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Aktivister för fred kan se tillba-
ka på två givande år. Tillsam-
mans med våra samarbetspart-
ners kan vi nu gå vidare med 
flera olika initiativ:

1. Upprop till internationella 
aktioner på den 5e minnesdagen 
av attacken mot Fackförening-
arnas hus i Odessa, Ukraina. 2 
maj 2019.

2. Arbete mot repression i Ryss-
land och Ukraina. Ett projekt 
som initierats i samarbete mel-
lan Ryssland och Ukraina.

3. Samarbete med andra rörelser 
i Norden och i andra europeiska 
länder inför och efter valet till 
EU-parlamentet i maj 2019. 
Möjligheterna är större än 
någonsin om att vara en del i 
att bygga allianser för konflik-
tlösning och ja till fredsförhan-
dlingar - nej till krig. Fler och 
fler rörelser säger ja till gemens-
am säkerhet - nej till upprust-
ning och stärker kraven på fred 
genom att säga ja till invester-
ingar i social rättvisa och miljö 
- nej till åtstramningspolitik.

4. Deltagande i bygget av stark-
are världsomfattande allianser 
för fred på jorden och fred med 
jorden.

Tillsammans med sociala fo-
rumnätverket Pragvåren 2 mot 
högerextremism och populism 
(PS2) har vi kunnat bidra till 
att ta initiativ till solidaritet-
saktioner för Odessa och arbete 
mot repression i Ryssland och 
Ukraina. Genom PS2 har vi 
även noggrant följt tematiska 
World Social Forum om migra-
tion i Mexico, Europeiskt forum 
i Bilbao, Spanien samt utgjort 
en del av Europa i rörelse i Bar-
celona, Spanien, Assembly of 
Resistance i Budapest, Ungern 

och Norden i rörelse i Malmö, 
Sverige.

2017 initierade Aktivister för 
fred Dags för fred! i Stockholm, 
Sverige och medarrangerade 
Another Europe is possible 
i Göteborg, Sverige. Det har 
möjliggjort att vi kunnat inleda 
ett bredare samarbete med 
rörelser för fred, migration, 
miljö, solidaritet, nej till EU och 
EU-kritik.

I år, 2018, har vi stött våra två 
Ship to Gaza-aktivister. Även 
om vi, eftersom vi huvudsakli-
gen fokuserar på Ukraina och 
kritik mot hur NATO avancerar 
närmare Ryssland i Norden, inte 
arbetar politiskt med Palesti-
nafrågan har vi stött Divina 
Levrini som seglade hela vägen 
från Sverige till hos anfölls och 
kidnappades av israelisk militär 
på internationellt vatten och 
Ship to Gaza-veteranen Lars 
Drake.

Under hösten har en viktig 
uppgift varit att informera om 
och stödja protester mot NA-
TO-övningen i Norge där även 
Sverige aktivt deltog.

Vi har också deltagit i Natur-
brukskonferensen, en årligen 
återkommande träff som samlar 
småbrukare samt miljörörelsen 
och andra rörelser för att främja 
livsmedelssuveränitet samt 
hållbart jord- och skogsbruk. 
Här beslutades om behov av 
att stärka den civila beredskap-
en genom att höja Sveriges 
självförsörjningsgrad av livs-
medel, återupprätta mat och 

andra beredskapsförråd samt ge 
småbrukare en röst vid planer-
ing av den civila beredskapen.

I början av december 2018 
utsattes Aktivister för freds 
arbete för att föra samman 
freds- och miljörörelsen för en 
smutskastningskampanj. Henrik 
Sundbom påstod i en rapport 
från Atlantic Council att denna 
“överlappning” är ett säkerhet-
shot. Sundbom är medarbetare 
på Frivärld, en NGO som finan-
sieras av Svenskt Näringsliv för 
att marknadsföra affärsintressen 
i säkerhetspolitiken. Året 
innan inledde Martin Kragh 
som skrivit en rapport tillsam-
mans med Sundbom utgiven 
av Utriekspoltiska Institutet, 
en smutskastningskampanj 
mot fredsrörelsen i en förment 
vetenskaplig artikel.  
 
Hittills har mer än 220 inlägg 
under 2017 fram till nu gjorts 
i debatten om denna alltmer 
omfattande smutskastnig av 
fredsrörelsen för att gå Rys-
land ärenden. Ukrainabullet-
inen granskar denna förment 
vetenskapliga kampanj in-
gående i detta nummer.  
 
Huvudtemat är en ingåpende 
granskning av presidentvalet i 
Ukraina och sämningen i landet 
skriven av Hans Wåhlberg. Den 
har vi fått tillsånd att återpub-
licera, tidigare har artikelserien 
presenterats på bloggen Hans 
lilla gröna: https://hanslillagro-
na.blogspot.com

På Aktovister för freds engel-
ska blogg kan du läsa mer om 
vad vi gör.  “Make 2019 a year 
of peace!” är publicerat i vår 
engelskspråkiga blogg: https://
wp.me/p8df1w-80 Här finns 
även relevanta länkar för fördju-
pning i våra aktiviteter. 

Vi är tacksamma för alla som 
villl hjälpa till att sprida infor-
mation om vårt arbete - både 
det vi har framför oss och det vi 
redan har genomfört. 

Gör 2019 till fredens år!
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Nya initiativ till nordiskt 
fredssamarbete
Fredsrörelsen i Norden och kringliggande länder 
samarbetar alltmer. Lärare för fred har en hemsida 
där man kan hitta många upprop för fred och myck-
et annat under rubriker som aktuellt, fredsrörelsen, 
kalendarium, skola, forskning och litteratur. 
https://www.laraforfred.se

Stoppa upprustningen i Norden – Fred med fredliga medel: 
http://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12-Upp-
rustningen-i-Norden-Svensk-text.pdf
Grannar som vänner, inte fiender, nordiskt brev efter Rysslandsresa
https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/%C3%96p-
pet-brev-till-de-nordiska-regeringarna.pdf
Call for the Baltic - A Sea of Peace
Peace amongst people and protection for the environment!
http://www.naisetrauhanpuolesta.org/call-for-the-baltic-sea-a-sea-of-
peace

LO i Trondheim 

fortsätter kampen för fred och 
mot upprustning tillsammans 
med 630 fackliga aktivister 
från hela landet. Det började 
med deltagande i demonstration 
mot NATO-övningen Trident 
Juncture förr hösten. Måtte fack 
i hela Norden och världen följa 
efter. 

 

Uttalelse fra Trondheimskonfer-
ansen ”Felles kamp for arbeid 
og faglige rettigheter” i regi av 
LO i Trondheim 25. - 27. januar 
2019. Konferansen samlet 630 
tillitsvalgte fra hele landet.

Stopp militær 
aggresjon og 
opprustning!
Den 4. april i år er det 70-årsda-
gen for opprettelsen av NATO.

Den ble opprinnelig opprettet 
som en forsvarspakt under den 
kalde krigen, men er med årene 
blitt en angrepsorganisasjon 
mot land som aldri har truet 
medlemslandene.

NATO, ledet av USA, har 
bombet Jugoslavia og ført an i 
kriger i Afghanistan, Irak, Lib-
ya og støttet terroristene i Syria, 
uten mandat fra FN.

USA har i dag vel 800 militær-
baser i verden spesielt rettet 
mot Russland og Kina. Presi-
dent Trump krever økt opprust-
ning i alle NATO- land til minst 
2 % av nasjonalbudsjettet. 
Han truer med å si opp IMF-
avtalen om forbud mot utplas-
sering av kortdistanseraketter 
i Europa. Spenningen og de 
aggressive, verbale angrepene 
mot Russland har økt voldsomt. 
Verdensfreden er i fare.

Martin Luther King ble drept 
den 4. april 1968, men vi 
minnes hans ord om at USAs 
regjering er den «største le-
verandør av vold i verden» og 
at man ikke kunne sitte stille, 
men måtte si tydelig i fra, mot 
denne utviklingen.
Vi må nå vise vår motstand mot 

Danmark i krig – för 
att hålla sig väl med 
USA

Danmark har sedan 1999 
deltagit i tre krig – Kosovo, 
Afghanistan och Irak – av ett 
allt annat överskuggande skäl: 
att hålla sig väl med USA. 
Historiker och samhällsvetare 
på Köpenhamns universitet 
beskriver i en utredning hur 
informationen till folketinget 
och allmänheten blev filtrerad 
innan de formella besluten togs, 
och hur motiveringarna anpas-
sades till den politiska debatten. 
Forskarna är själva överraskade 
över hur få människor som 
reellt avgör om Danmark ska gå 
i krig, skriver Staffan Dahllöf, 
frilansjournalist i Köpenhamn.

https://www.utrikesmagasinet.
se/analyser/2019/februari/
danmark-i-krig-pa-amerikan-
sk-bestallning

NATOs aggresjon og opprust-
ning.

Ingen norske styrker til NA-
TO-kriger i utlandet.
Norge som framskutt NA-
TO-base er mer utsatt for 
angrep enn andre.

Vi krever dialog mellom 
stormaktene for avspenning og 
nedrustning.

Ingen utenlandske militærbaser 
på norsk jord.
Det beste forsvar for vårt land 
er å ta nye skritt for en fredelig-
ere utvikling i verden. 
Det er i pakt med en nasjon som 
deler ut fredsprisen.

Trondheimskonferansen 2019 
”Felles kamp for arbeid og 
faglige rettigheter” i regi av LO 
i Trondheim
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Solidaritet 
med Odessa 
2018

Graz

Prag

Uppsala

 

Ett upprop för internationella aktio-
ner på femårsdagen av attacken mot 
fackföreningshuset i Odessa, Ukraina 

2 maj, 2019, kommer att markera femårsda-
gen sedan en högerextremistisk mobb attackerade 
fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en tragedi som 
resulterade i åtminstone 42 människors död och mer 
än 100 skadade. Än i dag finns ingen rättvisa i sikte för 
offrens närstående.

Dessa dödsfall 2 maj, 2014, kom bara månader efter 
att den demokratiskt valde presidenten med våld 
avsattes av politiker, stora protester och våldsamma 
högerextrema organisationer. Detta resulterade i 
växande spänningar i Odessa i flera veckor, vilket 
kulminerade i gatuvåld och mobbens attack mot fack-
föreningshuset.

Många videor, tagna med mobiltelefoner, av attacken 
har postats på internet, som tydligt visar folk som 
sätter eld på fackföreningshuset med molotov cockti-
als. Människor kan ses hoppa från brinnande fönster 
och dö när de faller till marken. Människor som låg på 
asfalten och de som försökte fly misshandlades brutalt 
med slagträd och andra vapen. Till dags datum, har 
ingen av förövarna till dessa bestialiska handlingar 
förts inför rätta.

Samtidigt har överlevare från mordbranden samt 
många av deras sympatisörer arresterats och många 
sitter fortfarande inspärrade, och många har aldrig 
åtalats för något brott. Familjemedlemmar, vänner och 
anhängare till offren samt överlevare har vid uppre-
pade tillfällen hållit minnesstunder vid platsen där 
morden begicks, och krävt en internationell utredning 
som kan leda fram till åtal av de ansvariga.
Varje år 2 maj, samlas tusentals Odessabor där, trots 
upprepade hot av högerextremistiska organisationer 
att anfalla de sörjande. Organisationerna nedan upp-
manar all de som värdesätter rättvisa att hålla lokala 
evenemang 2 maj i solidaritet med Odessa folk samt 

för att stödja deras krav på en internationell utred-
ning.

Vidare manar vi till ett slut på trakasserier och juri-
diskt förtryck av överlevare från tragedin 2 maj, av 
deras släktingar och anhängare, samt av journalister 
som försöker utreda situationen.

Initiativet till detta upprop har tagits av The Odessa 
Solidarity Campaign (USA) och Pragvåren 2 (Eu-
ropa).  Det stöttas av följande organisationer och 
individer:
Organisationer:
     • Aktivister för fred (Sverige) 
     • United National Antiwar Coalition (USA) 
     • Virginia Defenders for Freedom, Justice and 
Equality (USA)  
Individer:
- Phil Wilayto, redaktör på The Virginia Defender 
newspaper; Richmond, USA 
- Tord Björk, Pragvåren 2 Nätverk mot Högerextre-
mism och -Populism; Kristianstad, Sverige 
- Matyas Benyik, Ordförande för ATTAC Ungern, 
Ordförande för MEBAL (Ungerns Förenade Vänster-
förbund); Budapest, Ungern 
- Mikael Böök, fredsaktivist; Lovisa, Finland 
- Leo Gabriel, International Council of the World 
Social Forum; Wien, Österrike 
- Igor Gotlib, samhällsaktivist; Sankt Petersburg, 
Ryssland 
- Divina Levrini, Artist och aktivist på Ship to Gaza; 
Malmö, Sverige 
- Presley, fredsaktivist; Köpenhamn, Danmark 
- Mirek Prokes, Defence for Children International/
tjeckiska avdelningen; Prag, Tjeckien 
- Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme, Norge
- Bo Sundbäck, Aktivister För Fred; Åmotfors, Sve-
rige 
- Poul Eck Sørensen, konsulent, Esbjerg, Danmark
- Marko Ulvila, miljöaktivist; Tammerfors, Finland
- Thomas Wallgren, professor i filosofi, Helsingfors, 
Finland

Upprop; Världen i solidaritet med Odessa:
https://aktivisterforfred.wordpress.com/2018/04/29/
minns-odessamassakern-och-tragedin-solidari-
tet-med-offren-och-deras-slaktingar-bygg-fred-i-eu-
ropa-nu

Nedan: Solidaritet med Odessa under 
Nordiska Fredssamtal i Degerfors maj 2018

Odessasolidaritet i maj
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Mot politiskt förtryck i 
Ryssland och Ukraina
Den aktuella konfrontationen mellan Ryssland och 
Väst, ofta karaktäriserad som ett “nytt kallt krig”, har 
lett, bland annat, till växande politiskt förtryck på 
båda sidor, då de styrande regimerna förföljer sina 
motståndare, och ofta anklagar dem för (verkliga eller 
fiktiva) kopplingar till den “geopolitiska fienden”. På 
den västliga sidan, är situationen särskilt ödesdiger I 
Ukraina där regimen framställer sig själv som att stå 
på “Västs främre försvarslinje”. I nuläget, både I Ryss-
land och I Ukraina, beräknas 100-tals människor sitta 
fängslade för icke våldsamma politiska aktiviteter.

Att avskaffa repressiv lagstiftning, att stoppa politisk 
förföljelse, samt att frisläppa politiska fångar är en vä-
sentlig del av en välbehövlig omsvängning av det “nya 
kalla krigets” farliga och konfrontativa logik på båda 
sidor. Den nuvarande situationen I både Ryssland och 
Ukraina är allvarlig nog att den kräver internationell 
uppmärksamhet och kampanjarbete. Alla på den eu-
ropeiska kontinenten, som kämpar för ett fredligt och 
solidariskt Europa och som bryr sig om att försvara 
mänskliga rättigheter för alla, bör vara likaledes upp-
märksamma på den antidemokratiska  och repressiva 
tillämpningen i Ryssland och Ukraina, då dessa två 
stater (där Ukraina stödjs av Väst på många nivåer) 
ägnar sig åt en fruktlös, förödande konfrontation. Om 
vi inte här kan motsätta oss förtrycket på ett objektivt 
sätt, kan vi inte trovärdigt försvara mänskliga rättighe-
ter annorstädes heller.  

Speciellt kräver detta aktioner som riktar in sig på:

     1) att släppa fri politiska fångar I Ryssland, särskilt 
de fall som tydligt baseras på fabricerade åtal som 
Oyub Titiyev i Tjetjenien, Yury Dmitriyev I Karelen, 
samt anarkist tillika Antifa-aktivister från Penza och 
Sankt Petersburg anklagade för att skapa “nätverket” 
“terroristsamfundet”.

     2) att släppa fri politiska fångar I Ukraina, sär-
skilt de som är fängslade för fredlig opposition och 
anti-krigsaktiviteter som 84-åriga Mekhti Logunov 
I Kharkov, Eduard Kovalenko I Genichesk, samt 
andra. Att häva uppdiktade fall mot journalister som 

motsätter sig auktoriteterna, särskilt Dmytro Vasylets, 
Yevhen Timonin, Vasyl Muravytskyi och Pavel Volkov.

      3) en objektiv utredning of massakern I Odessa 2 
maj, 2014, och föra förövarna inför rätta.

      4) att släppa fri ukrainska fångar som hålls I 
Ryssland samt ryska fånga som hålls I Ukraina, som 
fängslades på grund av aktiviteter relaterade till 
konflikten mellan Ukraina och Ryssland, inklusive 
personer fängslade för aktiviteter där man motsätter 
sig Rysslands handlingar på Krim sedan 2014.

      5) ett totalt utbyte av krigsfångar mellan regerings-
sidan i Kiev samt Donetsks och Lugansks folkrepubli-
ker I enlighet med Minskavtalen. 

     6) att öppna Donetsks och Lugansks folkrepubliker 
för regelbundna övervakningsprocedurer för att säker-
ställa mänskliga rättigheter.

     7) att avskaffa “anti-extremist”-lagar och annan 
lagstiftning i Ryssland som begränsar yttrandefrihet 
och uttryck för politiska åsikter samt tillåter förföljelse 
av politiska motståndare till den styrande regimen.

     8) Avskaffande av lagar för att förbjuda namn och 
symboler förknippade med kommunism, ”anti-sepa-
ratist” lagstiftning, lagar mot informationsutbyte och 
annan kommunikation med Ryssland samt upphävan-
de av förbudet mot kommunistiska partier i Ukraina.

     9) Upplösning av högerextrema grupper i Ukraina 
som används som ett paramilitärt stöd för att pressa 
motståndare till det härskande regimen och/eller inte-
greras i statens beväpnade eller polisstyrkor.

     10) Effektiv samhällelig och juridisk kontroll över 
säkerhetstjänsten och brottsbekämpande organ både i 
Ryssland och Ukraina. Straff av de som är skyldiga till 
tortyr, framtvingande av falska anklagelser och andra 
missbruk. Förebyggande av okontrollerad utvidgning 
av befogenheter inom säkerhetstjänster under ”anti-
terrorist” och andra förevändningar.

Detta stora antal antal specifika problem kräver att 
man utför parallella kampanjer i samarbete med dem 
som kämpar för samma mål i Ryssland och Ukraina.

De progressiva, fredsvänner och vänsterkrafter, som 
stöder dialog och fred i Europa och motsätter sig en 
uppdelning utifrån en förnyad öst-västkonfrontation, 
anklagas ofta för att vara pro-ryska av dem som stöder 
eskaleringen av det nya kalla kriget. Tyvärr hörs 
progressiva röster mot politisk förtryck för närvaran-
de bara svagt - både när det gäller rysk och ukrainsk 
repression. Detta tyder på alltför stor passivitet och 
otillräckligt engagemang i dessa frågor. Mer engage-
mang behövs på båda sidor av ”Nya kalla kriget” -in 
delningen för att förhindra ännu farligare utveckling. 
Detta innefattar intensifierande kommunikation med 
politiska och sociala aktörer i Ryssland och Ukraina, 
där relevanta frågor bör tas upp, särskilt vad gäller de 
ovan angivna frågorna samt solidaritetsåtgärder i väst.

Pragvåren 2 mot högerextremism och populism
 
T.h. foto från bildandet av sociala forum nätverket 
Pragvåren 2 i Prag våren 2010

PS2

Uppropet mot 
politiskt för-
tryck är ett re-
sultat av många 
år av strävan 
inom nätverket 
Pragvåren 2 
(PS2) för att 
skapa dialog 
mellan civila 
samhället på 
bägge sidor om 
konfliktlinjen 
i Ukraina och 
Europa. Nätver-
ket bildades av 
främst central- 
och östeuro-
peiska deltagare 
på European 
Social Forum 
i Malmö 2008. 
På konferensen 
mot högerex-
tremism och 
populism i en 
tid av social 
och ekologisk 
kris i Prag 2010 
kunde nätver-
ket starta sin 
verksamhet. På 
World Social 
Forum i Tunis 
2015 lycka-
des nätverket 
föra samman 
deltagare från 
Donetsk och 
Kiev. 
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Politiska 
vardagsvåldet 
i Lviv
Fredskämparna i 
Finland rapporterar
från sitt omfattande solidar-
itets-arbete med Ukraina:
2018/08/10

I slutet av september attac-
kerades oväntat fyra medlem-
mar i anarkistföreningen Svarta 
flaggan i centrala Lviv. Två 
flickor och en pojke spelade 
fotboll på en skolgård omgiven 

av ett staket. De kunde inte fly 
när de blev omringade av tjugo 
män klädda i svart med knivar 
och metallstänger.

“Allt hände snabbt, attacken, det 
tog mindre än fem minuter. De 
försvann när de såg att vi hade 
“fått nog”. Anfallet skedde på 
grund av våra åsikt, men efter 
juni hade vi inga incidenter “,..  
Veronika Jablonska bekräftar att 
några av angriparna var klädda 
i t-shirts med Nationalgardets 
märke (Nationalgardet är en 
nationell enhet som inrättades 
2017 för att stödja den national-
istiska Azov frivilligbataljonen), 
men de flesta var svartklädda 
och många hade ansiktet täckt.
Sergei Gospodin blev särskilt 

allvarligt drabbad, han blev 
huggen i hjärtat och behövde 
opereras. I början vågade läkar-
na inte lova någonting, men de 
lyckades stabilisera läget. De 
andra tre - Dmitro Kuprien-
ko, Oleksandra Omeljash och 
Veronika Jablonska - tillfogades 
blåmärken av metallföremål.

Den finska artikeln tar också 
upp mordet på romen David 
Poppin, som dog i juni. Alla 
tio deltagare i mordet tillhörde 
högerextrema gruppen Trezva 
i zla mladezh (Ung och arg 
ungdom)
...
Anarkisterna polisanmäler 
inte överfallet

Anarkisternas och högerextrem-
isters kamp har pågått länge, 
men i år har konfrontationen 
blivit alltmer våldsam i Lviv. 
Under den internationella kvin-
nodagen den 8 mars skadades 
fem personer. En man blev 
nerslagen mitt i gamla staden 
Lviv på gården där Feministiska 
workshop hölls när han lämnade 
stället tillsammans med två 
kvinnor. Anfallarna var kraftiga 
svartklädda män. 

Lviv-anarkisterna gör förmod-
ligen inte en polisanmälan 
eftersom de inte vill vara i kon-
takt med polisen. Orsaken är, 
förutom misstro, misstanken att 
polisen själv begår eller åtmin-
stone skyddar gärningsmännen. 
När anarkister är inblandade 
i händelser arresterar polisen 
alltid dem och inte de som 
angriper dem. Jablonska säger 
att dagen efter attacken kallade 

polisen honom och krävde ett 
vittne. Han vägrade av häl-
soskäl. Som svar kom hotet: 
“Det är bäst att komma om du 
vill slutföra dina studier. Vi 
använder annars andra sätt att ta 
dig till poliskontoret. “

Det finns liten offentlig de-
batt om högerextrema våldet 
i Ukraina. Som exempel var 
jag i september på en konfer-
ens i Warszawa organiserad av 
OSSE. Då inträffade en episod: 
företrädaren för Kanada krävde 
att få mikrofonen när statsvetar-
en Oleksandr Shpakovskilta 
från Vitryssland talade om 
Azovbataljonens och Nation-
algardets hot mot Ukrainas 
grannländer och Europa. Den 
kanadensiska delegationen 
framförde att information om 
nazisymboler och rekrytering av 
soldater från andra länder inte 
hörde till sessionen ämne om 
tolerans och icke-diskriminer-
ing. Ordföranden för sessionen 
höll inte med.

Fallet är typiskt när man talar 
om Ukrainas högerextremism. 
I fem år nu har vi mötts av 
påståenden om att de “har en 
liten” roll, de HAr “inte infly-
telserika i politiken”, de har inte 
“det stödet.” 
....

Text av Oksana Lamanskaya 
Anya
Översättning som är bristfällig 
från finska

https://www.rauhanpuolusta-
jat.org/ukrainan-aarioikeis-
ton-ja-uusnatsien-vakivallasta

UKRAINA

Fredskämparna 
i Finland ger 
ut tidningen 

Rauhan 
Puolesta. Där 

finns många 
artiklar om 

Ukraina som 
denna från 
Lviv i Väs-

tra Ukraina. 
Fredskämpana 
har engagerat 

sig starkt för att 
bidra tilll fred 
i Ukraina och 

stödja 
humanitärt 

bistånd.
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Ukraina - fyra år av kris
Finsk rapport med 
rekommentationer
Nedan Finska Fredskommitténs Ukrainadel-
egations slutliga rapport med rekommenda-
tioner 2017. 

Antero Eerola, Antti Rautiainen & 
Oksana Tšelyšev

Det finns många avtal om hur Ukrainakrisen ska 
lösas. Det första från februari 2014 vägrade Ryss-
land att skriva under. Ett nytt förslag från sep-
tember med stöd från OSSE, Organisationen för 
fred och säkerhet i Europa, kollapsade också året 
därpå. Ett nytt förslag som hade stöd inte bara av 
Porosjenko och Putin utan också av Hollande och 
Merkel, Minsk II, skrevs under i februari 2015.

Dess innehåll är följande:

Första prioritet är att avsluta våldet i östra 
Ukraina och etablera en fullständig vapenvila. 
Det pågående våldet är den faktor som blockerar 
alla reformer, alla mänskliga rättigheter och all 
kamp mot korruptionen.

Alla diplomatiska kanaler måste användas för 
att pressa alla parter till att sluta fientligheterna, 
genom att poängtera dess konsekvenser av civil-
befolkningens lidande och urartade mänskliga 
rättigheter.

Alla parter måste uppmanas att hålla vapenvila, 
dra tillbaka tunga vapen och röja minor

Alla deltagare i fientligheterna måste uppmanas 
hålla internationella humanitära lagar i avsikt att 
skydda civilbefolkningen

Alla deltagare i konflikten måste tillförsäkra 
reparationsteams säkers tillträde till den civila 
infrastrukturen

Observatörer från OSSE:s speciella övervakning-
suppdrag måste ha möjlighet att patrullera även 
nattetid i närheten av kontaktlinjen

Ukrainas regering måste rätta sig efter rekom-
mendationerna i Europarådets Venedigkommis-
sions rekommendationer angående lagen om 
såkallad avkommunistifiering (de-kommuniza-
tion)

En nationell försoningsprocess måste påbörjas

UKRAINAAvbrott av ekonomiska förbindelser, t.ex. avbrut-
na pensionsutbetalningar, till områden som kon-
trolleras av beväpnade grupper måste omprövas

Civilbefolkningen måste skyddas på båda sidor 
om den väpnade konflikten. Internationella hu-
manitära organ måste utveckla en bredare strategi 
för att undvika en större humanitär katastrof. De 
bör utveckla närmare samarbete med lokala grup-
per för att hjälpa civila på båda sidor om konflik-
tlinjen. Konfliktens parter måste ge tillträde för 
civila till alla humanitära organ som kan ge hjälp 
till civila

Ukrainas regering, Rysslands regering på Krim 
och beväpnade grupper som kontrollerar om-
råden utnämnda till DNR och LNR måste förbin-
da sig att skydda journalister oavsett vad de anser 
om deras journalism. Journalister och media 
måste ta ett större ansvar i fråga om sin policy 
om konflikten och rapportera mer om fakta istäl-
let för åsikter och förutfattade meningar.

Det civila samhället och statliga aktörer i både 
Ukraina, Ryssland och Europa, oavsett deras 
”preferenser”, ”sympatier” och ”antipatier” i 
konflikten måste använda alla möjliga diploma-
tiska kanaler för att underlätta förverkligandet 
av Minsk II-överenskommelsen och respektera 
mänskliga rättigheter efter konflikten i Ukraina är 
ett viktigt hot mot freden i Europa

Våld under Euromaidan mellan november 2013 
och februari 2014, i Odessa 2 maj 2014 och i 
Mariupol 9 maj 2014 måste undersökas noggrant, 
opartiskt och effektivt. Juridiska processer måste 
avpolitiseras. Om nödvändigt måste det interna-
tionella samfundet hjälpa till att undersöka dessa 
incidenter.
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Kom till Malmö European Forum 4 maj och 
möt ledande ekonomer från Europa, gum-
mitappare från Amazonas, klimataktivister 
och systemkritiker från Belgien och andra 
länder. De organisationer som önskar kan 
ordna bokbord, självorganiserade workshops 
eller seminarier eller vara medarrangörer för 
mötet.

För ett annorlunda Europa
Nej till storföretagens makt
Ja till gröna jobb på landet och i staden
Ja till demokrati, fred och rättvisa

kl 10-18 lördag i maj 2019  
Lokal: Kvarnby Folkhögskola, Gullvik 
Västra Hindbyvägen 14, Malmö

Ett möte på initiativ av Jordens Vänner i 
samarbete med andra intresserade organisa-
tioner och europaparlamentariker

Program
rullande schema med 1,5 timmars pass med 
Lunch när man så önskar.

i plenumsalen

kl 10.00 Invigning, invigningsceremoni/mis-
tica och presentation av mötet och deklara-
tionsprocessen

kl 10.15 Inledande tal genom en dialog mel-
lan en ung och en veteran aktvist med miljö 
och socialt engagemang

kl 11.00 - 12.15 Bryt med EU:s nyliberala 
ekonomi

kl 12.30 - 13.45 Rättvis omställning av natur-
bruk, industri och gemensam välfärd

kl 14.00 - 15.15 Klimatkamp

kl 15.30- 16.45 Internationell solidaritet mot 
militarisering för humanitär flyktingpolitik 
och avspänning

kl 17.00 - 17.30 Gemensam avslutning med 
antagande av Malmödeklarationen för ett 
rättvist Europa

I mindre salar kan parallella självorganise-
rade programpunkter ordnas om det finns 
intresse. Det kan vara EU:s flyktingpolitik, 
Försvara fackliga rättigheterna, Sångverk-
stad, Stoppa repressionen av folkrörelser, 
Avspänning istället för EU och NATO:s up-
prustning, Klimastemmer - Noahs danska EU 
kampanj eller Internationell solidaritet mot 
militaris00 - 14.erad nyliberalism.

Frågor kan istället för i form av seminarier 
eller workshop tas upp i utställningar eller 
liknande. 

Kvällsprogram lokal söker i centrala Malmö

kl 19.00 

Erik Reinert global ekonom
Hur kan EU:s ekonomiska kris lösas till nytta 
för folk på landet och i staden?

kl 20.00
Presentation av resultatet av Malmö Europe-
an Forum och utfrågning av Europaparlam-
entariker och EU valskandidater

Malmö European Forum 4 maj

Läs på om den nya internationlistiska EU-kritiken:  
https://activistsforpeace.wordpress.com/2019/01/07/

the-new-face-of-european-resistance
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Freden prioriteras 
av folkrörelser och 
vänstern i Europa
 

Länge har Östeuropas folkrö-
relser och partier till vänster 
satt kamp mot militarisering 
och fredsfrågan högt på dagord-
ningen medan västeuropeiska 
organisationer undvikit alla 
fredskrav som kan ses som kon-
troversiella om de nämnt fred 
över huvudtaget. 
 
Två möten i höst har ändrat på 
detta. Attacs Europakonferens 
i Kassel med stöd från större 
fackföreningar m.fl. markerar 
ett stort skifte i synen på EU i 
detta land där vänsterliberala 
värderingar länge varit helt 
dominerande. Särskilt pådri-
vande i en militariserad syn på 
utrikespolitik har miljöpartiet 
De Gröna varit, ett parti fram-
vuxet ur freds- och miljörörlsen. 
När det erövrade utrikesmi-
nisterposten blev De Gröna 
avgörande pådrivande faktorn 
för att för första gången sedan 
Andra världskriget föra Tysk-
land ut i krig genom deltagandet  
i NATOs bombkrig mot Serbien 
1999. Det stora krigsmotståndet 
och den starka fredsrörelsen har 
så småningom nötts ner av inte 
minst vänsterliberala värdering-
ar om ”humanitära interventio-
ner” för att värna de mänskliga 
rättigheheterna.  
 
Nu tycks motstånd mot mili-
tarism och upprustning vinna 
mark med krav på konstruktiva 
lösningar. Både Europakonfe-
rensen i Kassel och European 
Forum i Bilbao förordar avspän-
ning mellan EU och Ryssland 
och krav på avtal om gemen-
sam säkerhet. Alla europeiska 
vänsterprojekt hänger dock inte 
med i svängarna. Varoufakis 
DiEM25 har skriver ihop en 
plattform till EU-valet. I denna 
omfattande text saknas fred helt.

Jordens Vänner tillsammans 
med andra folkrörelser i Europa 
driver kampanjen The Europe 
We Want inför EU valet som 
hålls 26 maj. De krav vi vill 
driva i Sverige är: För ett annor-
lunda Europa, nej till storföreta-
gens makt, gröna jobb på landet 
och i staden och för demokrati, 
fred och rättvisa.

Vi menar att den globala kli-
mat- och miljökrisen bara kan 
lösas genom att samhället blir 
mer demokratiskt, rättvist och 
fredligt. Motstånd krävs för 
att stoppa militarisering och 
kapitalägares kortsiktiga vin-
stintressen som förstör miljön 
och plundrar den gemensamma 
välfärden så att framtiden blir 
mer otrygg. Samtidigt behövs 
konstruktiva lösningar genom 
en omställning av naturbruk, 
industri, energi, transporter och 
boende så att samhället blir rät-
tvist och vi kan lämna över en 
planet där kommande genera-
tioner kan leva ett rikt liv. 

Vi hoppas på samverkan med 
alla personer och organisationer 
i Sverige som vill bilda opinion 
och göra aktioner för kampan-
jens krav. Det vi föreslår är 
följande:

Använd märkesdagar för att 
sprida kampanjens budskap på 
sociala medier, i insändare etc:

8 mars Rätt till självbestäm-
mande och frihet från förtryck
15 mars Klimaträttvisa 
kräver en ekonomi för rättvis 
omställning som ger gröna jobb 
på landet och i staden
16 mars Stoppa Västvärldens 
och storföretagens plundring av 
naturresurser i Venezuela och 
Brasilien

17 april Stöd böndernas 
kampdag i hela världen för 
matsuveränitet
1 maj Stöd arbetarnas kamp-
dag för fackliga rättigheter och 
demokratisering av arbetsplatser 
och ekonomin
2 maj Stoppa repressionen i 
Ukraina, Ryssland och EU
6 maj För ett annorlunda Eu-
ropa som inte styrs av storföre-
tagen
8 maj Anti-fascistisk kamp-
dag mot militarisering
9 maj Aktionsdag för fred och 
demokrati 
 
Folkbildning och 
diskussion

Bidra till folkbildning och 
utbyte av erfarenheter och idéer 
på facebookgruppen Alternativ 
till Europa

Internationell 
aktionsdag 
19 maj inför 
EU-valet
Ordna en picnic, 
cykeldemonstration eller 
liknade för ett annorlunda 
Europa på den internationella 
aktionsdagen 19 maj som 
hålls i hela Europa

För ett 
annorlunda 
Europa
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Utdrag ur en artikel från en 
kommande rapport om Europas 
framtid. Artikeln inleds med: 
 
Kan folkrörelsenas bygga ett 
annat Europa? Den frågan kan 
synas naiv att ställa. Inte minst 
i en tid när det blivit ett talesätt 
att det är svårare att föreställa 
sig kapitalismens undergång 
än undergång för de ekosystem 
mänskligheten är beroende av. 

