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Helt siden trusselen fra Sov
jetunionen forsvant for 20 år 
siden, har mange forsvarsanalyti
kere spurt seg om grunnlaget er 
til stede for fortsatt samarbeid i 
forsvarsalliansen Nato. Spørsmå
let er for tiden høyaktuelt. I om 
lag et år har USAs tidligere uten
riksminister Madeleine Albright 
ledet en ekspertgruppe som har 
hatt i oppdrag å bringe til torgs 
alle argumentene for at fortsatt 

samarbeid er i alle medlemslan
denes interesse. Etter behørig 
refleksjon og samtaler med alle 
de 28 medlemslandene, leverte 
Albright 17. mai rapporten som 
er ment å danne grunnlaget for 
formuleringen av Natos nye stra
tegiske konsept.

Meningsforskjellene innad i Nato 
om ekspedisjonskrigføring, trus
selvurdering, fornuftig størrelse 
på forsvarsbudsjetter, betydnin
gen av atomvåpen og nytten av 
rakettforsvar er iøynefallende. 
Derfor er det nødvendig at orga
nisasjonen samles om en over
ordnet strategiformulering som 

alle medlemslandene står inne 
for. Det gir omverdenen et signal 
om hva man kan vente seg av 
Nato, og den enkelte medlems
stat får en rettesnor for utformin
gen av egen sikkerhetspolitikk.
 Albright konkluderer med 
at Nato er «uerstattelig». Også 
fremover vil organisasjonen fylle 
«unike og uunnværlige funk
sjoner», mener hun. Den skal 
beskytte mot tradisjonelle så vel 
som mot nye trusler, og som 
tidligere skal et angrep på én stat 
betraktes som et angrep på alle. 
Selv om Nato skal forbli en regio
nalt forankret organisasjon, vil 
det samtidig bli avgjørende for al

liansens sikkerhet at den er villig 
til å opptre militært også utenfor 
sine territorielle grenser, slik 
Nato blant annet gjør i Afghani
stan. Dessuten må organisasjo
nen forbedre beredskapen for å 
håndtere uforutsigbare trusler 
som terrorisme, piratvirksom
het, spredning av atomvåpen, da
taangrep og angrep på alliansens 
energitilførsel.

For å lykkes med dette maner 
Albright til interne reformer og 
større organisatorisk fleksibilitet. 
Hun tar til orde for at Nato utdy
per partnerskap med andre land 
og organisasjoner for å bli en 

plattform for global sikkerhetspo
litisk dialog og problemløsning. 
Dessuten mener Albright å se 
et behov for hyppigere bruk av 
interne konsultasjoner i Nato, 
særlig ved mindre kriser.
 Uten å være kontroversielle, 
er Albrights konklusjoner ikke 
selvinnlysende. Ikke minst i 
USA, alliansens mest innflytel
sesrike medlemsland, peker 
enkelte signaler i retning av en 
mer lunken interesse for Nato. 
En ytterliggående posisjon i de
batten er at USA simpelthen bør 
trekke seg ut av alliansen. 
 Professor Andrew Bacevich 
ved Boston University hevdet 

Utenriksanalyse: Nato – uunnværlig eller overflødig?

Arverekkefølgen til presi
dentjobben i Georgia sik
res i helgens lokalvalg  
i hovedstaden Tbilisi. 

I Didi Digomi, en av Tbilisis forsteder, 
nyter familier den milde søndagskvelden. 
Søppelet blafrer omkring mellom de 
sprukne blokkene.
 – De siste årene er alt blitt bedre. Jeg 
vil at det skal fortsette. Jeg liker 80 pro
sent av det regjeringspartiet gjør, sier Eka 
Dolidze (30). 
 Mannen hennes er fotograf og tjener 
tre ganger gjennomsnittslønnen (1300 kr) 
i en by der over halvparten er uten arbeid.
 – Og de andre 20 prosentene?
 – Det er alt som gjenstår, sier Dolidze.

