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Dmitrij Medvedev

Medvedev [midv eʹdif], Dmitrij, född 1965, rysk politiker, vice

premiärminister 2005–08, president 2008–12, premiärminister 2012–20. 

Dmitrij Medvedev är född och uppvuxen i Sankt Petersburg (dåvarande Leningrad) i en
akademikerfamilj. Där tog han examen i juridik, undervisade på universitetet och
doktorerade sedan i civilrätt 1990. Under tidigt 2000-tal hade Medvedev uppdrag i Ryska
federationens största bolag Gazprom. Han har sedan 1990-talet ingått i kretsen kring
Vladimir Putin.

Putin kunde 2008, på grund av den ryska författningen, inte väljas om för en tredje
presidentperiod. De nära banden mellan de båda politikerna blev tydliga när Putin och
partiet Enade Ryssland meddelande sitt stöd för Medvedev, vilket banade väg för hans
kandidatur i presidentvalet 2008.

Medvedev segrade med 71 procent av rösterna. Valet mötte kritik i omvärlden för
orättvisa villkor för oppositionen och bristande öppenhet, och Dmitrij Medvedev
betraktades som närmast handplockad för presidentposten.

Medvedev, som betraktas som en mer liberal politiker än Putin, försökte under sin
presidentperiod modernisera Ryska federationens ekonomi, genomföra omfattande
lagförändringar samt minska gas- och oljeberoendet. Han inledde också en
antikorruptionskampanj.

Dmitrij Medvedev vid en presskonferens dagen efter segern i det ryska presidentvalet 2008.

j

ANATOLI ZHDANOV/UPI/EYEVINE/IBL
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Medvedevs tid som president från 2008 påverkades av den fortsatta bilden av Putin som
den starke ledaren för Ryska federationen. Kort efter att Medvedev tillträtt som president
började det så kallade rysk-georgiska kriget 2008. Medvedev behövde också hantera den
internationella ekonomiska krisen som började 2007. De åtta år av rysk ekonomisk
framgång, som präglat Putins presidenttid, förbyttes till ekonomisk tillbakagång.

Inför presidentvalet 2012 meddelande Medvedev att han rekommenderade Vladimir
Putin som kandidat för partiet Enade Ryssland. Putin vann som väntat valet. Samma dag
som Medvedev avgick som president, nominerades han av Putin till posten som
premiärminister.

Det ryska parlamentet, duman, godkände nomineringen och Medvedev tillträdde som
premiärminister i maj 2012. Samma år tog han även över efter Putin som partiledare för
Enade Ryssland. Fram till 2011 hade Medvedev aktivt valt att inte vara medlem i något
politiskt parti.

Dmitrij Medvedev och hans regering avgick i januari 2020 efter att president Putin
föreslagit en rad ändringar i författningen. Ny premiärminister blev Michail Misjustin
(född 1966).

Dimitrij Medvedev närvarade vid en rysk militärteknisk konferens 19 juni 2015.

Medverkande
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