Frågan ställs sällan trots att det 
gång på gång visat sig att stat-
ens och marknadens rutiner inte 
klarar av att lösa vårt tids soci-
ala och ekologiska kris varken i 
Europa eller världen. Den kraft 
som då återstår är folkrörelser. 

Visioner om fred och 
social rättvisa från 
Ukraina

Vänder vi oss österut finner vi 
också öppningar för att bygga 
ett annorlunda Europa un-
der hårdare villkor än någon 
annanstans på denna kontinent. 
Efter European Social Forum 
i Malmö 2008 bildades bland 
de 800 deltagarna från Cen-
tral- och Östeuropa Nätverket 
Pragvåren 2 mot högerextrem-
ism och populism (PS2). När 
Ukrainakonflikten startade i 
slutet av 2013 uppstod snabbt 
en stor spricka bland de från 
Ukraina som deltagit i sociala 
forum processen. Sedan dess 
har PS2 sökt överbrygga klyftan 
och skapa dialog mellan civila 
samhället över frontlinjerna 
och sökt upp rörelser i Kiev, 
Kharkov, Donetsk och på Krim. 
Till slut lyckades det att ordna 
ett fysiskt möte med folk från 
Donetsk och Kiev på World 
Social Forum i Tunis 2015 med 
hjälp av vänsterpartiernas grupp 
i EU-parlamentet.

Rubriken på den gemensamma 
deklaration som mötet förde 
fram till var Dialog för fred 

och social rättvisa i Ukraina. 
De ukrainska undertecknarna 
började med att ta upp den ome-
delbara situationen med behov 
av eldupphör och deeskalering 
av det krig som fortfarande 
pågår i Europa med dödade på 
bägge sidor. Spridningen av hat 
och krigshysteri på båda sidor 
av konflikten fördömdes. Någon 
militär lösning som ”gynnar 
arbetare och andra progres-
siva krafter” finns inte menar 
man och ekonomisk bojkott av 
regioner avvisas, något som 
senare drivits fram av högerex-
tremea grupper för att sedan bli 
till regeringspolitik riktat mot 
Krim och Donbass.

Stöd för att säkerställa hu-
manitärt bistånd de drabbade 
regionerna och utbetalning av 
pensioner samt social trygghet 
för mer än en miljon flyktingar 
i form av bostäder, hälsovård, 
jobb, tillgång till utbildning 
betonas. Även vikten av att söka 
möjligheter till dialog, och att 
stödja initiativ för medling och 
försoning mellan invånarna 
i olika regioner i landet som 
drabbats av strider och våld. 
Förföljelsen av människor för 
deras politiska åsikter, sociala, 
religiösa och nationella iden-
titet, måste stoppas tillsammans 
med att ge alla möjlighet att fritt 
uttrycka sina åsikter.

I den avslutande delen ger de 
ukrainska aktivisterna i sociala 
forum rörelsens anda från bägge 
sidor av frontlinjen en allmän-
politisk vision som kan ses som 
ett bidrag till hur ett annorlunda 
Europa kan byggas. Deklara-
tionens undertecknare stöder 
arbetarnas kamp i Ukraina 
mot social katastrof och åt-
stramningspolitik med dess 
eliminering av social trygghet, 
deras kamp mot plantering av 
främmande nationella fördomar 
och artificiella “historiska bevis 
på överlägsenhet” som måste 

fortsätta liksom kampen för ra-
dikal eliminering av det privata 
ägandet av produktionsmedlen 
och för den härskande kapital-
istklassens avlägsnande från 
makten i hela Ukraina. Efter 
detta långtgående krav för att 
uppnå en bestående fred kom-
mer mer begränsade men för 
hela Europa och världen viktiga 
frågor.

En varaktig fred och slutlig 
lösning av den väpnade konf-
likten på Ukrainas territori-
um sägs vara möjlig ”endast 
om de sociala problemen för 
arbetare löses. Den nuvarande 
Kievregeringens politik inte 
bara förvärrar den humanitära 
katastrofen i Donbass, utan den 
drar också envist hela Ukraina 
in i avgrunden av en social 
katastrof. Resultatet av denna 
sociala katastrof kan inte bara 
bli en kollaps för landet, utan 
också ett kaos av okontrollerat 
våld.

Därför är det ett akut behov att 
återställa socialförsäkringssys-
temet och indexet för pensioner 
och löner. Regeringen måste 
sänka avgifterna för offentliga 
tjänster, transporter och livs-
medelspriser. Värdet på den 
relevanta konsumentkorgen 
måste anpassas till de verkliga 
inkomsterna. Vi behöver inte en 
avreglering av ekonomin, utan 
ett extraordinärt ingripande av 
regeringen.

I alla företag med olika former 
av ägande vars fulla produktion-
skapacitet inte kan återställas 
omedelbart, bör i stället för 
att minska antalet anställda en 
minskning av arbetstiden ske, 
medan lönerna upprätthålls.

För att övervinna arbetslösheten 
bör särskild lagstiftning vidtas 
för att minska arbetsdagen till 5, 
och möjligen även 3-4 timmar. 
Företag med alla former av 

Ukrainska aktivister om lösning på Ukrainas och Europas kris 
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ägande bör garantera full insyn i 
sin ekonomiska verksamhet och 
på Internet dag- ligen offentlig-
göra fullständig information om 
alla transaktioner i sin redo-
visning.

Resurser för ekonomisk åter-
hämtning bör samlas i första 
hand genom en rättvis beskat-
tning av affärspampar, som 
lagligen njutit av en regim med 
nollbeskattning och överfört 
alla sina vinster från landet till 
skatteparadis. ...

Allt detta naturligtvis kommer 
att kräva inrättandet, i hela 
landet, av ett nytt politiskt sys-
tem som bygger på deltagande 
i styrningen av lokalsamhäl-
len, fackföreningar, det civila 
samhället, och överföringen av 
makt i dessa händer.

Företag med alla former av 
ägande bör sättas under ar-
betarkontroll med långtgående 
befogenheter, vars syfte inte 
bara ska vara kamp mot korrup-
tion och skatteflykt, utan också 
införandet av ny teknik, i syfte 
att optimera produktionen base-
rad på minskning av arbetstiden 
samtidigt som säkerhet och 
miljöskydd maximeras.

Genomförandet av detta pro-
gram kommer att vara ett viktigt 
steg för att övervinna den 
globala kapitalistiska systemet 
och en socialistisk omvandling 
av världen.

Endast medvetna kollektiva 
åtgärder och arbetarsolidaritet 
i alla regioner i Ukraina och 
Ryssland, Europa och hela 
världen kommer att se en varak-
tig fred i Ukraina, social rättvisa 
och demokrati och broderskap 
mellan nationer. Inte en camp-
ism utan bara en konsekvent 
internationalistisk klassposition 
hos vänstern i Europa och runt 
om i världen kommer att rädda 

oss alla från ett stort krig med 
oförutsägbara konsekvenser, ett 
krig som skulle kunna engagera 
nukleära supermakter.”

Här syns tydligt att aktivisterna 
från bägge sidor av konflikten 
tar avstånd från att tas till intäkt 
för den ena eller andra stor-
makten, vad de kallar camp-
ismen avvisas. Med campism 
menas att världen delas in i 
olika läger och huvudkonflikten 
är inte social utan står mellan 
olika länder som Ryssland eller 
USA. 

Inte bara i fredsfrågan är det 
ukrainska budet på bygget av 
ett annorlunda Europa långt 
mer sammanhängande med 
förmåga att gå till grunden och 
lösa problem istället för att 
skyla över det med plåster. Det 
gäller de sociala och ekologis-
ka frågorna också, därtill att 
vända sig mot allt förtryck med 
samma måttstock oavsett vem 
som kan anses dra geopolitiska 
fördelar av det.

Det finns många räddhågade 
proffs i partier och NGOs som 
undviker att tala om lösningar 
som på ett rimligt sätt kan lösa 
de sociala, ekologiska och fred-
sproblem som mänskligheten 
står inför. De kan tänkas 
förlöjliga de ukrainska aktiv-
isternas vilja att ta situationen 
på allvar både i sitt eget land, 
Europa och världen. Kanske än 

mer betraktar de professionella 
politikerna och opinionsbildar-
na i organisationer med stora 
statsbidrag hela Ukrainakonf-
likten och inte minst aktivister 
från båda sidor av frontlinjen 
som för dialog med varandra 
som försumbara i den värld de 
lever. Vad är väl krig i Europa 
med nu långt mer än 1 miljon 
flyktingar och minst lika många 
i humanitär nöd värda för up-
pmärksamhet när det inte utgår 
statsbidrag för att uppmärksam-
ma frågan?

I själva verket för de ukrainska 
aktivisterna samman teman som 
alla är nödvändiga för att lösa 
Europas kris men aktivister i 
det mer välmående Västeuropa 
undviker att ta på allvar och 
sällan eller aldrig för fram i ett 
samlat budskap om vad som 
bör göras. Det är från Donetsk 
där kriget pågår i förorterna och 
vattenförsörjning regelbundet 
avbryts när vattenreningsverket 
bombas som vikten av arbet-
stidsförkortning förs fram, 
inte från de Brysselbaserade 
europeiska nätverken. Det som 
kan sägas saknas är Ukrainas 
7 miljoner bönder bland de 2 
miljarder småbrukare som finns 
världen. Vänstern i Ukraina är 
som på många andra håll blind 
för jordbrukets och landsbyg-
dens centrala roll i den rättvisa 
omställnig som behövs av våra 
samhällen.

Ukrainska aktivister om lösning på Ukrainas och Europas kris 

Ovan: 
Deltagare 

från Donetsk 
och Kiev di-

skuterar med 
andra under 
seminarium 

i Tunis på 
World Social 
Forum 2015 
om Ukraina-

krisen
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ALLMÄNT

Dags betala Trump 
mer för beskydd, mer 
av svindyra onödiga 
patriotrobotar från 
transatlantkompisen:

USA:s beskyddskostnader stiger 
till väders
Av Manlio Dinucci - 19. mars 
20196

USA betraktar inte längre sina 
allierade som skyddsvärda. 
Därför ber de dem att betala vad 
de kostar. Annars dras skyddet 
tillbaka.

Så löd president Trumps 
besked i Pentagon 17 januari. 
Det persenterades för NATO i 
februari men blev offentligt föst 
i mars.

Beslutet gäller alla allierade, 
från Japan till Tyskland. prob-
lemet är bara att Washington 
också ber sina allierade att rätta 
sig efter USA:s positioner – 
så som de gjorde när de var 
protektorat. 

Det är inte längre bara maffian 
som kräver pengar för “bes-
kydd”. “De rika länder vi bes-
kyddar”, varnade Trump, “har 
alla noterats ned. De måste nu 
betala för vårt beskydd”. 

Bloomberg Avslöjar att Trump 
kommer att presentera sin plan 
“Cost Plus 50”. Den innehåller 
följande element: De allierade 
som har USA-styrkor på sina 
territorier måste nu betala 
fullt ut vad detta kostar. Och 
dessutom ska de betala 50% 
tillägg för det “privilegium” det 
innebär att hysa dessa styrkor.

https://steigan.no/2019/03/usas-
pris-for-beskyttelse-stiger-til-
himmels

Vi behöver tänka om, ställa 
om och fördela om!
Det största säkerhetshotet vi har idag är klimatkrisen. Den är akut. 
Den är här. Den är NU! Vi måste tänka om, ställa om och fördela 
om. Makt och pengar. Lokalt, regionalt och globalt. Från militär 
till miljö, från stridsvagnar till skola, från kanoner till kultur – osv. 
Konsumtion och produktion måste förändras och det måste göras 
snabbt. Det handlar om att tillverka järn och stål utan kol, göra 
cementindustrin fossilfri, komma igång med insamling och lagring 
av koldioxid, driva på elektrifieringen av fordonsflottan, ställa om 
byggsektorn, klimatsäkra livsmedelssektorn, osv. osv.

Det behövs en konkret handlingsplan för att leva upp till Paris-
avtalet

Vi behöver en konkret handlingsplan som lever upp till Parisavtal-
et och som garanterar ett samhälle som är fossilfritt allra senast 
2050. Och egentligen snabbare än så eftersom utsläppen måste 
halveras på tio år!

Vi behöver en plan som tar alla de sociala och ekonomiska hänsyn 
som behövs för att alla ska kunna medverka i denna vår största 
omställning hittills. Det betyder jämställdhet och jämlikhet hand 
i hand med de samhällsförändringar som behövs för att uppnå 
hållbarhet. Och det betyder att militariseringen måste upphöra 
till förmån för miljöomställning på alla nivåer. Det betyder att 
ekonomin måste underordnas hållbarhetsmålen och att männi-
skans och jordens säkerhet går före snäva nationalistiska intressen 
definierade i krav på territoriell säkerhet.

Klimatsäkra Sverige!

Det svenska försvarets huvuduppgift borde omedelbart deklare-
ras vara att klimatsäkra Sverige. EU:s militära samarbete – både 
trupper och forskning och teknikutveckling – måste ställas om och 
inriktas på samma sak. På samma sätt borde det vara självklart att 
NATO:s med fleras kapacitet ställs om till en internationell kraft 
för att snabbt möta de globala humanitära katastrofer som nu radar 
upp sig.Den svenska regeringen måste få höra hur kraven på om-
ställning växer och det kommande EU-valet måste användas för 
att formulera en framtids- och fredsagenda för EU. Vi är många 
som är beredda!

Gudrun Schyman

http://manskligsakerhet.se/2019/02/21/mansklig-sakerhet-gen-
om-klimatomstallning-nu
Ur artikel från bloggen mänsklig säkerhet

För bra för att vara 
sant?
 
Amerikansk firma 
skapade “ryska” 
fakekonton för att 
påskina att Ryssland 
påverkade val i 
delstat i USA 

“Vi orkestrerade en komplicerad 
“falsk flagg”-operation som 
planterade idén att Moore-kam-
panjen förstorades av en rysk 
botnet på sociala media”

Amerikaner som påstår sig vara 
ryssar för att skapa intrycket att 
det finns en rysk konspiration 
när det egentligen inte finns 
någon.

12



HUMORTysk toppolitiker: 
Utvisa USAs ambas-
sadör

Wolfgang Kubicki som er 
visepresident i den tyske 
forbundsdagen och därmed 
en av de främsts politikerna i 
Tyskland har krävt att USAs 
ambassadör i landet, Richard 
Grenell,förlöaras persona non 
grata och sänt hem.

Grenell har kommit med en rad 
angrepp på den tyska regeringen 
och dess politik och har blandat 
sig i tysk inrikespolitik. Detta 
harr blivit för mycket också för 
Kubicki. Han säger till Deut-
sche Welle:

När man som USA-diplomat 
uppträder som om man var 
kommisarie för en ockupation-
smakt måste man få lära sig 
att vår tolerans också känner 
gränser.

https://steigan.no/2019/03/
tysk-toppolitiker-utvis-usas-am-
bassador

“Ryssland är det 
enda land där 
analyshuset tror på 
en positiv överrask-
ning. 

Orsaken är stark kredittillväxt, 
en sund arbetsmarknad och 
stödjande finans- och räntepoli-
tik. Det spås sammantaget få 
tillväxten att accelerera. “

https://www.di.se/nyheter/
ny-isande-konjunkturvarning

Har Putin infiltrerat 
SVT?

Det frågar sig Anders Persson 
efter ha sett en programserie 
som förvandlar svenska UD 
till ett stort skämt be härskat av 
rysskräck och allmän inkompe-
tens. Putin sägs kunna förvandla 
också humor till ett vapen i det 
krig han för mot väst, och här 
har vi beviset. Det kan inte vara 
svenskar som gjort detta pro-
gram utan specialtränade ryssar!

https://www.lindelof.nu/vad-i-
helsicke-ar-det-har

En liten tävling:
 

Vad lyckas Putin inte 
göra ett vapen av?

Humor
Hälsoinformation
Tystnad
Hyckleri
Inkompetens
Postmodernism
Handikapp
Judo
Dumhet
Syriska flyktingar
Delfiner
Ryska språket 
Vädret

Rätt svar vet du:

https://www.moonofalabama.
org/2018/12/how-putins-russia-
turned-x-into-a-weapon.html

Historisk framgång i kamp-
en mot McCarthyistisk krimi-
nalitetsstämpel på folkrörelser

Säkerhetspolisen avslöjade att minister ljög om 
klimatrörelsen.

Försöken att kriminalisera miljö- och freds-
rörelsen har varit många genom åren. I Belgien 
nådde de en klimax med ett resultat som sällan 
om ens någonsin har skådats.

Joke Schauvliege, miljöminister i det flamländs-
ka regionparlamentet angrep på ett halvprivat 
möte för bönder skolstrejken för klimatet för 
att den skulle vara i händerna på skumma yttre 
krafter. Hon sa att “tack vare säkerhetstjänsten 
vet jag vem som ligger bakom”.

Nu är det så att det i många länder finns både 
bönder och miljöaktivister som är angelägna 
om hållbart jordbruk. Alltså skvallrade någon 
om ministerns yttrande så att det blev offentligt. 
Först försökte Schauvliege förklara allt med den 
stress som mijlöorganisationernas förföljelse av 
henne hade orsakat. 

Här kunde det ha slutat. Men Anuna de Wever, 
den elev som hade tagit initiativ till skolstrejken 
kommenterade att “det är märkligt att en minister 
kan ljuga om sådant”. Och elevnätverket förkla-
rade att “ministerns anklagelse är en förolämp-
ning av så många ungas autentiska engagemang”. 
Varpå Schauvliege avgick.

Vad som hände sen gör händelsen historisk. 
Belgiska säkerhetspolisen rapporterade att den 
varken skriftligt eller muntligt hade rapporterat 
något om detta till Schauvliege. 

Motståndar mot fracking har tidigare anklagats 
för samma sak av NATOs generalsekreterare 
utan att någon har kommit till dess hjälp. Sådan 
har inte heller rutinmässigt beskyllda freds- och 
solidaritetsaktivister kunnat påräkna./ UB

Paul Robinson skriver något 
som nog många kan hålla med 
om:

För det mesta när jag ser orden 
“falsk flagg-operation” bru-
kar jag rulla med ögonen och 
undra vilken idioti som ska 
följa. Enligt min uppfattning är 
falsk-flagg-operationer ganska 
sällsynta. Vad som är ännu 

sällsyntare är att någon erkän-
ner dem. Men enligt New York 
Times är detta exakt vad USAs 
cybersäkerhetsfirman New 
Knowledge har gjort i en intern 
rapport.

citat från Paul Robinson

https://irrussianality.wordpress.
com/2018/12/20/false-flag-con-
fession
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EU

Tyskland: – Ukraina 
ville dra in oss i krig

Av Pål Steigan - 1. desember 
20180

Utrikesminister Sigmar Gabriel 
avslöjade under ett tal i Kiev 
2018. att Ukraina ville ha Tys-
kland med i ett krig mot Ryss-
land. Foto: Shutterstock.

Gabriel tillfogar att detta 
kommer Tyskland över huvud 
taget inte att vara med på. Och 
Ukraina har verkligen försökt 
att dra med sig Tyskland i 
ett krig mot Ryssland. Detta 
framgår av en intervju Petro Po-
rosjenko gjorde med den tyske 
tidninegn Bild. Denna intervju 
har också återgivits i n-tv.

«Tyskland hör till våra närmaste 
allierade och vi hoppas att det 
tillsammans med NATO sänder 
krigsfartyg till Azovska havet 
för att bistå Ukraina og sörja 
för vår säkerhet,» sa Poros-
jenko. Speciellt pressade han 
förbundskansler Angela Merkel 
om hjälp.

“Ukrainas sönderfal-
lande ekonomi” 

* Ukrainas socialminister 
noterade att mellan 2014 och 
2017 ökade fattigdomen i 
Ukraina från 8 procent till 55 
procent.

* Inflationen är ett problem. 
Vesti-UA rapporterade att pris-
erna på 87 procent av konsum-
tionsdagligvarorna har ökat.

Enligt den statliga statistiken har 
lökpriset ökat med 115 procent, 
kål och morötter med 60 procent 
och betor med 30 procent, bröd, 
mjöl, mannagryn och bacon 
med 15 % medan priserna på 
nötkött, fisk och korv har ökat 
med 10 %.

Kollektivtrafikpriserna har stigit 
med 26 procent.

Miljontals ukrainare har utvan-
drat eller arbetar utomlands.

Och fascismen blir allt starkare 
i Ukraina.

Global Politics

Tyst i Sverige när EU utvecklar 
försvarssamarbete

EU:s försvarsministrar beslutar den 20 november 
om nästa runda av projekt i det försvarssamar-
bete som kallas Pesco. Över 30 olika projekt har 
föreslagits inom samtliga militärområden, även 
inkluderat rymden. Sverige har precis som i den 
första Pescorundan föreslagit en testanläggning 
för robotsystem, stridsflygplan och drönare i 
Vidsel utanför Jokkmokk. Enligt rapporter kom-
mer dock Sverige inte att delta i några projekt i 
denna runda, skriver Calle Håkansson vid UI:s 
Europaprogram. Han efterlyser också en tydlig-
are politisk diskussion om svenska intressen och 
ambitioner när det gäller EU:s försvarssamarbete.

https://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2018/

https://www.8dagar.
com/2018/11/dags-igen.html

Frankrikes Emmanuel Macron 
och Tysklands Angela Merkel 
har i dagarna förklarat att de vill 
ha en “äkta Europaarmé”.

I och med Storbritanniens ut-
träde är vägen för detta förslag 
öppen. Att någon skulle bry sig 
om vad Sverige tycker är föga 
troligt.
.
När Björn Fägersten, chef för 
Utrikespolitiska institutets 
Europaprogram, i “Efter tre” 
förklarade att Frankrike nu “är 
berett att ta mer ansvar” avsåg 
han bl.a. att Frankrike nu vill ta 
“hotet från Ryssland” på allvar.

Ny bok mot EU:s  militarisering:

The European 
Union – Democ-
racy or Empire
https://www.no-to-nato.org/wp-content/
uploads/2019/02/EU_Democracy_Empire_
LR.pdf

I ett tal den 26 september 2017 förklarade 
Emmanuel macron att EU måste ha en armé 
som kan slå till utanför EU:s territorium. 

Detta är utgångspunkten för denna bok som har 
skrivits av ett tjugotal skribenter som föredrar 
ett fredligt, demokratiskt EU, var och en med ett 
kapitel.

Ett av dem slår sönder myten om EU som ett 
fredsprojekt – vad det handlade om var en ef-
fektivare partner för USA i dess kalla krig, utan 
misstänksamhet mellan Tyskland och Frankrike. 
Andra pekar på EU:s fundamentalt koloniala 
karaktär och uppkomsten av en neokolonial 
strömning som kräver handling och styrka gente-
mot “de andra”.

Boken är irländsk och detta formar den kanske 
väl mycket – få av oss andra hänger med på alla 
dess referenser. Men Irland har erfarenhet av att 
vara koloni vilket ger en självupplevd prägel.Macron och Merkel 

vill ha en EU-armé
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UKRAINA

Österrikiska myndigheter 
genomskådar Kievregimens 
skönmålning
14/11/2018
Kritisk ukrainsk journalist Igor 
Guschwa ges asyl i Österrike
Av Wilhelm Langthaler

Igor Gushnava är en av Ukrain-
as mest kända journalister och 
chefredaktör för internettidnin-
gen strana.ua (страна.ua). Detta 
anses vara en av få kvarstående 
oppositionsmedier, på grund av 
det påtagliga förtrycket. Detta 
återspeglas också i morden på 
kritiska journalister som Oleg 
Busina. I början av januari blev 
hoten mot Guschwa så akut att 
han flydde till Österrike och 
sökte asyl. Detta beviljades 
honom nu - en liten politisk 
sensation, eftersom Österrike 

Umbärandena fortsätter vid 
gränspassagen till Ukraina 

där myndigheterna försvårar för de många som 
måste komma öve från vad som här kallas rebel-
lområden i fotoutstälning presenterad av NGO 
forum i Ukraina. De små tysta protesterna mot 
kriget fortsätter. 
 
Läs Aktivister för freds artikel från 2018:  
Vapenvila på vapenvila ger ingen ro för folket – 
Konkreta steg krävs 
https://aktivisterforfred.wordpress.com/2018/08

AMERIKANSKA SENATORER UT-
TRYCKER ATT UKRAINA HÅLLER 
PÅ ATT FÖRVANDLAS TILL EN 
“OHANTERLIG UTMANING” FÖR 
USA OCH EU.

Nyligen hölls ett möte i USA mellan senatorer 
och ett antal representanter för det ukrainska 
civilsamhället.
Mötets centrala punkt kretsade kring nationell 
försoning i Ukraina som en lösing på konflikten.

Västmakternas puppet regim i Kiev har verkligen 
inte satsat på just nationell försoning - tvärtom 
har man satsat på full polarisering mellan folken 
,dels genom att man infört blockad mot folket i 
Donbass samt beskjuter civila bostadsområden 
där. Allt detta förvårar en nationell försoning.

Senatorerna framförde att Ukraina håller på att 
förvandlas till en ohanterlig utmaning för USA 
och EU.

“Trots att väst och finansiella institutioner öser 
in pengar i landet så ser dessa ansträngningar ut 
att rinna ut i sanden pga av den ständiga korrup-
tionen och kostnaden för kriget, den inhemska 
BNP:n har stadigt minskat de senaste åren, står 
att läsa i denna artikel. Utöver detta har även 
ukrainska myndigheter slagit larm om den stora 
emigrationen från Ukraina , landet och högutbil-
dade lämnar landet.”

“Domstolarna är fortfarande kontrollerade av 
oligarker och politiker och är fortfarande inte 
oberoende. De dömer ofta efter en agenda som 
motiveras av strävanden att eliminera politiska 
motståndare snarare än att främja intressen av 
rättvisa och det ukrainska folkets välfärd.”

Ukrainas kandidat till Eurovi-
sionsschlagerfestivalen, Ma-
ruv, har portats av Ukrainas 
regering, kort efter sin seger i 
den ukrainska uttagningstävlin-
gen. Orsaken var att hon också 
brukar turnera i Ryssland.

Att hon avbeställde sin kom-
mande ryska turné hjälpte inte. 
Eller som hon kommenterar:

“Jag tänker inte vända mig till 
folk med slogans eller använda 
mitt deltagande till att främja 
politiker. Jag är musiker, inte 
slagträ på en politisk scen.”

***

Ukrainsk inblandning har gjort 
oavsiktlig reklam för en rysk 
spelfilm om andra världskriget. 

och EU sluter upp bakom Kievs 
anti-ryska regering.

Igor Guschwa är en nyckelfig-
ur inom ukrainsk journalistik. 
Före grundandet av Internet 
publikation strana.ua arbetade 
han under åren 2003-12 som 
chefredaktör för en av de största 
dagstidningarna Segodnya, den 
sista tiden medan Janukovitj var 
president. Han avskedades för 
att han kritiskt rapporterade om 
Janukovitsj (som senare störtads 
under Majdanupproret). Un-
der Maidan, som chefredaktör 
för Vesti, lät han båda sidorna 
komma till tals i denna tidning, 
vilket gjorde honom misstänkt 
hos de nya makthavarna. Efter-
som de handlar enligt principen: 
“Den som inte är med mig, är 
emot mig.”

Framgång i kampen mot Ukrainas 
repression: Ukrainsk journalist bevil-
jas politisk asyl efter förföljelser

Ukrainsk nationalism på  
steroider

Filmen, T-34, framställde på 
vanligt krigsfilmsvis de ryska 
soldaternas hjältemodiga kamp 
mot tyska nazister. 

Vilket blev för mycket för 
den Ukraina-Canadensiska 
Kongressen, UCC, som bad 
det kanadensiska filmbolaget 
Cineplex ta bort filmen från 
repertoaren eftersom den 
förhärligade den mordiska ryska 
regeringen.

Sällan har en krigsfilm fått så 
mycket reklam. Cineplex var 
tvunget att flytta filmen till 
större lokaler.

https://irrussianality.wordpress.
com/2019/02/26/land-of-the-
absurd/
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En tidigare pro-maidan-aktivist, 
idag folkvald politiker, Sergej 
Leschenko, uppmanar Ukrain-
as president Porosjenko och 
ledarskap att välja sida. 

“Antingen så väljer man Euro-
pas konvention för mänskliga 
rättigheter eller så väljer man 
Hitlers Mein Kampf,  man kan 
inte ha båda.” Han menar att 
regimen i Kiev trots vågen av 
angrep utförda av dessa nazsis-

Nu attackeras ryska 
språket i Ukraina på 
många fronter sam-
tidigt som de rasistiska 
nationalistropen från andra 
världskrigets görs till påbjud-
en hälsningsfras för polis och 
militär. Med en lag om ”ukrain-
isering av det offentliga livet” 
beslutad i ukrainska radan ska 
ryskan trängas ut. Det ska ske 
genom språkkontroller för att 
övervaka att ukrainska används 
och för att straffa de som inte 
följer lagen. Tryckfriheten på 
ryska språket upphör i praktik-
en genom att krav införs på att 
alla tidningar, tidskrifter och 
internetsidor också ska ha en 
ukrainsk version uppger tys-
ka nyhetsbyrån dpa. 70% av 
pressen har hittills varit rysk-
språkig som förstås av nästan 
alla ukrainare och används av 
många. Redan har krav om 
minst 75% innehåll på ukrains-
ka införts i TV och radio. De 
som protesterar mot attacker-
na på det ryska språket kallas 
regelbundet för landsförrädarna 
så få vågar protestera. 

Redan i september infördes 
en lag om att stärka nation-
alstoltheten. Den förbjuder 
undervisning på andra språk 
än ukrainska i alla skolor över 
fjärde klass meddelar Der Spie-
gel. Minoriteters rättighet till 
undervisning i skolorna tillåts 
inte annat än i småskolan. Ryska 
är modersmål för 1/3 av befolk-
ningen och ungerskan är domin-
erande modersmål i Transkar-
patien men nu ska minoriteterna 
trängas ut i marginalen.

Redan direkt efter maktskiftet 
i Ukraina 22 februari 2014 
drev de som tillskansat sig 
makten frågan om att inskrän-
ka ryska språkets rättigheter 
och möjligheter att talas. Detta 
i ett land där ryskan var det 
vanligaste språket i många 
sammanhang. Ledaren för 
Majdanupprorets så kallade 
självförsvarsgrupper, Andrej 
Parabuiy, då företrädare för det 
största oppositionspartiet som 

i och med maktskiftet kom till 
makten framförde som första 
åtgärd i ukrainska riksdagen 
att EU skulle sluta fördöma 
Stepan Bandera för dennes 
fascism. Bandera var national-
istledare med rasistisk hållning 
till polacker, ryssar och judar 
före, under och efter andra 
världskriget. Parabbuiy blev 
sedan generalsektreterare för 
nationella säkerhetsrådet och är 
idag talman i ukrainska radan. 
Både angreppet på ryska språket 
och hyllande av nationalistle-
daren Bandera utlöste Anti-
majdanupproret som använde 
samma metoder som majdanup-
proret använt. Inbördeskrig med 
internationell påverkan från 
USA, EU och Ryssland blev 
snart ett faktum. 

Länge sökte de i väst som stöd-
de maktskiftet påstå att språk-
frågan inte var något problem. 
Förslaget i februari 2014 om att 
ändra på språklagen som tidig-
are gett minoriteterna rättigheter 
i regioner där de var en stor 
andel av befolkningen drogs 
tillbaka efter internationell 
kritik. Men skadan var redan 
skedd. Nu visar det sig att de 
nya makthavarna är beredda att 
gå mycket längre. 

Det är inte bara i grannländer 
som Ryssland och Ungern detta 
leder till protester. Även i Polen 
är man skarpt kritisk till den 

ökade hyllningen av ukrainsk 
nationalism som inte sällan haft 
etnisk rensning på sitt program. 
Under andra världskriget ge-
nomförde de ukrainska national-
isterna etnisk rensning i Västra 
Ukraina och dödade 60000 
polacker. De samarbetade också 
ibland med nazisterna och 
deltog i Förintelsen av judarna. 
Som hälsningsfras hade dessa 
nationalister utropet Ära åt 
Ukraina! Ära åt hjältarna! Död 
åt fienden! Detta hälsningsrop 
kom mycket i användning under 
Majdanuppropet, först bland de 
högerextrema grupperna och 
sedan mer allmänt, ibland med 
bara den första frasen. Nu har 
Ukrainska radan infört Ära åt 
Ukraina! Ära åt hjältarna! som 
officiellt påbjuden hälsnings-
fras för militär och polis. Man 
ska inte heller längre titulera 
varandra med tilltalet kamrat i 
det militära utan med herr och 
fru. Allt görs för att sovjettiden 
ska rensas ut och ersättas med 
andra världskrigets högerex-
trema nationalism som ses som 
början på ukrainska självstän-
dighetssträvanden. 

https://www.t-online.de/nach-
richten/ausland/id_84562890/
ukraine-fuehrt-umstrit-
tenen-militaergruss-ein.html
https://www.t-online.de/nach-
richten/ausland/id_84562890/
ukraine-fuehrt-umstrit-
tenen-militaergruss-ein.html

ter inte slutar att “flirta” med 
dessa högerextremister.
Ukrainska nazister angrep nyli-
gen ett läger som romer slagit 
upp i en skog utanför Kiev. 
Man raserade hela lägret och 
knivhögg ihjäl en romsk man 
född 1994 ,vid ett annat tillfälle.

Här är en video nazisterna själ-
va tog från räden mot lägret :
https://www.youtube.com/
watch?v=X73xIGsQLvw

Maidan-aktivist:
Antingen så väljer man Europas konvention 
för mänskliga rättigheter eller så väljer man 
Hitlers Mein Kampf

Ryska språket illegaliseras
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watch?v=O-
ErKKcuBTlY

Fem år efter Maidan-
upproret florerar 
antisemitism och 
fascistinfekterad 
ultranationalism.

