteret, et meningsmålingsinstitutt.8

Like alvorlig som de nye lovene er det at russiske domstoler mangler uavhengighet. Den viktigste begrunnelsen 
for uavhengige domstoler er at domstolene skal være en barriere mot politiske myndigheters vilkårlige 
maktutøvelse, ved å korrigere lovgivning og praksis som strider mot menneskerettighetene og nasjonale 
rettsstatsgarantier. Russiske domstoler har talende nok ikke avsagt en eneste dom om hvordan de nye lovene 
forholder seg til internasjonale menneskerettigheter som landet er forpliktet til å følge.9 
 
Tilbakeslag
Tilbakeslagene rammer mange, men landets homofile er særlig utsatt. De svertes, stigmatiseres og rammes 
av urimelige og menneskerettsstridige straffebestemmelser.  Loven mot ”propaganda for ikke-tradisjonelle 
seksuelle relasjoner” gjør det straffbart å ytre offentlig at det finnes homofile i Russland. Enhver nøytral eller 
positiv ytring om homofile er ulovlig, dersom det er risiko for at mindreårige kan være i publikum, slik det for 
eksempel er i media og i det offentlige rom. Demonstrasjoner er ulovlige, det samme er nyhetsinnslag der 
homofile omtales nøytralt eller positivt.10 
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Loven er ubalansert: Negative ytringer er tillatt – og utbredt. En populær TV-personlighet, Dmitrij Kiselov, 
uttalte nylig at dersom homoseksuelle omkommer i bilulykker, “må hjertene deres brennes, fordi de ikke er 
egnet til å forlenge andres liv”.11

Det er ulovlig å ta til motmæle i det offentlige rom. Å skrive avisartikler, delta i debattprogrammer og bære 
plakater til støtte for homofile er forbudt. Loven mot ”utenlandske agenter” gjør det i tillegg vanskelig å 
danne og drive sivile organisasjoner.  Putins knebling av sivilsamfunnet rammer LHBT-organisasjoner hardt. 
De få organisasjonene som finnes, som Coming Out i St. Petersburg og filmfestivalen Side by side, opplever 
at myndighetene mistenkeliggjør og griper inn i aktivitetene deres, men også direkte trusler. Side by side fikk 
fem bombetrusler da festivalen gikk av stabelen i desember.

”Propagandaloven” hindrer politisk aktivitet, men den er langt mer inngripende: Den griper inn i folks dagligliv 
og har skapt et klima av frykt og usikkerhet. En mor som sier til sitt barn at homofile er likeverdige, risikerer 
straff. En lærer som sier til en elev at hennes familie – med to mødre – er ok, bryter loven. Svensk radio sendte 
nylig et innslag om et lesbisk par som hadde mistet kontakt med sine familier. Ikke fordi familiene mislikte 
kvinnenes forhold, men fordi de fryktet å bli straffet for ”propaganda” ved å ta i mot besøk.12 

Homofiendtlighet et nyttig verktøy – i og for Russland
På en vitsetegning som sirkulerer på nettet, står en ukrainsk bonde og ser på en todelt plakat. På den ene 
siden, i varme røde farger, ser han glitrende løkkupler, stolte krigere og en vellykket familie. På den andre, i 
mørke farger, er det bilde av Hitler, narkotikasprøyter og to menn som kysser.13

Forfølgelsen av homofile er ikke tilfeldig. De er nyttige syndebukker i Putins politiske prosjekt. Homoseksualitet 
kan lett fremstilles som noe fremmed, avvikende – og vestlig. I Russland er folk sunne og normale, i motsetning 
til folk i Vest-Europa og USA. Jo mer ”homoliberalt” Vesten blir, jo mer egnet er motstand mot homofile som 
verktøy for å fremme Russlands nasjonale egenart. 

Innenrikspolitisk handler det om å appellere til velgere med tradisjonelle verdier, utvide maktbasen og 
bygge nasjonal identitet. Negative holdninger mot homofile kan også brukes som verktøy for å kneble 
brysomme opposisjonelle. Antihomolovene brukes for å markere avstand til Vesten og knytte allianser med 
tidligere sovjetrepublikker.14 Vitsetegningen ble brukt av motstandere av Ukrainas tilnærming til og mulige 
samarbeidsavtale med EU.15 

Homofile kan lett bebreides for Russlands befolkningsnedgang. Siden 1991 har innbyggertallet falt med 
fem prosent. En rekke land i Øst-Europa er inne i tilsvarende negative spiraler. Ukraina og Litauen har større 
nedgang enn Russland.16 Det er neppe tilfeldig at de er blant landene der politikere henter inspirasjon fra 
Russland og tar homofiendtlige initiativer. 

I innspurten av sin presidentvalgkamp i 2012, avla Putin patriark Kirill I et besøk. Det var ikke tilfeldig. Den 
ortodokse kirken er en viktig støttespiller for Putin, og den har sterke oppfatninger om homofile. I juli 2013 
var Kirill I tydelig: 

Ekteskap mellom to mennesker av samme kjønn er et apokalyptisk symptom. Vi må gjøre alt i vår makt for hindre 
at det noensinne innføres i Russland, fordi det vil bety at nasjonen går ned en sti av selvdestruksjon. Vi står 
overfor enorme prøvelser når land godtar synd og gjør synd til lov”.17

Patriarken blir lyttet til. 
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Nyttige syndebukker
Historien er full av eksempler på at maktesløse og upopulære minoritetsgrupper brukes som syndebukker 
av autokrater. Det er en politisk strategi som fungerer, og den brukes når tidene er vanskelige og det er 
behov for noen å bebreide. Putins forfølgelse av homofile er som hentet fra læreboken. Oppløsningen av 
Sovjetunionen skapte ikke de mulighetene for brede lag av den russiske befolkningen som mange så for seg. 
Sosiale problemer som ikke eksisterte eller var små i Sovjetunionen, er betydelige i dagens Russland. 

Narkotikamisbruk er et voksende problem, særlig blant unge, og en viktig årsak til kraftig vekst i hiv/aids. Og 
russerne drikker mye alkohol. Hver femte russiske mann og seks prosent av kvinnene dør av skader forårsaket 
av alkoholmisbruk.18 Gjennomsnittsalderen for russiske menn er 60,1 år, for kvinner 73,2 år. Til sammenligning 
er den gjennomsnittlige levealderen 78,5 år i USA og 79,8 år i EU-landene. I tillegg til hiv/aids, sliter Russland 
med spredning av andre seksuelt overførbare sykdommer og tuberkulose. Pensjoner og lønn til offentlig 
ansatte har ofte blitt utbetalt sent, i blant mange måneder for sent, noe som har ført til uro og protester. Store 
sosiale forskjeller og sviktende tillit til institusjoner og politiske beslutningstakere, preger også det russiske 
samfunnet. Mange i middelklassen emigrerer. 

