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onsdag 5 mars 2014

         .

En kris med många bottnar
I november avstod Ukrainas politiska ledning 
från att signera ett avtal som skulle ha inneburit 
ett EU-närmande. I stället välkomnades vissa 
ryska erbjudanden, bland annat omedelbara  
krediter för att rädda Ukrainas hårt pressade 
statsfinanser. 

Trots vinterns kyla i Kiev har hundratusentals 
demonstrerat i månader. Vad folket protesterat 
mot var emellertid inte ens i november främst 
det uteblivna EU-avtalet. I stället har protester-
na handlat om folkets brist på möjlighet till  
verkligt politiskt inflytande, och om korrupta 
politiker som länge misskött den ukrainska  
staten. I februari handlade missnöjet dessutom 
om statens våld mot de egna medborgarna, och 
nu i mars om Rysslands kränkningar av ukrainsk 
suveränitet. 

En aspekt som ofta nämnts i media – och som 
aktualiserats än mer av Rysslands militära in-
bladning i Ukraina – är den så kallade ”öst-väst-
liga splittringen av Ukraina”. Vad ryms i denna 
formulering, som upprepats, men som sällan  
förklarats?

Frågan är komplex, och handlar om känsliga 
ämnen som identitet, nationalitet, språk och  
historiska folkomflyttningar. 

den ryska regerIngen, liksom många vanliga 
ryssar, anser av historiska skäl att Ukraina bör 
ingå i Rysslands geopolitiska sfär. Ett närmande 
till EU ses då som onaturligt. De tre östslaviska 
länderna Ryssland, Ukraina och Vitryssland har 
ett ursprung i det medeltida Kievriket, vilket ger 
Ukraina en historisk-symbolisk betydelse i Ryss-
land.

Att tala om den ryskspråkiga befolkningen  

i Ukraina är vanskligt. En ukrainsk medborgare 
kan ha ryska som förstaspråk, men känna sig 
som ukrainare och ta avstånd från Rysslands 
agerande på Krim just nu. Det finns inga tydliga 
likhetstecken mellan språk, etnicitet och  
nationell samhörighetskänsla. 

UkraInskan är ett av Europas största språk, 
men har förtryckts både av den ryska tsarmakten 
och av Stalins och Brezjnevs sovjetstyre. I folk-
räkningar uppger vissa ukrainare – som en  
markering – att deras förstaspråk är ukrainska, 
även om de till vardags talar ryska. Andra känner 
att ukrainskan är ett påbud ovanifrån. Men 
många är faktiskt tvåspråkiga.

Att få hela Ukraina, eller ens Ukraina öster  
om floden Dnepr som löper från nord till syd  
genom landet, att bli rysklojalt är just nu högst 
otänkbart. 

Det är dock så att de östra och södra delarna 
av Ukraina i större utsträckning ser på stats- 
kontrollerad och censurerad rysk tv. Ryska som 
förstaspråk är vanligare, och många ryssar  
flyttade hit under 1800-talets industrialisering. 
Industrin i regionen påminner om den ryska, 
och exporten till just Ryssland är stor. 

I UkraIna har man under vintermånaderna  
faktiskt märkt en ökad känsla av samhörighet, 
där fokus inte varit vilket språk man talat  
i samma utsträckning som vid den revolutionen 
2004, utan önskan om politisk och ekonomisk 
demokrati. 

Från Sovjetunionens bildande 1922 tillhörde 
halvön Krim den ryska delrepubliken, men gavs 
1954 till den ukrainska republiken. Krim förblev 
sedan en del av södra Ukraina vid självständig-
heten 1991. Krim består i dag av dels en autonom 
republik inom Ukraina, med Simferopol som 
centralort, dels orten Sevastopol, som enligt ett 
avtal gällande till år 2042, även är en rysk  
flottbas.  