För fem år sen kastade Maidan-
upproret ut president Viktor 
Yanukovych, till leverop och 
uppman från väst. Politiker och 
analytiker i USA och Europa 
inte bara hyllar upproret som 
en triumf för demokratin utan 
vägrade rapportera om Maidans 
ultranationalism och smädade 
dem som varnade om upprorets 
mörka sida som Moskvas nicke-
dockor och nyttiga idioter. Fri-
heten var på marsch i Ukraina.

Idag kallnar västs inledande 
eufori inför ökande rapporter-
ing om ultrahögervåld, ultra-
nationalism och erosion av 
grundläggande friheter. Nazis-

 “Lägret hålls i två 
syften: att lära
barn försvara sitt 
land från ryssarna
och deras sym-
patisörer – och att 
sprida den nationalis-
tiska ideologin.

De flesta av barnen på lägret 
är tonåringar, men de yngsta är 
inte äldre än åtta år.”
“Yuri Cherkashin anser att det 
är av yttersta vikt att inpränta 
nationalistiska tankar i dagens 
unga sinnen, så att de klarar av 
att bekämpa Vladimir Putins 
Ryssland samt hantera vad han 
menar är ”utmaningar som hotar 
att förinta hela den Europeiska 
civilisationen”.

“Sommarlägrets instruktör Yuri 
Cherkashin förklarar för barnen 
att ett av de främsta hoten mot 
den europiska civilisationen 
just nu är hbtqi-personers 
rättigheter, något han kallar 
för ”ett tecken på västerländsk 
dekadens”.
– Ni måste vara på er vakt för 
allt sånt, säger hans instruktör-
skollega Ruslan Andreiko.
– Alla de där genussakerna, 
alla de där perversionerna från 
de moderna Bolsjeviker som 
klättrat till makten i Europa 
och som nu försöker få alla 
de där hbtqgrejerna, så som 
gay pride-paraden, integrerat i 
utbildningssystemet.”

“– Kom ihåg att vi aldrig siktar 
våra vapen mot andra männis-
kor, säger Yuri Cherkashin.
– Men vi räknar så klart inte 
separatister, små gröna män 
och ockupanter från Moskva 
som människor, så vi både kan 
och bör sikta på dem, fortsätter 
han.” 
 
Ur artikel i SvD 17 november 
2018

ter organiserar pogromer mot 
romer, attackerar feminister och 
hbtq-grupper, böcker förbjuds 
och staten hyllar gamla nazikol-
laboratörer.-

Sådana historier om Ukrain-
as ultranationalism kommer 
inte från Moskva, de kommer 
från västliga media inklusive 
USA-finansierade Radio Free 
Europe, judiska organisa-
tioner sådanaq som Judiska 
Världskongerssen och Simon 
Wiesenthalcentret, och män-
niskorättsorganisationer som 
Amnesty och Freedom House 
som gemensamt har varnat i en 
rapport om att Kievregeringen 
förlorar våldsmonopolet i ett 
land där ytterhögergäng opere-
rar fritt.

Lev Golinkin

https://www.thenation.com/arti-
cle/neo-nazis-far-right-ukraine/

Washington Post ar-
tikel tar avstånd från 
Porosjenkos undan-
tagstillstånd

Kraftig kritik i etablerade 
Washington Post mot utropande 
av undantagstillstånd i Ukraina. 
Den omfattande kritiken från 
flera håll gjorde att det ur-
sprungliga förslaget om två 
månaders undantagstillstånd 
bantades i tiden och rummet 
och kommer att gälla enbart i 
gränsområden och vid konflik-
tlinjen med utbrytarrepublikerna 
och bara en månad.

https://www.washingtonpost.
com/news/democracy-post/
wp/2018/11/26/martial-law-in-
ukraine-could-be-a-death-sen-
tence-for-its-democracy

Patriarker i heligt 
krig

Torsten Kälvemark om ukrain-
ske presidentens utbrytarförsök: 
Retar den ortodoxa världen.

På affischer i Ukraina presen-
teras redan de tre pelare som bär 
upp Petro Porosjenkos program 
inför presidentvalet i mars nästa 
år: ”Armén! Språket! Tron!”.  
De två första är ganska lätta att 
begripa. Men den tredje måste 
förklaras.

https://www.aftonbladet.se/
kultur/a/ng20Pn/patriarker-i-he-
ligt-krig 
 
Kälvemark har avlidit, en av de 
röster som gett stöd för UB har 
tystnat
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jan Carnegie ser stora risker 
med att släppa marknaden helt 
fri.

– Det finns inget bra register på 
vem som äger, inga fungerande 
domstolar, inget rättssystem. 
Konflikterna om åkrar skulle 
kunna vinnas av de som har 
resurser att köpa eller bara ta 
över land med hjälp av korrupta 
domstolar, säger Balázs Jarábik.

Det är egentligen rätt väg att gå, 
det finns stora vinster, tycker 
han. Men man måste börja 
med ett register över vem som 
äger vad, som backas upp av 
icke-korrupta domstolar. Annars 
kommer till slut några få att äga 
all mark.

– De behöver bara fem pro-
cent av oss bönder att jobba 
på fälten, det räcker. Byn, den 
kommer att dö och vi kommer 
att tvingas härifrån, säger Sergej 
Sergejevitj och Sergej Vlad-
imirovitj från byn Sidorovo i 
östra Ukraina.

https://sverigesradio.se/ 
artikel/7068152

Miljoner och åter mil-
joner människor läm-
nar Ukraina. 

Bara i Polen finns 2 miljoner. 
Pål Steigan berättar med hjälp 
av officiell statistik:

Ukraina avfolkas raskt. Folk 
röstar mot regimen med fötter-
na.

Då Sovjetunionen upplöstes och 
Ukraina blev en sjävlständig 
stat i 1991 hade landet 52 mil-
lioner invånare. I dag har landet 
formellt 42 millioner vånare, 
men eftersom det inte har kon-
troll över Krim och Donbass, är 
det reelle antalet 35 millioner.

https://steigan.no/2018/11/
ukraina-avfolkes/

Ukrainska bönder 
rädda att förlora sin 
mark

En av de allra känsligaste 
politiska frågorna i Ukraina är 
frågan om rätten att få äga och 
sälja land.

Det går inte i dag och många 
bönder är oroliga för att de 
kommer att förlora allt om det 
skapas en fri marknad kring 
de mycket bördiga åkrarna i 
Ukraina.

– Det där är bara till för de rika, 
bara för oligarkerna, inte för oss 
småbönder och vanliga männi-
skor. Det säger Sergej Serge-
jevitj och Sergej Vladimirovitj 
medan en gammal Kamaz-last-
bil dundrar förbi på den smala 
grusvägen.

Det finns ett drygt femton år 
gammalt beslut på att land ska 
kunna säljas och köpas fritt i 
Ukraina, men det har lagts på is, 
det var för känsligt.

Euromaidan analyser-
ar kommande valet. 
Trots att fyra partier till vänster 
uttryckligen eller i praktiken har 
förbjudits menar Euromaidan att 
samtliga framträdande kandidat-
er står till vänster eller rättare 
sagt intar en vänsterpopulistiskt 
hållning. En skådespelare som 
har rollen som president i en TV 
show spelar också spratt och 
kommer då och å på anda plats 
i opinionsmätningar. Leder gör 
Timosjenko som Euromaidan 
kritiserar extra mycket. 

Why Ukrainians keep voting for 
http://euromaidanpress.
com/2018/12/19/why-ukraini-
ans-keep-voting-for-the-wrong-
people/

Att odla jorden ser många 
bönder som den sista livlinan, 
ramlar landet ihop kan man 
ändå äta allt som kommer upp 
ur den bördiga jorden.

Vem som äger vilken åker, är 
det få som vet.

Sergej och Sergej pekar upp 
mot ett enormt fält på en kulle. 
Dit kommer okända som sår och 
skördar, de kallas av bönderna 
för plundrare.

– De plockade hela skörden, 
satte ut vakter, skördade, lastade 
lastbilar och stack därifrån.

Innan vårens presidentval i 
Ukraina vågar få politiker knys-
ta om en marknad för att köpa 
och sälja land, det är impop-
ulärt. Det är vad som händer 
efter valet som oroar.

Krav på reformer finns från 
Världsbanken och Internatio-
nella valutafonden som stöttar 
Ukraina ekonomiskt.

Balázs Jarábik från tankesmed

Ukraina: mellan ham-
maren och IMF-villko-
ren
– FN-experter kritiserar IMF:s 
antikorruptionsinriktade priva-
tiseringskampanj.

Under september besökte 
IMF-tjäntemän Ukraina för 
att diskutera nästa omgång av 
låneprogrammet på 17,5 USD 
miljarder, först utlovat mars 
2014. Eftersom inga medel har 
mottagits från IMF sedan april 
2017 och Ukrainas skuldbetaln-
ingar beräknas ha en topp 2018-
2020 har “alarmklockor” börjat 
ringa om Ukrainas förmåga att 
uppfylla IMF:s rigida villkor 
och betala, enlgt Reuters

http://www.cadtm.org/ 
Ukraine-Between-a-rock-and- 
IMF-conditionality

UKRAINA
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UKRAINSKA 
PRESIDENTVALET – 
i ttio avsnitt 

Del 1. Porosjenko vs 
Tymosjenko

Den 31 mars är 
det presidentval i 
Ukraina. Om ingen 
kandidat får mer än 
50 % blir det en andra 
valomgång som hålls 
den 21 april. Mandat-
perioden är på fem år.
Det ska också hållas 
parlamentsval och 
datumet för detta 
är 27/10 men tycks 
vara preliminärt än så 
länge.

Huvudrivalerna i 
presidentvalet är den sittande 
presidenten Petro Porosjenko 
och utmanaren Julia Tymosjen-
ko. Två politiker som funnits 
med på den ukrainska politiska 

scenen hela 2000-talet. De som 
vill ha förnyelse och fräscha an-
sikten och idéer kan komma att 
bli besviken. Eller också leder 
opinionsmätningarna fel? Enligt 
flera bedömare röstar ukrainare 

i regel inte för någon utan i förs-
ta hand emot någon.

I en serie inlägg tänkte jag gå ig-
enom kandidater i valet och ge 

en sammanfattande bild av vilka 
de är och vad de vill.
Porosjenko vs Tymosjenko

Den 31:a mars väljer Ukraina 
ny president. Eller åtmin-

stone avgörs första 
valomgången då. Om 
ingen kandidat får mer 
än 50 % av rösterna 
hålls en andra omgång 
mellan de två främs-
ta i första omgången. 
Favorit till valvinst är 
hittills Julia Tymos-
jenko. De allra flesta 
opinionsmätningar 
visar att hon leder hon 
racet. Enligt opinion-
sinstitutet IAP:s mät-
ningar skulle hon få 

20 % av rösterna, med-
an sittande president-

en Porosjenko bara har stöd av 
knappa 12 %. Dessutom kläm-
mer sig uppstickaren, komikern 
Volodomyr Zelenskij, emellan 
på dryga 12 %.

Ukrainska 
presidentvalet

Protester mot Porosjenko 2017, foto: Hans Wåhlberg

Euromaidandemonstration 2013 när hoppet var stort om att bli av med korrupta politiker. Foto:Wikipedia
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Denna artikel 
skrevs innan 
valet. Vid 
pressläggning 
tyder allt på 
att det tips 
som förfat-
taren Hans  
Wåhlberg 
ger i slutet av 
artikeln slår 
in. Komikern 
Zelenskij leder 
betryggande 
men långt if-
rån att nå över 
50 procent av 
rösterna. Om 
fortsättningen 
av tipset slår 
in i samband 
med den andra 
valomgången 
21 april åter-
står att se. 



Enligt en del politiska bedömare 
i Ukraina har den geografiska 
uppdelningen av röstfördelnin-
gen i öst-väst tappat i betydelse 
och ersatts av en mer klassisk 
stratifiering enligt inkomstgrupp 
eller efter ålder. Vilket grovt sett 
ger att de fattiga, som ofta är de 
äldre, röstar på Tymosjenko; att 
medelklassen röstar på Poros-
jenko, medan de unga hellre väl-
jer uppstickaren Zelenskij. Ung-
domar jag själv talade med när 
jag bodde i Ukraina för ett par 
år sedan uttryckte en förtvivlan 
men med visst hopp om att EU 
(medlemskap) ska kunna rädda 
ukrainarna från sina usla poli-
tikers och oligarkernas grepp. 
Den desperationen har troligen 
snarast eskalerat under senare 
år och osäkerheten är stor inför 
det stundande presidentvalet hur 
det kommer att ta sig uttryck i 
valurnorna. Det är läge för ovän-
tade jokrar, som Zelenskij, men 
många tror ändå att det kanske 
i slutändan ändå blir en match 
mellan Tymosjenko och Poros-
jenko.

Kanske blir det ändå samma 
gamla politiker som ska leda 
Ukraina i fem år framåt? Men 
vad vill de då och vad har de gått 
till val på för program? Hur har 
deras framtoning varit hittills i 
valkampanjen och vad säger me-
dia och politiska debattörer om 
deras chanser?

Petro Porosjenko

Den sittande presidenten Petro 
Porosjenko valdes 2014 med 
löften om en nystart för Ukraina 
och ett snabbt EU-medlemskap 
vilket förstås vände sig direkt 
till Euromajdans aktivister och 
sympatisörer. Hans popularitet 
har sedan dalat och i synnerhet 
nu i slutet av mandatperioden.

Han hoppas nu på omval med ett 
konservativt program. Eller i vart 
fall konservativt tema: ”Armén, 

språket, tron”. Redan i höstas, 
innan han officiellt tillkännagett 
sin kandidatur, dök det upp an-
nonser med hans signatur i Kiev 
med budskapet; ”Armé! Språk! 
Tro! Vi går vår egen väg! Vi är 
Ukraina!”. Han klär sig nu gärna 
i kamouflagekläder och omger 
sig med präster och militärer, 
pratar om Ukrainas stolthet och 
storhet och att landet snart är 
med i EU såväl som NATO.

De kamouflagemönstrade 
kläderna ska förstås signalera att 
han inte bara är president utan 
också ÖB, en kraftfull kämpe 
mot det stora hotet från öst. Det 
är väl känt att Tymosjenko aldrig 
varit vid fronten i östra Ukraina 
och Porosjenko hoppas på röster 
från nationalistiska väljare. En 
del av skälet till klädseln kan 
också vara att han vill vara folk-
lig. En sak jag noterade när jag 
själv bodde i Ukraina för ett par 
år sedan var att det var populärt 
att gå runt i kamouflagedress, i 
synnerhet bland män i Porosjen-
kos ålder och uppåt. Möjligen 
vill han visa denna väljargrupp 
att han är en av dem, en man av 
folket.

Att göra den ukrainska ortodoxa 
kyrkan självständig (autokefal) 
har varit ett annat av Porosjenkos 
stora mål som han nu ser ut att 
ha nått. Sedan självständigheten 
har ukrainska ortodoxa patrioter 
försökt hävda ett eget patriarkat 
med säte i Kiev, i konkurrens 
med den ortodoxa kyrka som ly-
der under patriarken i Moskva. 
Porosjenko beskriver kyrkans 
självständighet som lika viktig 
som statens och som ett led i en 
avrussifiering av Ukraina. Allra 
högsta patriarken, i Konstanti-
nopel (jo, så heter det fortfarande 
i den ortodoxa världen) har nyli-
gen bestämt att Ukraina ska ha 
en enda, och självständig, orto-
dox kyrka och med säte i Kiev. 
Detta är en enorm fjäder i hatten 
för Porosjenko som han hoppas 

ska hjälpa honom att vinna valet.

I styret av det världsliga livet är 
han dock mindre framgångsrik. 
Korruptionen är ett lika stort 
problem som det alltid varit, 
gaspriser rusar i höjden, och 
lönerna hänger inte med i prisut-
vecklingen. Folk lider svårt och 
länge har ropen på hans avgång 
hörts från flera nivåer. Jag ham-
nade själv i en stor demonstra-
tion i Kiev för över ett år sedan, 
där presidentens avgång krä-
vdes.

Porosjenko till fängelse var ett 
tema under en stor demonstra-
tion mot Porosjenko i Kiev i 
november 2017. Den leddes 
av förre georgiske presidenten 
Saakasjvili med krav på misstro-
endeförklaring mot presidenten. 
Saakasjvili fick sedan fly landet. 
Porosjenko sitter dock kvar. 
Men kanske inte länge till?

Jag talade då med en ung man 
som hävdade att Porosjenko 
tjänar pengar på kriget i Donbass 
och att han, trots löften om mot-
satsen, inte sålt av sina tillgångar 
när han tillträdde som president 
2014. Kanske tänkte han då på 
den granskning som journalisten 
Hlib Kanievskij utförde under 
2016-17. För svenska Amnesty 
Press berättar han att det finns 
150 statliga företag inom förs-
varssektorn och att korruptionen 
där är etablerad och ”pengar sugs 
ur systemet”. Han granskade 
också presidentens egna förvalt-
ning och publicerade i april 2018 
en rapport som gav en negativ 
bild av Porosjenko. Kanievskij 
berättar att han som följd bjöds 
in till ett möte där han fick se do-
kument som skulle bevisa att han 
haft fel och att han efter mötet 
uppmanades av presidentens 
team att sluta undersöka saken. 
Möjligheterna att verka inom 
Kanievskijs yrke skulle ”förs-
vinna om han fortsatte”, fick han 
veta. Som tack för omsorgen om 
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hans fortsatta karriär startade 
han istället organisationen State 
Watch som nu granskar korrup-
tion i Ukraina och sysselsätter 
fem medarbetare.

Fortfarande är mycket oklart 
kring Porosjenkos tillgångar och 
de har blivit föremål för en del 
ryktesspridning och spekula-
tioner, men faktum är att hans 
tillgångar förvaltas av en in-
vesteringsfond med det långa 
namnet Prime Assets Capital 
Closed Non-Diversified Cor-
porate Investment Fund. Enligt 
Ukranews ska presidenten un-
der 2018 ha fått utdelning från 
fonden på totalt 144,7 miljoner 
Hryvnia/UAH vilket motsvarar 
i runda slängar 15 miljoner 
svenska kronor i dagens värde. 
En fond som enligt UAWire och 
Ekonomychna Pravda förvaltas 
av hans egna vänner och affär-
spartners. 

Julia Tymosjenko har också 
redan innan hon tillkännagav 
sin presidentkandidatur fram-
fört samma anklagelser som 
den unge mannen jag träffade 
i Kiev för ett år sedan och som 
Kanievskij vid State Watch. I en 
intervju i Washington Post 19 
september 2018 sa hon exempel-
vis följande:

”By creating preferential state 
orders [in the defense sector] for 
the enterprises he owns through 
corrupt schemes. He puts his 
proxies in to extract profits, and 
that’s an open secret in the coun-
try. What is disgusting is his re-
cent inclination to cover all these 
corrupt deeds with super patriot-
ic rhetoric”.

I den härva som Süddeutsche 
Zeitung nystade i 2016 (de s.k. 
Panama-dokumenten) framkom 
bland många andra prominen-
ta politiker och affärsmän även 
Porosjenkos namn bland de som 
genom off-shorebolag stoppat 

undan pengar utomlands. Vilket 
för Porosjenko skedde gen-
om en omstrukturering av hans 
chokladimperium Roshens till-
gångar.
   

Foto: Wikipedia

Den korruptionsdomstol som in-
rättats kom till först efter att IMF 
hotat att dra in krediterna. Så har 
det ofta varit när det kommit till 
reformer som ska föra Ukraina 
till det där hett eftertraktade 
EU-medlemskapet. Dess till-
komst har han tidigare förhalat 
och hävdat varit onödig eftersom 
han sade sig lita på landets van-
liga åklagare. Kanske med vets-
kap att han aldrig själv skulle 
bli åtalad av dessa, vilket bland 
annat antytts i samband med en 
skandalomsusad affär som han, 
enligt Al-Jazeera, varit inblan-
dad i. ”Ukrainas riksåklagare 
kommer aldrig att driva något 
emot Petro Porosjenkos affärs- 
eller politiska intressen”, kom-
menterade Daria Kaleniuk vid 
Ukrainas Anti-Corruption Ac-
tion Centre (ANTAC) saken.

Allt detta är förstås mycket 
provocerande för en befolkning 
som har svårt att få ihop sin pri-
vatekonomi och som ställde sig 
på Majdan i Kiev 2014 och pro-
testerade just för att de var trötta 

på korrupta politiker som skor 
sig medan vanligt folk lider.

Ett annat krav - från Världsbank-
en - som Porosjenko däremot 
böjt sig inför, har varit att avskaf-
fa gassubventionerna. Numera 
gäller i stort sett marknadspriser 
för ukrainarna och detta har de 
(och har väl aldrig haft) råd med. 
Usla löner och pensioner räcker 
inte till och höjda priser på det 
som håller huset varmt under de 
ibland extremt kalla vintrarna är 
ofta det som får tålamodet att nå 
bristningsgränsen. Just gaspris-
erna har alltid varit ett trumfkort 
för Ryssland som kunnat vri-
da på eller av kranen för att få 
Ukraina dit de vill, men gassub-
ventioner har också varit ett pop-
ulistiskt politiskt kort att spela ut 
under valkampanjer. Det är just 
vad Tymosjenko gör nu i kamp-
en mot Porosjenko. Han vet om 
att han inte har så mycket att 
sätta emot på just denna punkt 
och håller sig därför till att väd-
ja till ukrainska patriotism och 
talar, sin vana trogen, pompöst 
om ukrainsk storhet och stolthet; 
den ukrainska kyrkans vikt och 
självständighet; och det ukrains-
ka språket och de ukrainska tra-
ditionerna. I oktober fick han 
igenom ett påbud till medier att 
använda ukrainska på sina nät-
sidor med hot om böter för den 
som väljer att använda andra 
språk (läs ryska). Ett beslut som 
den stora del av befolkningen 
som har ryska som modersmål 
(mellan 25-30 %) troligen ser 
som provocerande, men som går 
i linje med hans slogan.

Han försöker också hålla hög 
svansföring gentemot Ryss-
land och sprider sedan flera år 
”löften” om snabba Nato- och 
EU-medlemskap omkring sig. 
Det imponerar allt mindre på 
det ukrainska folket som kan 
ha fått nog av hans vidlyftiga 
löften som under den gångna 
mandatperioden ibland varit 
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dor; kravaller kring Majdan och 
politiskt käbbel i parlamentet. 
En ”ny tid” kräver kanske ny 
frisyr? Andra hånar istället den 
nya stilen, exempelvis de som 
under ett valmöte i Zhytomyr 
höll upp ett plakat med texten 
”Gammal låt, ny frisyr”.

Hur som helst går hon till val 
med ett program som hon häv-
dar stakar ut en ”ny kurs”, som 
också har benämnts en ”bröd 
och smör-kampanj”. Den in-
nehåller en hel del sociala re-
former som kritiker menar är 
helt orealistiska. Ett av huvud-
numren är sänkta gaspriser med 
upp till 50 % vilket anses krä-
va kraftiga statliga subvention-
er eller avtal med Ryssland om 
priser eller lån eftersom IMF 
har en helt annan uppfattning 
om gasprisnivån. Det är numera 
också väl känt att hon 2009 slöt 
ett gas-avtal med Ryssland som 
var mycket ofördelaktigt för 
Ukraina och kostade statskassan 
stora summor (ca 2000 Euro per 
ukrainskt hushåll enligt Han-
delskammarens skiljedomsin-
stitut i Stockholm). Ett annat 
löfte är att höja folks löner. Hur 
detta ska gå till i en marknadse-
konomi är en berättigad fråga 
som många ställer sig. Hon har 
också uttalat sin vilja att åter öp-
pna sedan länge stängda fabrik-
er och öppna läkarkliniker i alla 
städer och byar. Populistiska 
löften som kan bli mycket svåra 
att hålla i ett land med mer än 
ansträngd ekonomi och när hon 
samtidigt säger sig vara för en 
fri marknadsekonomi.

Hon sätter också kamp mot kor-
ruption och oligarkernas makt 
högt på agendan. Bland annat 
kräver Tymosjenko att domare 
ska väljas av folket, vilket mån-
ga med rätta ifrågasatt som 
plakatpolitiskt och orealistiskt. 
Hon och hennes parti Batkivs-
jtjina är också uttalat pro-EU 
men ändå finns de som tvivlar 

skrattretande orealistiska. Po-
rosjenko känner nog själv att 
chanserna att vinna är minimala 
och ägnar sig, åtminstone enligt 
motkandidaten Tymosjenko (se 
ovan), åt valfusk och manipu-
lationer. Bland annat ska han ha 
låtit registrera en kandidat med 
namnet Jurij Volodomyrovytj 
Tymosjenko (en s.k. ”tvilling”) 
för att förvilla väljarna och få 
några av dem att rösta på fel Ty-
mosjenko. Något som retat gall-
feber på Julia Tymosjenko som 
samlat stöd hos andra president-
kandidater mot valfusk.

En valvinst för Porosjenko 
skulle med andra ord inte med 
säkerhet godtas av opposi-
tionen. Det kan sluta med nya 
Majdan-protester och i värsta 
fall kan han gå ett liknande öde 
till mötes som sin företrädare 
Janukovytj, som tvingades fly 
landet. 

Julia Tymosjenko

Tymosjenko är ett av de ruti-
nerade och beprövade korten 
bland kandidaterna. De flesta 
känner nog igen henne på den 
karaktäristiska flätan (typ ”mar-
garetafläta”) men hon lär nu-
mera kamma ut håret och låta 
det hänga i en svans över vän-
stra axeln. Hennes frisyr bör ju 
vara helt irrelevant (men den 
som följt ”debatten” om Aman-
da Linds frisyr lär ha förstått 
att frisyrer uppenbarligen har 
politisk betydelse) men kanske 
är det en medveten förnyelse 
av sin image som Tymosjen-
ko försöker åstadkomma? Hon 
går ju till val under devisen 
”New Deal” och talar om att 
Ukraina ska gå in i en ”ny tid” 
av ”framgång, lycka och up-
plysning”. Möjligen framkallar 
hennes karaktäristiska fläta då 
minnen av Orangerevolutionen, 
vars politiska resultat blev en 
besvikelse för många; eller av 
gamla trätor och fängelsevän-

på hennes inställning till Putins 
Ryssland och hur konflikten i 
östra Ukraina ska lösas.

En del, som den tyske statsvetar-
en Andreas Umland, framhåller, 
som en positiv överraskning un-
der Tymosjenkos kampanj, den 
räcka konferenser och seminar-
ier som hennes parti arrangerat 
och som beskrivs som mycket 
öppna med mycket fri och plu-
ralistisk debatt. Något som inte 
är alltför vanligt i ukrainska 
valsammanhang. Tymosjenkos 
uthållighet ses också av Um-
land som en faktor som talar för 
henne, och folk i allmänhet ser 
nog hennes tidigare fängelse-
vistelser som tecken på uthållig 
och motståndskraftig opposition 
mot politiska motståndare än 
som en svaghet och ett minus i 
cv:n. I just Ukraina kan det nog 
snarast ses som en merit med 
tanke på alla de korrupta och 
maktfullkomliga presidenter 
och premiärministrar som landet 
haft sedan självständigheten 
1991. En positiv poäng skulle 
enligt Umland också vara ett 
hon skulle bli den första kvin-
nliga presidenten i den slaviska 
östeuroperiska världen som an-
nars domineras av kyrklig orto-
doxi och neo-sovjetiskt beteen-
demönster politiskt.

Umland får dock mothugg av 
bland andra Taras Kuzio, brit-
tisk akademiker verksam i 
Kanada. I en kritisk granskning 
av Andreas Umlands argument 
framhåller han att ukrainare 
brukar proteströsta i första pres-
identvalsomgången medan de 
röstar mer pragmatiskt i andra 
omgången. Ställs Tymosjenko 
inför en sådan mot Andriy Sa-
doviy eller Anatoliy Grytsenko 
kan hon mycket väl förlora, tror 
Kuzio. Det är också väl känt hos 
kännare av ukrainsk politik att 
det ukrainska folket röstar ”neg-
ativt”. Dvs att det är viktigare 
att vara uppmärksam på opin-
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ionsmätningar som ger siffror 
för kandidater som folk inte vill 
se som president. Tymosjenko 
hamnar högt i sådana mätningar 
också.
 

By European People’s Party 
- EPP Congress Madrid - 21 
October, CC BY 2.0, https://

commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=50523335

Att ett val av Tymosjenko skulle 
innebära ett steg mot jämställd-
het mellan könen avfärdar Kuz-
io också och påpekar att hon 
aldrig varit förespråkare för re-
former om jämställdhetsfrågor. 
Att hon skulle vara någon ga-
rant för reformer över huvud 
taget är också något Kuzio bet-
vivlar. Hennes röstbeteende i 
parlamentet talar för motsatsen. 
Enligt Vox Ukraine har hennes 
parti varit det som röstat minst 
för reformer av de fem pro-
EU partierna i parlamentet och 
själv, som parlamentariker, har 
Tymosjenko röstat för reform-
er i endast 34 % av fallen. En-
ligt min mening kanske inte så 
särdeles uppseendeväckande 
eftersom hon faktiskt satt i op-
position till regeringen som 
företräddes främst av Poros-
jenko-blocket men ändå klart 
mer reformnegativt än hennes 
eget parti som har gett sitt stöd 
till strax över 50 % av reform-

förslagen som lagts fram för 
parlamentet Verkhovna Rada.

Kuzio ifrågasätter också hennes 
västvänlighet (som Umland och 
andra bedömare ser som positiv) 
och påpekar att hon och hennes 
parti tillhört de mest högljudda 
motståndarna till IMF:s reform-
krav under den gångna man-
datperioden. Tymosjenkos löfte 
om halverat gas-pris kommer 
istället att tvinga henne till att 
använda statliga subventioner 
och söka krediter hos Ryssland 
menar Kuzio. Han menar också 
att Tymosjenko har svängt åt 
vänster på senare år och att 
hennes ”New Deal” innebär en 
statlig paternalism som lutar 
mer åt socialism än liberalism. 
Detta kan förstås ses som en 
positiv eller negativ faktor bero-
ende på vem man frågar.

Kuzio tvivlar också på hennes 
förmåga att kväsa oligarker-
nas makt. I synnerhet som hon 
och hennes parti, enligt Kuzio, 
är finansierade av desamma. 
Närmare bestämt av oligarken 
Ihor Kolomoisky som offentligt 
sagt att han kommer att backa 
upp hennes kandidatur genom 
sin tv-kanal 1+1, en av de pop-
uläraste kanalerna i Ukraina 
och starkt Porosjenko-kritisk. 
Vilket sannolikt har att göra 
med att Kolomoisky för ett par 
år sedan, offentligt i tv, på ett 
förödmjukande sätt blev avsatt 
av Porosjenko som guvernör för 
Dnipropetrovsks oblast. Nu har 
han chansen att ge igen, genom 
Tymosjenko, men frågan är om 
Kolomoisky i gengäld kommer 
att kräva tillbaka sina tillgångar 
i energijätten UkrNafta och Pry-
vat Bank som båda nationalise-
rades 2016?

Hon är dessutom själv något av 
en oligark. I det förflutna kallades 
hon ofta för gas-prinsessan och 
hennes tidigare affärspartner 
Pavlo Lazarenko dömdes i USA 

för pengatvätt och gjorde sig 
också skyldig till förskingring 
av ett par hundra miljoner dollar 
ur ukrainska statskassan. Något 
som förstås också skvätte smuts 
på Tymosjenko och gör hennes 
kamp mot oligarkin och korrup-
tionen mindre trovärdig.

En annan kontroversiell punkt 
kring Tymosjenko är hennes tal 
om att sluta fred med Ryssland. 
Det ukrainska folket är krigstrött 
och många längtar efter fred och 
försoning och en normalisering 
av förhållandena mellan väst 
och öst. Andra ser på hennes 
uttalanden med misstänksamhet 
och fruktar att hon ska böja sig 
för Putin. I ett uttalande i tv hä-
vdade hon att Ryssland juridiskt 
sett inte var i krig med Ukraina, 
vilket orsakade stort rabalder 
bland hemmaopinionen. Hon 
lär också på sitt kontor ha tagit 
emot pro-ryska politiker som 
tidigare arbetat för den avsatte 
presidenten Janukovytj, nu i 
exil i Ryssland. Ett annat ryk-
te säger att hon i det nationella 
säkerhets- och försvarsrådet 
ska ha insisterat på att godta 
Rysslands annektering av Krim. 
Warsaw Institute hävdar till och 
med att hennes främsta politiska 
rådgivare och beskyddare i valet 
skulle vara Vladimir Putin som 
ett led i hans plan för Ukraina 
som enligt institutet skulle gå 
under kodnamnet ”Janukovytj 
2.0”. 
En del av anklagelserna kan 
säkert röra sig om ryktessprid-
ning från konkurrenter till pres-
idenposten men det reser ändå 
tvivel kring hennes uttalade vil-
ja att föra Ukraina in i både EU 
och NATO.

På senare tid har kampanjen 
hårdnat och Tymosjenkos an-
klagelser mot Porosjenko och 
hans regering blivit allt mer 
anklagande. Hon har uttalat 
misstankar om att statliga säker-
hetstjänsten SBU, på order av 
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president Porosjenko, skulle ha 
arrangerat provokationer mot 
hennes öppna kampanjmöten. 
Hon har också i parlamentet an-
gripit ministrar varav den senas-
te i raden är hälsoministern Ula-
na Suprun med krav på dennes 
avgång. Tymosjenko ifrågasätter 
hälsoministeriets förmåga att 
förse Ukraina med mediciner i 
tillräckligt mängd men också för 
att ta in ”experimentella med-
iciner” och sådana som inte är 
kontrollerade och påstår till och 
med att ”experiment utförs på 
ukrainare”. Hon hävdar också att 
presidenten använder ”smutsiga 
tricks” under kampanjen och att 
hon och hennes parti har fört 
bevis för brott mot vallagen till 
rättslig prövning. Porosjenko 
och hans ”entourage” har fifflat 
med röstregistren och därige-
nom planerat att få 3 miljoner 
röster genom fejkade namn och 
liknande metoder, påstår hon. 
”Vi ska slå tillbaka mot valfus-
ket tillsammans”, sa hon nyligen 
i ett tal i Zasjkiv, och bäddar 
därmed för strid om nu valresul-
tatet skulle gå henne emot. Allt 
enligt uppgift från hennes egen 
kampanjhemsida.