I et slikt klima vokser avmakten og ekstremismen. Marginaliserte grupper er utsatt. Putin-regimet søker 
å avlede oppmerksomheten fra landets reelle problemer, blant annet ved å rette anklager mot homofile. 
Det tegnes et bilde av homofile som en trussel mot russiske verdier: De er ikke mennesker ”som oss”. Å 
gjennomføre et slikt prosjekt er ikke vanskelig, for det mangler ikke på negative holdninger til homofile blant 
russere. 

Skremmende holdninger
Motviljen mot homoseksualitet er reell. Putins tiltak er slett ikke upopulære blant russerne. Forbudet mot 
adopsjon til homofile par i land som tillater ekteskap, ble for eksempel vedtatt av Dumaen uten stemmer 
mot. Kun én representant var avholdende. ”Propagandaloven” ble vedtatt med et like overveldende flertall: 
430 stemmer for, ingen mot og én avholdende. Tatjana Jakoleva, en av de 430, begrunnet sin stemmegivning 
slik: ”Homoseksualitet er en perversjon (…) som går i mot menneskelig natur”.19 Mange av lovgiverne mener 
homoseksualitet er en sykdom som bør behandles gjennom utdanning og psykologisk rådgivning. 

Lederen av Dumaens familie-, kvinne- og barnekomite, Jelena Mizulina fra ”opposisjonspartiet” Rettferdig 
Russland, mener formuleringen ”homofile er også mennesker” bør klassifiseres som ekstremisme og har 
foreslått å frata homofile foreldreretten til egne barn. Mizulina har fått mye kritikk fra menneskeretts- og LHBT-
organisasjoner. Som svar på denne kritikken, tok hun i juli 2013 ut søksmål mot aktivisten Nikolai Aleksejev. 
Mizulina hevdet at hun ble forfulgt, og ba om at Aleksejev ble straffet med hardt tvangsarbeid, ”et sted langt 
borte der han ikke kan drive propaganda”.  Hun har også anklaget sine motstandere for å tilhøre en ”pedofil 
lobby”.20

 
Holdningene og kunnskapsnivået i Dumaen er skremmende, men reflekterer velgernes. Hele 80 prosent av 
de spurte mente homoseksualitet er en sykdom, i en meningsmåling fra Levada-senteret i juni 2013. I tillegg 
mente 42 prosent at seksuell omgang mellom to voksne av samme kjønn bør være straffbart, slik det var i 
Sovjetunionen etter at Stalin i 1933 gjeninnførte forbudet som ble fjernet etter revolusjonen i 1917.21

Ikke bare er holdningene svært negative, men utviklingen ser også ut til å gå i feil retning. Andelen som sier 
de er negative til homofile (”de irriterer meg”), er hele 66 prosent, og andelen som mener homofile ”bør ha 
samme rettigheter som alle andre” falt fra 51 prosent til 46 prosent i perioden 2005-12. 22  
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23

Det internasjonale meningsmålingsinstituttet Pew Research har undersøkt holdninger til homofile i en rekke 
land. Hovedregelen er at sekulære land med høy BNP er mer positive til homoseksualitet enn fattigere, mer 
religiøse land. Russland er et unntak. Kun 16 prosent av russerne mener ”homoseksuelle bør aksepteres av 
samfunnet”. Til sammenligning svarte 42 prosent i Polen, det nest mest negative av de europeiske landene 
i undersøkelsen, ja på samme spørsmål. Folk i Russland er mer positive enn de spurte i Afrika og Midtøsten, 
men scorer lavere enn samtlige land i Latin-Amerika (34-74 prosent), Kina (21 prosent), Israel (40 prosent), 
Libanon (18 prosent) og Sør-Afrika (32 prosent).24

 
Forakt for internasjonale forpliktelser
I mange land rammes lesbiske, homofile, bifile og transpersoner av diskriminerende lovgivning. I følge FN 
straffer 76 land fortsatt seksuell omgang mellom to voksne av samme kjønn.25 Vold, diskriminering og negative 
holdninger finnes i alle samfunn. De siste tiårene har imidlertid vært preget av økt forståelse og stadige 
fremskritt, ikke minst lovgivningsmessig, i store deler av verden. FN har gjort en viktig innsats.

I Europa og Nord- og Sør-Amerika har utviklingen i holdninger og lovgivning vært dramatisk: Mange land 
har gått fra kriminalisering til likestilt ekteskapslovgivning. Norge er et godt eksempel. Så sent som i 1972 
foreslo regjeringen Bratteli å fjerne straffelovens paragraf 213, forbudet mot homoseksualitet.26 I 2008 vedtok 
Stortinget med bredt flertall Stoltenberg II-regjeringens forslag om ny ekteskapslov.27 Etter murens fall ble de 
siste truslene om straff fjernet i Øst-Europa. Russland avkriminaliserte homoseksualitet i 1993,28 og i 1998 
ratifiserte Dumaen Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK),29 som verner retten til ikke å bli 
diskriminert på bakgrunn av seksuell legning.30

Russland er også forpliktet til å verne om menneskerettigheter, rettsstaten og demokratiet. Det hersker 
ingen tvil om at mye av Russlands nye lovgivning bryter med landets internasjonale forpliktelser, og det 
har ikke manglet på protester. Organisasjoner som Amnesty International har vært tydelig, det samme har 
Europarådet.
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Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen) ble opprettet i 1990. 
I 2001 ble Russland med i kommisjonen som fullverdig medlem.31 18. juni 2013 avga Venezia-kommisjonen en 
tydelig uttalelse om de såkalte ”propagandalovene”. Kommisjonen slo fast at ”homosexual propaganda laws” 
er uforenelige med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Lovene er ikke presise, tilfredsstiller ikke 
konvensjonens krav om nødvendighet og proporsjonalitet og – helt avgjørende – diskriminerer på grunnlag av 
seksuell orientering, slo kommisjonen fast. Konklusjonen var at lovene er “uforenelige med verdiene i EMK”.32

Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, har vært like tydelig. I juni slo han fast: 

Denne loven bryter klart med noen de viktigste prinsippene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), 
som ytrings- og forsamlingsfrihet. Jeg har tidligere uttrykt min bekymring i et brev til presidenten i Dumaen. En 
majoritet har ikke rett til å vedta lover som klart diskriminerer minoriteter. Tvert i mot: Majoriteten har plikt til 
å beskytte minoritetsrettigheter. Uansett hva folk flest måtte mene, kan ingen lov som legaliserer fordommer 
rettferdiggjøres. Dessverre føyer initiativet seg inn i et bredere mønster i Europa, der utsatte grupper blir angrepet. 
Det gir drivstoff til ekstremisme og vold.33

Samtidig vedtok Europarådets parlamentarikerforsamling – med 2/3-flertall - en uttalelse som fordømmer de 
såkalte ”propagandalovene”.34 Det har ikke ført til noen endring i russisk politikk. Putins manglende respekt 
for Europarådets institusjoner er urovekkende.