Det är egentligen främst på Krim som en  
stor andel verkligen även identifierar sig med 
Ryssland. Detta gäller dock inte krimtatarerna, 
som under en omfattande deportation 1944  
flyttades från Krim till andra delar av Sovjet- 
unionen. Krimtatarerna talar dessutom krim- 
tatariska, som är ett turkspråk. Från 1980-talet 
har de dock delvis återvänt till Krim. För dem är 
det ryska agerandet nu mycket hotfullt. 

sammanfattnIngsvIs bör vi akta oss för enkla 
etiketter om öst och väst i Ukraina, liksom att tro 
att ryskspråkiga ukrainare per automatik skulle 
stödja Rysslands agerande just nu.
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” Vi bör akta oss för enkla etiketter 
om öst och väst i Ukraina, liksom 

att tro att ryskspråkiga ukrainare 
per automatik skulle stödja Ryss-
lands agerande just nu.”
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 XBakgrund

Palestinier 
döda i attack
gaza cIty. Två palestini-
er har dödats och ytter-
ligare två skadats i en  
israelisk flygattack på 
måndagen mot norra 
Gazaremsan, enligt sjuk-
huskällor. De döda upp-
ges vara en 31-årig man 
och en man i 20-årsål-
dern, enligt palestinska 
sjukhuskällor.

– Israels flygvapen at-
tackerade terrorister 
som förberedde att avfy-
ra raketer i norra Gaza-
remsan, uppger Israels 
försvarsmakt i ett utta-
lande.

Spänningarna ökar på 
Gazaremsan efter de se-
naste veckornas upp-
trappning av israeliska 
räder och palestinska ra-
ketbeskjutningar. TT-AFP

egypten bann-
lyser hamas
kaIro. En egyptisk dom-
stol har förbjudit den pa-
lestinska islamistiska 
gruppen Hamas att ge-
nomföra några som helst 
aktiviteter i Egypten, 
uppger en anonym do-
mare till Reuters. Hamas 
är en systerorganisation 
till Muslimska brödra-
skapet, som har deklare-
rats vara en terrorgrupp.

Muslimska brödraska-
pet och Hamas har an-
klagats för att ha hjälpts 
åt att släppa palestinska 
fångar fria under det tu-
mult som rådde vid den 
tidigare presidenten 
Hosni Mubaraks fall 
2011. TT-Reuters

 Xmånga kemIska vaPen 
Ute Ut syrIen. En tredje-
del av de kemiska vapen 
som den syriska regimen 
hade är nu ute ur landet 
och kommer att förstöras. 
Bland annat finns en stor 
mängd senapsgas.  
TT-Reuters

 X sIsI ger sIgnal om 
kandIdatUr. Den egyp-
tiske arméchefen och för-
svarsministern, Abd al-
Fattah al-Sisi, ger nu yt-
terligare signaler om att 
han kommer att ställa 
upp i presidentvalet.  
TT-Reuters

 X tyskarna går från 
wUrst tIll veggIe. Allt 
fler tyskar skippar korven 
och schnitzeln. I Tyskland 
är var tionde invånare nu-
mera vegetarian, och nu 
är landet en av de tre län-
der som leder den vegeta-
riska trenden i Europa, en-
ligt SVT. TT

 X tre PolIser dödade  
I bahraIn. Tre poliser dö-
dades i en bombexplosion 
i Bahrain i förrgår. Atten-
tatet skedde i den shiado-
minerade byn Daih, i ut-
kanten av huvudstaden 
Manama, vid samman-
stötningar mellan demon-
stranter och polis. TT-AFP

 X    krisen i ukraina 

En kvinna passerar ukrainska rekryter som får militära instruktioner på självständighetstorget i Kiev. Tidigare på dagen beordrade den ryske presidenten Vladimir 
Putin ett tillbakadragande av de tiotusentals ryska trupper som övat nära gränsen mot Ukraina samtidigt som den amerikanske utrikesministern John Kerry var på 
väg till Kiev. men fortfarande är stämningen spänd på Krim-halvön.  Foto: EMILIo MorEnATTI/TT