Sammanfattningsvis är det över 
huvud taget svårt att reda ut vad 
ukrainaren får om rösten läggs 
på Tymosjenko. Hennes popu-
listiska stil, med rallarsvingar 
i likhet med de ovan nämnda, 
gör att hon blir oberäknelig och 
kan byta fot från tid till annan. 
Detta är i och för sig ett typ-
iskt ukrainskt politiskt drag, 
med rötter i förre presidenten 
Kutjmas multi-vektorpolitik. 
Det vill säga att säga en sak till 
den inhemska opinionen i östra 
Ukraina och en annan till nation-
alister i västra Ukraina, eller en 
sak till EU och NATO och en 
annan till Ryssland osv. En del 
menar att Tymosjenko, om hon 
väl blir vald, kommer att tvingas 
foga sig efter Världsbankens och 
IMF:s krav och svika sina vidly-

ftigare löften till folket.

Det låter inte orimligt och frågan 
är vad detta hårt prövade folk 
då kommer att göra? En ny 
Majdan-revolt kan inte uteslu-
tas. Kanske faller Tymosjen-
ko i ett senare skede på eget 
grepp när hon går ut så hårt 
med löften om än det ena och 
än det andra? Löften som kan-
ske måste brytas, ställda inför 
verklighetens bistra villkor. 

 
Del 2 
Uppstickaren Zelenskij

De två presidentkandidater, 
Petro Porosjenko och Julia Ty-
mosjenko, jag skrev om i mitt 
första inlägg om ukrainska pres-
identvalet tillhör det gamla gar-
det inom ukrainsk politik. Ett 
faktum som inte talar helt till 
deras fördel. Den konkurrent 
som just nu anses ha störst mö-
jligheter att hota dessa i valet är 
komikern Volodomyr Zelenskij, 
41-årig tv-profil från Kryvyj 
Rih i sydöstra Ukraina. En pop-
ulär kändis och profil i Ukraina 
som överraskade många när han 
tillkännagav sin kandidatur i 
tv-kanalen 1+1 på nyårsaftonen 
2018/19. Samtidigt som presi-
dent Porosjenko höll sitt årliga 

nyårstal till folket i en annan 
tv-kanal, vilket blev en snackis 
i sociala medier i flera dagar eft-
eråt. Rykten har dock snurrat om 
Zelenskijs eventuella kandidatur 
åtminstone sedan ett halvår till-
baka och opinionsmätningar har 
visat att hans namn dykt upp hos 
folk när de fått den öppna frågan 
om vem de helst skulle se som 
president för landet.

Till skillnad från Porosjenko och 
Tymosjenko har han ingen som 
helst politisk erfarenhet. Något 
som i Ukraina alltså kan ses som 
en merit och som han också väl-
jer att framhäva i sin kampanj. 

Zelenskijs valmotto är ”Presi-
denten är folkets tjänare” och 
namnet på partiet han lanser-
at samtidigt är också Folkets 
Tjänare. Han registrerade fak-
tiskt redan tidigt förra året sin 
tv-show som politiskt parti, av 
copyright-skäl. Zelenskij vill 
alltså vara folkets kandidat, fri 
från politisk historia och kunna 
skaka hand med folket med rena 
händer.

Men vad vill han då. Ja, det 
frågar han själv folket, vilket 
verkar minst sagt okonventio-
nellt. Han har gått ut med en 
uppmaning till ukrainska folket 
att tillsammans skapa ett valpro-

By Vadim Chuprina - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=76170318
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gram åt honom. Det skulle lätt 
kunna tolkas som att han själv 
helt saknar politiska idéer och 
vilja och bara eftertraktar själva 
ämbetet. En webbsida har öp-
pnats för att rekrytera supportrar 
till sitt kampanj-team som han 
kallar Ze! Team. Här finns också 
en öppning för aktiva och skick-
liga kampanjarbetare att utöva 
stort inflytande på Zelenskijs 
kampanj. Det är svårt alltså att 
veta vad folket till slut får av 
folkets tjänare.

Om Zelenskij är politisk oskuld 
har han däremot en lång karriär 
bakom sig som komiker, mest 
känd för sin ledande position i 
produktionsteamet Kvartal 95 
som varit inblandade i en mängd 
olika filmer och tv-shower i 
Ukraina ända sedan 1997. De-
ras produktioner har också haft 
stora framgångar i många andra 
post-sovjetiska länder.

Zelenskij framhåller sina ”rena 
politiska händer” och talar om 
att bekämpa oligarkin men är 
samtidigt hårt uppbackad av 
oligarken Ihor Kolomoisky och 
framträder främst i dennes tv-
kanal 1+1. Bland annat i den 
populära serien ”Folkets tjänare” 
där Zelenskij spelar en oligark-
bekämpande ukrainsk president, 
med namnet Vasyl Holoborod-
ko. Alltså en tv-serie från vilken 
Zelenskij hämtar namnet till sitt 
nya parti och sitt motto för sin 
presidentkandidatur. Tv-serien 
handlar också om en skollära-
re, helt politiskt oerfaren, som 
till slut blir president efter att ett 
filmklipp där han hävt ur sig en 
ursinnig tirad vänd mot landets 
korrupta regering utan hans 
vetskap spritts på nätet. Vad är 
fiction och vad är verklighet? Är 
Zelenskij själv helt klar på det-
ta? Många frågor hopar sig kring 
denna kändiskandidat som plöt-
sligt blandar sig i landets stor-
politik.
Många menar att verklighetens 

Zelenskij lär få betydligt svåra-
re att bekämpa oligarkin än den 
fiktive Holoborodko (trots att 
rollfiguren mycket riktigt får 
svårt att förändra ett genomrut-
tet system när han väl kommit 
till makten) och att Zelenskij 
egentligen bara är en bricka i ett 
större spel där oligarken Kolo-
moisky håller i regelboken. Pop-
ulariteten har han vunnit bland 
annat för sina skämt om kända 
politiker men en stor fråga är 
vilken dimension skojandet om 
Porosjenko och Tymosjenko får 
nu sedan han tillkännagett sin 
egen kandidatur och tv-shower-
na blir en del av hans egen pres-
identkampanj? Han lär också bli 
hårt och smutsigt angripen av 
Porosjenkos och Tymosjenkos 
kampanjorganisationer. Redan 
efter någon dag angreps hans 
kampanjsida av hackers. Det är 
inte bara Ryssland som använder 
botar och smutsiga metoder för 
att vinna val. Flera experter 
tror exempelvis att Porosjen-
ko omöjligt skulle kunna vinna 
en eventuell andra valomgång 
mot Zelenskij men betydligt 
större chans mot Tymosjenko. 
Han har med andra ord starka 
skäl att bekämpa just Zelenskij i 
valkampanjen.

En faktor som bland andra An-
dreas Umland har framhållit till 
Zelenskijs fördel är hans röt-
ter i sydöstra Ukraina. Han är 
ukrainsk patriot men ändå pop-
ulär bland ryskspråkiga ukrain-
are och mindre ”demonstrativt 
pro-västlig” än flera av huvud-
kandidaterna, enligt Umland, 
som tror att Zelenskij, om han 
bildar ett parti som får stöd i sy-
döstra Ukraina och etablerar sig i 
parlamentet, kan bidra till att ena 
nationen. Umland menar också 
att Zelenskijs judiska rötter kan 
ha positiv inverkan för landets 
enande av etniska minoriteter 
och kan lindra antagonismen 
mellan ukrainsk extremhöger 
och den judiska minoriteten. 

Han har också höga tittarsiffror 
även i Israel. Men också i Ryss-
land. Vilket gör honom till pop-
ulär i flera läger vilket väl är lite 
av det Umland är ute efter när 
han framhåller Zelenskij som en 
potentiellt nationsenande pres-
ident. Den ryska kopplingen 
skulle dock lika väl kunna ligga 
honom till last. Undersökande 
journalister har nyligen avslöjat 
att han har inkomster från Ryss-
land men styrda via ett cyprio-
tiskt bolag. Trots att han bedyrat 
att han avslutat alla affärsprojekt 
i Ryssland.

Enligt en mycket färsk opinion-
smätning av amerikanska insti-
tutet Greenberg Quinlan Rosner, 
och som presenteras i Kyiv Post 
13/2-19, ska Zelenskij ändå ha 
seglat upp som ny favorit hos 
folket. Han får där stöd av 28 
% med Pososjenko som tvåa på 
18 % och Tymosjenko, som tidi-
gare hela tiden haft topposition 
i nästan alla mätningar, bara är 
trea med 15 %, enligt Kyiv Post.

Det finns förvisso många opin-
ionsinstitut som alla gör sina 
egna mätningar vilka visar 
sinsemellan tämligen olikarta-
de resultat. En del menar att de 
ukrainska opinionsinstituten är 
notoriskt opålitliga och det kan 
inte uteslutas att korruption och 
valmanipulation sträcker sig in 
bland deras verksamhet. Kanske 
är det därför Kyiv Post väljer att 
lita på ett amerikanskt institut 
istället? Hur som helst är det en 
indikation på att Zelenskij är en 
potentiell vinnare av president-
valet.

Är han redo för det? Är Ukraina 
redo för honom? Och vad står 
han egentligen för? Kanske 
spelar det ingen större roll? 
Mycket tyder på att en röst på 
honom främst är en proteströst. 
Åtminstone om man ska ta på 
allvar det skämt som nu sägs 
cirkulera i Kiev:

25



”I flera år har vi röstat för seriösa 
personer och allt vi fått har varit 
en fars. Så varför inte rösta på en 
komiker och se vad som händer?” 

 
Del 3 När två ukrainare 
slår sig ihop resulterar 
det i tre ledare

Till en av de främsta konkurren-
terna till Porosjenko och Tymos-
jenko i det stundande president-
valet räknades länge Anatolij 
Hrytsenko. I vissa mätningar i 
somras låg han tvåa i popular-
itet. Hrytsenkos dröm var att få 
till en allians med Lvivs borg-
mästare Andrij Sadovyj och den 
omåttligt populäre rocksångaren 
Svjatoslav Vakartjuk. Ett team 
som skulle kunna locka tillräck-
ligt med väljare för att ta sig 
vidare till en andra valomgång, 
tänkte sig Hrytsenko. En dröm 
som sprack när Sadovyj själv 
annonserade sin kandidatur i 
höstas. Han hade räknat med 
Sadovyjs stöd till sin egen kam-
panj men får honom nu istället 
som konkurrent i valet. Troligen 
slåss de om samma typer av väl-
jare och i och med det försva-
gar varandras position. Ideologi 
har förvisso mindre betydelse 
i ukrainsk politik men både 
Hrytsenko och Sadovyj brukar 
benämnas som liberal-konserva-
tiva.

Det påminner lite grann om ett 
ironiskt skämt som brukar före-
komma inom ukrainsk poli-
tik och lyder ungefär; när två 
ukrainare slår sig ihop leder det 
till tre hetmaner (traditionell 
benämning på ukrainska kosack-
ledare).

Frågan är om Sadovyj verkli-
gen tror att han har en chans att 
vinna presidentvalet eller om 
han är vad man brukar kallar en 

spoiler? Det vill säga en kan-
didat som tar röster från någon 
som har liknande ideologi eller 
program. I framför allt ukrains-
ka val (såväl som exempelvis 
ryska) är sådana kandidater inte 
ovanliga och introduceras ibland 
av allvarliga konkurrenter som 
därigenom vill försvaga en farlig 
rival. Naturligtvis började speku-
lationerna genast efter Sadovyjs 
offentliggörande av sin kandida-
tur om att han ingått allians med 
någon av Porosjenko-Tymosjen-
ko för att åstadkomma försvag-
ningen av Hrytsenko som annars 
tippats kunna slå sig in bland 
toppkandidaterna och en andra 
valomgång.

Hur som helst räknas både 
Hrytsenko och Sadovyj fort-
farande till de främsta utmanar-
na till de tre toppkandidater som 
jag presenterat i tidigare inlägg. 
Så vilka är då dessa två herrar?

Anatolij Hrytsenko

Hrytsenko är en före detta förs-
varsminister (2005-2007) som 
nominerades av sitt parti Civil 
Position och blev officiellt regis-
trerad som kandidat av valkom-
missionen CEC den 15 januari 
2019. Det är tredje gången han 
ställer upp i presidentval och se-
nast i förra presidentvalet 2014 
då han kom på fjärde plats med 
knappt en miljon röster (knappt 
5,48 % av rösterna).

Hrytsenko har sagt sig vilja ena 
den demokratiska oppositionen 
i landet och alldeles innan Sa-
dovyj annonserade sin presi-
dentkandidatur ansågs planerna 
hos Hrytsenko vara att liera sig 
med Sadovyj och den kände 
och populäre rockmusikern 
och numera politikern Svjato-
slav Vakartjuk. Det sågs som 
en slagkraftig allians med mö-
jlighet att nå framgång i valet. 
Dessutom helt nödvändig för att 
lyckas, enligt en av Hrytsenkos 

rådgivare, Viktor Baloha, som 
menade att hela hans kampanj 
vore ett ”slöseri med pengar” om 
han inte slog sig ihop med andra 
politiker. Nu blir den alltså inte 
av och Hrytsenko har mycket 
riktigt sjunkit undan i mätning-
arna. I somras låg han tvåa-trea 
på opinionsinstitutens listor 
men hamnar nu som regel län-
gre ned. Det finns dock tecken 
på att Hrytsenko ändå inte gett 
upp hoppet om en allians. Vid 
en konferens i januari samlade 
han ett antal supportrar, däri-
bland Mustafa Nayem som var 
den som drog igång Euromaj-
dan-protesterna i Kiev i novem-
ber 2013. Nayem överraskade 
där med att rikta en uppmaning 
till just Sadovyj och Vakartjuk 
att ansluta sig till koalitionen till 
stöd för Hrytsenkos kampanj. 

Hrytsenkos kampanj har av 
en del ansetts för tråkig för att 
kunna locka tillräckligt många 
väljare. Han anses sakna karis-
ma och vara en ständig förlora-
re. Han har med andra ord ett 
image-problem. Ändå har han 
rykte om sig att komma med 
uppseendeväckande och kom-
promisslösa uttalanden. Vid ett 
tillfälle lovade han att låta hugga 
av sig händerna om han inte tog 
itu med korruptionen i landet. 
Ett annat uppmärksammat ut-
talande handlade om att han sa 
sig se en ”upplyst totalitarism” 
som tillfällig lösning av krisen 
i Ukraina. Vid ett annat tillfälle 
ska han ha efterlyst hårda straff 
för president Porosjenko för 
att ha ”stulit från landet” och 
yrkat på livstids fängelse utan 
möjlighet till amnesti, och kon-
fiskation av alla hans tillgångar. 
Med tanke på Porosjenkos im-
popularitet kanske detta bidragit 
till att Hrytsenko ändå ligger 
ganska högt i opinionsmätning-
arna, strax under de tre toppkan-
didaterna. Kompromisslösheten 
anses å andra sidan vara honom 
till last då kompromisser med 
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parlamentet kan bli nödvändiga 
för en ukrainsk president. 

Hrytsenko tjänar betydligt min-
dre pengar än sina toppkonkur-
renter i valet och har gjort stort 
nummer av att inte vara knuten 
till någon oligark och bedyrat 
att hans kampanj kommer att 
vara öppen för insyn vad gäller 
finanser och finansiärer. Det 
är också väl känt att han aldrig 
missbrukat det faktum att hans 
fru är en av landets mest ansed-
da journalister och chefredaktör 
för tidningen Dzerkalo Tyzhnia. 
Det ger honom sammantaget en 
lite ”renare” och ärligare fasad 
än de flesta av konkurrenter-
na. ”En ärlig president tjänar 
folket”, är också en slogan som 
en del av hans valaffischer för-
setts med. Den ringa storleken 
på hans finansiella muskler kan 
emellertid vara till hans nackdel 
då de mäktiga oligarkerna hellre 
umgås med personer som själva 
har stora tillgångar och kan ge 
en kick-back för support.

Emot honom talar också det 
faktum att han sällan eller al-
drig varit vid fronten i öst. Detta 
trots att han tidigare varit förs-
varsminister. Just den meriten 
kan dessutom på ett allvarligare 
sätt bli ett sänke för Hrytsenko. 
Det är en väl känd hemlighet att 
försvarsmakten drabbades av ett 
enormt svinn under åren 2005-
2007 och att detta ansetts ha un-
derminerat den ukrainska armén 
så illa att den blivit dysfunktio-
nell. Vilket ansågs bevisat när 
konflikten i östra Ukraina bröt 
ut och det var frivilligbataljoner-
na som låg i främsta frontlinjen, 
och inte den ukrainska armén. 
Den 4 februari aviserade också 
riksåklagare Lutsenko en större 
förundersökning av alla tidigare 
(1991-2014) försvarsministrars 
roller i den förstörelse av den 
militära kapaciteten som anses 
ha skett under denna period men 
i synnerhet sägs ha inträffat då 

Hrytsenko var försvarsminister 
under just åren 2005-7. 

Det är kanske inte troligt att 
Porosjenko var inblandad i den 
äggkastning som Hrytsenko 
drabbades av i samband med 
ett planerat radioframträdande 
i Odessa. Mer sannolikt kan 
det vara att han haft ett finger 
med i spelet kring en allvarlig-
are incident, om den är sann är 
alltid bäst att tillägga i dessa 
sammanhang. Nämligen den 
avlyssningsapparatur som nyli-
gen ska ha hittats på Hrytsen-
kos kampanjkontor. Kanske ett 
sätt att snappa upp något som 
kan användas emot Hrytsenko i 
rättssalen och i valkampanjen?

Collage Hrytsenko/Sadovyj av 
Andrij Kalistratenko, Ukray-

inska Pravda

Andrij Sadovyj

Sadovyj har varit borgmästare i 
Lviv i mer än 12 år och ledare 
för partiet Samopomich som 
har flera säten i parlamentet. 
Länge var han en av de mer 
populära politikerna i landet 
och ansågs stå för en framåtrik-
tad och konstruktiv syn på 
politikens roll. På senare år har 
glorian fallit något på sned men 
det är förstås sin ”gamla” im-
age som Sadovyj går till val på.

”My goal is very simple and 
difficult at the same time — to 
restore your faith in Ukraine”, 
säger han på partiet Samopo-
michs hemsida. Kampanjen 

ska ha som mål att ”mobilisera 
unga människor” och de som vill 
se en modernisering av landet. 
Enligt egen utsago ska han ha 
planerat i flera år att kandidera 
i presidentvalet 2019. Officiellt 
gjorde han det dock först i bör-
jan av oktober 2018.

Hans parti Samopomich (sv 
ungefär Självförtroende eller 
Självtillit) bildades efter Euro-
majdan 2014 som ett alternativ 
till de då etablerade partierna. 
Samopomich skulle hålla sig 
utanför korruption och smutsiga 
uppgörelser med andra politiker 
eller med oligarker. De skulle 
utgöra folkets parti, gräsrötter-
nas alternativ i det förra valet. 

Sadovyj har gjort sig känd som 
mångårig borgmästare för sta-
den Lviv. Hans sätt att blåsa 
liv i stadens näringsliv (med en 
växande IT-sektor och ökande 
turism exempelvis) har fått up-
pmärksamhet både internt och 
internationellt och många i 
Ukraina ser honom därför som 
en kandidat som avviker från de 
gamla politikernas vägval och 
tillvägagångssätt. Å andra sidan 
har staden Lviv också alltid varit 
känd för att hysa väldigt många 
högerextrema eller ultranation-
alistiska element. Svoboda har 
länge haft en en stark ställning i 
det regionala rådet i Lviv oblast 
(sv/Regionen Lviv), i nuläget 
knappt 26 % av sätena. I år har 
detta regionråd beslutat att göra 
2019 till Stepan Banderas år i 
Lviv. Det vill säga ledaren för 
nationaliströrelsen OUN som 
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under andra världskrigets bör-
jan allierade sig med Nazitys-
kland i kampen mot Sovje-
tunionen och som hetsade mot 
judar och var delaktiga i mäng-
der av pogromer i Ukraina un-
der kriget. Det kan alltså tänkas 
att Sadovyj får svårare att attra-
hera väljare ju längre österut 
man kommer eftersom han där 
kanske förknippas med detta 
snarare än sitt sätt att få Lvivs 
ekonomi på fötter. Han lär i 
alla fall få kämpa för att över-
tyga väljare i östra och centrala 
Ukraina att han inte är en del 
av denna Lviv-image. Han har 
dock erfarenhet av just detta 
sedan tidigare.

Den 2 mars 2014 gick Sadovyj 
ut med ett viralt filmklipp där 
han riktade sig särskilt till 
Krim-bor som oroade sig för 
att våldsamma högerextrema 
från västra Ukraina skulle 
komma till Krim. I sitt tal beto-
nade han att detta bara var rysk 
propaganda och framhöll då 
särskilt att han själv bara ville 
ha ett enat Ukraina utan kor-
ruption och att just enandet av 
landets olika delar och grupper 
varit alltför åsidosatt av tidig-
are makthavare. Dessutom att 
han stöttade kraven från de 
östra republikerna och Krim 
om större självbestämmande. 
Ett krav som varit centralt i 
konflikten i öst, dvs att göra 
Ukraina till en federativ stat 
med stor självständighet för de 
olika regionerna. Något som 
centralmakten i Kiev kraftig 
och bestämt motsatt sig. Kan-
ske kan Sadovyj här finna alli-
anser i öst ändå? 

Allt detta kan ändå ha hamnat 
i skuggan av sopskandalen i 
Lviv. Under 2016 stängdes 
stadens enda sopdeponi vilket 
gjorde att Lviv översväm-
mades av sopor. Turiststråken 
i centrum hölls rena men i de 
mer perifera kvarteren väx-

te sopbergen i veckor. Strax 
innan sopbergen börjat växa 
hade Sadovyjs parti Samopo-
mich lämnat landets samlings-
regering vilket genast utlöste 
en fiendskap mellan dem och 
Porosjenkos regeringsbärande 
partiblock. Sadovyj försökte då 
antyda att hela sophantering-
saffären var en komplott iscen-
satt av Porosjenko och den re-
gering de just lämnat. Regioner 
i övriga Ukraina vägrade att ta 
emot Lvivs sopor och Sadovyj 
hävdade att det var ett sätt att 
pressa honom till lojalitet med 
regeringen. Till Irish Times sa 
han att det var en ”specialo-
peration” med många aktörer 
inblandade inom rättssystemet 
och andra statliga institutioner. 
Sadovyj såg sig till slut tvin-
gad att uppmana president Po-
rosjenko och premiärminister 
Groysman att förklara Lviv för 
ett miljökatastrofområde. Varpå 
premiärministern giftigt repli-
kerade; ”sätt igång själv och ord-
na detta, visa hela landet hur det 
ska göras”.

Det är, med tanke på hur det kan 
gå till i Ukraina, inte alls omö-
jligt att Sadovyjs anklagelser mot 
presidenten och hans regering 
är korrekta. Men skadan är nu 
skedd för hans del. För ett par år 
sedan hade han nog räknats till 
favoriterna till presidentämbetet 
men efter sopskandalen har hans 
”anti-rating” (de som inte kan 
tänka sig rösta på honom) gått 
upp. Den här skandalen tror 
många kan ha sopat (ursäkta vit-
sen) undan hans chanser att vin-
na ett presidentval.

 
Del 4 En oligark i 
änden på varsin tråd – 
historien om Vilkul och 
Boyko

Oleksandr Vilkul och Yuri 
Boyko brukar båda benämnas 

som pro-ryssar och tillhör (eller 
tillhörde??) båda samma parti, 
Oppositionsblocket, som grovt 
sett var en ombildning av förre 
presidenten Janukovytjs Re-
gionernas Parti.

Ingen av dem lär kunna vinna 
presidentvalet men ligger ändå 
på tio-i-topp på mätinstitutens 
listor. Det som är mest intressant 
med deras kandidaturer är att de 
båda har nominerats av sitt parti 
Oppositionsblocket, eller egent-
ligen av två fraktioner av samma 
parti. Om det nu är samma par-
ti längre? Kanske finns det inte 
ens längre? Historien om hur 
de här två kandidaturerna kom 
till säger en hel del om ukrainsk 
politik och i bakgrunden finns 
naturligtvis två oligarker som 
rycker i varsin tråd. I den ena 
sprattlar Vilkul och i den andra 
Boyko. De som drar heter Firtasj 
och Akhmetov.

Yuri Boyko

Boyko tillhör det gamla garde 
som brukar kallas ”Röda di-
rektörer” och har tidigare haft 
toppjobb i framför allt olje- och 
gasbranschen. Som de flesta an-
dra kandidater ur den gamla eli-
ten har han ett antal ouppklarade 
affärer bakom sig där framför 
allt en som handlar om oljerig-
gar i Svarta Havet fortfarande 
svävar som ett spöke ovanför 
honom. Den täta relationen till 
förre presidenten Janukovytj 
gav honom politiska poster som 
energiminister och senare vice 
premiärminister. Inte heller det-
ta är ju meriter som ger plus-
poäng i kommande valet. Men 
han är populär i östra Ukraina 
och skulle kunna framföras som 
enande kraft för landet. För ett 
par år sedan spekulerades det 
till och med om att föhandling-
ar, som påstods sanktionerade av 
Porosjenko, fördes med utrbry-
tarrepublikerna i Donetsk och 
Luhansk om att låta Boyko och 
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Rinat Akhmetov ta över styret 
i republikerna mot löfte att de 
efter en tid skulle återinförlivas 
med Ukraina. Till och med Vic-
toria Nuland, vid amerikanska 
UD, skulle ha backat upp idén.

Nu blev det inte så men Boyko 
siktar nu istället på president-
posten för hela Ukraina. Han 
lanserades den 17 november 
som kandidat av en valplattform 
skapad av Oppositionsblocket i 
samarbete med partiet För Liv-
et. Men som jag återkommer till 
längre fram är det en nominering 
som orsakat stort tumult. En tvist 
som inbegriper olika fraktioner 
inom Oppositionsblocket, två 
oligarker, och ytterligare en kan-
didat. Som en liten påminnelse 
om det ukrainska ordspråk jag 
nämnde i mitt förra inlägg; när 
två ukrainare slår sig ihop result-
erar det i tre ledare. Det verkar i 
vart fall svårt att få två partier att 
enas om en kandidat.

Oleksandr Vilkul

Vilkul tillhör också förre presi-
denten Janukovytjs gamla garde 
och var vice premiärminister un-
der Janukovytj mellan julafton 
2012 och februari 2014 då han 
fick kliva av i samband med Eu-
romajdan och att den nya inter-
imregeringens tillträde. Vilkul 
blev istället parlamentsledamot 
i parlamentsvalet 2014 för Op-
positionsblocket som till stor del 
är ett ombildat Regionernas Par-
ti, president Janukovytjs gamla 
parti. Som många av de ukrains-
ka politikerna har han knutits till 
en oligark. I Vilkuls fall handlar 
det om den östukrainske Rinat 
Akhmetov som hade (har?) le-
jonparten av sina tillgångar och 
domäner i Donbass.

Vilkul bedöms vara alltför 
förknippad med den till Ryss-
land flyktade f.d. presidenten 
Janukovytj och benämns ofta 
som pro-rysk kandidat. Bortsett 

från detta anses han ha en alltför 
teknokratisk profil för att kunna 
nå någon framgång, men tillhör 
ändå de som får opinionssiffror 
kring 2-4 % hos mätinstituten. 
Vad som är mest intressant med 
hans kandidatur, och som säger 
en hel del om den ukrainska 
politiken, är som sagt turerna 
kring själva utnämningen och 
partiet Oppositionsblocket. 

Akhmetov och Firtasj

Rinat Akhmetov är den kanske 
mest kända oligarken i Ukraina. 
Han är också den allra rikaste 
enligt de senaste uppgifterna 
från Forbes. Han har alltid haft 
sin starkaste bas i Donbass och 
äger också det framgångsrika 
fotbollslaget Schachtar Donetsk, 
det vill säga gruvarbetarnas lag. 
Just gruvor och tung industri i 
Donbass är Akhmetovs hem-
maplan men han har alltsedan 
separatisterna i Donetsk och 
Luhansk hållit sig neutral i konf-
likten och börjat röra sig över 
andra domäner. Fotbollslaget 
har spelat i Lviv exempelvis, 
på motsatt sida av Ukraina. Han 
har all anledning att försöka nor-
malisera läget i landet men som 
alla oligarker lägger han ut kro-
kar på flera ställen för att kunna 
rycka i den som för stunden ger 
störst napp.

Just nu driver Akhmetov sitt 
politiska projekt i huvudsak ge-
nom sin partiskapelse Opposi-
tionsblocket-Partiet för Fred och 
Uveckling som är en avläggare 
av partiet Oppositionsblocket. 
Jag ska strax gå igenom ungefär 
hur detta gick till, vilket inte är 
det lättaste.

Men parallellt, som alternativ 
“B”, upprätthåller Akhmetov 
goda relationer med Julia Ty-
mosjenko, men också med Oleh 
Lyasjko som kandiderar till pres-
ident för sitt Radikala Partiet. 
Detta sagt för att tydliggöra hur 

det går till i ukrainsk politik. Ro-
man Kravets vid UkrayinskaPra-
vda beskriver det träffsäkert i en 
artikel från 20 november 2018:
”Ukrainska oligarker kan jäm-
föras med kameleonter. De har 
inga politiska preferenser alls, 
de är ganska pragmatiska och 
matar sig inte med onödiga il-
lusioner. Deras uppgift är inte 
bara att rädda, men att öka deras 
inflytande och vinst. Därför är 
företrädare för stora finansiella 
och industriella grupper redo att 
förhandla med vem som helst, 
om det är vettigt och fördelak-
tigt”

Under förra året fram till sen-
hösten låg emellertid Boyko 
bäst till att utnämnas som Oppo-
sitionsblockets kandidat i pres-
identvalet. Problemet var bara 
att Boyko sedan långt tillbaka 
backas upp av oligarken Dmytro 
Firtasj, en av Akhmetovs värsta 
rivaler.

Firtasj agerade tidigare som 
mellanhand mellan ryska Gaz-
prom och slussade in pengar till 
pro-ryska politiker i Ukraina. 
Han fanns med i kulisserna ba-
kom Janukovytj men också 
dennes efterträdare och rival 
Jusjtjenko. Många krokar som 
sagt. Till en början hade han sin 
bas i staden Tjernivtsi i sydväs-
tra Ukraina men hade senare 
stor del av verksamheten förlagd 
till Moskva men med affärsin-
tressen över hela jordklotet.

I mars 2014 arresterades han av 
österrikiska myndigheter och 
beordrades av en österrikisk 
domstol i februari 2017 att ut-
lämnas till USA, där han skulle 
ställas inför rätta för mutbrott 
begångna vid en affär i Indien. 
Något som skulle kunna result-
era i en dom på upp till 50 års 
fängelse och konfiskation av alla 
egendomar. Men han är också 
efterlyst i Spanien som vill åta-
la honom för pengatvätt. Ös-
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terrikiska domstolar har i olika 
utslag försökt hantera de olika 
ländernas begäran om utlämn-
ing. Så sent som i januari i år 
överklagade hans advokater ut-
lämningen till USA och hävdade 
att det låg falska bevis bakom 
deras begäran. Det är en nev-
er-ending-story som lär fortsätta 
ett tag till. Till Ukraina skulle 
han nog gärna återvända men 
det skulle med all sannolikhet 
också ge honom problem med 
det ukrainska rättsväsendet. Det 
hindrar honom dock inte från att 
ha fingrar med i spelet kring det 
ukrainska presidentvalet.

Firtasj lever förvisso i exil men 
han verkar i Ukraina främst ge-
nom sin affärspartner Sergei Ly-
ovotjkin som i höstas gick med i 
partiet För Livet och genom dem 
lanserade Yuri Boyko som presi-
dentkandidat.

Men vägen dit och framåt är 
alltså krokigare än så. Hoppas ni 
kan hänga med här? Jag ska inte 
säga att det är lätt men det är så 
här ukrainsk politik ofta ser ut.

Oppositionsblockets 
krokiga vägar

Som spelplan för alla dessa in-
triger har partiet Oppositions-
blocket tjänat. Partiet skapades 
genom en sammanslagning av 
sex partier som tidigare stöttat 
president Janukovytj men har 
allmänt uppfattats som en om-
bildning av Regionernas Parti, 
det vill säga Janukovytjs gamla 
parti. Oppositionsblocket tillhör 
(tillhörde?) de största partierna 
i parlamentet och har anhängare 
i hela landet även om de centra-
la och östra delarna är starkaste 
fästet. De flesta skulle beskriva 
det som ”diplomatiskt pro-rys-
kt”.

Redan under sommaren 2018 
ska förhandlingar ha inletts för 
att slå ihop partiet med ett an-

nat mindre parti, För Livet, som 
också betraktas som pro-ryskt. 
Förhandlingarna ska ha initierats 
av ovan nämnde Lyovotjkin med 
Firtasj i bakgrunden som också 
kontrollerade en fraktion inom 
Oppositionsblocket. Den andra 
fraktionen, ledd av Akhmetov, 
var mindre förtjust i sammansla-
gningsplanerna och tog en paus i 
förhandlingarna i början av no-
vember 2018.

Den 9 november undertecknade 
emellertid partiets ordförande 
Yuri Boyko en överenskom-
melse med För Livet att ingå en 
valallians under namnet Opposi-
tionplattformen-För Livet med 
avsikt att samarbeta kring både 
presidentvalet och det kom-
mande parlamentsvalet (planerat 
till oktober 2019). Partitoppar 
från Akhmetovs fraktion pro-
testerade mot detta och hävdade 
att Boyko agerat på eget initia-
tiv utan vederbörlig förankring i 
partiet.

Den 17 november nominerade 
hur som helst Oppositionplat-
tformen-För Livet sin president-
kandidat, Yuri Boyko. Vilket 
i sin tur resulterade i att han, 
samt ovan nämnde Lyovotjkin, 
uteslöts ur Oppositionsblocket 
eftersom de skulle ha agerat il-
lojalt mot väljarnas intressen. 
Boyko svarade med att utropa 
en ny parlamentarisk grupp un-
der namnet Oppositionsplattfor-
men-För Livet till vilken en del 
av Oppositionsblockets medle-
mmar skulle sluta sig, fraktionen 
under Firtasj främst.

Först den 13 december 2018 
röstade partiet För Livet vid sin 
partikongress för att ändra namn 
till Oppositionplattformen-För 
Livet. Vilket i sin tur ledde till 
att nomineringen av Boyko den 
17 november kunde förklaras 
ogiltig eftersom partiet som 
nominerat honom då ännu inte 
fanns. Boyko har därför sett sig 

tvungen att hos valmyndigheten 
registrera sig som en själv-nomi-
nerad kandidat vilket han gjorde 
17 januari i år.
Dessförinnan hade Oppositions-
blocket den 17 december på sin 
kongress valt att nominera Olek-
sandr Vilkul som presidentkan-
didat för partiet. Ett beslut som 
den andra fraktionen i sin tur 
genom ett domstolsutslag lyck-
ades få ogiltigförklarat. Den 18 
december förklarades det på par-
tiets hemsida att alla beslut tagna 
vid partikongressen var ogiltiga.