Dominoeffekter 
Russlands manglende respekt for EMK er et problem på flere måter. Politikere i flere av nabolandene henter 
inspirasjon fra Russland når de utvikler tilsvarende lovgivning. Når russiske myndigheter kan ignorere sine 
menneskerettighetsforpliktelser overfor denne minoritetsgruppen, kan også andre land. 

Propagandalover etter russisk mønster er foreslått i Ukraina. I Litauen har folkevalgte tatt en rekke 
homofiendtlige initiativer. Flere provinser i Moldova vedtok forbud mot ”homopropaganda” i 2012, men 
landets konstitusjonsdomstol fant at lovgivningen var grunnlovsstridig. I Ungarn har flere politikere tenkt 
høyt om samme type lovgivning. Dominoeffekten er reell.

Men ringvirkningene er potensielt større og mer alvorlige: En rekke av Europarådets medlemsland har 
problemer med å oppfylle sine medlemskapsforpliktelser på ulike områder. Dersom en stormakt som Russland 
kan sette til side EMK på ett område, kan vel de gjøre det samme - på andre og ”mindre sentrale” områder? 

Vold og ekstremisme
I mai 2013 ble en 23-åring funnet død utenfor hjemmet sitt i byen Volgograd. Myndighetene kunne opplyse 
at dødsårsaken var gjentatte slag med stein mot skallen, som var knust. Han ble funnet naken, og var blitt 
torturert og voldtatt med knuste glassflasker. I etterforskningen kom det fram at mannen hadde feiret 
Seiersdagen 9. mai sammen med to bekjente. I følge etterforskningsledelsen begynte de to, en 22- og en 
27-åring, å slå da mannen fortalte dem at han var homofil.35

I begynnelsen av juni samme år ble en 39 år gammel homofil mann funnet drept i en landsby på Kamchatka-
halvøya på Russlands østkyst. Etter å ha blitt slått og trampet i hjel, ble liket plassert i offerets bil som så ble 
påtent. I følge nyhetsbyrået Interfax var offeret en ansatt ved den lokale flyplassen.36

Russiske menneskerettsaktivister mener en følge av den nye lovgivningen og den harde retorikken mot 
homofile, er et oppsving i hatmotivert vold.37 De mener fordommene øker, særlig som følge av forbudet mot 
såkalt ”homopropaganda”.  
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De to bestialske drapene som er plukket opp av internasjonale medier, er garantert bare to av mange, mange 
flere. Og drapene er del av et større problem. Den russiske nynazisten Maxim Martsinkevich er mistenkt 
for å stå i spissen for bevegelsen «Occupy Pedophilyaj», som under dekke av å skulle avsløre og rapportere 
pedofil virksomhet, lokker homofile med på stevnemøter der de trakasseres og tortureres mens de filmes. 
Filmene legges ut på internett, for å avsløre ofrenes seksuelle legning for skolekamerater og familie, og for å 
inspirere andre høyreekstreme miljøer. Den voldelige antihomo-kampanjen skal være i ferd med å spre seg i 
hele Russland.38

Framfor å møte dette med tiltak for å fremme respekt og forebygge vold, bidrar russiske politikere med 
mishagsytringer og stadig nye lovforslag som angriper homofile. 

Del 2: Homofili i Russland og Sovjetunionen – et historisk overblikk
Levekårene for homofile i Russland har endret seg gjennom ulike epoker og det er ikke et entydig bilde som 
tegner seg. I dette kapitelet ser vi på tiden før og under den russiske revolusjon, Stalins terrorvelde og årene 
fram mot kommunismens sammenbrudd.

Utlendinger som besøkte Moskva på 16- og 1700-tallet, kunne rapportere hjem om at de observerte åpent 
homofile på gatene. Det var ikke alle russere som satte pris på det. I en forferdet tone skrev Sergei Soloviev, 
en av Russlands store historikere, om dette moskovittiske fenomenet: ”Ingen steder, om det er i Orienten eller 
i Vesten, ble denne unaturlige sjofle synden tatt så lett på som i Russland.”39 Historikeren Dan Healey, som 
har skrevet standardverket Homosexual Desire in Revolutionary Russia, hevder at forholdene for homofile på 
denne tiden var bedre i Russland enn mange andre steder i Europa. Selv den ortodokse kirken, som oppfattet 
homofili som en dødssynd, stilte få krav om sanksjoner mot homofil livsførsel utenfor klosterveggene. 

Det er viktig å skille mellom urbane og rurale samfunn når det gjelder synet på homofili. Liberale holdninger til 
homofili har som oftest vært mer utbredt i storbyer enn på landsbygda, og rurale strøk var mindre underlagt 
offentlig myndighet. Dokumentasjon på den russiske bondebefolkningens syn på homofili eksisterer derfor 
nesten ikke. Men storbyenes homofile liv sier en god del om hva statsmakten tillater og ikke tillater. Det er 
også viktig å huske at det russiske (og senere det sovjetiske) imperiet var gigantisk, med flere ulike kulturer 
og religioner. Muslimske regioner som Aserbajdsjan og Turkmenistan, men også det strengt kristne Georgia, 
hadde en langt hardere praksis mot homofile. Også fra disse områdene er dokumentasjonen mangelfull. 

Som vi skal se, er også parallellen mellom Moskva og Berlin et evig tilbakevendende tema i den russiske 
homohistorien. De to storbyene, og derigjennom hva styresmaktene tolererte og ikke tolererte, følger 
hverandre gjennom perioder med avantgardistisk åpenhet med et yrende homoliv, og perioder med 
innstramninger og forfølgelser. 

