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Enade Ryssland

Enade Ryssland, ryska Jedinaja Rossija, ryskt politiskt parti, grundat 2001.

Enade Ryssland är det dominerande partiet i Ryska federationen. Partiet grundades 2001

genom en sammanslagning av andra partier. Ett av de här partierna, vars namn kan

översättas med 'Enighet', grundades 1999 strax före valet till duman. Det partiet hade

nära band till presidenterna Boris Jeltsin och Vladimir Putin.

Partiet säger sig vara ett mittenparti, men förespråkar även politik som är både

konservativ och populistisk. Partiet är populärt bland väljare som inte vill ställa sig

bakom en viss ideologi.

Partiledare är sedan 2012 premiärminister Dmitrij Medvedev, som dock blev

partimedlem först 2011. Även president Vladimir Putin står partiet nära. Putin var

tidigare partiledare. Partiets nära samarbete med Putin anses ha varit en viktig faktor för

partiets framgångar.

Partiet har en kvalificerad majoritet med 343 av 450 ledamöter i statsduman, det ryska

parlamentet (2018).

Enade Ryssland har samarbete med italienska partiet Lega Nord och österrikiska

Frihetspartiet. Partiets ungdomsorganisation har kontakter med ungdomsförbundet för

Tysklands Alternative für Deutschland.
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