Den 20 januari 2019 nomin-
erades Vilkul igen men då av 
ett parti med namnet Opposi-
tionsblocket-Partiet för Fred och 
Uveckling. Bakom detta namn 
ska enligt uppgift Rinat Akhme-
tov ha legat genom att döpa om 
det lilla Industripartiet.

Pust, är ni med? Jo, så här kan 
det alltså gå till i ukrainsk poli-
tik.

Tittar man på Oppositionsblock-
ets hemsida idag kan man läsa 
under rubriken ”Who We Are?”:

”The OPPOSITION BLOC is 
the Ukrainian political force of 
the new generation. Through 
its activities, the OPPOSITION 
BLOC demonstrates the advan-
tages of collegiality and soli-
darity. For the party, the opin-
ion of every party member and 
supporter is important and valu-
able”.

Vilket skulle bevisas…!!??

En rysk-ukrainsk oli-
gark på väg tillbaka till 
ukrainsk politik

Som vanligt i ukrainsk politik 
finns det flera lager att skrapa 
undan för den som vill hålla reda 
på vad som händer och vem som 
styr. Det fungerar ungefär som 
den berömda ryska trädockan 
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Matrjosjka. Om man skruvar lite 
på den dyker det upp en till, och 
sedan en till, och en till… Ja, ni 
fattar.
Bakom allt det ovan sagda finns 
förvisso ingen rysk docka men 
däremot en rysk oligark. Hans 
namn är Viktor Medvedtjuk. Han 
har mycket starka band till Vlad-
imir Putin som också är gudfad-
er till Viktors dotter Daria.

Den 5 november 2018 val-
des han till ordförande för det 
politiska rådet i partiet För Liv-
et. Det vill säga det parti som nu 
slagits ihop med Boykos/Firtasjs 
fraktion av Oppositionsblock-
et. Medvedtjuk har ända sedan 
ukrainska självständigheten 
1991 varit djupt involverad i 
ukrainsk politik. Han har suttit i 
parlamentet, var mellan 2002-05 
chef för president Kutjmas stab, 
och sades vara mannen bakom 
förre presidenten Janukovytj. 
Han tappade sin inflytelserika 
position i och med Euromajdan 
2014. Han ansågs ha varit delak-
tig i den våldsamma upprin-
nelsen av dramat på torget och 
hamnade på den amerikanska 
sanktionslistan efter den ryska 
annekteringen av Krim. Nu ser 
han alltså ut att vara på väg till-
baka. En av de frågor han driv-
er från sin plattform är att göra 
Donbass till en autonom region 
inom Ukraina och att faststäl-
la detta genom den ukrainska 
konstitutionen. Han betonar 
också vikten av att normalisera 
relationerna med Ryssland och 
säger sig vilja leda vägen mot att 
återställa freden med den stora 
grannen.

Förutom sin position i den nya 
partikonstellationen inves-
terade han också under 2018 i 
ukrainsk media. Enligt uppgift 
från Jamestown Foundation/
Mykola Vorobjov ska han ge-
nom affärspartners ha köpt in 
sig i Channel 112 och NewsOne 
som är bland de mest populära 

tv-kanalerna i Ukraina. Ukrain-
arna inhämtar större delen av sin 
information och nyheter från tv 
så den som vill bli framgångsrik 
politiskt är nästan tvungen att ha 
kontroll över åtminstone en tv-
kanal. Medvedtjuk och han nya 
partimedlemmar har också fram-
trätt regelbundet i dessa kanaler 
under hösten och vintern.

Vi får se vad det leder till och om 
någon av kandidaterna Boyko 
eller Vilkul kommer att bli 
framgångsrika i presidentvalet. 
En sak verkar i alla fall ganska 
säker. Ukrainska politiker har 
en sällsynt förmåga att komma 
tillbaka. Det spelar nästan in-
gen roll hur ofta de misslyckas 
eller vilka rättsliga predikament 
de drabbas av. Med tiden flyter 
de upp till ytan igen, kanske i ny 
skepnad och med nya trådar.

Det svåra är att lista ut vem 
som drar och vem som sprattlar. 

 
Del 5 De högerextrema 
och ultranationalistiska

Det går inte att fly från det fak-
tum att de högerextrema och 
ultranationalistiska krafterna 
i Ukraina hade en huvudroll 
vid protesterna kring Euromaj-
dan 2013-14. Det är också det-
ta som den ryska propagandan 
tagit fasta på och de vill gärna 
få övriga världen att tro att alla 
i Ukraina är fascister. Sannin-
gen är naturligtvis betydligt mer 
komplicerad än så och de uttalat 
fascistiska och högerextrema 
har, med undantag för Svoboda 
men då främst före Euromajdan, 
aldrig haft några större framgån-
gar poliskt. Åtminstone inte vid 
parlamentsval och presidentval. 
Och åtminstone inte som utta-
lade fascistiska eller högerex-
trema partier.
Däremot finns det i parlamen-

tet en hel del företrädare för en 
extremt nationalistisk syn på 
Ukraina som företräder partier i 
mainstream-fåran av partier. Ett 
av de mer framträdande exem-
plen är Andrij Parubij som till-
sammans med Oleg Tiahnybok 
(numera partiledare för Svo-
boda) grundade det ukrainska 
nazistpartiet Social-National-
isterna till vilket endast etniska 
ukrainare fick medlemskap och 
som tog den nazityska symbo-
len Varghaken/Wolfsangel till 
sin. Numera används den av 
Azov-bataljonen och Parubij är 
parlamentsledamot för liberal-
konservativa Folkfronten och 
dessutom parlamentets talman. 
En del fascister uppträder i 
slips och kavaj, andra i kamou-
flagemönstrat.

De kamouflagemönstrade agerar 
dock främst utomparlamenta-
riskt. På gator och torg syns och 
hörs de högerextrema på flera 
utagerande sätt och det finns 
tecken på att de används som sp-
jutspetsar både för oligarker och 
för staten när det passar. Främst 
exemplifierat av Azov-batal-
jonen som stred vid fronten i 
Donbass som frivilligbataljon 
för att snart införlivas med in-
rikesministeriet och inrikesmin-
ister Arsen Avakovs vingar. En 
del menar att Avakov använder 
Azov och dess folk för att utöva 
press på politiska motståndare, 
vilket han själv förstås förnekar.

Det såg också ett tag ut som 
att Azovs kommendant Andrij 
Biletski skulle ställa upp i pres-
identvalet. Han sitter redan i 
parlamentet (närvarostatistiken 
säger förvisso att han mest är 
frånvarande) som partilös men 
tillhör Högra Sektorn. Mest har 
han alltså hållit sig ifrån parla-
mentet de senaste åren men varit 
aktiv på helt andra sätt. Jag får 
nog anledning att återkomma till 
detta vid senare tillfälle.
De presidentkandidater som kan 
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sägas tillhöra kategorin högerex-
trema eller ultranationalistiska 
är istället egentligen två, Radi-
kala Partiets Oleh Ljasjko samt 
Svobodas kandidat Ruslan Kos-
julynskij.

Oleh Ljasjko

Oleh Ljasjko sitter i parlamen-
tet för sitt eget Radikala Partiet 
sedan 2014 och hans kandida-
tur till presidentvalet registre-
rades den 25 januari 2019. En 
del skulle nog kalla Lyasjko för 
radikal högerpopulist snarare än 
högerextrem. Han rör sig hur 
som helst i ett högerextremt vat-
ten och gör ultranationalistiska 
utspel och aktioner.

Under början kriget i östra 
Ukraina roade han sig med att 
åka omkring beväpnad med en 
grupp likasinnade (han kallade 
den för frivilligbataljonen 
”Ukraina” men var mer att likna 
vid ett brutalt medborgargarde) 
för att hitta pro-ryssar att spöa 
upp och läxa upp inför kamera 
för att sedan lägga ut det på You-
tube. Vid åtminstone ett tillfälle 
dödade han minst en person och 
utropade då på sin fb-sida:

“Soldiers from the Lyashko Bat-
talion ‘Ukraine’ have cleared 
and liberated the city govern-
ment building from the ‘Colo-
rados’ in Torez, Donetsk Oblast. 
Two terrorists were killed, while 
among our men were no injuries. 
Glory to Ukraine!”

Såväl Human Rights Watch 
som Amnesty fick upp ögonen 
för Lyasjko och fördömde hans 
aktioner som alldeles särskilt 
brutala och för användandet av 
kidnappningar, tortyr och mis-
shandel. Själv kallade han det 
medborgararresteringar.

I parlamentet har han varit känd 
som bråkmakare och har vid 
flera tillfällen provocerat sina 

motståndare att ge honom på 
nöten. Bland annat Yuri Boyko 
som även han nu är president-
kandidat (se mitt förra inlägg) 
vilket finns på Youtube här. Vid 
ett tidigare tillfälle var det Olek-
sandr Sjevtjenko, också han 
kandidat i det kommande pres-
identvalet, som inte gillade att 
bli kallad ”kulmagat fetto” av 
Lyasjko. Det kan alltså komma 
att gå hett till vid debatterna kan 
tänkas?

Den som vill läsa lite mer om 
honom kan också se mitt inlägg 
inför parlamentsvalet 2014 som 
finns här.

Lyasjko gör stort nummer av att 
införa dödsstraff för korruption, 
terrorism och förräderi vilket 
är ett krav han haft ända sedan 
Krim-krisen 2014. Han avser då 
framför allt separatister i Do-
netsk och Luhansk och andra 
som är uttalat pro-ryska.

Enligt lika överraskande som 
envisa uppgifter lär oligarken 
från Donbass, Rinat Akhmetov, 
ge såväl ekonomiskt som annat 
stöd till Lyasjko. Som jag skrev i 
mitt förra inlägg har oligarkerna 
alltid ägg i flera korgar. Kanske 
tänker sig Akhmetov få nytta av 
just detta på något sätt, trots att 
det riskerar att bli, med tanke 
på Lyasjkos framfart, ett knäckt 
ägg.

Nå, en sån här kandidat kan 
väl inte ha några som helst 
förutsättningar för framgång i 
ett presidentval, tänker ni kan-
ske? Jovars, han kom trea i för-
ra presidentvalet 2014 och även 
om han knappast vinner denna 
gång heller har han enligt val-
barometrarna legat på en mellan 
5-12 % av rösterna. Hans Radi-
kala Parti har dessutom nära 8 % 
av platserna i parlamentet så det 
finns en politisk maktbas som 
stöd för kampanjen.
De som är mer radikalt högerex-

trema lär dock föredra Svobodas 
kandidat, Ruslan Kosjulinskij.

Bild: Reuters/Maxim Zmieyev. 
Svoboda marscherar ofta på 

gator och torg. Men de räcker 
sällan till i valsammanhang.

Ruslan Kosjulinskij

Kosjulinskij är vice ledare av 
det högerextrema och antisem-
itiska partiet Svoboda. Den 14 
oktober 2018 annonserade ord-
föranden för partiet, Oleh Ti-
ahnybok, att han inte hade för 
avsikt att kandidera till valet. 
I förra presidentvalet fick han 
bara drygt en procent av rösterna 
vilket kanske dämpat hans entu-
siasm. Istälelt har Svoboda valt 
att föra fram Kosjulinskij som 
sin kandidat. Den 19 november 
godkändes han som kandidat för 
en sammanslutning av högerex-
trema krafter bestående, förutom 
Svoboda, av OUN (Organiza-
tion of Ukrainian Nationalists), 
KUN (Ukrainska Nationalist-
kongressen), Högra Sektorn 
och C14 (en nynazistisk grupp 
även benämnd Sitj och som från 
början var Svobodas ungdomsa-
vdelning).

Denna sammanslutning består 
av organisationer som har lite 
olika agendor men som samlas 
kring en ultranationalistisk syn 
på den ukrainska historien, som 
definierar nationen på etnisk gr-
und, som hyser ett glödande hat 
av allt ryskt och av kommunism, 
som alla har xenofobiska och ra-
sistiska åsikter och inte minst är 
uttalade antisemiter.

C14 - som tagit sitt namn från 
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vit makt-ledaren David Lanes 
notoriska 14 ords slogan ” “We 
must secure the existence of our 
people and a future for white 
children” - är exempelvis ökän-
da för att ha varit väldigt aktiva 
i attackerna mot romer under 
2018. Det som är typiskt för 
dessa högerextrema är att de 
har ett ambivalent stöd från re-
geringshåll. I officiella tal kan 
deras aktioner ofta fördömas 
men faktum är att Svoboda och 
C14 har fått statliga pengar för 
att ägna sig åt national-patrio-
tiska utbildningsprojekt”. Kritik 
av detta kommer huvudsakligen 
från Amnesty och Human Rights 
Watch som i ett gemensamt utta-
lande säger så här om saken:

“It is no surprise that the number 
of violent attacks and threats by 
such groups is growing, as the 
inadequate response from the 
authorities sends a message that 
such acts are tolerated”

För många väst-bedömare är det 
en gåta varför ukrainska stat-
en anförtror åt rasistiska och 
nynazistiska grupper att utbilda 
ukrainsk ungdom i nationalis-
tisk patriotism, men speglar en 
ukrainsk politik som har präglat 
de regeringar som följt efter Eu-
romajdan 2014. 

Våldsamma attacker från höger-
extrema mot allehanda mål är 
dock en tendens som har noter-
ats från flera håll under det se-
naste året, enligt bland annat en 
artikel i Haaretz:

”A number of observers, from 
human rights activists to local 
journalists and researchers, tell 
Haaretz that the extremists’ vi-
olence and vigilantism has been 
enabled and tolerated for far too 
long by Ukraine’s authorities. 
They also warn that 2019, with 
both presidential and parliamen-
tary elections set to take place in 
Ukraine, won’t be the end of far-

right violence there.”

De här gruppernas betydelse i 
politiska institutioner har varit 
mindre betydande men de har 
istället inriktat sig på att göra sig 
synliga i samhället på olika sätt; 
genom våld mot romer; genom 
misshandel av judar eller åver-
kan på judisk egendom och ju-
diska begravningsplatser; genom 
attacker mot politiskt misshagli-
ga i synnerhet på vänsterkanten; 
och genom att vara aktiva i friv-
illigbataljoner vid fronten i ös-
tra Ukraina och där utmärka sig 
genom krigsförbrytelser, vilket 
har uppmärksammats av Human 
Rights Watch och Amnesty men 
som i regel förbigås med tystnad 
av EU och USA i deras politiska 
press mot Ukraina som istället 
brukar handla om korruption, 
att sälja ut statlig egendom, pri-
vatisera offentliga verksamheter 
eller avskaffa subventioner av 
exempelvis gaspriser.
Nu har de hur som helst sin egen 
presidentkandidat. 

Men vem är då denne 
Kosjulinskij?

Hans parti Svoboda var från 
början det ukrainska nazistpar-
tiet under namn Social-Nation-
al Partiet men ombildades 1995 
och blev Svoboda. De fick i 
parlamentsvalen 2012 drygt tio 
procent av rösterna. I valet som 
hölls hösten 2014 gick det säm-
re och de passerade inte riktigt 
spärren på fem procent. Hälften 
av parlamentsledamöterna väljs 
dock genom personval i olika 
distrikt och de fick därigenom ett 
antal platser i parlamentet ändå.

Svoboda vill förbjuda homosex-
ualitet och stoppa invandring 
och partiledaren Tiahnybok har 
gjort sig ökänd för antisemitiska 
kommentarer och hamnade 2013 
på femte plats på Simon Wiesen-
thal-centrets lista över världens 
värsta antisemiter.

Partiet har också tillhört de mest 
högljudda och drivande inom 
minnespolitiken som för Ukrain-
as del handlar mest om att glöm-
ma. Det vill säga bortse från de 
svarta fläckarna (samarbete med 
Nazityskland och förföljelse 
och massmord av judar och po-
lacker) hos nationalistorganisa-
tionen OUN och dess militära 
gren UPA för att istället upphöja 
dem till nationella hjälteorgani-
sationer och hylla deras ledare, i 
synnerhet Stepan Bandera, som 
nationens hjältar.

Kosjulinskij personligen var 
mellan 2012-14 parlamentsle-
damot och även vice talman för 
parlamentet. Under protesterna 
mot Janukovytj vintern 2013-14 
deltog han aktivt på Majdan-tor-
get och djupt involverad i de 
avgörande våldsamheterna den 
20-22 februari 2014. På bilder 
från tysk television (ZDF) tagna 
under 20 februari 2014 - den dag 
då uppemot hundra poliser och 
demonstranter blev skjutna av 
prickskyttar vid Majdan - ses han 
med en Glock-pistol i handen i 
foajén på Hotel Ukraina allde-
les intill Majdan, tillsammans 
med en grupp andra beväpnade 
män (klippet ska ha tagits bort 
från ZDF:s hemsida 2015) som 
sägs kunna vara prickskyttar 
från Euromajdans ”försvarstrup-
per” som sedan sköt från Hotel 
Ukrainas 14:e våning. Myck-
et är fortfarande oklart och den 
ukrainska regeringen har varit 
mycket senfärdiga och ovilliga 
att göra en oberoende och ge-
nomgripande undersökning så 
möjligen får vi aldrig riktigt veta 
vad som hände den där dagen 
vid Majdan och vilken roll just 
Kosjulinskij hade.

Hur som helst lyckades han inte 
vinna plats i parlamentet vid 
parlamentsvalen hösten 2014, 
eftersom Svoboda gjorde ett 
mindre lyckat val. Istället ställde 
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han upp i valet till borgmästare 
för väst-Ukrainska staden Lviv 
2015. Han förlorade i andra 
omgången till Andrij Sadovyj 
(som också är kandidat i årets 
presidentval, se tidigare inlägg) 
men fick nästan 37 % av röster-
na. Lviv är ett mycket starkt 
fäste för Svoboda och de har 
varit i majoritet i stadens och re-
gionens råd. Istället för att styra 
staden Lviv begav han sig till 
fronten som artillerist och tjän-
stgjorde under en tid vid fronten 
i Luhansk. Trots sin historia och 
partitillhörighet ses ändå Kosju-
linskij som mindre kontroversi-
ell än många av sina partikam-
rater. Möjligen är det därför som 
just han och inte Oleh Tiahny-
bok kandiderar?

Dmitri Yarosj i Högra Sektorn 
säger sig stötta Kosjulinskij och 
uppmanar alla ”nationalister går 
till valet som en enad kraft”. An-
dre Biletsky, som också tillhör 
kretsen kring Högra Sektorn, 
nämndes som möjligt kandidat 
själv i höstas men har nu sagt 
sig ointresserad av valet och vill 
å sin sida inte ge stöd till Kos-
julinskij. Splittring har länge 
varit de högerextremas största 
hinder till framgång i Ukraina 
och Yarosj uppmanar därför 
också alla ”nationalister” att 
enas kring en gemensam lista i 
parlamentsvalen i höst. Återstår 
att se hur det blir med den saken.  

 
Del 6 
Presidentkandidaterna 
utanför topplistan – en 
resa genom ukrainsk 
politik

Det ukrainska presidentvalet den 
31 mars lär bli en match mellan 
de tre kandidater som hittills hela 
tiden legat i topp i mätningarna; 
Petro Porosjenko, Julia Tymos-
jenko och Volodomyr Zelenskij. 
Ändå är det ett rekordstort an-

tal kandidater anmälda till årets 
val. Enligt uppgift från ukrains-
ka valkommissionen CEC den 
8 februari hade 44 kandidater 
anmälts (lägger hela listan i en 
not längst ned). Det har före-
kommit en del andra uppgifter 
också men det kan ha tillkommit 
någon efter 8 februari. Det kan 
också tänkas att någon dragit sig 
ur. Sista datum för att dra tillba-
ka sin kandidatur är den 7 mars.

Även om de ”små” kandidater-
na knappast lär ha en chans att 
vinna finns det en del intressan-
ta namn ibland dem och en del 
intressanta uttalanden och åsik-
ter som sticker ut och som sam-
mantaget ger en ganska sorglig 
bild av vad det ukrainska folket 
har att välja mellan som högsta 
representant för sitt land. Men 
genomgången hoppas jag också 
ska säga något om hur politik 
bedrivs i Ukraina. Det är riktigt 
smutsigt och ibland livsfarligt 
för alla inblandade men framför 
allt ger det ukrainare ett politik-
förakt och politikerförakt som 
föder extremism och utompar-
lamentariska metoder, vilket 
historien visat vid minst ett par 
tillfällen. Som det ser ut inför 
detta presidentval lär det finnas 
god jordmån för sådant även i 
fortsättningen.

Här följer en liten rundkoll som 
förhoppningsvis kan visa detta.

Det gamla gardet

Oleksandr Moroz, tillhör 
Ukrainas Socialistiska Parti och 
har varit talman för departe-
mentet vid två tillfällen, tillhör 
det gamla gardet som varit en 
politisk figur från det att Ukraina 
blev självständigt 1991. Men 
politiskt aktiv var han långt ti-
digare än så, som medlem av 
Sovjetiska Kommunistparti-
et mellan 1972-1991. Efter 
självständigheten 1991 grun-
dade han istället Socialistpartiet 

och orienterade sig alltmer i tra-
ditionellt socialdemokratisk rikt-
ning. Var tidigt i stark opposition 
till den omåttligt impopuläre 
presidenten Kutjma och ledde 
den breda oppositionsrörelsen 
”Ukraina utan Kutjma”. Har se-
dan dess lyckats manövrera sig 
fram mellan de stora partierna 
och kandiderar nu igen för sitt 
eget Socialistparti. Det har han 
gjort fyra gånger tidigare och 
som bäst kommit på tredje plats. 
Har förvånansvärt hyggligt ryk-
te för att vara ukrainsk politiker 
men den 74-årige veteranen lär 
väl knappast vara den rätte att 
föra Ukraina mot framtiden.

Ihor Smesjko, gammal general 
som var chef för säkerhetstjän-
sten SBU mellan 2003-2005. 
Han anses ha varit inblandad i 
förgiftningen av förre president-
en Jusjtjenko under dennes kam-
panj mot Janukovytj 2004. Han 
satt åtminstone med på den mid-
dag där Jusjtjenko blev förgiftad 
vilket blev en av faktorerna ba-
kom Orange-revolutionen. Det 
har aldrig klarlagts om Smesjko 
hade del i dådet och han har all-
tid förnekat saken och vid något 
tillfälle sagt att om SBU hade 
velat göra sig av med Jusjtjenko 
så hade de lyckats. I samband 
med Euromajdan har han uttalat 
sig mycket kritiskt mot extrem-
högern och Högra Sektorns os-
unda inflytande på inrikesmin-
isteriet. Smesjko kandiderar för 
sitt eget parti Styrka och Ära, 
ett parti som lever ett anonymt 
liv i den politiska bottenvege-
tationen. Ändå ses han som en 
utmanare med chanser att göra 
bra resultat av många bedömare. 
Bland andra astrologer som 
säger sig se att att han har teck-
nen på sin sida. Smesjko säger 
sig vilja göra slut på ”auktori-
tarismen”, vilket kan tolkas på 
olika sätt och hans valplattform i 
övrigt är tämligen vag. Politiska 
bedömare i Ukraina tror emell-
ertid att han utgör vad de kallar 
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en ”teknisk kandidat” vars främ-
sta roll är att ta röster från andra 
kandidater som utgör ett hot för 
någon, vilket en del menar är Po-
rosjenko. För egen del, tror mån-
ga, är det viktigast att profilera 
sig inför parlamentsvalen i höst. 
Vinna presidentvalet lär 63-årin-
gen inte göra. 

Oligarken

Serhiy Taruta, oligark och en av 
Ukrainas rikaste personer och 
är känd också för att vara en 
Woody Allen-look-a-like. Taruta 
blev av den tillförordnade pres-
identen Turtjynov utnämnd till 
guvernör i Donetsk omedelbart 
efter Euromajdan 2014 men av-
sattes ett halvår senare av Poros-
jenko. Enligt uppgift för att han 
kritiserat Porosjenkos förslag till 
fredsavtal och för att ha velat ta 
i med hårdare tag mot separat-
istrebellerna i Donetsk. Det vilar 
en viss mystik kring denne Ta-
ruta som grundade sin rikedom 
som ”stål-baron” i Donbass. Han 
anses vara en sansad affärsman 
och en kompromissernas man 
men sägs samtidigt ha stöttat den 
fascistanstrukna Azov-batal-
jonen ekonomiskt. Likaså har 
han aldrig öppet stöttat någon 
pro-rysk politiker men sägs 
ändå haft ett finger med i spelet 
i försäljningen av en majoritet-
sandel i ett av Ukrainas största 
stålkombinat till en rysk affärs-
man. En affär han då ska ha 
genomfört i samarbete med sin 
tidigare politiska allierade Julia 
Tymosjenko och som de båda 
hade anledning att tysta ned då 
det ansågs politiskt känsligt att 
sälja ut ukrainska tillgångar till 
ryska intressen. I sin kampanj 
lovar han att han ska få “landet 
att börja fungera” och framträder 
som ”Taruta – ekonomen”. Sam-
tidigt hävdar han att han ”för-
lorat allt” av sin förmögenhet. 
Även om detta inte är sant ger 
det ju ett litet trovärdighetsprob-
lem när han samtidigt vill fram-

stå som ”ekonomen” som ska få 
landet på fötter.

De militanta nationalis-
terna

Serhiy Kryvonos, överste och 
före detta vice befälhavare för de 
ukrainska specialstyrkorna. Som 
sådan ledde han bland annat förs-
varet av Kramatorsk flygplats. 
Enligt vissa uppgifter säger han 
sig endast representera sig själv 
men enligt andra representerar 
han ett nytt parti kallat ATO-kri-
garna (ukrainska regeringen 
kallar kriget mot separatisterna 
i Donbass för en Anti-Terrorist 
Operation, ATO). Han sägs ha 
ganska gott rykte som officerare 
och naturligtvis profilerad som 
militant motståndare till sepa-
ratistrebellerna i Donbass, men 
annars märkligt anonym och 
svårgreppat tillbakadragen från 
mediernas sökljus.

Oleksandr Daniljuk, ledde 
stormning av diverse institution-
er under Euromajdan. Mellan 
2016-2018 var han finansmin-
ister men fick sparken efter en 
konflikt med premiärminister 
Groysman. Enligt egen utsago 
för att han vägrat hörsamma up-
pmaningen att acceptera politisk 
korruption, eller mer i klartext; 
strategin att muta väljare med 
mat eller annat lockande mot 
att rösta på en viss kandidat 
(med engelsk term kallat ”buck-
wheat”). Han hävdar nu inför 
valet att han vägrar kampanja 
för sig själv säger vilket låter 
kryptiskt men kanske bottnar i 
en överdriven aversion mot att 
delta i det smutsiga spelet om 
väljarna (?). Möjligen föredrar 
den före detta finansministern 
andra sätt att driva igenom sina 
åsikter? Han var i vart fall tidig-
are en förespråkare av våldsam-
ma metoder för att åstadkomma 
förändring av ett korrupt system. 
Han leddedå organisationen Sp-
lina Sprava som bildades redan 

2010 och blev en av de mer mil-
itanta grupperna under Euroma-
jdan 2014 och blev kända för att 
ha stormat och ockuperat flera 
administrativa byggnader i Kiev 
under demonstrationerna. De-
ras fotfolk bar balaklavas eller 
masker och var utrustade med 
slagträn, elchockvapen, knivar 
och molotov-cocktails och var 
oftast med i täten vid konfronta-
tionerna med polisen. Daniljuk 
själv var också mycket aktiv. 
Så till den grad att han såg sig 
tvungen att fly till London den 3 
februari 2014 för att undvika att 
arresteras, men återvände snart 
efter att Janukovytj störtades 
knappt tre veckor senare.

Yuriy Karmazin, domare som 
leder partiet Moderlandets Förs-
varare sedan det bildades 1999. 
Tidigt var han aktiv i rörelsen 
”Ukraina utan Kutjma” och blev 
senare en av Janukovytjs fiender. 
Med åren har han snarast radi-
kaliserats ytterligare och gick i 
november 2015 med bland le-
darskapet för ”De Revolutionära 
Högerkrafterna”, en utbrytar-
grupp från Högra Sektorn, som 
organiserade regeringsprotester 
i februari 2016. De krävde presi-
dent Porosjenkos avgång och att 
politiska fångar skulle släppas 
och ockuperade Majdan med 
sina tält. Själva stod de för en hel 
del provokativa aktioner som att 
attackera både banker och polis 
med tegelstenar. Karmazin är 
även känd för sina märkliga ut-
talanden. I en intervju 2005 hä-
vdade han att en sorts ”högre 
kraft” kom över honom och gav 
honom instruktioner inför fram-
tida politiska aktioner och i maj 
2018 utropade han sig själv till 
kommendant för alla Ukrainas 
kosacker (?!).

Homofoberna

Serhiy Kaplin, blev utmanövre-
rad från Socialistpartiet och star-
tade eget Socialdemokratiskt. 
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Röstade inte för LGBTQ-rät-
tigheter eftersom ”våra 
förfäder kosackerna skulle ha 
trampat ned såna människor 
med sina hästar”.

Ilya Kiva, Socialistpartiet. 
Före detta rådgivare i inrike-
sministeriet. Fick sparken som 
chef för en antinarkotikagrupp 
och har avslöjats som medlem 
av en illegal paramilitär grupp. 
Har citerat bibeln som argu-
ment för att homosexuella bor-
de bestraffas.

Klonen

Yuriy Tymosjenko är en in-
tressant kandidat. Han är med 
all sannolikhet nominerad som 
en s.k.”clone”. Det vill säga 
nominerad enkom för att för-
virra väljare. Har samma ini-
tialer Y.V.T som Yulia Tymos-
henko (Yulia med ukrainsk 
avstavning) vilket lär kunna 
orsaka en sammanblandning 
och därmed stjäla röster från 
henne. Denne Tymosjenko be-
höver alltså inte lägga mycket 
krut på sin kampanj, mer än för 
syns skull, då han alltså bara 
är ett Porosjenko-trick? Eller 
ligger någon annan bakom? 
Sådant spekuleras det om i 
ukrainska medier.

Den pro-ryske

Yevhen Murajev. Ses som 
pro-rysk kandidat. Han anser 
bland annat att USA behandlar 
Ukraina som en koloni och an-
vänder dess territorium för att 
föra kallt krig med Ryssland 
och har hävdat att Ukraina för-
lorar 50 % av sin BNP på grund 
av sanktionerna mot Ryssland. 
Hans slogan är ”Vår presi-
dent”. Oklart vilka som avses 
med ”vår”, men det kan inte 
uteslutas att han har anhängare 
åtminstone i östra Ukraina. 
Han har dessutom tillgång till 
tv-media vilket är viktigt då, 

enligt många undersökningar, 
mer än halva ukrainska befolk-
ningen får huvudparten av sina 
nyheter från tv. Han sålde ifjol 
sitt innehav i tv-kanalen New-
sOne för att istället starta en 
ny kanal, Nashi, och bildade 
samtidigt ett parti med samma 
namn. Mycket praktiskt förstås 
och ett väldigt ”ukrainskt” sätt 
att lansera sig politiskt vill jag 
påstå. I somras påbörjade emel-
lertid riksåklagaren rättsprocess 
mot Murayev som anklagas för 
landsförräderi med anledning 
av en kommentar i tv där han 
beskrev en ukrainsk filmre-
gissör, Oleh Sentsov, som sitter 
i ryskt fängelse som ”en person 
som planerat mordbränder och 
sprängattentat och på det viset 
underminerat möjligheterna att 
få till en fångutväxling med per-
soner anklagade för terrorism 
av ukrainsk domstol. Jo, det här 
är riktigt krångligt men visar 
också hur politik ofta bedrivs i 
Ukraina, nämligen genom hjälp 
av domstolar. Vem som egentli-
gen anklagar vem, och för vad, 
och huruvida det är korrekta an-
klagelser, kan ibland förbli högst 
oklart och sväva kvar i luften i 
decennier. Tittar man närmare 
på kandidaterna är det mycket få 
som inte har åtminstone en lit-
en rättssak bakom sig, antingen 
som anklagad eller den anklag-
ande. Att ha sådant i cv:n hindrar 
inte en ukrainsk presidentkandi-
dat med andra ord. 

Spionchefen

Valentyn Nalyvaitjenko, före 
detta chef för SBU som nomin-
erats av sitt parti Spravedlivost 
(Rättvisa). Tjänstgjorde som 
chef för ukrainska underrättel-
setjänsten SBU 2006-2009 och 
gavs åter uppgiften efter Euro-
majdan 2014. Han stod för ett 
antal uppmärksammade offen-
tliga anti-ryska uttalanden och 
anklagelser mot Ryssland och 
deklarerade också att hans organ-

isation (SBU) borde ha Ukrains-
ka Befrielsearmén UPA som 
förebild, det vill säga nationalis-
torganisationen OUN:s militära 
gren som mördade tusentals 
polacker och judar under andra 
världskriget. Under sin första 
period som SBU-chef ska han 
också ha varit mannen bakom en 
lista över namn på skyldiga till 
den stora svälten (som brukar 
benämnas Holodomor) i bör-
jan av 1930-talet. De judar som 
fanns på listan namngavs under 
sina judiska namn istället för de 
ryskklingande som de tagit sig. 
Enligt många ett sätt att framhä-
va att många av de skyldiga till 
svältkatastrofen var judar. Han 
fick sparken redan efter drygt ett 
år, enligt president Porosjenko, 
för sitt misslyckande att ta itu 
med korruption och smuggling 
men enligt många bedömare låg 
det en djupare konflikt mellan 
presidenten och SBU-chefen ba-
kom beslutet. Efter att parlamen-
tet röstat igenom hans avskedan-
de menade flera politiker och 
experter att Nalyvaitjenko är 
“helt klart kapabel att starta ett 
politiskt projekt med sikte på 
presidentvalet”. Själv lät han 
hälsa att ”han var förrådd av alla 
(!), enligt ukrainsk politisk tradi-
tion, men att han inte var beseg-
rad”. Detta enligt en lång artikel 
i the Day.

Stollarna

Yuriy Derevianko, tidigare 
allierad med landsflyktande 
Mikhail Saakasjvili, Georgiens 
ex-president. Vill legalisera 
kryptovalutor och tror att dessa 
kan bli motorn i den ukrainska 
ekonomin.