De første russiske lovene mot homofili ble innført i 1706 under Peter den stores styre. Som i mange andre 
land ble slike lover formulert som ”sodomilover”, og konkret rettet mot analsex mellom menn. Straffene var 
harde, i verste fall å brennes på bålet, men loven ble oftest benyttet som intern justis i militærvesenet. Senere 
kom artikkel 995 i straffeloven (1832), som var et direkte avtrykk av den tyske straffeloven, og deretter artikkel 
516 i 1903. Her var straffen langt mildere, med relativt korte fengselsstraffer. 

Men lovgivningen ble sjelden benyttet i sivilsamfunnet. På 1800-tallet levde mange ut sine homofile liv 
i åpenhet, spesielt i de øvre klasser. Blant disse var storhertug Sergei Alexandrovich, oppdageren Nikolai 
Przhevalsky, poeten Alexei Aputkin og ikke minst komponisten Pjotr Tsjajkovskij. Tidlig på 1900-tallet ble 
lovene nesten satt til side under Tsar Nikolai II, med en tilsvarende økning i toleranse og synlighet som resultat. 
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I russiske aviser ble det fremmet forslag om at staten ikke skulle blande seg inn i private seksuelle relasjoner. 
Sergei Diaghilev og mange av medlemmene i Kunstens Verden (Mir iskusstva) og den russiske ballett var 
homofile. I 1906 publiserte poeten og komponisten Mikhail Kuzmin den første russiske romanen med homofil 
tematikk (i engelsk oversettelse: Wings), hvor handlingen i stor grad foregikk på et av de mange homofile 
badehusene i Moskva. Boken solgte i store opplag og ble gjenstand for bred debatt.40 

Faglitteraturen omtaler i liten grad lesbiske. Årsakene til dette er nok for det første at lesbiske kvinner levde 
ut sin seksualitet på en mindre synlig måte enn homofile menn - og sjelden i det offentlige - samt at lover 
og paragrafer som etter hvert kom til å ramme homofile var rettet inn mot menns homofili, og særlig i de 
militære styrker. I offiserskorpsene var homofili til tider utbredt og ble sett på som både et disiplinærproblem 
og mangel på høyverdig moral.

Revolusjon 1917
Blant aktørene under den russiske revolusjonen varierte synet på homofili. I den tidlige fasen, før Lenins 
statskupp, var både anarkistene og det liberale Kadettpartiet tilhengere av fri sex. Å bryte med borgerskapets 
sosiale ”tvangstrøyer” var en viktig del av det revolusjonære prosjektet. Senere avskaffet bolsjevikene 
”sodomilovene”. Antagelig mest fordi det kom i forlengelsen av å bryte fullstendig med fortiden, både 
historisk, juridisk og sosialt. Det lå i revolusjonens ånd at den tsaristiske familiepolitikken var reaksjonær og et 
maktredskap for kirken og borgerskapet. Kvinner fikk en langt sterkere stilling. Abort og skilsmisse ble tillatt. 
Familien ble ikke lenger ansett for å være hellig og synet på seksualitet ble etter hvert influert av den tyske 
Weimar-tidens Berlin-frilynte atmosfære.  

Men selv om lovene mot homofile ble opphevet, ble situasjonen for de homofile paradoksalt nok vanskeligere. 
Bolsjevikene hadde nemlig tro på det formbare mennesket og sosial ingeniørkunst. Målet var å foredle 
menneskeheten, men bare den delen av menneskeheten som var ansett egnet for idealsamfunnet. En slik 
grunnholdning var ikke unikt for bolsjevikene, men preget i høy grad også den vestlige tenkemåte, både 
innen medisin og sosiologi. Holdningen var at homofili ble ansett som avvik eller ”asosial” adferd, på linje 
med kriminalitet, alkoholisme, vold samt enkelte former for funk sjonshemninger, og var av sosialhygienisk 
eller biologisk karakter. I vitenskaplige miljøer florerte eugeniske eller rasehygieniske ideer influert av 
sosialdarwinister som Gustave LeBon og Ernst Haeckel. I Sovjet derimot, fikk aldri eugenikk eller rasehygiene 
noe særlig gjennomslag. Ideen om nedarvede egenskaper stred ideologisk med bolsjevikenes forestillin ger om 
mennesket som et fullstendig formbart vesen. De «uønskede» ble derfor sendt i arbeidsleirer, likvidert eller 
institu sjonalisert og ”omskolert”. Homofili ble vurdert som en sykdom som i beste fall kunne kureres. Allerede 
i Sovjetunionens tidlige fase la Lenin og bolsjevikene vekt på å vise frem den sosialistiske statens suksess, i 
form av energiske konsensusskapninger i sin propaganda. I Sovjet fantes derfor offisielt ikke homoseksuelle. 
Lenin mente at fortiden måtte rykkes opp med roten for å bygge nytt. Ord fra det gamle regimet måtte 
bort. De homofile ble derfor ikke lenger omtalt som ”sodomitter”. Brudd på orden måtte redefineres og 
da var legevitenskapen  et hendig verktøy. Homoseksualitet ble diagnostisert som asosialt, i tråd med den 
positivistiske ånd som herjet Europa på den tiden, også i Norge. 

En av den russiske revolusjonens store ikoner, filmskaperen Sergeij Eisenstein, var homofil. Han måtte leve 
i et proforma heterofilt ekteskap, men oppsøkte homseklubber i Berlin og Moskva. I sine memoarer nevnte 
han aldri sin kone. 

Eisensteins skjebne illustrerer den ambivalens og kulturelle konflikt som inngikk i revolusjonens første 
faser. For mange stod revolusjonen for håpet om materialisering av personlig frihet og lenker til den 
rigide borgerkulturens klamme hånd over skaperkraften skulle brytes. Bolsjevismens første fase innebar 
også kulturelle frigjøringsprosjekt og grenseoverskridende avantgardekunst. Men som kjent imploderte 
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revolusjonen inn i totalitær tenkning, da idealet ble at folk skulle frigjøres etter Partiets mal, om nødvendig 
mot sin vilje. Det var den konforme brutalismen som vant frem; ensrettingen og undertrykkelsen. Eisenstein 

kan ikke ha tatt lett på dette, og måtte leve et dobbeltliv, både som kunstner og 
menneske. Kunsthistorikere har studert Eisenstein inngående og mener de kan 
finne sterke utrykk for Eisensteins homofili i hans kunst. Den cubanske filmskaperen 
Nestor Almendros, som lever i eksil, skrev om Eisensteins største mesterverk: 
”Panserkrysseren Potemkin har blitt betraktet som en revolusjonerende film, ikke 
bare på grunn av sitt fag (…) men også fordi den i sin struktur avvek sterkt fra 
det konvensjonelle borgerlige drama - det evige kjærlighetsforhold mellom en 
mann og en kvinne.”41 Det Almendros viser til er Eisensteins homoerotisisme i 
Panserkrysseren Potemkin. Filmen, som nesten utelukkende handler om menn, 
dveler ved fallossymboler i form av oppreiste kanoner.  Flyktige bilder av seilere 
som åpenbart kysser mens kanonene stiger mot himmelen. I popkulturen er det 
ikke få referanser som er hentet fra Eisensteins homoerotiske utrykk. 