Falleferdig. Dolidze er et unntak. Mange 
av innbyggerne i Tbilisi mener president 
Mikhail Saakasjvilis styre er autoritært 
og udemokratisk. Likevel vil de stemme 
inn presidentens kandidat og sannsynlige 
etterfølger, Gigi Ugulava, til borgermes
tervervet i lokalvalget 30. mai. 
 Syv år er gått siden Mikhail Saakasjvili 

ledet «roserevolusjonen» for deretter å 
bli president. I 2008 ble han gjenvalgt. 
Han har fått massiv vestlig støtte og har 
fått inn store utenlandske investeringer 
i Georgia. Gjennomsnittslønnen har økt 
fra 600 til 1300 kroner siden han overtok, 
men med krigen i 2008 og den interna
sjonale, økonomiske krisen etter det, har 
utviklingen stagnert. Valget ses på som 
en domsavsigelse over hans president 
periode.
 Tbilisiere som er heldige nok til å 
ha jobb, viser gjerne en sterk lojalitet til 
regjeringspartiet. Men for flertallet ser 
fremtiden temmelig håpløs ut. Det offent
lige rom er preget av forfall i et omfang 
som står i sterk kontrast til andre tidligere 
sovjetland. Bare det mest grunnleggende 
av infrastruktur – vann, strøm og veier 
– er i brukbar stand. 
 Samtidig er det blitt bygget prangende 
luksusanlegg og parker i de områdene 
hvor utlendinger ferdes. Mens de fleste 
må holde ut med hus og gater som er så 
falleferdige at det minner mest om en 
krigssone. Optimismen fra «roserevolu
sjonen» i 2003 er det ingenting igjen av. 

Politisk press. For ett år siden innledet 
hovedstadens sittende borgermester Gigi 
Ugulava så et skippertak i form av en by

fornyelseplan med navnet «Jeg elsker Tbi
lisi». Med det lanserte han sin valgkamp 
foran valget søndag under slagordet «Mye 
gjenstår å gjøres». 
 Ugulava har opptrådt i en serie proffe 
reklamefilmer som slakter, baker, vindus
pusser – for, som han sier, å sette seg inn 
i småbedrifters situasjon.
 – Det er fint at Ugulava pusser opp 
byen. Men hva er vitsen med en pen by 
når mange av innbyggerne sulter? sier 
Mamuka Mamatsasjvili (46) i Temka, en 
annen blokkbydel som ruver som et mo
nument over sovjetisk funksjonalisme. 
 Han peker ned mot Tbanen, hvor det 
sitter tett av ungdommer midt på dagen. 
Naboen Vladimer Tsjatsjua (49) sier han 
måtte slutte i jobben i den georgiske jern
banen for tre år siden fordi jobbene der 
er forbeholdt medlemmer av regjerings
partiet.
 Rundt om på arbeidsplassene er det 
mange steder et krav at man er lojal mot 
regimet for å få beholde jobben, en type 
underhåndenpress som vestlige observa
tører har vanskelig for å fange opp.

Opposisjonell by. Opposisjonen har pleid 
å stå sterkt i Tbilisi. Men den har ikke 
klart å samle seg rundt en felles kandidat 
foran lokalvalget. Tidligere FNambassa

dør Irakli Alasania er deres beste håp, 
men han mangler karisma.
 Alasania virker tafatt der han valfarter 
til boligstrøkene med sitt program for å 
skape nye arbeidsplasser – et fond for be
drifter i oppstartingsfasen – og løfter om 
lettelser for eldre og svake, bedre helsetil
bud og kontantstøtte som øker for hvert 
barn familien får.
 Kanskje det er en stil han har lært på 
politikerkurs finansiert av amerikanske 
USAID, som også har betalt for tvde
batter mellom kandidatene, en «debatt» 
som bedre kan kalles parallellmonolog i 
ett og tominutters intervaller.
 Alasanias politikk skiller seg ikke stort 
fra den Saakasjvili og Ugulava represen
terer. Det reelle politiske alternativet er 
en allianse som kaller seg Det nasjonale 
råd, ledet av tidligere statsminister Zurab 
Nogaideli.

Forholdet til Russland. Deres løsning på 
det alle er enige om er landets største 
problem – arbeidsledigheten – er å åpne 

Falmet roserevolusjon: Borgermestervalget i Georgias hovedstad Tbilisi ses på som en dom over president Mikhail Saakasjvilis politikk. En eldre kvinne passerer valgplakater i Tbilisi, 13. mai 2010.  Foto: Vano ShlamoV/Scanpix 
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Det finnes ikke demokrati 
her.

tidligere politimann, tbiliSi

I USA spør enkelte hva 
Nato er verdt. Madeleine 
Albright mener alliansen 
er uunnværlig.