Volodomyr Petrov, skryter om 
att bli den första presidentkan-
didaten att kampanja från en 
husarrest. Ett straff han fick eft-
er anklagelser om att ha begått 
hemfridsbrott hos en polis. Har 
uppmanat sina följare att ta en 
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sup för hans kandidatur.
Oleksandr Vasjtjenko, vill öppna 
Tjernobyl igen eftersom han tror 
att den stängdes av främmande 
krafter för att hindra Ukraina att 
bli självförsörjande på energi.

Kvinnotjusaren (?)

Ihor Sjevtjenko försöker locka 
framför allt kvinnliga väljare ty-
cks det. Eller har han möjligen 
påbörjat ett synnerligen påkostat 
och långtgående projekt för att 
hitta en partner? På stora bill-
boards poserar han med en ros 
i handen och uppmanar kvinnor 
som vill bli ”presidentfruar” (?) 
att registrera sig på hans websajt 
med namn, foton och en länk till 
deras instagram-konton !!??
 

“Vill du bli presidenthustru? 
Ihor  Shevshenko söker sin 

älskade”. Bild: Stock Photo. 

Kvinnor!!?

Lyser med sin frånvaro. Av totalt 
44 presidentkandidater är bara 4 

kvinnor. Julia Tymosjenko stick-
er förstås ut och bedöms som en 
tänkbar vinnare av ämbetet. De 
övriga lär inte få särskilt många 
röster.

Yulia Lytvynenko är en journal-
ist som beskriver sig som en ex-
tremt konservativ ”Thatcherist” 
och Inna Bohoslovska med för-
flutet i Janukovytjs Regionernas 
Parti anses allmänt impopulär.

Lite intressantare namn är Olha 
Bohomolets. Hon är läkare till 
yrket och ryckte in som friv-
illig sådan vid våldsamheter-
na på Majdan den 20 februari 
2014 då nära hundra personer 
skottskadades eller mördades 
av prickskyttar under samman-

stötningarna med polisen. Hon 
blev känd under namnet “Vita 
ängeln” men också för att ha ut-
talat sin förvåning över att såväl 
poliser som demonstranter verk-
ade ha skjutits med samma typ 
av ammunition. Ett uttalande 
hon senare backade något ifrån, 

men fortsatte ändå att kräva en 
fullständig och oberoende utred-
ning av massakern. Ett krav som 
aldrig blev hörsammat. Hon 
ställde upp redan i presidentva-
let 2014 men fick knappt 2 % 
av rösterna. I en intervju i tys-
ka Der Spiegel gav hon uttryck 
för misstänksamheten mot den 
nya regimen som hon ansåg på 
många sätt representerade det 
gamla och visade tidiga tecken 
på att vara lika sammanflätade 
med oligarkerna som tidigare 
regimer. Hon erbjöds en post i 
denna interimregering men när 
hon ställde ett antal villkor för 
att tacka ja spreds istället ryktet 
att hon tackat nej. I Der Spiegel  
riktar hon skarp kritik mot den 
dåvarande nya regimen och dess 
regeringschef Jatsenjuk;  
”All they wanted was my face, 
but they weren´t interested in 
real reforms”. 
Däremot blev hon parlament-
sledamot för Porosjenko-block-
et vid parlamentsvalet senare 
samma år. Hon är också känd 
för att värna ukrainsk kultur och 
som sångerska. Intäkterna från 
hennes konserter sägs alltid gå 
till välgörande ändamål. Svårt 
att säga huruvida detta stäm-
mer men Bohomolets rykte är 
ovanligt fläckfritt för att vara en 
ukrainsk politikers.

En sorglig samling

I sällskap med övriga på den 
här listan förefaller den sist-
nämnda, Olha Bohomolets, 
vara den mest sympatiska och 
sansade kandidaten. De övriga 
utgör en provkarta på vad den 
ukrainska politiken har att er-
bjuda vilket ger en mager kost 
åt väljarna. Det landet behöver 
är en framåtriktad, rakryggad 
och konstruktiv ledare som kan 
leda landet mot fred och förson-
ing utan att vara underdånig den 
store ryske grannen, som kan på 
allvar ta itu med korruptionens 
tärande på landets resurser och 
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på invånarnas välmående, och 
som kan få ekonomin på fötter 
utan att lägga den stora bördan 
på det redan hårt prövade ”van-
liga” folket och utan att föra 
landet djupare in i beroende av 
varken IMF, Världsbanken, EU 
eller Ryssland.

Själv har jag svårt att tänka 
mig att någon av de kandidater 
jag beskrivit idag eller i tidi-
gare inlägg har förmåga eller 
vilja att göra just detta. Vad 
tror de ukrainska väljarna? 
Svaret får vi tidigast 31 mars. 

 
Del 7 Icke-kandidater 
– de som flyter ovanpå 
eller under ytan

I tidigare inlägg har jag gått ig-
enom ett antal kandidater som 
ställer upp till presidentvalet i 
Ukraina den sista mars. I det-
ta inlägg tänkte jag istället kika 
lite närmare på fyra intressanta 
personer som inte stället upp av 
olika skäl.

De representerar dels hoppet 
om något nytt, om en obefläck-
ad person, ren som vit nysnö 
och som kan leda nationen mot 
ett efterlängtat reningsbad. Det 
som den ”vanlige ukrainaren” 
talar om oftast är korruptionen 
som landets stora problem. Det 
handlar inte bara om att behöva 
sticka till läkaren en sedel för att 
han ska börja utför operationen 
utan även om vänskapskorrup-
tion och om oligarkers makt 
över såväl politik som ekonomi. 
Längtan efter något nytt är nog 
det som överskuggar allt i det 
kommande valet trots att två av 
huvudfavoriterna, president Po-
rosjenko och Julia Tymosjenko, 
tillhör favoriterna att vinna. Men 
man måste då betänka att det i 
senaste presidentvalet var ca 55 
% valdeltagande och att det i de 
självutnämnda republikerna Do-
netsk och Luhansk finns en inte 

obetydlig del av befolkningen 
som inte kan eller vill delta.

Det kan med andra ord mycket 
väl vara så att den som folket 
egentligen vill ha är en av des-
sa icke-valbara. Jag tänker då 
främst på Svjatoslav Vakart-
juk. De övriga tre i den här 
genomgången representerar 
istället på olika sätt strömning-
ar och motsättningar i dagens 
Ukraina och, tycker jag, säger 
något om hur landet mår.

Vakartjuk är en kandidat folket 
vill ha och som skulle kunna 
vinna men som själv inte vill, 
den andra i raden nedan hade 
kunnat vinna för ett par år se-
dan men får inte vara med, den 
tredje är nominerad av sitt par-
ti men vill inte vara med, och 
den fjärde vill vara med men 
får inte enligt lagen.

Bild: Styler RBC. Vakart-
juk har blivit en kultfig-
ur i Ukraina och nu alltmer 
politiskt engagerad. Men 
presidentkandidat är han inte. 

Svjatoslav Vakartjuk

En stor kulturpersonlighet som 
länge ryktades vara sugen på 
att kandidera var Svjatoslav 
Vakartjuk från Lviv. Han är 
sångare i och ledare för den 
mest kända samtida ukrainska 
popgruppen Okean Elzy som 
ända sedan 1990-talet varit 
mycket populära även i Ryss-
land trots att de sjunger på 
ukrainska. En gång utsågs han 
till en av Ukrainas mest infly-
telserika personer. Brukar be-
tecknas som nationalist, vilket 
inte säger så väldigt mycket 
i dagens Ukraina, men deras 
sånger utgjorde soundtrack 
till såväl Orange-revolutionen 
som Euromajdan.

Redan i somras började rykten 

surra och i opinionsmätningar 
uppgav många ukrainare namnet 
Vakartjuk som svar på frågan 
vem de helst skulle se som pres-
ident för landet. Han (samt även 
Zelenskij) är också den politiker 
som ukrainska folket har störst 
tilltro till över huvud taget. Ett 
faktum som är signifikativt för 
Ukraina eftersom varken ko-
mikern Zelenskij eller rockst-
järnan Vakartjuk egentligen är 
politiker. De ses som både ärliga 
och patriotiska och avsaknaden 
av längre inblandning i den 
ukrainska politiken är bara plus-
faktorer i deras cv:n.

Helt politiskt oerfaren är dock 
inte Vakartjuk som faktiskt suttit 
i parlamentet, Verkhovna Rada, 
om än bara för att hoppa av eft-
er ett år då han inte stod ut med 
den ”korrupta atmosfären”. När 
ryktena surrade som värst förra 

året spekulerades det i att såväl 
han som Zelenskij skulle ha 
oligarker i ryggen och att dessa 
två endast skulle tjäna som röst-
magneter som sedan i sista stund 
skulle börja kampanja för andra 
kandidater av det gamla gardet. I 
Vakartjuks fall skulle dessa oli-
garker handla om Mikhail Frid-
man och Viktor Pintjuk. Det får 
ses som rena spekulationer och 
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minst lika många avfärdade kat-
egoriskt dylika rykten.

Opinionsundersökningar if-
jol visade att han hade kunnat 
konkurrera med huvudfavor-
iterna Porosjenko och Tymos-
jenko och det var säkert många 
som blev besvikna när han of-
fentliggjorde att han inte tänkte 
kandidera. Förutom att vara oer-
hört populär anses han, enligt en 
artikel i the Independent, också 
vara en djup tänkare som omger 
sig med smarta människor och 
dessutom en slipad affärsman. 
Besvikelsen hos en del utmy-
nnade i kritik och vissa såg sig 
svikna. Själv svarar Vakartjuk 
att han ”aldrig lovat någonting”.

Den 22/1-19 publicerade dock 
Ukrainska Pravda en intervju 
där han säger att han ändå äm-
nar ge sig in i politiken men utan 

att precisera vad detta betyder. 
Många tror att han inte kommer 
att kandidera i presidentvalet 
men troligen till parlamentsva-
let i höst. Till Ukrainska Pravda 
säger han själv:
“I’m in, and you’ll learn more 
soon. I would like to bring as 
many new people into Ukrainian 
politics as possible. I am not in-
terested in power as such”

Så även om Vakartjuk inte själv 
tänker kandidera lär han ha ett 
visst inflytande över ukrainska 
folkets röstande. På Youtube har 
han lagt ut ”tre villkor” för den 
kandidat han själv kan tänka sig 
lägga sin röst på; för det första 
ska kandidaten delta i tv-sända 
debatter mot andra kandidat-
er; för det andra ska den kunna 
nämna namnen på sina tänkta 
ministrar, chefen för Arméns 
Generalstab, Riksåklagaren, 
chefen för underrättelsetjänsten 
och säkerhetstjänsten SBU; för 
det tredje ska hans kandidat an-
vända ”riktiga fakta” som visar 
att han eller hon hållit sina löften 
i det förflutna.

Om åtminstone en av dessa 
villkor inte uppfylls så ”borde du 
inte rösta för en sådan president-
kandidat”, säger han på Youtube. 
Återstår att se om den uppmanin-
gen hörsammas av väljarna och i 
så fall vilken kandidat han själv 
kommer att utse som sin. Om 
han nu gör det offentligt?

Nadia Savtjenko

En av de som anmälde sitt in-
tresse men inte blev registrerad 
som kandidat är den kontrover-
siella parlamentsledamoten Na-
dia Savtjenko som satt fånge i 
Ryssland anklagad för krigsför-
brytelser men som sedan släppt-
es i en fångutväxling och fick 
utnämningen Ukrainas Hjälte. 
Enligt henne själv har hon hin-
drats av myndigheter att kandid-
era medan andra hävdar att hon 
aldrig betalade ”anmälningsav-
giften”.

Hon blev landets första kvinn-
liga helikopterförare i ukrains-
ka armén och togs som sådan 
tillfånga i östra Ukraina och 
fördes till Ryssland, anklagad 
för mord på ryska medborgare. 
Där dömdes hon till 22 års fän-
gelse men var tillbaka i Ukraina 

efter ett par månader efter en 
fångutväxling mellan Ryssland 
och Ukraina. Hon utnämndes till 
Ukrainas Hjälte och fick en plats 
i parlamentet. Hade presidentva-
let hållits då hade hon säkerligen 
kunnat utmana toppkandidater-
na.

Därefter har hennes popularitet 
minst sagt dalat och hon har 
gjort sig känd för flera överras-
kande och märkliga uttalanden. 
Förutom att ha yttrat nedsättande 
kommentarer om judar han hon 
också bland annat sagt att sank-
tioner mot Ryssland är fel väg 
att gå; att separatisterna i ös-
tra Ukraina inte är fiender och 
att Ukraina borde be om ursäkt 
till medborgarna i Donetsk och 
Luhansk; och att direkta freds-
förhandlingar med företrädare 
för utbrytarrepublikerna borde 
inledas. Hon ska också i hem-
lighet ha haft ett möte med 
företrädare för dessa republiker. 
Just nu sitter hon i fängelse i 
väntan på rättegång om ankla-
gelser för kuppförsök. Troligen 
en bräcklig plattform att bedriva 
kampanj ifrån om hon nu hade 
varit en av kandidaterna.

Enligt riksåklagaren ska bev-
is finnas för att hon planerat en 
väpnad kupp och att det i planer-
na ingick att utsätta Kiev för 
beskjutning från granatkastare. 
Hon ska också i maskopi med 
andra ha skapat en organisation 
för att mörda presidenten Petro 
Porosjenko.

Eller kanske ingick det i de egna 
kampanjplanerna att ta död på 
sina konkurrenter?

Andrij Biletski

Biletski är den kanske mest kän-
da figur som det högerextrema 
Ukraina samlas kring. Han var en 
av de ledande bakom skapandet 
av Socialnationalistiska Försam-
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lingen (Social-National Assem-
bly, SNA). En församling som 
innehöll ultranationaliska och 
nynazistiska organisationer som 
delade idén att vilja skapa ett 
socialnationalistiskt** Ukraina. 
I november 2013, i samband 
med att Euromajdan-protesterna 
inleddes, slog sig SNA samman 
med ytterligare högerextrema 
grupper och bildade Högra Sek-
torn som blivit kända genom sin 
våldsamhet vid Euromajdan och 
i senare aktioner och genom sina 
marscher med fanor och facklor 
vid exempelvis Stepan Banderas 
födelsedag eller till SS-divi-
sionen Galiziens ära etc. Han 
själv har bland annat sagt att 
han anser att Ukrainas historiska 
mission är att leda den vita ras-
ens marsch mot överlevnad.

(** I Ukraina används social-
nationalistiska som en illa dold 
”cover” för vad det egentligen 
betyder, dvs nationalsocialistis-
ka eller nazistiska. Partiet Svo-
boda är exempelvis avläggare 
från det nazistiska partiet So-
cialnationalistiska Partiet. Det 
finns förvisso olika ideologiska 
strömningar globalt som kan 
beskrivas i särskiljande termer 
av socialnationalism kontra na-
tionalsocialism, men som jag ser 
det är de högerextrema i Ukraina 
inte särksilt varken homogena 
eller konsekventa i sin hållning 
till ideologiska koncept utan 
spretar lite åt alla håll men före-
nas i ett sorts våldsbejakande 
försvar för den rent ukrainska, 
den ukrainska kulturen och den 
ukrainska etniciteten och i syn-
nerhet särskiljande dessa från 
rysk kultur och etnicitet men 
också oftast (men inte alltid) en 
aggressiv antisemitism.)

Därefter blev Biletski ledare av 
frivilligmilisen Azov-bataljonen 
som var bland de som stred i 
främsta frontlinjen mot separat-
isterna i Donbass under 2014/15. 
Azov-bataljonen blev också 

snabbt ökända för sina metoder 
och fick ögonen på sig från såväl 
Amnesty som Human Rights 
Watch. De var också kända för 
att ha nazi-symbolen varghaken 
som sin symbol och för att hysa 
ett stort antal nazistanstrukna 
element i sina led (hakkors-tat-
ueringar och tyska 2vk-hjälmar 
var inte ovanliga). Azov inlem-
mades med tiden under inrikes-
departementet men verkar ofta 
vara väldigt löst knutna till re-
geringen medan de vid andra 
tillfällen kallas Nationalkåren 
och beskrivs som tillhörande 
den reguljära ukrainska armén.

Samma år, 2014, ställde han upp 
som oberoende kandidat i parla-
mentsvalet och vann en plats i 
parlamentet genom att få drygt 
33 % av rösterna i sitt valdistrikt 
i Kiev. Han har emellertid varit 
mer frånvarande än på sin plats 
i detta parlament och inte något 
av de lagförslag han ändå kom-
mit med har lett till att någon lag 
stiftats. Han har med andra ord 
uträttat väldigt lite eller i stort 
sett inget alls för sina väljare.

Förra året, 2018, bildades Na-
tionalkåren eller Nationalkår-
spartiet som är en avläggare till 
Ukrainska Patrioter (som ingick 
i Högra Sektorn). Partiet nomi-
nerade den 20 november 2018 
Biletsky som sin presidentkan-
didat men i januari i år gick han 
själv ut och meddelade att han 
inte tänker ställa upp i vad han 
kallde ”en fars”.

Istället säger han att partiet ska 
göra en ambitiös satsning på 
medlemsvärvning i synnerhet 
bland ungdomar med målet att 
bli 50000 medlemmar och få en 
”kraftfull fraktion i det ukrains-
ka parlamentet 2019”.

Precis som Vakartjuk satsar 
alltså Biletski på parlamentsva-
let senare i år vilket gör att det lär 
finnas anledning att återkomma 

till dem båda senare i år. De kan 
säkerligen båda två på olika sätt 
få stor betydelse för valutgån-
gen då men kanske även i pres-
identvalet trots att de inte deltar 
själva. Hur kommer exempelvis 
Nationella Truppen (National 
Squad/ Національних дружин) 
att agera? Det vill säga den rela-
tivt nybildade milis som har bör-
jat synas framför allt i Kiev men 
även på andra orter som ett sorts 
militant utstyrt medborgargarde 
som utför polisiära uppgifter, 
ibland vid sidan av polisen, men 
kanske ibland i helt självstän-
diga aktioner. Denna nya milis 
(se Youtube-klippet nedan) till-
hör det ukrainska parallellsam-
hälle som jag skrivit om vid 
minst ett par tillfällen, ett typiskt 
ukrainskt fenomen och samtidigt 
ett symptom på dess sjukdom-
stillstånd skulle man kunna säga.

Petro Symonenko

Symonenko har varit ledare för 
ett kommunistparti sedan 1993. 
På partiets kongress den 1 de-
cember 2018 nominerades han 
som kandidat i presidentvalet. 
Det finns dock en hake med detta 
i Ukraina och det är en lag som 
tillåter justitiedepartementet att 
förbjuda dem och deras repre-
sentanter att delta i val. Jo, det är 
faktisk fullkomligt sant även om 
det kanske låter som rysk desin-
formation. Det är lite komplicer-
at för våra demokratiskt skolade 
hjärnor att ta in så vi måste gå 
tillbaka till 2014 för att få en bät-
tre överblick. 

”Ukraina har blivit gisslan i den 
geopolitiska kraftmätningen 
mellan väst och Ryssland”, sa 
Symonenko i april 2014 för att 
en månad senare också föreslå 
att Ukrainas skulle dra tillbaka 
sina trupper i östra Ukraina för 
att lätta på spänningarna i landet. 
Det blev för mycket för de övri-
ga partierna. Den 6 maj 2014 
beslutade ukrainska parlamentet 
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att bannlysa kommunistpartiet 
KPU:s parlamentariker från ses-
sionssalen. Den 1 juli samma år 
lämnade sex av dessa parlamen-
tariker partiet och KPU:s mot-
ståndare hittade då på en ny re-
gel som innebar att parlamentet 
kunde upplösa partigrupper som 
blivit mindre än en viss andel av 
dess ursprungliga storlek. Den 
23 juli 2014 utbryter slagsmål i 
samband med omröstningen om 
detta i det ukrainska parlamentet 
Verkhovna Rada då Kommu-
nistpartiets ledamöter tågade ut 
i protest. Parlamentets talman 
Turchynov kommenterade saken 
med att ”Vi behöver bara stå ut 
med detta parti en dag till. Pres-
ident Porosjenko undertecknade 
ett dekret som gav stöd till detta 
beslut och den 24:e juli 2014 up-
plöste parlamentet KPU:s parti-
grupp och dess parlamentariker 
förlorade sina säten där. KPU 
fick 13 % av rösterna i 2010 års 
val och motsvarande andel av 
väljarkåren fick därmed se sina 
representanter utkastade ur den 
demokratiska gemenskapen.

I Ukraina kan alltså en parla-
mentsmajoritet ta beslutet att 
utesluta ett annat parti när detta 
börjar driva en oppositionspoli-
tik som känns jobbig. Det kan 
ju vara en lösning för svenska 
riksdagen att fundera på för att 
komma runt problemet med 
Sverigedemokraterna? De fles-
ta förstår nog att jag nu skämtar 
men i Ukraina är det alltså så det 
går till på allvar.

Den som vill ha en djupare ge-
nomgång av kommunismens 
öde i Ukraina kan läsa mitt blog-
ginlägg från 1 maj 2016 här.

Försöken att helt förbjuda partiet 
misslyckades dock men det var 
tvunget att ändra sin logga och 
sitt namn för att inte bryta mot de 
lagar (decommunization laws) 
som stiftades våren 2015. Med 
stöd av samma lagar stängde 

polisen förra sommaren ned par-
tiets hemsida. Det var också med 
stöd i samma lagpaket som val-
kommissionen (CEC) vägrade 
att godkänna Symonenkos kan-
didatur eftersom han nominer-
ats av kommunistpartiet. Enligt 
lagen får partimedlemmarna 
ställa upp som oberoende kan-
didater men inte representerande 
kommunistpartiet. Symonenko 
överklagade beslutet men detta 
avslogs tämligen omgående och 
därmed tillåts inte Petro Symo-
nenko att ställa upp i valet.

Som vanligt i Ukraina (unge-
fär som i Ryssland) används 
rättssystemet för att göra sig av 
med politisk opposition. Antin-
gen anklagar man motståndaren 
för ett påhittat eller uppförstorat 
brott eller också stiftar man fiffi-
ga lagar som gör att den politiska 
motståndaren kan manövreras 
ut från de demokratiska institu-
tionerna.

I kommande inlägg tänkte jag 
se över lite mer allmänt hur 
Ukraina mår politiskt och kom-
mer då in bland annat på den 
tendens till ökad repression och 
inskränkt yttrandefrihet och 
kulturell frihet som nu fler och 
fler börjar uppmärksamma även 
internationellt. En tendens som 
har eskalerat efter Euromajdan, 
Krimkrisen och konflikten i ös-
tra Ukraina.

Del 8 Högerextremis-
mens eventuella inver-
kan på valresultatet

För några dagar sedan i Tjer-
kassy, öster om Kiev, attac-
kerade några hundra högerex-
trema ett valkampanjmöte med 
Petro Porosjenko. De våldsam-
ma demonstranterna försökte 
storma scenen där presidenten 
skulle hålla sitt valtal och fick 
stoppas med tårgas av poliserna 
som försökte hindra dem att nå 

fram. Det gick våldsamt till och 
22 av poliserna skadades varav 
19 fick föras till sjukhus. Bakom 
aktionen låg ett avslöjande av en 
korruptionsskandal inom förs-
varsektorn med statligat ägda 
vapenföretaget Ukroboronprom 
som huvudaktör och med för-
greningar till landets Försvars- 
och Säkerhetsråd och sonen till 
en av Porosjenkos närmaste vän-
ner. De högerextrema kom enligt 
rapporterna huvudsakligen från 
det relativt nystartade partiet Na-
tionalkåren (National Corps). Ett 
parti som uppenbarligen vinner 
mark i Ukraina. Det som såg ut 
som ett utbrott av berättigad ils-
ka och indignation mot korrupta 
regeringsföreträdare kan enligt 
en del bedömare också lika väl 
vara en del av en smutskastning-
skampanj mot presidenten från 
bakomliggande oligarker och 
konkurrerande presidentkan-
didater. Hur det än är med den 
saken är våldet nu introducerat i 
den ukrainska presidentkampan-
jen. Det finns tecken som tyder 
på att det kan blir mer av den 
varan.

“Gatorna kommer att bli våra, 
vi ska göra allt för detta”, säger 
Rodion Kudryasjov, en av ledar-
na för Nationalkåren.

Fattigdom och brist på ekono-
misk utveckling, korruptionen 
samt förstås konflikten i öst 
spär på den här rörelsen mot det 
högerextrema men även staten 
som i sin tur driver en nationalis-
tisk populism som ger de höger-
extrema näring och som i en del 
fall till och med samverkat med 
dem. Det handlar om två paral-
lella rörelser; de ofta våldsbeja-
kande högerextrema grupperna 
längs den ena linjen och nation-
alistiska populister längs den an-
dra.

Rysk propaganda har sedan 2014 
ständigt trummat ut att Ukraina 
styrs av en fascistregim och att 
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Euromajdan inte handlade om 
annat än en fascistkupp. Det in-
går i den ryska sagoskrivningen 
där ryssar fortfarande tänker att 
de fördriver fascister, trots att de 
själva många gånger är fascis-
ter, i ett evigt Stora Fosterländs-
ka Kriget där Röda Armén ger 
Nazityskarna på nöten. Det är 
naturligtvis inte sant att Ukraina 
styrs av en fascistregim, men 
det nuvarande styrets ambiv-
alens inför de högerextremas 
framfart ger ved till den ryska 
propagandabrasan. Varför har 
presidenten och regeringen och 
en stor majoritet av parlamentet 
haft så svårt att ta ett ovillkorat 
avståndstagande gentemot dessa 
våldsamma grupper? I synnerhet 
som de också bekämpar landets 
styrande.

Vi måste backa ett steg för att 
förstå lite bättre.

Euromajdan och kriget i 
Donbass

Euromajdan blev en plattform 
där högerextrema grupper intog 
en ledande roll i demonstra-
tionernas försvar mot polisen. 
Ett försvar som blev allt våld-
sammare för att slutligen ex-
plodera under dagarna mellan 
18-20 februari 2014. Främst 
handlade det om folk från Högra 
Sektorn och Svoboda men flera 
andra grupperingar fanns med i 
demonstrationens självförsvars-
styrka.   

Den därpå följande ryska annek-
teringen av Krim och upproret i 
Donbass, där ryskstödd milis tog 
makten med våld, blottade den 
ukrainska arméns svaghet och 
gav upphov till en mängd friv-
illigbataljoner, som Azov- och 
Ajdar-bataljonerna för att bara 
nämna de kanske mest kända. 
Dessa bataljoner hämtade sina 
kärntrupper från de som slagits 
vid Euromajdan. Det var främst 
dessa enheter som stred i främ-

sta linjen vid fronten som bil-
dades mot separatistmiliserna i 
östra Ukraina under sommaren 
2014. Därigenom blev de när-
mast oumbärliga för landets 
försvar och därmed för landets 
nya styrande som tog över efter 
Euromajdan.

Praktexemplet som visar hur den 
här integrationen med makten 
kunde se ut är Azov-bataljonen, 
vars grundare Andrij Biletski an-
ser sig ha en historisk mission att 
leda den vita rasens marsch mot 
överlevnad. Tidigt blev batal-
jonen löst knutna till inrikesde-
partementet och dess minister 
Arsen Avakov för att med tiden 
inlemmas i ukrainska armén 
som dess Nationalgarde. En mil-
itär ärebetygelse trots att batal-
jonen, med nazi-symbolen ”var-
ghaken” som fana, gjort sig känd 
för att hysa många nazister som 
gärna utrustade sig med tyska 
2vk-hjälmar och andra nazi-at-
tribut och tatuerade hakkors, och 
trots att de gjort sig skyldiga till 
krigsbrott som uppmärksam-
mats av bland andra Amnesty 
International och Human Rights 
Watch. De här bataljonerna dök 
också upp i olika former av 
blockader mot Krim och Don-
bass där de hindrade livsmedel 
och andra förnödenheter att nå 
separatistkontrollerat område, 
även detta en krigsförbrytelse 
då internationell rätt förbjuder 
utsvältningar av civilbefolkning 
genom att undanhålla livsnöd-
vändiga förnödenheter. Aktion-
er som skedde med ukrainska 
myndigheters tysta medgivande. 
Gränserna mellan vad som var 
sanktionerat av staten och vad 
som var helt egna initiativ av 
Azov-bataljonens ledare föreföll 
konstant mycket oklara.

När konflikten i öst sedan ett 
par år övergått i ett mer ”fruset” 
läge har frivilligbataljonernas 
betydelse minskat, samtidigt 
som den ukrainska armén stärkts 

genom bland annat NATO-ledd 
träning och nyanskaffad teknisk 
materiel från USA. De högerex-
trema har under dessa senare år 
övergått alltmer till att vända sig 
emot presidenten och regeringen 
för landet. 

Statens nationalistiska 
populism

Det som är typiskt för dessa 
högerextrema är att de har ett 
ambivalent stöd från regering-
shåll. I officiella tal kan deras 
aktioner ofta fördömas men 
faktum är att Svoboda och na-
zistgrupperingen C14 har fått 
statliga pengar för att ägna sig åt 
national-patriotiska utbildning-
sprojekt”. Kritik av detta kom-
mer huvudsakligen från Amnes-
ty och Human Rights Watch som 
i ett gemensamt uttalande säger 
så här om saken:

“It is no surprise that the number 
of violent attacks and threats by 
such groups is growing, as the 
inadequate response from the 
authorities sends a message that 
such acts are tolerated”

För många väst-bedömare är det 
en gåta varför ukrainska stat-
en anförtror åt rasistiska och 
nynazistiska grupper att utbilda 
ukrainsk ungdom i nationalis-
tisk patriotism, men speglar en 
ukrainsk politik som har präglat 
de regeringar som följt efter Eu-
romajdan 2014.

Våldsamma attacker från höger-
extrema mot allehanda mål, 
liksom ukrainska myndigheters 
passivitet inför dem, är dock en 
tendens som har noterats från 
flera håll under det senaste året, 
enligt bland annat en artikel i 
Haaretz:

”A number of observers, from 
human rights activists to local 
journalists and researchers, tell 
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Haaretz that the extremists’ vi-
olence and vigilantism has been 
enabled and tolerated for far too 
long by Ukraine’s authorities. 
They also warn that 2019, with 
both presidential and parliamen-
tary elections set to take place in 
Ukraine, won’t be the end of far-
right violence there.”

Parallellt - och enligt min 
mening ömsesidigt födande va-
randra – odlar regeringen flitigt 
Bandera-kulten. Stepan Bande-
ra, fascisten som samarbetade 
med Nazityskland under andra 
världskrigets början och slut, 
samt hans organisation OUN 
och dess militära gren UPA, 
vittvättas sedan flera år av stat-
liga organ. Ett hjältenarrativ 
har omsorgsfullt skapats kring 
Bandera och OUN/UPA och har 
till och med fastslagits i lag-
text. Att påminna om kollabo-
rationen med Nazityskland; om 
pogromerna mot judar eller slak-
ten av hundratusentals polacker 
i Volynien och Galizien kan nu-
mera vara brottsligt i Ukraina.

Det är på många sätt förståeligt 
att Ukraina har behov att natio-
nella symboliska figurer att sam-
las kring. Det är helt naturligt när 
ett land är hotat. Men valet av 
hjältar har förvånat många. Det 
är dock en flera decennier lång 
vittvätt som tidigare utfördes 

av exilukrainare - inte sällan till 
Väst-länder flyktade OUN-med-
lemmar – som efter Ukrainas 
självständighet 1991 har flyttat 
in till moderlandet igen. Under 
Jusjtjenkos tid som president 
2005-2010 grundlades de insti-
tutioner som idag driver kulten 
i statens intresse. Främst är det 
Ukrainska Institutet för Natio-
nellt Minne som, under sin chef 
Volodomyr Viatrovytj, driver 
och utvecklar den här kulten och 
som har vaktat arkiven, ordnat 
utställningar och övervakat att 
den ovan nämnda lagen följs.

Bandera och OUN är samtidigt 
förebilder för de högerextrema 
grupperingarna och partierna 
som utgör kärnan i de tusental 
som marscherar i fackeltåg på de 
olika märkesdagarna; Banderas 
födelsedag, OUN:s eller UPA:s 
tillblivelsedagar etc. År 2019 har 
till och med av staten utropats 
som Banderasminnesår (110 år 
skulle han ha blivit 1 januari) så 
det kommer säkert finnas många 
tillfällen att marschera…

De högerextrema på 
marsch?

… och det finns nya marschdelt-
agare i leden. Löst knutet till 
sig har partiet Nationalkåren/
National Corps/Natsionalnyi 

Korpus en milis som interna-
tionellt kallas National Squad 
vilket betyder ungefär Nationel-
la Truppen. På ukrainska het-
er de Національних дружин 
(Nasjionalniy Druzhin) och or-
det Druzhyna är också ukrainska 
för fru vilket gör att de ibland 
också kallas ”Nationella Fruar-
na”, vilket dels är lite missledan-
de men också gett upphov till en 
hel del skämt i ukrainska sociala 
medier. Deras verksamheter är 
däremot inget att skämta om. 
Det här är en milis med uttalat 
mål att hålla gatorna rena från 
brottslingar, alltså ett sorts med-
borgargarde med högerextrema 
politiska åsikter. Att notera är 
att det i ansökningsformuläret 
till truppen frågas om den an-
sökande är innehavare av ett 
registrerat vapen. 

De officiella grundarna av Na-
tionella Truppen (registrerad 
i Kiev som en NGO) är tre 
Azov-veteraner vid namn Ihor 
Kasjka, Artem Klimkin, och 
Maksym Klymka och en annan 
veteran, Ihor Bober, är registre-
rad som organisationens chef. 
Kommendören på gatan tycks 
däremot Ihor Mikhailenko vara, 
även han en tidigare befälhava-
re i Azov-bataljonen. Till media 
har han sagt att medlemmarna 
i truppen är ”moderna nation-
alister” och därmed supportar 
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den ”moderna nationalism” som 
partiet Nationalkåren säger sig 
stå för. Andrij Biletski som led-
er Nationalkåren tog emot de 
första 600 truppmedlemmarna 
i Kiev för ganska precis ett år 
sedan i en svulstigt storstilad 
initiationsrit där de inför honom 
svor att ”troget tjäna det ukrains-
ka folket”. Det ukrainska folket 
däremot är inte alldeles odelat 
förtjust i att bli ”beskyddade” av 
den här samlingen och ser dem 
istället som nazister och mil-
itarister som representerar ett 
mörkt förflutet.