Stalintid
Stalintiden bød, ikke overraskende, på en dramatisk forverring av de homofiles kår. Årsakene var mange, men 
to forhold peker seg ut: For det første var Stalin en tradisjonalist, og mente at familien skulle være det sosiale 
ankeret utenfor partiet. Familien skulle være en rugekasse for fedrelandet. For det andre betraktet sterke 
konservative krefter i kommunistpartiet homofili med stor mistenksomhet. De homofile var dekadente, 
borgerskapets utvekster. Og disse forestillingene fikk etter hvert næring av utviklingen i Tyskland. Denne fasen 
er ikke rent lite ironisk. For her næret to totalitære skrekkregimer på hverandres mistenksomhet. 

Da nederlenderen Marinus von der Lubbe ble arrestert for riksdagsbrannen i 1933, ble han umiddelbart utpekt 
som bolsjevik av Hitler, og som en del av en plan iscenesatt fra Moskva. Den kommunistiske internasjonale 
(Komintern) responderte ved å legge skylden på Lubbes homoseksualitet. Tyske eksilkommunister i Moskva 
beskyldte i boka Braunbuch über Reichtagsbrand und Hitler-terror Lubbe for å være betalt av nazipartiet og 
”under moralsk og seksuell innflytelse” av den homofile Ernst Röhm og hans brunskjorter i SA.42 Riksdagsbrannen 
var altså, i følge forfatterne, en homo-nazi-konspirasjon ment for å ramme kommunistene. På trettitallet ble 
deretter homofile beskrevet som svikefulle, degenererte og voldelige av dogmatiske venstrekrefter, både i og 
utenfor Sovjetunionen. Dette hang ikke bare sammen med utviklingen i Nazi-Tyskland, men passet også inn i 
den ganske utbredte forestilling blant bolsjevikene om at homofili var en overleving etter tsarens bourgeoisi 
og derfor direkte kontrarevolusjonære.  

I september 1933 ble Stalin kontaktet av NKVDs nestkommanderende, G.G. Iagoda.  Han skrev at 
”homofiliproblemet” nå var et spørsmål om ”nasjonal sikkerhet”. Videre skrev han at ”pederastaktivister 
bruker eksklusive sirkler for tydelig kontrarevolusjonære mål” og at de ”demoraliserer ulike sosiale lag av unge  
menn, spesielt unge arbeidere, og forsøker å infiltrere hæren og marinen.” Iagoda tilføyde at de hadde 
arrestert 130 personer for homofil spionasje. Stalin svarte at ”kjeltringene må få sin fortjente straff, og et 
avskrekkende dekret må innføres i vår lovgivning.”43

Det var i dette klimaet at Stalin signerte et dekret mot slutten av 1933, Artikkel 121, som skulle stå fast helt 
frem til 1993. Altså i seksti år.

Artikkel 121 forbød mannlig homofili, nok en gang omtalt som sodomi, men enda mer frekvent som pederasti. 
Strafferammen ble satt til fem års straffearbeid i GULag, noe som i praksis ofte betød at den dømte aldri kom 
tilbake til sivilisasjonen. 

Kommunistenes huspoet, Maxim Gorkij, skrev i Pravda om den nye loven som en ”triumf for den 
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proletariske humanismen.”44 Poeten Gorkij raffinerte og utmeislet forestillinger som allerede hadde festet 
seg i kommunistpartiet. I Tyskland hadde kapitalistene hyret inn fascistene for å demoralisere borgerskapets 
forlorne sønner, skrev Gorkij. ”Sønner av alkoholikere, hysterikere og syfilitikere … Av de mange bevisene på 
fascismens destruktive effekt” var homoseksualitet den ”mest avskyelige”.  Der hvor ”proletariatet regjerer, 
er homoseksualitet betraktet som en kraft som korrumperer de unge … Utrydder vi homoseksualitet”, skrev 
Gorkij, ”så utrydder vi fascismen.” Gorkij mente at Tyskland var fordervet av homofili, ”i de store filosofenes, 
vitenskapsmennenes og komponistenes rike, blir det (homofili) praktisert fritt og uten sanksjoner”.45

Men slik var det selvsagt ikke. Uttalelsene falt på et tidspunkt da homofile ble myrdet og sendt i konsentrasjons-
leire i Tyskland, brennmerket som ”kommunistisk avskum.” Etter de lange knivers natt i 1934, hvor blant 
annet Ernst Röhm og mange av hans forbundsfeller i SA ble myrdet, startet Hitler omfattende utrenskinger i 
homofile subkulturer. 

Likevel er det en vesentlig forskjell på forfølgelsene av homofile i Hitler-Tyskland og Sovjetunionen. I Tyskland 
ble homofile omtalt i den offentlige propagandaen som parasitter. De ble systematisk forfulgt og drept under 
Holocaust. Man regner med at 15 000 homofile ble myrdet i nazistenes dødsleire. I Sovjetunionen merket 
man lite til anti-homo-propaganda. Forfølgelsene skjedde mer sporadisk, ofte rettet mot folk i partiet som 
ledd i maktkampstrategier. Et eksempel er Nikolai Yezhov, sjefen for NKVD (senere KGB) under Stalins verste 
terror. Få av Stalins håndlangere hadde mer blod på hendene enn Yezhov. I 1940 ble han arrestert, tiltalt for 
“sodomi”. Som mange andre i Sovjetunionen levde han et delvis skjult biseksuelt liv. Det var kjent i partikretser 
og ble brukt mot ham da anledningen bød seg.  Yezhov ble henrettet, ikke på grunn av sin legning, men på 
grunn av Stalintidens generelle paranoia. Men loven var altså en legitimeringsstrategi for regimets håndtering 
av sine reelle eller innbilte fiender. 