Ragnar Skre Tbilisi (tekst og foto)
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nylig dette synspunktet og be
grunnet det med at USA bærer 
en for stor del av alliansens 
byrder i en tid der ressursknapp
het ikke tillater prioriteringer 
basert på nostalgi. Også USAs 

forsvarsminister, Robert Gates, 
har ved gjentatte anledninger 
vært frustrert over Natos ineffek
tivitet. Han har hevdet at et nytt 
strategisk konsept «ikke er verdt 
papiret det er skrevet på» hvis 

ikke omfattende institusjonelle 
reformer foreskrives og gjen
nomføres.

Det er symptomatisk at to 
fremtredende, republikanske 
forsvarsanalytikere, John Hamre 
og Brent Scowcroft, under et se
minar i Washington 19. mai, der 
Albrights rapport ble diskutert, 
begge påpekte et bemerkelsesver
dig fravær av Natodebatt i den 
amerikanske hovedstaden. «Hvis 
vi ikke tilfører Nato ny kraft, vil 
organisasjonen ikke overleve,» 
sa Scowcroft bekymret. 
 Da Albright dagen etter la 
frem sine konklusjoner i det 

amerikanske Senatet, spurte 
demokraten John Kerry, kjent 
for sin multilaterale innstilling, 
om ekspertgruppen simpelthen 
hadde tatt det for gitt at Nato 
fremdeles var relevant.
 Det har vært vanlig å mene at 
USAs interesse for det transat
lantiske samarbeidet har hvilt på 
tre betingelser: en felles trussel, 
USAs økonomiske interesser i 
Europa og amerikanske eliters 
opplevelse av tilhørighet til Eu
ropa. I dag er disse betingelsene 
delvis endret: Sovjettrusselen er 
avløst av mer komplekse farer, 
Asia blir en stadig viktigere øko
nomisk samarbeidspartner for 

USA og Barack Obama er den 
første amerikanske presidenten 
uten røtter i Europa. 

De endrede betingelsene gjør 
ikke Natosamarbeidet mindre 
tiltrengt enn før. Samtidig er 
USAs behov for assistanse og 
avlastning større enn noen gang, 
og det er vanskelig å finne bedre 
og mer lojale samarbeidspart
nere enn i Europa. Derfor vil 
samarbeidet over Atlanterhavet 
neppe opphøre. I likhet med 
mye annet mellomstatlig samar
beid, er også dagens Nato en helt 
normal usannsynlighet.

Natos fremtid: 17. mai la Madeleine Albright frem en rapport om Natos vei videre. 
 Foto: john thys/scanpix

handelsrelasjoner med Russland, det stør
ste markedet for vin og dyre produkter 
som kiwi, sitrus og nøtter.
 Nogaideli og Nino Burdsjanadse, en an
nen tidligere medarbeider av Saakasjvili, 
har pådratt seg regimets og mange folks 
vrede ved å dra til Moskva flere ganger 
og forhandle direkte med statsminister 
Vladimir Putin, til tross for at Georgia har 
kuttet de diplomatiske forbindelsene med 
Russland. Snart to år er gått siden det 
brøt ut væpnet konflikt mellom Georgia 
og Russland om den omstridte regionen 
SørOssetia.
 – Mange misliker denne kontakten. 
Men en del synes det er bra at noe gjøres 
for å bedre forholdet, fordi det er uheldig 
for et lite land å ha et aggressivt forhold 
til Russland, sier analytiker Ramaz Sakva
relidze.
 En meningsmåling gir Ugulava 57 pro
sent oppslutning og Alasania syv prosent 
foran valget i Tbilisi. Sakvarelidze mener 
den er misvisende, fordi folk er redde for 
å si sin mening.
 Mulighetene for åpen, politisk debatt 
i Georgia er minimale, og regimet flytter 
rundt på målstengene som det vil. Nylig 
senket regjeringen terskelen for å vinne i 
første runde av borgermestervalget fra 50 
til 30 prosent. 