Det är inte bara, eller ens främst, 
politiker som oroas av de höger-
extremas allt våldsammare fram-
fart. I en artikel i AmnestyPress 
den 3 maj 2018 säger Amnesty 
Internationals generalsekretera-
re Oksana Pokaltjuk att ”angrep-
pen från högerextrema eller na-
zistiska grupper har blivit vardag 
i Ukraina, och det går inte att lita 
på skydd från polisen”. De anl-
itar privata säkerhetsbolag vid 
vissa event för de inte kan vara 
säkra på att polisen kommer, 
säger hon också. Event med 
fokus på hbtqi-frågor, feminism 
eller romers rättigheter, menar 
Oksana är särskilt utsatta. Hon 
uppmärksammar också i artikeln 
attacken mot den svenskfinan-
sierade filmfestivalen Docudays 
i Kiev i mars 2018 då ett 50-tal 
högerextremister angrep festi-
valdeltagare som fick hämtas 
med en särskilt beställd buss för 
att de säkert skulle kunna ta sig 
från området. Hon berättar också 
i artikelintervjun om den up-
pmärksammade attacken av na-
zistgruppen C14 mot ett romskt 
läger i Kiev, som genomfördes 
21 april 2018 för att ”städa upp” 
inför Champions League-fina-
len i fotboll som spelades i Kiev 
en månad senare. En video som 
gruppen publicerade visar famil-
jer som flyr undan stenkastning 
och tårgas.  Ukrainska Amnes-
ty gick ut i sociala medier och 

fördömde attackerna men Oksa-
na berättar i artikeln hur chock-
ad hon blev över alla xenofoba 
kommentarer som flödade in 
i kommentarsfältet. ”Jag hade 
inte förstått att hatet är så starkt, 
säger hon. 

Nationella Truppen säger alltså 
utåt att de ska patrullera gator 
och torg och göra ”civila ar-
resteringar” vilket de anser sig 
ha rätt enligt lag att göra och 
de påstår också att fokus riktas 
särskilt mot narkotiahandel och 
illegal alkoholhandel. Polisen 
har däremot officiellt uttalat att 
den inte är intresserad av deras 
assistans. Vilket motsägs till 
viss del av ett långt reportage i 
BBC där det framstår som att de 
i vissa områden samarbetar med 
milisen. Hittills har de mest ut-
märkt sig för hotfulla marscher 
och nu senast en våldsam at-
tack mot president Porosjenkos 
valmöte i Tjerkassy. Vid attack-
en sågs flera av milisens uni-
former bland de attackerande. I 
samma stad, men för ett knappt 
år sedan, stormade de in i stad-
shusets samlingssal på ett bud-
getmöte, blockerade utgången 
och hotade församlingen med att 
ingen fick lämna byggnaden om 
inte beslut togs om budgeten. 
En metod som jag själv sett med 
egna ögon i Tjernivtsi i samband 
med ett liknande budgetmöte. 
Det här är metoder som skräm-
mer och begränsar politiker och 
som de flesta förstår ett hot mot 
den ändå bräckliga ukrainska 
demokratin. Många som uttalar 
sig om den ukrainska höger-
extremismen fokuserar på pro-
centtalen de här partierna får i 
allmänna val. Själv menar jag 
att det inte är den parlamentaris-
ka representationen som är det 
största hotet utan kanske snarare 
avsaknaden av sådan. De utom-
parlamentariska metoderna blir 
då betydligt mer betydelsefulla 
och relevanta, tänker jag.

Varifrån den Nationella Trup-
pen får pengar till sina uni-
former och annan utrustning 
är det många i Ukraina som 
frågar sig? En talesperson för 
partiet Nationalkåren, Roman 
Tjernysjov, har till Hromadske 
Radio sagt att de finansieras av 
ukrainska affärsmän utan att 
nämna några vid namn. Men 
det är inte mycket i det ukrains-
ka samhället som undgår att 
vidröras av en eller annan oli-
gark så det är inte helt otroligt 
att någon sådan finns med även 
bakom de här figurerna. Vissa 
röster menar att de skulle vara 
hemligt knutna till inrikesmin-
ister Arsen Avakov och använ-
das i syfte att pressa Porosjen-
ko under valkampanjen, men 
detta förnekas av såväl Avakov 
som Mikhailenko. Enligt en 
av rådsmedlemmarna i Tjer-
kassy som fick känna på trup-
pens metoder säger till BBC 
(se klipp ovan) att de knappast 
skulle existera om det inte vore 
med inrikesministeriets goda 
minne. ”Om Avakov bestäm-
de att Nationella Truppen med 
sina balaklavas och uniformer 
inte får existera så skulle de 
inte heller gör det”, säger han. 
Och fortsätter med att säga: 
”Historien upprepar sig. Om vi 
tittar på vad som hände i Tysk-
land under 1930-talet när fas-
cismen började växa sig stark, 
det är vad jag skulle jämföra 
detta med”, det vill säga Natio-
nella Truppens framfart.

Den är hur som helst ännu 
ett exempel på det som jag 
flera gånger tidigare kallat ett 
ukrainskt parallellsamhälle. 
Jaroslav Jurtjysjyn, direktör 
för ukrainska Transparency In-
ternational har på ett liknande 
sätt kommenterat fenomenet 
Nationella Truppen:

”Ukrainians have long been 
known for establishing the 
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structures that were parallel to 
the authorities. In times of exter-
nal governance, it used to save 
us. When we do have our own 
state, it may have a different out-
come.”

Det är förstås omöjligt att sia om 
vilken verklig inverkan de här 
grupperna kommer att ha för ut-
gången i presidentvalet men en 
gissning är att det framför allt är 
president Porosjenko som kom-
mer att vara deras huvudmål för 
aktioner.

Huruvida det kommer att skada 
eller, i form av sympatiröster, 
vara till gagn för Porosjen-
ko är också svårt att säga. Min 
gissning är att de högerextrema 
kommer att ha större inverkan 
på utgången av höstens parla-
mentsval. Främst av det skälet 
att partiet Nationalkåren kom-
mer att delta i valet om inget 
oförutsett händer (vilket förvis-
so inte alls är otroligt) till skill-
nad från presidentvalet där de 
inte har någon kandidat att slåss 
för. De nominerade ju som sagt 
Andrij Biletski men han ställer 
alltså inte upp och Nation-
alkåren verkar inte särskilt pigga 
på att delta i kampanjen för Svo-
bodas Kosjulinskij heller. Ett 
annat skäl är att det även under 
förra parlamentsvalskampanjen 
gick stundtals hett till. En ”rolig 
lek” som vissa då roade sig med 
var att angripa misshagliga kan-
didater och slänga dem med 
huvudet före i en soptunna och 
sedan lägga ut evenemanget på 
Youtube. Förödmjukande för de 
drabbade förstås som också fick 
en del blessyrer. Om Nation-
alkåren aktiverar sin milis lär det 
nog bli våldsammare än så.            

Hur påverkar de valen?

Som jag försökt visa kan de 
våldsamma högerextrema ele-
menten mycket väl inverka på 

valresultatet. Formellt deltagan-
de i de demokratiska församl-
ingarna är för de här grupperna 
inte nödvändigt för att de ska 
kunna utöva sitt inflytande över 
politiken. Något som många 
politiska bedömare missar i sin 
analys av de högerextremas be-
tydelse i Ukraina.

Samtidigt är det helt sant att de-
ras framgångar i allmänna val 
efter Euromajdan har varit minst 
sagt blygsamma. Svoboda som 
hade drygt 10 % av platserna i 
parlamentet efter valet 2010 för-
lorade stort i senaste valet 2014 
och nådde inte upp till fempro-
centsspärren. Högra Sektorn 
fick 1,8 % av rösterna och andra 
högerextrema partier obetydligt 
med röster. I presidentvalet sam-
ma år fick Högra Sektorns Dmy-
tro Jarosj 0,7 % av rösterna och 
Svobodas ledare Tiahnybok 1,18 
%. Det kan inte beskrivas som 
annat än fiasko. Samtidigt är det 
väldigt svårt att säga hur myck-
et support de har lokalt på vissa 
platser och genom representan-
ter för helt andra partier än dessa 
nämnda. Andrij Biletski tog plats 
i parlamentet 2014 genom att 
kandidera för premiärministerns 
Jatsenjuks Folkfronten och i sin 
valkrets i Kiev nå hela 33 % av 
rösterna. Biletski, med sin his-
toriska uppgift att leda den vita 
rasen, kommer alltså in i landets 
beslutande församling lite under 
västmediernas radar så att säga.

Hur som helst tog flera av de 
högerextrema i mars 2017 ini-
tiativ till en gemensam plattform 
för framtida samarbete. Bland 
andra Svoboda, Högra Sektorn 
och Nationalkåren skrev under 
ett gemensamt program/mani-
fest där de uppgav som mål att 
skapa ett centraleuropeiskt stats-
block från Östersjön till Svar-
ta Havet (som ett alternativ till 
EU?) och att åter göra Ukraina 
till en kärnvapenmakt. De olika 
högerextrema grupperna har ut-

talade ambitioner att återta rep-
resentation i parlamentet och 
många tror att de lär gå till par-
lamentsval med gemensam lista. 
Vilket dock inte alls är säkert 
att de kommer att göra. Erfar-
enheten från nomineringarna av 
presidentkandidat ger inga större 
förhoppningar om en enad front 
framöver. Nationalkåren förde 
fram Andrij Biletski som kandi-
dat från den högerextrema alli-
ansen och gav inte sitt stöd till 
valet av Svobodas Ruslan Kos-
julinskij som de menar valdes 
bakom kulisserna utan debatt 
och i strid med det nyss antag-
na manifestet. Det interna bråket 
inom ”alliansen” ser ut att kunna 
rasera de ursprungliga planerna 
på framtida valframgångar redan 
innan det första av valen ska gå 
av stapeln och bland andra An-
dreas Umland (i Ukraine Verste-
hen) tror att de högerextrema på 
väg mot ännu en valkatastrof.

Samtidigt marscherar de gator 
och torg med uppmaning från 
deras ledare Andrij Biletskij att 
vara proaktiva och låta handling 
istället för ord tala och med 
Biletskijs tal under Nationella 
Truppens initiationsrit i Kiev 
ringande i öronen:

”Ukraina har tröttnat på kaos, 
det behöver nytt folk som kan 
skydda landet. Och 2019 har ni, 
unga nationalister, en stor up-
pgift; ni måste ta ett steg framåt. 
Ära åt Nationen!”

Den som läst ända hit borde 
häpna inför det faktum att den 
ukrainska valkommissionen 
CEC, den 11 januari 2019, 
gav sin tillåtelse till Nationella 
Truppen att agera som valob-
servatörer vid de kommande 
presidentvalen. Något som fått 
skarp kritik från bland andra 
Halya Coynash, känd männis-
korättsaktivist vid Kharkiv Hu-
man Rights Protection Group, 
som uppmärksammar att Ihov 
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Vdovin, talesman för Nationel-
la Truppen, till Radio Svoboda 
sagt att deras ”observatörer” kan 
komma att använda våld om det 
skulle upptäcka röstfusk som 
polisen inte ser eller bryr sig 
om. Coynash kallar detta för en 
mildare version av det telegram 
som truppens kommendant 
Mikhailenko sänt, i vilket han 
säger att:

“on Election Day we can’t do 
very much, but that not very 
much will be enough to give the 
Nation the opportunity to be-
lieve in its powers and to elect a 
new Leader of the country.  … if 
we have to punch somebody in 
the mutt for justice, we will do 
that, without delay”

Själv tänker jag att det här är 
ukrainsk politik i ett nötskal 
och kanske det största skälet att 
tro att de högerextrema kan ha 
verklig inverkan på valet.

Eller vad tror ni?

Del 9 Hotet mot yttran-
defriheten och pressfri-
heten – en faktor inför 
valet

Den ukrainska staten har alltse-
dan Euromajdan slutit greppet 
hårdare kring informationsut-
budet för det ukrainska folket. 
Delvis är det förklarligt då 
konflikten med Ryssland hård-
nat sedan dess och det finns ett 
behov av att försvara sig mot 
rysk propaganda och desinfor-
mation. Ända sedan självstän-
digheten har det också pågått 
en kamp för att frigöra sig från 
det sovjetiska arvet och komma 
ur den Moskvastyrda omlopps-
bana som Ukraina befunnit sig i 
under århundraden och som tog 
sig extremt repressiva uttryck 
under tiden som sovjetrepublik. 
Historien har skrivits i Moskva 

vilket bland annat innebar att 
Andra Världskriget inte hette så 
utan Stora Fosterländska Kriget 
med början 1941. Något som nu-
varande makthavare har bestämt 
ska ändras så att det måste berät-
tas om Andra Världskriget istäl-
let, med början 1939.

Men den ökade kontrollen över 
det talade och skrivna ordet 
är också uttryck för en hyper-
känslighet för kritik mot de 
ukrainare som utnämnts till 
nationens hjältar och som ver-
kat i det förflutna. Även i detta 
fall har det rått en intern strid 
mellan de som velat bevara en 
gammal historieskrivning ärvd 
från Sovjetunionen och de som 
velat markera avståndstagan-
det från densamma och istället 
odla en hjältekult kring person-
er som Stepan Bandera, Roman 
Sjuchevitj och Symon Petljura 
bland de främst kända.

I spåren av detta tätnar nu teck-
nen på att den ukrainska staten 
tar till allt mer drastiska metoder 
för att styra opinionen i denna 
riktning och att trycka tillbaka 
och till och med förbjuda av-
vikande åsikter och narrativ.

Utmärkande för detta är hur de 
statliga institutionerna används 
och jag tänker då främst på 
Ukrainska Institutet för natio-
nellt minne (UINM) samt den 
Statliga Kommittén för TV- och 
Radiosändningar. Chef för den 
förstnämnda är Volodomyr Vi-
atrovytj som är hjärnan bakom 
de lagar som förbjuder offentli-
ga negativa uttalanden och pub-
liceringar om Stepan Banderas 
självständighetsrörelse OUN 
och dess militära gren UPA, 
samtidigt som han också nu-
mera kontrollerar de historiska 
arkiven i Ukraina. Chefen för 
den sistnämnda myndigheten, 
Bohdan Chervak, är också le-
dare för det moderna OUN, det 
vill säga Banderas arvtagare i 

dagens Ukraina. Ett ultranation-
alistiskt filter kan alltså läggas 
över den ukrainska interna de-

batten.

Bild: Ukrop News. Bohdan 
Chervak, styr OUN men är även 

chef för den ukrainska statliga 
kommittén för TV- och

 radiosändningar och därmed 
den statliga censuren av sänd-

ningar och publiceringar.

Den lagliga grunden för den 
här politiken lades till stor del i 
och med det lagpaket som togs 
i april 2015 och som går under 
samlingsnamnet ”De-commu-
nization laws”. Lagpaketet för 
med sig exempelvis att ”kom-
munismens kriminella natur” i 
Ukraina mellan 1917-1991 inte 
får förnekas men också ett för-
bud mot att förneka legitimiteten 
hos ”Ukrainas självständighets-
kamp under 1900-talet” samt 
att ”offentligt visa förakt för” 
de officiellt erkända ”kämparna 
för självständighet för Ukraina”. 
I lagtexten förtydligas också 
att OUN och UPA är officiellt 
erkända för att det inte ska råda 
tvivel om vilka som avses.

”Vad är det för idé att tala om vår 
historia om det är förbjudet att 
göra det på ”fel” sätt? Jag tänk-
er åtminstone inte censurera mig 
själv”, var journalisten Kristina 
Berdynskychs kommentar om 
lagen i en intervju i SvD.

”Vi professionella historik-
er måste få göra vårt jobb utan 
politiska begränsningar. Vårt 
uppdrag är att leta efter sannin-
gen”, sa historikern Serhij Stel-
mach i samma artikel.
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I Ryssland finns en liknande 
lag som förbjuder ”offentlig 
förnekelse av Nürnberg-rätte-
gångarna och spridande av falsk 
information om Sovjetunionens 
aktiviteter under åren för Andra 
Världskriget”. Ukraina är i mån-
ga avseenden en omvänd spegel-
bild av Ryssland.

De-communization laws har 
också lett till att personer som 
burit symboler för kommu-
nismen på Segerdagen 9 maj 
fängslats. Segerdagen firas fort-
farande över hela Ukraina, även 
i västra delarna, då de flesta har 
någon släkting som tillhörde de 
ca 4,5 miljoner ukrainare som 

slogs för Röda Armén. Che-
fen för Amnesty International i 
Ukraina, Oksana Pokaltjuk, krä-
vde att de häktade skulle frisläp-
pas och menade att ukrainska re-
geringen med de här åtgärderna 
mot fredliga aktivister tog ännu 
ett steg mot begränsad yttrande-
frihet och demonstrationsfrihet.

De senaste åren har också 
präglats av en ökad press på 
journalister och bloggare som 

oroar människorättsorganisa-
tioner som Amnesty, Human 
Rights Watch (HRW), Reportrar 
utan Gränser och amerikanska 
Committé to Protect Journalists 
(CPJ).

Det här har naturligtvis betydelse 
i de allmänna val som hålls i år. 
Till att börja med presidentvalet 
den 31 mars och senare i höst 
parlamentsvalen.

Yttrandefrihet, Pressfri-
het och hot mot journal-
ister

I sin rapport för 2017/18 
skrev Amnesty bland annat att 

”Ukrainska myndigheter ökade 
pressen på sina kritiker och 
oberoende NGO:er, inklusive 
journalister och anti-korrup-
tionsaktivister. Myndigheter-
na startade rättsprocesser och 
stiftade lagar med mål att be-
gränsa yttrandefriheten och or-
ganisationsfriheten, bland andra 
saker”. Under våren 2017 gick 
en våg av våld mot framför allt 
vänsteraktivister och journalister 
som framfört ett vänsterinriktad 

perspektiv.
Mer konkret handlade det sär-
skilt om både fysiska angrepp 
och trakasserier mot aktivister, 
i synnerhet de som arbetade för 
att motarbeta korruption. An-
grepp som oftast inte undersök-
tes effektivt och som det i flera 
fall finns starka misstankar att 
myndigheter, inklusive säker-
hetstjänsten, själva låg bakom. 
Det rör sig också bland annat om 
morden på journalisterna Oles 
Buzina och Pavel Sheremet vars 
utredningar förblivit resultatlösa 
och om rättsprocesser byggda 
på fabricerade anklagelser mot 
journalister som kritiserat re-
geringen. Bland de mest kända 
Ruslan Kotsaba som anklagats 
för landsförräderi för sin kri-
tik av regeringens hantering av 
konflikten i östra Ukraina.

I HRW:s årliga rapport för 2018 
påpekas att såväl Ryssland som 
Ukraina använder ungefär sam-
ma bevekelsegrunder för att 
begränsa yttrandefriheten både 
i sociala media och traditionel-
la sådana. Det vill säga; för att 
motverka propaganda och ”fal-
ska nyheter” eller av nationella 
säkerhetsskäl. Rapporten för 
2019 visar att den ukrainska re-
geringens begränsningar av yt-
trandefrihet, informationsfrihet 
och pressfrihet fortsätter och att 
de fortsätter att legitimera dem 
genom att hävda att det krävs 
för att motverka ryska militär 
aggression i östra Ukraina och 
rysk anti-ukrainsk propaganda. 
De skriver också att det medi-
abevakande Institute for Mass 
Information, fram till oktober 
2018, hade räknat till 201 press-
frihetskränkningar i 23 olika re-
gioner i landet, innefattande allt 
från hot och trakasserier till re-
striktioner för journalisters till-
gång till information.

Den ukrainska Nationella Jour-
nalistfackföreningen (NUJU) 
- som av företrädare för re-

Demonstration med OUN:s svartröda flaggor och Stepan 
Banders porträtt på frontbaderollen. Att OUN gjorts till 

nationalhjälar har väckt mycket internatoíonell kritik då 
organisationen organiserade etnisk rensnig av polacker och 
dördade mellan 60000 och 100000 samt deltog i Förinelsen. 
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geringspartiet Folkfronten har 
anklagats för att ge stöd till ”an-
ti-Ukrainsk media” - räknade till 
86 våldsattacker mot journalister 
i Ukraina under 2018. 

Det är inte enbart ukrainska 
journalister som drabbas av den 
ukrainska statens paranoia för 
det fira ordet. Även utländska 
journalister tar en risk när de 
arbetar i Ukraina, i allra högsta 
grad i östra Ukraina och då inte 
enbart för att det skjuts med ku-
lor och granater. Den nationella 
säkerhetstjänsten SBU har ut-
visat ett flertal journalister eller 
nekat dem inresa till Ukraina. 
De flesta ryssar, men långt ifrån 
enbart, som anklagas för att ha 
ägnat sig åt ”anti-ukrainsk pro-
paganda”. Detta fortgår löpande 
och lite i det tysta. Aktuellt just 
nu är ett ettårigt inreseförbud 
för den österrikiska journalisten 
Christian Wehrschütz som nekar 
till anklagelser om ”pro-ryska 
aktiviteter” och säger att han an-
tar att den nuvarande ukrainska 
ledningen sökt en ursäkt att inte 
släppa in honom eftersom de är 
missnöjda med kritiska rapport-
er om mediafrihet och skandaler 
kring militära affärer. Han får 
också stöd av österrikiska myn-
digheter som ser inreseförbudet 
som ”en oacceptabel censur-åt-
gärd i Europa”.

Samtidigt har också flera re-
geringsföreträdare offentligt 
gett sitt stöd till internetsajten 
Myrotvorets (Fredsmäklaren). 
Sedan 2014 har internetsajten 
Myrotvorets, med kopplingar till 
regeringen och säkerhetstjän-
sten, utpekat tusentals personer 
som varit verksamma i de rysk-
stödda områdena som “fiender 
till Ukraina”. Under 2015 mör-
dades två personer, varav en var 
journalisten Oles Buzina, bara 
några dagar efter att deras namn 
lagts ut på Myrotvorets. Under 
2016-17 offentliggjorde de yt-
terligare namn och personup-

pgifter (kallat ”doxing”), som 
mobilnummer och mejladresser, 
på mängder av journalister som 
varit i Donetsk och Luhansk och 
rapporterat därifrån. Många av 
dessa var ryssar eller ukrain-
are men det fanns också mäng-
der av andra nationaliteter, och 
från ansedda mediabolag som 
AP, BBC och NY Times, bland 
de uthängda. Publiceringar som 
ledde till ett flertal hot mot des-
sa journalister. Ukrainska my-
ndigheter har inte gjort några 
som helst meningsfulla försök 
att utreda saken, enligt HRW. 
Det hör till saken att sajten My-
rotvorets grundades av en före 
detta regeringsmedlem och har 
en uttalad koppling till säkerhet-
stjänsten SBU och inrikesmin-
isteriet. Anton Gerasjtjenko, 
rådgivare vid inrikesministeri-
et, hyllade sajten på Facebook 
och lovprisade de ”patriotiska 
hackarna”. AP:s vice ordförande 
John Daniszewski däremot an-
såg att ”Ukrainare som tror på 
frihet borde kraftfullt försvara 
värdet av nyhetsrapportering 
som återger Ukrainas berättelse. 
Dessa hackare har uppenbarli-
gen missförstått journalismens 
roll i ett fritt samhälle”.

I september 2015 offentligg-
jordes också - under mer öppna 
former - en svart lista, under-
tecknad av president Porosjen-
ko, som bannlyste 400 person-
er och 90 företag som därmed 
portförbjöds i Ukraina. Bland 
dessa fanns mängder av journal-
ister och bloggare. Många rys-
ka men också britter från BBC, 
skribenter för El Pais och Die 
Zeit samt två spanska journalis-
ter som samtidigt med offentlig-
görandet av denna lista befann 
sig i Syrien och befarades vara 
kidnappade av IS. Den kortades 
sedan ned efter ett ramaskri från 
flera tunga mediehus och tv-bo-
lag, som BBC, men 41 namn 
blev kvar på listan.

Den märkliga historien med 
den ryske journalisten Arkadij 
Babtjenko förra året, som först 
utropades vara mördad av rysk 
säkerhetstjänst för att nästa dag 
”återuppstå” och presenteras av 
SBU på en presskonferens, har 
också fått internationell kritik 
av flera skäl, bland annat från 
HRW, Reportrar utan Gränser 
och CPJ.

Inskränkningar för det fria ordet 
görs inte bara för traditionella 
medier. Ukrainska myndigheter 
ger sig på utan också det fria 
order på internet. President Po-
rosjenko utfärdade i maj 2017 
en bannlysning av ryska företag 
och deras websajter, bland an-
dra den mycket populära rysk-
språkiga versionen av facebook, 
VKontakte, samt Odnoklassni-
ki som också tillhörde en av de 
mer använda sociala medierna 
i Ukraina. När jag själv bodde 
i Ukraina ett halvår mötte jag 
många ungdomar och alla hade 
de VKontakte - som påmin-
ner starkt om Facebook - för 
sin interna kommunikation och 
delande av information. Presi-
dentens åtgärd stängde med an-
dra ord ned flera miljoner männi-
skors sociala nätverk, anförande 
den nationella säkerheten som 
officiell förklaring. Ryska tv-sta-
tioner, email-funktionen mail.ru 
och internet-browsern Yandex 
stängdes också ned. En åtgärd 
som enligt bland andra the Econ-
omist verkade mer passande för 
en auktoritär regim än för ett land 
som är aspirant att få tillhöra de 
europeiska demokratierna.

Kulturskymning

Den svenske journalisten och 
författaren Anders Rydell fann 
i november förra året plötsligt 
ett antal artiklar i ukrainsk press 
som nämnde hans namn. När han 
fick dem översatta för sig gick 
det upp för honom att hans bok 
”Boktjuvarna” hade förbjudits 

48



att ges ut i Ukraina. Den hand-
lar om Nazitysklands plundring 
av bibliotek och andra boksam-
lingar under andra världskriget 
men även om Sovjetunionens 
liknande beslagtagande när de 
fick kontroll över östra Euro-
pa under och efter kriget. Så 
varför hade då boken förbjudits 
i Ukraina? Jo, täckande en halv 
sida (av drygt 400) har Rydell en 
kort beskrivning av Symon Petl-
jura, som ledde den kortlivade 
Ukrainska Folkrepubliken efter 
första världskriget. Där nämner 
han att det som Petljurarepub-
liken blivit mest ökänd för ef-
tervärlden var de blodiga förföl-
jelserna av judar och att det 
under Ukrainska Folkrepubliken 
uppskattats att tiotusentals judar 
mördats i över 1300 pogromer, 
att tiotusentals kvinnor våld-
togs och upp emot en halv mil-
jon blev hemlösa, att våldet var 
”extremt” och att ”många offer 
misshandlades till döds, brändes 
levande eller halshöggs”. 

Det blev för mycket för Statli-
ga Kommittén för TV- och Ra-
diosändningar (!?). Jo, just den 
myndighet som leds av OUN-le-
daren Bohdan Chervak. Boken 
förbjöds i ett beslut som omfat-
tade 26 titlar - bland andra en 
del barnböcker - som enligt ett 
uttalande från kommittén var 
”genomsyrade av kommunistisk 
ideologi”. Rydells bok ankla-
gades mer specifikt för att inne-
hålla rysk propaganda och sprida 
myter om kring den Ukrains-
ka Folkrepubliken, enligt vad 
Rydell själv anger i en SvD-ar-
tikel. I artikeln framhåller han 
också den svarta ironin i beslutet 
att förbjuda en bok som handlar 
om plundring och förstörelse av 
litteratur. Det är dessutom an-
märkningsvärt att boken inte är 
förbjuden i Ryssland trots att 
den innehåller en hel del berät-
telser om Röda Arméns fram-
fart bland bibliotek och judiska 
arkiv och att Sovjet beskrivs 

som en nästan lika stor skurk i 
sammanhanget som Nazitysk-
land, och trots att Ryssland har 
liknande lagar som Ukraina och 
att de två länderna är mitt inne i 
ett kulturkrig som förmörkar den 
kulturella tillvaron i båda länder. 
Bannlysningen av Rydells bok, 
som har översatts till 20 språk, 
har fått betydligt större up-
pmärksamhet i utlandet än här i 
Sverige. 

Dessa 26 förbjudna titlar är långt 
ifrån de enda som drabbats un-
der senare år. Många är förstås 
ryska utgivningar. Det finns se-
dan 2016 en lag som förbjuder 
import av ryska böcker och som 
begränsar införseln för privat-
personer av ryska utgivningar 
till tio volymer.  En drastisk åt-
gärd i ett land där bokhandlar-
nas utbud till över hälften är på 
ryska. Den Statliga Kommittén 
för TV- och Radiosändningar 
gavs uppgiften att administrera 
och övervaka censuren som ska 
skydda ukrainska folket från 
”rysk desinformation och rysk 
informationskrigföring” men 
också från ukrainofobiska narra-
tiv, den kategori som Rydells bok 
sannolikt fastnat i. Liksom en 
hel del andra icke-ryska böcker. 
Exempelvis har den mycket kän-
da och lästa historikern Anthony 
Beevors”Stalingrad” förbjudits 
eftersom den beskrev en sekvens 
där ukrainsk milis mördade ett 
nittiotal judiska barn. 

I höstas adderade den Statli-
ga Kommittén för TV- och ra-
diosändningar ytterligare över 
200 böcker och i den västukrains-
ka staden Lviv bannlyste det 
regionala rådet ryskspråkiga 
böcker, filmer och sånger helt 
och hållet i regionen. Ett myck-
et drastiskt beslut i ett land där 
omkring 20 % av befolkningen 
har ryska som modersmål och en 
ännu större andel använder rys-
ka som sitt yrkesspråk.

Den antiryska censuren är förstås 
den dominerande i Ukraina. Den 
gäller också ett förbud mot rys-
ka tv-kanaler. Officiellt säger 
kommittén att just detta handlar 
om att de inte skulle uppfylla ju-
ridiska krav vilket naturligtvis är 
ett konstruerat skäl för förbudet. 

Det som ogillas tystas med 
lagar, bannlysningar, censur 
och inreseförbud. Mängder av 
ryska filmer har visningsförbud 
i Ukraina och flera hundra rys-
ka artister och skådespelare har 
inreseförbud. Men också filmer 
och tv-produktioner från andra 
länder där artister som anses 
”pro-ryska” framträder har blivit 
bannlysta. Bland andra får inte 
filmer med Gerard Depardieu vi-
sas. Han och andra skådespelare, 
bland andra Steven Seagal, ses 
enligt kulturdepartementet som 
”hot mot nationen” och har nu-
mera också inreseförbud.

Turerna kring Eurovision Song 
Contest (Melodifestivalen) har 
också varit många vilket plac-
erat Ukraina i det europeiska 
blickfånget och illustrerat hur 
det här kulturella kriget slår. 
Många minns väl att Ukraina 
arrangerade evenemanget 2017 
och då förbjöd den ryska sånger-
skan Julia Samojlova att kom-
ma in i landet och uppträda i 
Kiev. Mindre känt är kanske att 
att också ryska schlager-fans 
sattes på vändande plan hem till 
Ryssland. Årets tävling kommer 
däremot inte Ukraina att delta i 
alls, efter märkliga turer kring 
den egna kvalifikationstävlingen 
som vanns av artisten Maruv. 
Eftersom hon uppträtt i Ryss-
land ville inte ukrainska public 
service-bolaget ge henne till-
stånd att uppträda för Ukraina 
om hon inte undertecknade ett 
kontrakt som skulle gett public 
service-bolaget stor makt över 
hennes karriär inom den närmas-
te framtiden och som skulle gett 
henne skyldigheter att inte bara 

49



vara en kulturell ambassadör för 
Ukraina genom sin musik utan 
också genom att ”uttrycka det 
ukrainska samhället åsikter till 
världen”. Hon vägrade skriva 
på kontraktet och inte heller de 
artister som placerade sig som 
två, trea och fyra i den ukrains-
ka uttagningen har gått med på 
att underteckna det kontrakt 
som bland annat, enligt Maruvs 
egen fb-post, kräver att artis-
ten är förbjuden att improvisera 
på scen; att helt följa alla krav 
och instruktioner från NTU (det 
ukrainska public service-bolag-
et); och att inte ha någon som 
helst kommunikation med jour-
nalister utan tillstånd från NTU.

Fria val kräver fri press 
och fri debatt

Den svenska regeringens rapport 
från UD om situationen i Ukraina 
hävdar att den ukrainska ”lag-
stiftningen och det institutionel-
la ramverket för att tillgodose 
de mänskliga rättigheterna [är] 
till stor del tillfredsställande”. 
Utrikespolitisk Institutet skriver 
också i sin landbeskrivning av 
Ukraina att: ”Pressfrihet garant-
eras i lag i Ukraina och respek-
teras förhållandevis väl”.

Det här är alltså som vi kunnat 
konstatera en sanning med stor 
modifikation, sagt om en nation 
som placerar sig på 101:a plats 
på Reportrar Utan Gränsers årli-
ga ranking över länders press-
frihet, strax efter länder som 
Kirgizstan, Mozambique och 
Libanon. 

I andra sammanhang är däre-
mot regeringen ytterst tydlig 
avseende synen på vikten av 
pressfrihet och yttrandefrihet i 
en demokrati.

”Den fria och oberoende pressen 
är en hörnpelare i vår demokra-
ti”, säger exempelvis försvar-
sministern Peter Hultqvist och 

dåvarande kulturministern Alice 
Bah-Kuhnke i en artikel som 
publicerades i Dala-Demokraten 
29/11-2107. Den handlade 
förstås mycket om ryska desin-
formationskampanjer men de 
underströk i artikeln vikten av 
oberoende journalistik i en le-
vande demokrati och levere-
rade uppmaningen att sluta upp 
”kring det fria ordet och jour-
nalistikens roll i demokratin”. 
Artikeln ligger också upplagd på 
regeringens hemsida.

Sida menar på sin hemsida att 
ett demokratiskt samhälle inte 
är möjligt utan yttrandefrihet. 
Den ”ger människor makt att 
öppet ställa krav på hur staten 
och myndigheterna sköter sina 
uppgifter”, säger Sida också, 
och framhåller journalisters och 
andr medieaktörers nyckelroll 
i att ”granska makthavarna och 
avslöja missförhållanden”.

Samstämmigheten kring detta är 
tämligen entydigt bland de euro-
peiska demokratierna och de in-
stitutioner som har att övervaka 
rättigheter. Men det som för ett 
tiotal år sedan var en självklar-
het är idag starkt hotat. I flera 
EU-länder begränsas det fria 
ordet och pressfriheten, och i 
USA pekar presidenten finger åt 
var och varannan journalist och 
skriker ”Fake News” som svar 
på kritiska frågor och bannlyser 
vissa tv-bolag från Vita Huset. 
I Ryssland såväl som i Ukraina 
ser vi hur yttrandefriheten och 
pressfriheten respekteras allt 
sämre och hur journalister som 
kritiserar makten lever farligt.