Den knallharde retorikken mot homofile ble slett ikke like godt mottatt i det internasjonale samfunnet av 
kommunister og sosialister. I det sovjetiske kommunistpartiet derimot, var det selvsagt ikke rom for dissens. 

GULag og rehabilitering
Så hva skjedde med homofile under de sovjetiske ”sodomilovene”? Vi vet lite om omfanget, antallet dømte 
og hvor mange av disse som forsvant i GULag-systemet. Menneskerettighetsorganisasjoner i Russland har 
kommet fram til et tall på 60 000 dømte homofile i årene 1933 - 93. Tidligere har det versert tall så høye 
som 250 000. Så langt har det heller ikke lykkes å få tilgang til KGBs arkiver for å finne dokumentasjon. Det 
er også vanskelig å komme frem til korrekte data, fordi svært mange ble dømt ad-hoc, det vil si at Artikkel 
121 gjerne var et skalkeskjul myndighetene brukte for å bli kvitt brysomme dissentere. Enkelte tilgjengelige 
dokumenter tyder på det. Et rettsnotat fra 1950 viser at, av 150 personer dømt for ”sodomi”, var kun en 
håndfull fra storbyene Moskva og Leningrad. Det er lite trolig at dette er representative tall, hvis loven hadde 
vært benyttet konsekvent. Dan Healey skriver i sin bok mye om at de homofile submiljøene i storbyen ofte 
fikk være i fred. Det var kun i korte perioder forfølgelse av homofile sto øverst på agendaen i KGBs jakt etter 
folkefiender. 

Av de mangfoldige tusener dømte homofile er det grunn til å anta at en svært høy andel havnet i GULag i 
årene 1933 – 1960. Som en integrert del av den sovjetiske planøkonomien, var de sovjetiske straffeleirene et 
prioritert sted for soning av straff. Dødeligheten var høy, i perioder ekstrem. Antallet homofile ofre må derfor 
ha vært mange tusen individer. 

Det er også dokumentert at sovjetiske sexologer og psykiatere var tilknyttet enkelte straffeleire og forsket 
på homofile fanger. Særlig beryktet var Karaganda-leiren i Kasakhstan. Sexologi og psykologi i Sovjet var 
gjennomgående tuftet på hypoteser om homofili som et sosialt eller medisinsk avvik. I leirene var tilgangen 
på studieobjekter stor, og man kunne sømløst benytte seg av fanger uten å ta etiske hensyn. Karaganda-leiren 



11

nr. 4 / 2014C i v i t a - n o t a t

var en såkalt ”rehabiliteringsleir”, hvor målet var å ”sosialisere” fiender av staten til gode Sovjetborgere. 
Formålet med forskningen på de homofile var sosialhygienisk: Å manipulere dem tilbake til ”naturtilstanden”, 
omtrent på samme måte som man sosialiserte alkoholikere, politisk ”vantroende” og mentalt syke.46 

GULag-systemet ble offisielt nedlagt i 1960, men arbeidsleire fortsatte å eksistere i mindre skala. Heller ikke 
her vet man noe særlig om skjebnen til de homofile, men det er logisk å anta at dødeligheten blant homofile 
gikk dramatisk ned, som ellers blant befolkningen i det post-stalinistiske Sovjetunionen. 

Så sent som i 1991 ble V. Mironov dømt til tre års fengsel i Volgograd for ”sodomi” med sin jevnaldrende 
40-årige partner.47 Homofilt liv ble likevel langt lettere under Glasnost og Gorbatsjov. I de store byene ble det 
opprettet flere åpne homsesteder. Selv om enkelte ble stengt, dukket det stadig opp nye, fordi sanksjonene 
fra myndighetene avtok i styrke. I 1993, under Boris Jeltsins styre, ble det vedtatt en ny straffelov i Russland. 
Artikkel 121 var der fjernet. Dessverre har ikke dette vært ensbetydende med at de homofiles vilkår har 
utviklet seg i samme positiv retning som i Vest-Europa.

I Syn og Segn intervjuer Bjørn Hatterud den russiske kunstneren Slava Mogutin. Mogutin ble jaget ut av 
Russland i 1995 og var den første som fikk asyl som seksualpolitisk flyktning i USA, der han etter hvert fikk 
statsborgerskap. Da han kom tilbake til Russland i 2000 var han en folkehelt, på forsiden i ukeblader og 
intervjuet på populære programmer på TV. Siden har homofobien kommet tilbake igjen, mye som et resultat 
av at Putin har styrket sin makt ved å inngå et samarbeid med den ortodokse kirken. ”Det som skjedde då 
kommunismen fall, var at det oppstod eit ideologisk vakuum som vart fylt av denne fornya russiske sjåvinismen 
og ortodoks kristen fanatisme”, forteller Mogutin: 

I det heile var åra rundt tusenårsskiftet ein mellombels periode av betring, då menneskerettane i Russland var 
styrkte. Særleg merka vi det på homorettane … Om vi ser på Russland i dag, så har det vore eit stort tilbakeslag! KGB 
tok jo i praksis over med Putin, og han hadde eit stort ansvar då pengemakta vart overført til desse oljeoligarkane. 
Det heile er heilt utruleg. Dette er svært interessant, for om du ser på russisk historie, så har folket skifta mellom 
å oppleve mellombelse periodar med fridom før dei igjen blir undertrykte. 48

Det som gjør Russland til et særtilfelle når det gjelder behandlingen av homofile, er ikke homolovene og 
nærværet av homofobe holdninger. Mange andre europeiske land hadde anti- homolover. For eksempel var 
den tyske anti-homoloven (fra 1871) gyldig i Vest-Tyskland helt frem til 1994. Den ble bare omformulert og 
gjort mildere. Men i de fleste land ble slike lover håndhevet i relativt liten grad etter den andre verdenskrig. 
Demokratiske land var ikke underlagt det samme kontrollbehovet som diktaturer med konspiratoriske trekk.  
Det er først og fremst i den autoritære statens iboende brutalitet, man finner den verste undertrykkelsen. 
Også av homofile. Putins regime beveger seg stadig i mer autoritær retning, og dørene lukkes rundt de 
homofile i denne samme takten. 