  I tillegg har regjeringen kontroll over 
alle de landsdekkende tvkanalene, som 
er viktigste kilde til informasjon for de 
fleste utenfor hovedstaden. Den kontrol
len brukte myndighetene til å sende en 
falsk skremmenyhet 13. mars om at op
posisjonen vil gjennomføre militærkupp 
etter et valgnederlag, med påfølgende 
russisk intervensjon. 
 Ifølge en fersk rapport fra det britiske 
private etterretningsbyrået GPW & Co ble 
formidlingen av skremmenyheten detalj
styrt av president Saakasjvili.

Ikke noe etterspill. Men siden regjerin
gen kontrollerer domstolene, får saken 
intet rettslig etterspill, fastslår talsperson 
Tamar Khidasjeli i Georgias forening for 
unge advokater, Gyla. 
 – Alt i alt er det ikke gode utsikter til et 
rettferdig valg, mener hun og holder opp 
en reklame for kommunal studentrabatt 
på kinobilletter. Gyla greide å oppnå et for
bud mot denne annonsen fordi den var et 
misbruk av offentlige kontorer til å drive 
valgkamp. Prisen, fem lari, er sirklet inn 
med rød skrift på samme måte som logo
en til regjeringspartiet.
 – Ugulava har brukt sin posisjon som 
sittende borgermester til å drive valg
kamp, i strid med internasjonale konven

sjoner. I desember lanserte han mange 
nye sosiale programmer: Gratis engelsk
undervisning, pckurs og jussveiledning, 
sier Khidasjeli, som føyer til at Ugulava 
også har gitt pensjonister 40 kroner eks
tra i måneden og halv pris på kollektivbil
letter.

– Ikke demokrati. Det blåser opp i fattig
bydelen Didi Digomi, som betyr «Tbilisis 
lunger». Vinden tar plastsøppelet og 
kaster det rundt. En tidligere politimann 
sier han sluttet i frustrasjon over at han 
fikk ordre om å bruke vold mot mengden 
den 7. november 2007, da myndighetene 
slo brutalt ned på en demonstrasjon, noe 
vestlige land reagerte på. 26åringen er 
redd for å ha navnet sitt i avisen, selv i 
Norge.
 Nå står mannen på bar bakke, med 
kone og ett barn. 
 – Det finnes ikke demokrati her. Jour
nalister forteller ikke folk sannheten. 
Hvis du ser på tv, vil du skjønne at alt er 
løgn. Jeg stemmer ikke på opposisjonen 
heller, for det er bedre at oppussingsar
beidene får fortsette enn at noen nye 
kommer inn og må starte alt på nytt, sier 
han.

rs@middleoak.org

Støtter regjeringspartiet: – De siste årene er alt 
blitt bedre. Jeg vil at det skal fortsette, sier Eka Do-
lidze med sønnen Davit i forstaden Didi Digomi.

Pessimist: Tamar Khidasjeli fra Georgias forening 
for unge advokater mener utsiktene til et rettferdig 
lokalvalg er dårlige. Falmet roserevolusjon: Borgermestervalget i Georgias hovedstad Tbilisi ses på som en dom over president Mikhail Saakasjvilis politikk. En eldre kvinne passerer valgplakater i Tbilisi, 13. mai 2010.  Foto: Vano shlamoV/scanpix 

Stemmer mot bedre vitende

Tidligere del av det russiske imperi
et. Erklærte uavhengighet i 1918, Sov
jetrepublikk fra 1921. Uavhengig stat 
fra 1991. 

4,3 millioner innbyggere. 
Eduard Sjevardnadse ledet landet fra 

1992, men ble tvunget til å gå av som 
president under «roserevolusjonen» i 
2003. I 2004 vant Mikhail Saakasjvili 
presidentvalget. Gjenvalgt i 2008. 

I lokalvalget 30. mai skal det velges 
64 kommuneforsamlinger. De er uten 
reell makt, og underlagt en president
utnevnt guvernør og finansdepartemen
tet.

I hovedstaden Tbilisi er det direkte
valg på borgermesteren, som vil ha be
tydelig makt. Regnes som mulig etter
følger i presidentembetet.

Regjeringens kandidat er sittende 
borgermester Gigi Ugulava (34), sosio
logiutdannet, som står Saakasjvili nær. 

Hovedutfordrer Irakli Alasania (36), 
tidligere FNambassadør. 

Færre uregelmessigheter er regist
rert i forkant av lokalvalget enn foran 
presidentvalget i 2008. 
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