Som forskningsobjekt vil en kartlegging av Artikkel 121s ofre være en nødvendig, men krevende oppgave. 
Man har kommet langt i Holocaust-forskningen når det gjelder homofile ofre. Men der er tilgangen av kilder 
langt større, lettere tilgengelig og uten motstand fra myndigheter og arkivsystemer. 

Del 3: OL i Sotsji
Hadde det ikke vært for OL, ville situasjonen for homofile i dagens Russland forblitt et tema for spesielt 
interesserte. Urett, forfølgelse og vold mot homofile er fortsatt vanlig i verden, men skaper sjelden 
avisoverskrifter. At verdens øyne nå er rettet mot Russland, har gitt oppmerksomhet om homohatet og 
menneskerettsbruddene. 
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Paradoksalt nok har homohatet og OL en ting felles: Begge er verktøy Putin bruker for å bygge nasjonen. 
Russiske myndigheter og media vil bruke Sotsji-OL for alt det er verdt for å bygge stolthet og nasjonalfølelse. 
Lovgivningen rettet mot folk med ”annen seksualitet” (for å bruke Dumaens språk), er en del av samme 
prosjekt. 

7. februar begynner OL. Russiske myndigheter har lovet at ingen skal rammes av de homofiendtlige lovene 
mens OL pågår. Men hva med dagene etterpå? Vil situasjonen for Russlands homofile forbli like ille – eller i 
verste fall forverres – når lyskasterne slukkes, eller kan OL bidra til varige endringer? Det er grunn til å frykte 
det verste.

OL og politikk
IOC, den olympiske komité, har understreket at både diskriminering av utøvere  og enhver form for politiske 
markeringer er forbudt under OL, ifølge OL-charteret. Dette gjelder både vertsland og utøvere. Utøvere og 
andre som ønsker å bruke OL til  å markere motstand mot Russlands homofiendtlige lover - for eksempel ved 
å bruke regnbue-pin - risikerer altså å bli straffet av IOC eller russiske myndigheter. 

Gerhard Heiberg, norsk IOC-medlem, har gitt følgende beskjed til utøvere som ønsker å markere motstand 
mot antihomolovene: ”Glem det! Dere er her for å konkurrere i idretten deres, ikke for å drive noen politisk 
markering under OL. Gjør det gjerne i hjemlandet deres, både før og etter OL, men ikke mens lekene i Sotsji 
pågår.”49

Slike uttalelser fra Heiberg og andre i IOC har skapt reaksjoner og ført til beskyldninger om unnfallenhet. Men 
kanskje er det et greit prinsipp å verne om selve lekene som en arena for idrett, fri for eksplisitte politiske 
markeringer? Hvis man først åpner for dette, blir spørsmålet hvor man i tilfellet skal trekke grensen. Olympiske 
leker der det er fritt frem for å drive politiske markeringer passer dårlig med de grunnleggende målene og 
prinsippene for den olympiske bevegelsen, som blant annet er ”to place sport at the service of the harmonious 
development of mankind” og ”to oppose any political or commercial abuse of sport and athletes.”50 

Men forbudet mot politiske markeringer under selve lekene, betyr selvsagt ikke at OL verken er, eller bør 
være, upolitisk. Den olympiske bevegelsen bærer i seg et tydelig engasjement for menneskeverd og fred. 
Disse verdiene kommer til uttrykk i prinsippene om rettferdig konkurranse og forbud mot enhver form for 
diskriminering i forbindelse med utøvelse av idrett, og det er gjennomføringen av olympiske leker i tråd med 
disse prinsippene, og insistering på idrettsbevegelsens autonomi og uavhengighet, som er virkemidlene.51 
Men det ligger i utgangspunktet utenfor formålet med den olympiske bevegelsen å drive politisk virksomhet 
utover dette. Likefullt spiller selvsagt OL en rolle også utover det som handler om selve gjennomføringen av 
lekene. Land som blir tildelt å arrangere OL, bruker gjerne lekene som ledd i å bygge nasjonalfølelse internt og 
til å markere seg og markedsføre seg internasjonalt. Her skiller ikke Russland seg nevneverdig fra andre land 
som har arrangert OL, inkludert Norge. Samtidig er prestisjearrangementer av denne typen også en anledning 
for utenlandske politikere, journalister, utøvere og alle andre til å rette søkelyset mot kritikkverdige forhold 
i vertslandet, og dette skjer nå også i forbindelse med Sotsji-OL. Selv om man respekterer prinsippet om at 
det er idrett som skal være i fokus under et OL, og at OL ikke skal være en arena for å ri politiske kjepphester, 
kan det etter omstendighetene være både legitimt og viktig å bruke et OL til å sette søkelyset på for eksempel 
alvorlige menneskerettsbrudd.

Den mest drastiske måten å markere på, er selvsagt for et land å boikotte lekene, altså å nekte sine utøvere å 
reise. Slike boikotter har forekommet flere ganger i den olympiske historien. Mest kjent, og mest omfattende, 
var da USA og en rekke andre land, deriblant Norge, boikottet sommer-OL i Moskva 1980. Boikotten var 
en protest mot Sovjets invasjon i Afghanistan. De sosialistiske landene svarte som kjent med å boikotte de 
påfølgende sommerlekene i Los Angeles i 1984. 
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Det er få som har argumentert for boikott av lekene i Sotsji. Flere statsledere har imidlertid varslet at de ikke 
vil dra til Sotsji, deriblant USAs Barack Obama og Frankrikes François Hollande. Verken Obama eller Hollande 
har eksplisitt begrunnet dette med anti-homolovene i Russland eller andre politiske forhold. Obamas offisielle 
begrunnelse for ikke å dra er at han har annet program, men i september 2013, under et møte med russiske 
aktivister, uttalte presidenten at ”ingen er mer støtt over den russiske lovgivningen enn meg”.52 Obama-
administrasjonen valgte, i stedet for å sende presidenten, visepresidenten eller førstedamen, å sende en 
delegasjon til OL bestående av flere åpent homofile idrettsprofiler, ledet av den tidligere tennisstjernen, 
lesbiske Billie Jean King. I en uttalelse i forbindelse med at delegasjonen ble annonsert i desember 2013, skrev 
Det Hvite Hus  blant annet at USAs delegasjon ”represents the diversity that is the United States.”53 Dette 
har, naturlig nok, blitt tolket som en kritikk av behandlingen av homofile i Russland. Det er en subtil form 
for markering som minner litt om da Ronald Reagan sendte en afro-amerikansk ambassadør til Sør-Afrika på 
midten av 1980-tallet.

Også i Norge har flere etterlyst en eller annen markering fra norske myndigheters side. Blant annet har 
Arbeiderpartiets homonettverk, ved Kristin Bergersen og Gard Realf Sandaker-Nielsen, oppfordret statsminister 
Erna Solberg til å følge Obamas eksempel: ”Ikke reis selv, og send representanter som ville blitt forfulgt i 
Russland,” skrev de i en kronikk på NRK Ytring.54 Erna Solberg har imidlertid gjort det klart at hun ikke har 
planer om å avlyse sitt besøk til Sotsji-OL, og at hun og Regjeringen ikke kommer til å bruke OL til å markere 
motstand mot anti-homolovene eller andre menneskerettsbrudd i Russland. Norges offisielle holdning er, i 
følge statsministeren, at vi vil opprettholde dialogen med Russland, også om menneskerettigheter, i andre 
sammenhenger. ”Boikott”, som Solberg kaller det, er lite hensiktsmessig for å fremme menneskerettigheter, 
ifølge statsministeren.55 Det er mulig, selv om det  altså ikke er ”boikott” det her er snakk om, men en form 
for politisk markering. Obama og Hollandes beslutning om å ikke reise til Sotsji, har Solberg kommentert med 
at vinteridrett er viktigere i Norge enn i USA og Frankrike. 

Det er riktig, slik Solberg påpeker, at Norge har en dialog med Russland om menneskerettigheter, og norske 
myndigheter har tatt opp den forverrede situasjonen for homofile i Russland flere ganger. Utenriksminister 
Børge Brende (H) møtte senest 20. januar i år den russiske utenriksministeren, og uttrykte da bekymring for 
de homofiles situasjon i landet.56 Stortingspresident Olemic Thommessen tok opp spørsmålet da han møtte 
lederen for Russlands føderasjonsråd Valentina Matvienko 5. desember 2013. Matvienko avviste at seksuelle 
minoriteter utsettes for diskriminering i Russland. Hun hevdet at hun var overrasket over kritikken og påsto 
det handlet om ”myter og legender”. Hun argumenterte også med at ”situasjonen for seksuelle minoriteter 
i mange andre land er betydelig verre enn i Russland”.57 Brendes forgjengere, Espen Barth-Eide (A) og Jonas 
Gahr Støre (A), har også tatt opp spørsmålet, og det har ikke manglet på protester fra Norge i multilaterale 
fora som i Europarådet. Men Norge vil altså ikke bruke OL som et ledd i denne dialogen.

OL er først og fremst et idrettsarrangement.  Det må være utgangspunktet. Samtidig gir OL en anledning til å vise 
engasjement for menneskerettssituasjonen i Russland, og herunder den forverrede situasjonen for Russlands 
homofile. Det er mulig dialogen norske myndigheter har med Russland blir forsuret, dersom Regjeringen 
bruker OL til en markering mot anti-homolovene, og det er mulig slike markeringer uansett har liten effekt. 
Det må i så fall veies mot hvilke resultater man forventer å oppnå ved å ”ta opp menneskerettighetsspørsmål 
når vi møter representanter for russiske myndigheter,” som er den norske strategien. 

Menneskerettigheter vs. realpolitikk
Det er ingen hemmelighet at realpolitikk ofte dikterer i hvilken grad liberale stater insisterer på grunnleggende 
menneskerettigheter i møte med autoritære regimer. Norge er intet unntak, selv om våre politikere snakker 
varmt om betydningen av å ha dialog om menneskerettigheter. Man bør ikke ha overdrevne forestillinger om 
hvor mye Norge kan påvirke autoritære og semi-autoritære stater som for eksempel Russland, uansett hvordan 
vi forholder oss. Og det er selvsagt et poeng at økonomisk samkvem kan gjøre det lettere å ha en dialog, og 
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at det kan være bedre, også med tanke på å fremme menneskerettigheter, enn ikke å ha noen kanaler inn 
til slike regimer. Men det er en fare knyttet til økonomisk avhengighet av verdens største autokratier. Det 
åpner for en større grad av servilitet overfor styresmaktene i disse landene. Det internasjonale samfunn 
kan i fremtiden komme til å bestå av to parallelle globale systemer, gjensidig avhengige av hverandre: De 
autokratiske statene, ledet av Russland og Kina på den ene siden, og de demokratiske statene på den andre, 
forent i en global økonomi. Det kan bare skje med de demokratiske nasjonenes stilltiende aksept, og der 
autoritære stater kan argumentere for at menneskerettigheter er et nasjonalt anliggende.

Norges gode kontakter med Russland burde forplikte. Internasjonal politikk er like mye et spørsmål om signaler 
som om formaliserte avtaler. Derfor er det viktig at norske myndigheter, her hjemme som internasjonalt, 
kommer med klare signaler til offentligheten. Våre gode relasjoner med russerne bør også innebære at vi 
er krystallklare når det gjelder vårt syn på menneskerettighetene. Norske diplomater skal fremme norske 
interesser i Russland, men disse er ikke bare av økonomisk art.  Det er også i Norges interesse at Russland ikke 
utvikler seg i stadig mer autoritær retning.

I FN har Russland tatt en stadig tydeligere rolle i debattene om homofiles rettigheter. Sammen med Kina, 
organisasjonen av islamske stater (OIC) og land der den katolske kirken står sterkt, har landet stemt i mot 
forslag som har som formål å fremme menneskerettigheter for alle.58 Og behandlingen av homofile er bare 
ett eksempel på avstanden i synet på menneskerettigheter i liberale demokratier på den ene siden, og i 
autoritære og semi-autoritære stater på den andre.

Kampen for homofiles rettigheter i land som Russland kan ses som vår tids borgerrettskamp, og har klare 
paralleller til kampen for sivile rettigheter i Sovjetunionen under kommunismen og mot rasediskriminering i 
USA på 1960-tallet og mot apartheid i Sør-Afrika på 1980-tallet. Det dreier seg om at en bestemt gruppe fratas 
de mest grunnleggende menneskerettigheter, som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og beskyttelse mot vold og 
diskriminering. Derfor er det rimelig å forvente at vestlige statsledere og politikere framhever kampen mot 
trakassering av homofile i land som Russland som det presserende menneskerettsspørsmålet det faktisk er. 
OL i Sotsji er en åpenbar anledning til å si klart i fra.

Civita-notatet er skrevet av Håkon Haugli, Bård Larsen og Torstein Ulserød.
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