Det tilltagande våldet mot 
regimkritiska journalister, den 
kringskurna yttrandefriheten och 
den omfattande censuren kom-
mer naturligtvis ha inverkan på 
det ukrainska valresultatet. Det 
kommer att bli oerhört svårt att 
påvisa exakt hur och hur myck-
et men det vore ytterst märkligt 

att hävda att det inte skulle ha 
någon betydelse i ett land där 
huvuddelen av befolkningen får 
sin information från tv-utbudet. 
Ett utbud som jag nu har visat 
styrs av statliga kommittéer och 
tv-bolag som bedriver en tämli-
gen omfattande censur och kon-
troll som begränsar den ukrains-
ka politiska debattens mångfald 
av perspektiv och åsikter.

Den inte alldeles vågade gissnin-
gen är att det är presidenten 
Porosjenko som mest av alla 
kommer att gynnas av det här 
förhållandet. Det är makten som 
skyddas och Porosjenko sitter ju 
på den.

Än så länge.
 
 
Del 10 Sista striden före 
valet – lägeskoll inför 
ukrainska presidentva-
let

På söndag den 31 mars är det 
presidentval i Ukraina. Den 
som har följt min serie inlägg 
vet vilka som är kandidater och 
hur läget är i landet inför valet. 
Tre kandidater har länge varit 
huvudfavoriter och är också 
nu, så här dagarna före valet, 
de som anses ha störst chans att 
vinna, det vill säga den sittande 
presidenten Petro Porosjen-
ko och hans främsta rival Julia 
Tymosjenko samt uppstickaren 
Volodomyr Zelenskij.

Opinionsmätningar har, såväl i 
Ukraina som på andra håll, visat 
sig opålitliga och enligt tidigare 
uppgifter är det ovanligt många 
som ännu inte bestämt sig för 
hur det ska rösta eller om de ska 
rösta alls. Enligt undersökning-
ar utförda av Razumkov Cen-
tre och publicerade i november 
2018 är hela 78 % av befolknin-
gen av uppfattningen att Ukraina 
är på väg åt fel håll. Missnöjes-
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röstande bör alltså kunna bli 
vanligt, alternativt soffliggande, 
vilket knappast talar för Poros-
jenko.

Han rider dock på en liten 
framgångsvåg medan Tymos-
jenko gått bakåt i mätningar-
na. Leder gör dock komikern 
Zelenskij vars kandidatur har 
överraskat och orsakat många 
bedömare huvudbry.

Här är en liten genomgång av 
läget inför valet. Det finns flera 
faktorer som talar både emot 
och för de tre i toppen. Det lär 
bli ovisst in i det sista och en 
spännande söndag för den som 
bryr sig om vad som händer i 
Ukraina. Det verkar inte alls 
otroligt att det blir en andra run-
da. Om ingen kandidat får mer 
än 50 % av rösterna går de två 
som samlat flest röster till en an-
dra valrunda som kommer att gå 
av stapeln den 21 april. 

Tymosjenkos sista strid 
(?)

Mycket tyder på att hon har 
tappat sin position som en av 
två huvudkandidater. Tidigare 
tippades hon och en av Poros-
jenko/Zelenskij bli kvar till en 
andra omgång (om ingen får mer 
än 50 % av rösterna går de två 
som fått flest röster till en an-
dra valomgång). Nu säger flera 
bedömare att det är just Poros-
jenko/Zelenskij som har störst 
chans att gå till en andra omgång 
och att Tymosjenko halkar efter.

Kanske har väljarna börjat avslö-
ja det som har kallats hennes 
”multi-vektorpolitik”? Det vill 
säga den populistiska stil som är 
tänkt att locka olika sorters väl-
jare genom att strö ut olika typ-
er av sinsemellan motsägande 
löften. Skadat hennes popular-
itet har förstås också anklagels-

erna mot henne om korruption 
som kommit från riksåklagar-
kontoret. 

Men kanske ännu större inver-
kan kan det mutförsök som up-
pmärksammats ha för hennes 
slutspurt. Eller kanske bör man 
här säga det påstådda mut-
försöket (?) Det är nämligen 
riksåklagaren Lutsenko, som är 
polare med Porosjenko, som gått 
ut på facebook (!!) med ankal-
gelsen att Jurij Tymosjenko ska 
ha erbjudits 5 miljoner Hryvnia 
(ca 185000 USD) för att dra till-
baka sin kandidatur. En ankla-
gelse som likaväl skulle kunna 
vara ett smutsigt trick från Po-
rosjenkos läger för att svärta ned 
hennes redan lite fläckade rykte.

Julia Tymosjenkos irritation 
över Jurij Tymosjenkos kandi-
datur har länge varit känd. Hon 
menar ju, liksom många andra, 
att Jurijs kandidatur endast är 
”teknisk” och menad att förvirra 
väljarna och dra röster från Julia 
eftersom en del kan tänkas ta fel 
eftersom de har samma eftern-
amnoch samma initialer. Risken 
för sammanblandning förefaller 
uppenbar i synnerhet om man 
tittar på hur valsedeln är utfor-
mad (se bild).

Två Tymosjenko-kandidater. 
Hur många tar fel? 

Bild: Kyiv Post. 

Ukraina-kännaren Andreas Um-
land skriver också i en artikel i 
Kyiv Post 24/3-19 om risken för 
efterverkningar efter valet om 
det skulle visa sig att ”klonen” 

Jurij skulle få oväntat många 
röster och om de ser ut att ha 
varit avgörande för Julias placer-
ing i valet. Ilska och frustration 
över en möjligen stulen valseger 
eller andraplats bland Julias 
kampanjfolk, väljare och sup-
porters skulle kunna leda till sto-
ra protester och kanske ett nytt 
Majdan-uppror eller i vart fall 
en politisk instabilitet skadlig 
för landet. Det ska här tilläggas 
att ytterligare ett namn ses som 
en s.k. ”teknisk” kandidat, näm-
ligen Julia Lytvynenko. Varken 
Jurij Tymosjenko eller Julia 
Lytvynenko har några politiska 
profiler eller erfarenheter att tala 
om, och driver inga kampan-
jer eller har några valprogram, 
vilket enligt alla bedömare tyder 
på att de endast kandiderar med 
bakomliggande syfte att få väl-
jare att kryssa fel Julia eller fel 
Tymosjenko. Och det är förstås 
inte så svårt att räkna ut vem av 
kandidaterna i valet som skulle 
tjäna mest på detta. De allra fles-
ta bedömare menar att Porosjen-
ko och Tymosjenko kommer att 
slåss om en andraplats i första 
valrundan och i opinionsinsti-
tutens mätningar är Porosjenko 
just nu på en andraplats med 
en marginal till Tymosjenko på 
mellan 1 till 2 %.

Till detta kan läggas ytterligare 
en anklagelse från riksåklagare 
Lutsenko som nyligen dykt 
upp; om försök att köpa röster 
för Tymosjenko. Det är tämli-
gen typiskt för ukrainsk politik 
att riksåklagarämbetet används 
i politiska syften och nu är det 
ju Porosjenko som har kontroll 
över den institutionen, vilket ger 
honom ett ess i rockärmen inför 
slutstpurten.

Julia Tymosjenko å sin sida har 
begärt misstroendevotum mot 
president Porosjenko för hans 
påstådda inblandning i en skan-
dal kring militärindustriföretag-
et Ukroboronprom. Hon ankla-
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gar honom för förräderi efter 
att uppgifter publicerats som 
tycks visa att personer nära pres-
identen har berikat sig själva 
genom att i Ryssland köpa reser-
vdelar till militärutrustning för 
låga priser, smuggla in dem till 
Ukraina och sälja till ukrainska 
armén för överpriser. 

Nu är det smutskastningskrig i 
slutspurten inför valet.

Porosjenko rider hårt 
på kyrkan

President Porosjenko har kam-
panjat med en militant och na-
tionalistisk retorik. Han är den 
ende av de topp-tippade kandi-
daterna som tydligt går ut med 
ett program som innefattar både 
EU- och NATO-medlemskap, 
vilket är intressant att notera. 
Under början av året har hans 
popularitet stigit en hel del och 
de flesta tror att det beror på en 
enda sak, nämligen den ukrains-
ka ortodoxa kyrkans autokefali, 
dvs självständighet inför Kon-
stantinopel.

Porosjenko har under början av 
detta år rest runt i kyrkor i landet 
för att understryka den national-
istiska betydelsen av självstän-
digheten för ukrainska kyrkan, 
som tidigare varit underställd 
Moskva-patriarkatet. Även om 
det tidigare har det funnits två 
konkurrerande ukrainska ort-
odoxa församlingar vid sidan 
av så har patriarken i Konstan-
tinopel först nu officiellt erkänt 
ukrainska ortodoxa kyrkans 
självständighet (autokefali). 
Eftersom erkännandet skrivs på 
ett pergament som kallas To-
mos så har Porosjenkos turné 
bland kyrkorna lite skämtsamt/
föraktfullt kallats för hans To-
mos-Tour. Självständigheten gör 
att bandet till Moskva-patriar-
katet nu klipps av och det pre-
senteras naturligtvis som ännu 
en självständighetsförklaring för 

Ukraina. Porosjenko och hans 
team har arbetat envetet och hårt 
för att få igenom denna förän-
dring innan valet och satsar nu 
nästan helt på kyrkokortet för att 
vinna valet. Hans chans att göra 
det förefaller nu större än under 
hela den tidigare kampanjperi-
oden.

Men, det finns alltså orosmoln 
på himlen i form av den ovan 
nämnda korruptionsskandalen 
kring den statliga försvarsin-
dustrijätten Ukroboronprom. 
Porosjenko har svarat på Tymos-
jenkos rop om misstroendeförk-
laring genom att avsätta Oleh 
Hladkovskij - vars son sägs vara 
central figur i skandalen - från 
sin post i det Nationella Säker-
hets- och Försvarsrådet, samt 
att inleda en oberoende interna-
tionell utredning av skandalen. 
Det finns också klara svagheter i 
bevisningen kring anklagelserna 
som kommit från undersökande 
journalister knutna till projektet 
bihus.info.

Det är alltså inte helt säkert 
att den här skandalen biter så 
hårt på Porosjenko och skulle 
i slutändan kunna få honom att 
förefalla kraftfull och handling-
skraftig istället för svekfull.

Han har också under kampan-
jen gjort stor sak av sin roll som 
överbefälhavare och, med viss 
framgång sägs det, anklagat sina 
huvudmotståndare för att vara 
antingen alltför oerfarna och/
eller alltför ointresserade av 
konflikten i Donbass och alltför 
medgörliga gentemot Ryssland. 
Själv vill han åtminstone framstå 
som en hard-liner i sin approach 
till separatisterna i Donbass och 
till Ryssland.

Alldeles nyligen har Porosjen-
ko-lägret riktat in sina attacker 
också mot Zelenskij eller mer 

exakt tv-kanalen 1+1 som ägs 
av oligarken Kolomoisky vars 
guldägg är just Zelenskij som 
har sina populära komedi-show-
er i just den här kanalen. Poros-
jenko-lägret säger att kanalen 
ägnar sig åt ”systematiska lögn-
er” och ”desinformation” medan 
företrädare för kanalen 1+1 kon-
trat med att hävda att presiden-
tens tv-kanal, Kanal 5, länge har 
”brutit mot journalistiska norm-
er” och åt ”ren propaganda”. 

Zelenskij – komikern 
som kan få sista skrat-
tet

Zelenskij själv har hållit sig 
utanför den här smutskastnin-
gen och varit minst sagt sparsam 
över huvud taget med intervjuer 
och inte deltagit heller i debat-
ter. Kanske tänker han att de 
politiska smutskastarna själva är 
de som blir allra smutsigast och 
att det kommer att slå tillbaka 
mot dem själva. Zelenskij kan 
då framstå som den oskuldsful-
la och obefläckade ”rena” kan-
didaten medan huvudkonkur-
renterna framstår som korrupta 
företrädare för en avskydd poli-
tikergeneration som valet nu kan 
hjälpa till att besegra.

Men kan han verkligen vinna 
valet? Ja, det ser onekligen ut så 
just nu. Från att ha varit en av 
de tre i topp bland mätningarna 
i januari har han under februari 
månad klättrat upp till översta 
platsen och ökat marginalen till 
de övriga två, varav Porosjenko 
bland de flesta instituten ligger 
tvåa.

Men han har sina allra flesta 
potentiella väljare bland ung-
domar under 30 år. Det har vi-
sat sig statistiskt att dessa är mer 
oberäkneliga när det väl kommer 
till val. Kanske bryr de sig inte 
om att gå till vallokalen? Kanske 
ändrar de sig i sista stund? Äldre 
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väljargrupper tycks mer stabila 
i sin tro på en kandidat, vilket 
talar emot Zelenskij. Dessutom 
det faktum att såväl Porosjenko 
som Tymosjenko har inarbetade 
partiapparater att tillgå för sina 
slutkampanjer. Inför en eventu-
ell andra valomgång kan detta 
vara helt avgörande.

För Zelenskij talar bland annat 
de negativa opinionsmätning-
arna. Det vill säga de senaste 
mätningarna av vem folk ab-
solut inte vill se som president. 
Där får Porosjenko procenttal 
kring 50 och för Tymosjenko är 
motsvarande siffra 30 % som ab-
solut inte kan tänka sig lägga en 
röst för henne. Som jag nämner 
i ingressen till detta (och mina 
övriga i serien) inlägg så är det 
viktigt inför ukrainska val att 
hålla reda på vem som väljarna 
är starkt emot. Kanske rentav 
ännu viktigare än vem de säger 
sig vara för. Motsvarande siffra 
för Zelenskij är 12 % så om detta 
ska ses som indikation så verk-
ar segern vara inom räckhåll för 
nykomlingen.

Som sagt ovan är hans politiska 
naivitet och brist på erfarenhet i 
det ukrainska sammanhanget för 
många en tillgång snarare än en 
minusfaktor.

Vad som verkar högst troligt 
just nu är att han går till en an-
dra omgång. Troligt är också att 
han får flest röster i första run-
dan. Men det är betydligt mindre 
säkert vad som kommer att ske i 
en eventuella andra runda. I den 
första lär många missnöjesrösta 
eftersom Porosjenko och Ty-
mosjenko står för det gamla och 
beprövade. Hur väljarna reager-
ar på en andra runda är svårare 
att gissa som jag antytt tidigare.

Övriga kandidater utan 
chans

Det enda som verkar säkert är att 
övriga kandidater är utan chans 
att vinna valet. Allt annat än 
den ovan nämnda trion på de tre 
första platserna vore tämligen 
sensationellt.
Därmed inte sagt att det är oin-
tressant hur det går för de övri-
ga. Enligt förhandstipsen just 
nu är det Yuri Boyko, Anatolij 
Hrytsenko och Oleh Ljasjko som 
ligger bäst till under topptrion 
och de som troligen får röstetal 
som placerar dem på platserna 
mellan 4 till 6 i valet. Ingen av 
dem lär få över 10 % av rösterna 
men deras betydelse kommer att 
bli som störst och tydligast om 
det blir en andra valomgång. Det 
lär då bli ett hett köpslående om 
deras uttalade support inför slut-
rundan och där kan de komma 
att säkra inflytande i kommande 
regeringskoalitioner och vinna 
inflytande över politiken och be-
manningen i denna. 

Det kan också vara viktigt att 
veta att Andriy Sadovyi har hop-
pat av och istället öppet sagt sig 
stödja Hrytsenko, vilket kan ha 
en viss effekt för dennes väl-
jarstöd.

Mitt eget tips

Mitt eget tips är att Porosjenko 
ändå kommer att sluta som tvåa 
efter Zelenskij i första omgån-
gen. Men att en andra omgång 
kan kasta om styrkeförhålland-
et ganska avsevärt. Den erfarne 
politikern - med överbefälha-
varens look i kamouflagemön-
strade kläder; med landsfaderns 
kyrkligt fromma blick och tryg-
ga hand som korsar sig framför 
den autokefala ukrainska kyr-
kans portar; och med patriotisk 
retorik lockande nationalistis-
ka väljare – kan troligen förmå 
många som lagt sin röst på an-
dra kandidater än Zelenskij att i 
en andra omgång istället lägga 
den på Porosjenko. För säker-

hets skull, så att säga. Zelenskij 
har sina främsta anhängare 
bland ungdomar och i en andra 
omgång kan den väljargruppen - 
som statistiskt visat sig opålitlig-
are när det kommer till verkligt 
val - vara mindre säker att luta 
sig mot än de medelålders och 
äldre väljargrupper som Poros-
jenko framför allt har stöd hos. 
Det kan också tänkas att Poros-
jenko, som är inne i systemet så 
att säga, har de rätta knepen och 
tricksen för att locka till sig sup-
port från de presidentkandidater 
som placerar sig högst bakom 
topp tre-kandidaterna.

Åtminstone en del av svaren har 
vi på söndag den 31 mars.

Hans Wåhlberg

Hans Wåhlbergs lästips: 

Human Rights Watch om mänskliga rättigheter 
inför valet:  
https://www.hrw.org/news/2019/03/26/q-
ukraines-presidential-election-human-rights-
background

Atlantic Council tippar valutgång: 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/
ukrainealert/what-to-expect-from-ukraine-s-com-
pletely-unpredictable-presidential-election

BBC analys inför valet: 
https://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-47654242

Deutsche Welle om fake news inför valet: 
https://www.dw.com/en/is-ukraines-presidential-
election-threatened-by-fake-news/a-47997358

Radio Free Europe om Porosjenko-lägrets ankla-
gelser mot 1+1 channel: 
https://www.rferl.org/a/last-minute-lawsuit-
ukraine-president-targets-oligarch-s-tv-channel-
ahead-of-tight-election/29843150.html

Anna-Lena Lauréns valanalys i DN: 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/komiker-pa-
vag-att-bli-president-kallas-ukrainas-trump

Läs mer om Ukraina på:
Hans lilla gröna 
https://hanslillagrona.blogspot.com
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Kremls trojanska hästar 
Allt du vill veta och mer därtill om vad Martin Kragh på 
Utrikespolitiska institutet och Henrik Sundbom på Frivärld 
vill få dig att tro om Ukrainabulletinens Moskvakontakter 
och andra fredsröster i studier  som pressen säger handlar 
om “Kremlfjäsk”. 
 

En undersökning av så halsbrytande otroliga eller dunkla 
påståenden av skribenter på tankesmedjor att ingen 
etablerad massmedia orkar undersöka trovärdigheten. 
Den som i detta läge vågar ställa frågor påstås ingå i 
en rysk desinformationskampanj.
 

Ukrainabulletinen granskar

Innehåll 
 

UI-skribenterna mot freds-
rörelsen rond 1 och 2 2017 - 
2019 i korta drag s56
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s59 
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samtalet s61 
 
Veta saker med hjälp av käll-
kritik och faktagranskning s62

Så arbetar Aktivister för fred 
 
Så kritiserar Kragh och 
Sundbom Aktivister för fred 
och Ukrainabulletinen 
 
Rond 2 vintern 2018 - 2019 

- NATOs trojanska hästar
- Integrity Initiative komment-
eras i 42 länder 
- Rena McCarthykampanjen mot 
MP och fredsrörelsen 
- Stoppa USA-inspirerade 
yrkesförbud i Sverige 
- Öppen debatt främjar fredFoto: Nikita av Ukrainabulletinens 

redaktör Tord Björk i Moskva 2012



Kremls trojanska hästar 
Allt du vill veta och mer därtill om vad Martin Kragh på 
Utrikespolitiska institutet och Henrik Sundbom på Frivärld 
vill få dig att tro om Ukrainabulletinens Moskvakontakter 
och andra fredsröster i studier  som pressen säger handlar 
om “Kremlfjäsk”. 
 

En undersökning av så halsbrytande otroliga eller dunkla 
påståenden av skribenter på tankesmedjor att ingen 
etablerad massmedia orkar undersöka trovärdigheten. 
Den som i detta läge vågar ställa frågor påstås ingå i 
en rysk desinformationskampanj.
 

Vad gjorde Ukrainabulletinens redaktör på Krim 
2014? 
 
Var Tord Björk på samma tid och plats på Krim 
som Europas fascister och en antisemit och 
förintelseförnekare så att han kunde mingla 
med dem och utbyta erfarenheter vilket den 
ledande rysslandsforskaren vid Uppsala Univer-
sitet och Utrikespolitiska institutet påstår?   
 
Eller är Martin Kragh förvirrad i tid och rum och 
vill få oss att tro på på teleportering?

Vad gjorde Ukrainabulletinens redaktör i Mosk-
va 2012? 
 
Förberedde Tord Björk tillsammans med 
American Jewish Committee, ryska UD och 
andra fake news om växande stöd för nazism i 
Ukraina som påstås i Atlantic Councils rapport 
om Kremls trojanska hästar? Något som skulle 
komma till nytta två år senare för då kunde en 
revolution inträffa som störtade landets presi-
dent och den falska berättelsen från 2012 om 
växande nazism i Ukraina komma till nytta i 
rysk propaganda. 
 
Eller är Henrik Sundbom kronologiskt förvirrad? 
 



UI-skribenter mot fredsrörelsen
Detta har hänt i korta drag

Rond 1 våren 2017

I Januari 2017 anklagas freds-
rörelsen för att sprida rysk 
desinformation i en artikel av
Martin Kragh och Sebastian 
Åberg, forskare respektive prak-
tikant vid Utrikespoltiska In-
stitutet (UI). Kragh ledrr också 
rysslandsforskningen vid Up-
psala Universitet (UU). Artikeln 
får stor spridning I Sverige 
och internationellt. Expressens 
kulturchef Karin Olsson skriver 
att författarna “analyserar också 
värddjuren för spridande av 
Putins världsbild.” Aftonbla-
dets kulturchef Åsa Linderborg 
pekas särskilt ut. Hon svarar i 
Aftonbladet med att Kragh och 
Ågren har “hårdvinklat, vantol-
kat eller helt enkelt kokat ihop 
något” och förtiger “allt som 
motsäger deras påståenden”. 

Artiklen får skarp akademisk 
kritik från flera håll. Svenska 
Freds- och Skiljedomsförenin-
gen och fd socialdemokratiska 
ministern Pierre Schori tillbaka-
visar artikelns kritik mot att 
molstånd mot värdlandsavtalet 
är att sprida Rysk desinforma-
tion. Jordens Vänner tillbaka-
visar också författarnas ankla-
gelser mot medlemmen Tord 
Björk som lätt kan identifieras 
via uppgifterna i artiklen. 

Kragh backar från det han 
skrivit om Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen men för 
samtidigt fram nya anklagelser 
mot Aftonbladet. I Sveriges 
radio berättar han att en grupp 
“journalister, forskare och an-
dra” under “en längre tid” bev-
akat spridning av rysk desinfor-
mation i Sverige. Gruppen som 
inte namnges sägs har gjort “ett 
större gräv” som ska komma att 

avslöja skribenter på Aftonbla-
det Kultur. 

Uppgifterna I Kraghs artikel 
och ytterligare material som 
skulle avslöja hur skribenterna 
kunnat mingla med Europas 
fascister på Krim visade sig inte 
stämma. Istället valde Ex-
pressens kulturchef Karin Ols-
son att namnge de personer som 
Martin Kragh anonymiserat un-
der rubriken “Hemliga namnen 
istudien om Kremlfjäsk”. De nu 
namngivna personerna ankla-
gades knappast för vad de sagt 
utan för att de hade vistats i fel 
sammanhang eller i allmänna 
svepande ordalag som att en 
öppen facebookgrupp betecknas 
som en ”sambandscentral”. 

Kragh försvaras av 10 forskare 
vid den institution han leder 
i Uppsala. Flera andra som 
grundaren av den av näringsliv-
et finansierade tankesmedjan 
Frivärld i SvD försvara honom 
också medan kritiken fortsätter.  

22 mars 2017 publicers en ny 
version av artikeln. I den stryks 
kritiken av Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen, so-
cialdemokratiska tidigare min-
istrar, riksdagsledamöter från 
Miljöpartiet och Egor Putilov. 
Kritiken mot övriga anony-
miserade personer vars hemliga 
namn avslöjats i samarbete med 
Expressen kvarstår eller skärps. 

Mellanspel våren 2018

17 april 2018 avslöjar Egor 
Putilov i webbtidningen Sam-
hällsnytt att en grupp “maktha-
vare, journalister och opinions-
bildare” samarbetade via den 
slutna facebookgruppen Virtuell 
politik. I gruppen ingick Patrik 
Oksanen och Martin Kragh. 

Först 12 mars 2019 bekräfta-
de Oksanen att uppgiften var 
sann efter att Linderborgs ställt 
frågor i Aftonbladet Kultur om 
Kraghs arbetsmetoder. 

Rond 2 vintern 2018-2019

25 november 2018 Mathias 
Cederholm, administratör för 
facebookgruppen Källkritik, 
fake news och desinformation 
är den förste i Sverige som 
uppmärksammar nytt läckt 
material om det europeiskt pro-
jektet Integrity Initiative med 
bloggen Moon of Alabama som 
källa. Han följs av fler andra 
som också uppmärksammar 
avsnittet “Sweden fertile soil for 
influence OPS?” i den nyutgiv-
na rapporten Kremlin’s Trojan 
Horses 3.0 publicerad av den 
USA-baserade tankesmedjan 
Atlantic Council. I den utpekar 
Henrik Sundbom från Frivärld 
riksdagsledamöter i Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet tillsammans 
med freds- och miljöaktivister. 
Rapporten säger sig beskriva 
“Kremls tentakler” som når 
“långt och djupt in i kärnan i 
västliga samhällen”. 

Miljöpartisten Hans Wåhlberg 
tar på sin blogg Hans lilla gröna 
upp att Sundbom fortsätter 
med samma metoder, teman 
och anklagelser mot personer 
och organisationer som Kragh 
påbörjat. Han frågar också om 
de två möjligen ingår Integrity 
Initiative och dess uppbygge av 
nätverk runtom i Europa som 
säger sig försvara demokratin 
mot rysk desinformation. At-
lantic Council och uppgifterna 
om Integrity Initiatives arbets-
metoder och kontakter fortsätter 
att diskuteras främst av freds- 
och miljörörelsen samt en del 
vänsterskribenter. 
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Ukrainab-
ulletinen 
börjar i detta 
nummer 
vår gransk-
ning av det 
omfattande 
nätverk av 
institutioner 
och personer 
med infor-
mella och 
formella band 
som arbetar 
i öppna en 
slutna grup-
per under 
längre tid för 
att motverk 
rysk desin-
formation. I 
praktiken vis-
ar vi att detta 
ofta betyder 
att påstå att 
fredsrörelsen  
går Ryss-
lands ären-
den.

Vi fortsätter 
gransknin-
gen. Alla 
synpunkter är 
välkomna. Vi 
tillför gärna 
nya fakta och 
synvinklar 
eller ändrar 
på sådant 
som behöver 
rättas till. Vi 
hoppas att 
det kan leda 
fram till en 
bra slutrap-
port med er 
hjälp.
    



nad – det blir storm i vattenglas 
kring  ”Linderborgs lilla groda, 
som knappt egentligen är en 
anklagelse. Ärligt talat så skulle 
väl de flesta snarast känna sig 
smickrade av att utmålas som 
brittiska agenter?” 

I slutet av januari 2019 tar en 
borgelig blogg, Aftonbladet och 
Expressen upp att Sundbom för 
fram falska rykten i Atlantic 
Council rapporten mot en MP 
tjänsteman som nu träder fram 
öppet. I samma veva meddelar 
Kragh att han kontaktas av 
Integrity Initiative 2016 men 
tackat nej till att bli den clus-
terledare som han listas som i 
läckta doklumenten.  

7 februari 2019 skriver Åsa 
Linderborg, kulturchef i Afton-
bladet, om de falska uppgifterna 
om mp-tjänstemannen. Hon tar 
också upp Integrity Initiative 
”som ska sätta dit folk som 
sprider ‘rysk propaganda’.” och 
avslutar med ”Delaktig i den 
skandinaviska förgreningen av 
verksamheten har enligt läckta 
dokument varit Martin Kragh, 
på Utrikespolitiska institutet, 
som under förment vetenskaplig 
dräkt bland annat brännmärk 
den Nato-kritiska fredsrörelsen. 
Martin Kragh har själv i en 
tweet avfärdat påståendet, så 
hans ord står mot ord tills saken 
har utretts vidare av svenska 
medier och säkerhetspolis. (Och 
Kraghs arbetsgivare, kan man 
tycka.)” Det blir första gången 
som frågan tas upp i etablerad 
massmedia. 

Därefter utbryter storbråk. 
Expressen, Patrik Oksanen, 
Svenska Dagbladet, DN och 
GP ger sig på Åsa Lindeborg i 
tur och ordning. Ett stort antal 
professorer och journalister 
vänder sig mot den ”förtals- och 
smutskastningskampanj som 
Aftonbladet Kultur sedan ett par 
år bedriver mot Martin Kra-
gh på Utrikespolitiska Institu-
tet” och hävdar att ”den är både 
oacceptabel och skadlig.”

De enda nyanserade rösten i de-
batten blir Tobias Ljungvall på 
bloggen i Öst.nu. Han är kritisk 
till Linderborg och samtidigt 
skeptisk till forskarkollegornas 
oro för att skrämmas till tyst-

Inlägg från freds- och mil-
jörörelsen refuseras och får 
inte komma till tals i offentliga 
debatten. Den handlar nu bara 
om att Kragh varit utsatt för en 
rysk kampanj sedan 2017 med 
hjälp av Åsa Linderborg.

Olika tankesmedjor runtom 
i EU och USA arbetar i täta 
formella och informella nätverk 
för att bekämpa vad de ser som 
rysk desinformation. Tank-
esmedjan European Values har 
gett ut en bedömning av hur väl 
alla 28 EU medlemsländernas 
bekämpar detta hot tillsam-
mans med Europeiska krist-
demokratiska och konservativa 
partiernas The Wilfried Martens 
Centre for European Studies 
2017 och 2018 i egen regi.

Enligt 2017 års rapport är 
Sverige bäst bland alla västeu-

ropeiska länder, bara de baltiska 
staterna ses som bättre i hela 
EU. Bedömningen utgår från 
hur väl ett land anses politiskt 
uppmärksammar vad som kallas 
Kremls subversiva operationer 
samt vilka statliga motåtgärder 
och kontraspionage som bed-
rivs. Här hamnar Sverige högt 
tätt under baltiska staterna. 
Storbritannien sägs ha varit bra 
på att ge stöd åt många pro-
jekt mot rysk desinformation i 
Östeuropa men sämre på att de-
battera ”Kremls undergrävande 
verksamhet” i det egna landet. 
Men kommer jämsides med 

Sverige bäst i klassen
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Sverige i rapporten 2018.

Länderna rankas också efter hur 
stor vikt de lagt vid EU och Na-
tos institutioner som byggts upp 
mot hotet från rysk desinforma-
tion. Även här hamnar Sverige 
högt. Till EU:s projekt East 
Stratcom har en svensk expert 
anslutits, Sverige deltar i Natos 
Stratcom i Riga och deltar i 
EU och Natos gemensamma 
European Centre of Excellence 
for Countering Hybrid Threats 
baserat i Helsingfors. 

Det som anges som positivt i 
Sverige är att akademiker kan-
ske är de mest synliga aktörerna 
när det gäller att ”analysera och 
bekämpa rysk subversiv taktik.” 
Statsminister Löfvens varning 
att Ryssland kan komma att 
underminera det svenska valet 
lyfts fram som ett föredöme. 
Den nationella säkerhetsstrate-
gins betoning av att identifiera 
och neutralisera propaganda-
kampanjer likaså.

Säpo beröms också för att ha 
varnat för ryska spionaktiviteter 
riktade mot särskilt känsliga 
delar av Sveriges infrastruktur. 
Något som ledde till misstan-
kar om att ryska spioner legat 
bakom ett sabotage 2016 mot en 
telekommunikationsmast som 
användes av svensk underrät-
telsetjänst uppger rapporten. 

European Values hänvisar till en 
artikel i The Guardian om saken 
som i svensk press har avslö-
jats som fake news och typiskt 
exempel på ryssnoja.  

Även Försvarshögskolans 
satsning på kurser om Ryss-
lands hybridkrig i Ukraina och 
allmänt om ämnet hybridkrig 
lyfts fram. Det gör också kurser 
på Utrikespolitiska institu-
tet (UI) för gymnasielärare i 
desinformation som Frivärlds 
medarbetare Henrik Sundbom 
har hållit i. Även rapportserien 
UI Briefs får beröm. European 
Values påstår också att UI varit 
involverade i att uppmärksam-
ma rysk desinformation med 
The Guardian som källa, vilket 
UI påpekat inte är korrekt. 
Författarna till artikeln om rysk 
desinformation står för den 
ensamma utan uppdrag från UI. 
Martin Kragh beskrivs som en 
av UI:s framstående forskare 
med studien om rysk påverkan 
med hjälp av desinformation 
som exempel.

Tankesmedjan European Values 
baserad i Tjeckien har Jakub 
Janda som chef. Tankesmedjan 
är formellt samarbetspartner 
med brittiska Integrity Intiative 
och dess chef är enligt läckta 
dokument och egen uppgift 
clusterledare för det brittiska 
intiativet i Tjeckien.

Chris Donelly och Integrity Initiative
Dagen före julafton 2018 trädde Chris Donnelly 
fram. Då hade diskussionen briserat i brittiska 
parlamentet. Det hade uppdagats att ett föga känt 
institut - Institute for Statecraft drev ett projekt 
som både var öppet och hemligt samtidigt. Ma-
terial hade läckt 5 november 2018 från institutets 
datorer vilket de som vill attt det ska vara tyst 
om saken kallar stöld. Intresset hade väckts för 
saken. Labour upptäckte att Integrity Initiative 
hade ett twitterkonto som smutskastade partiet. 

Nu var goda råd dyra. Donnelly sa som det 
var. De grundläggande principerna som fanns 
beskrivna i det läckta materialet var sanna. Han 
fortsatte: 
“We have across Europe a network, we call them 
clusters, of people who understand the issue and 
have agreed voluntarily to bound themselves to 
keep together in order to tackle the issue in their 
own country and to share information between 
each country on the problems and how to tackle 
them and how to improve their own governmen-
tal capacity how to deal with them.” 
 

The reason for having an NGO such as Insti-
tute for Statecraft to protect democracy against 
malign influence that can come from anywhere 
is according to Donnelly changes since the 20th 
century. Then the main threat was a world war 
between states. In this century, he claims that 
there is a new kind of conflict where everything 
can be used as a weapon in the conflicts between 
states; information, energy supply, cyber-attacks, 
corruption and financial investments. Donnelly 
claims that information is the issue that unites 
all these conflict issues and gives them a third 
dimension. 
 

”Governments are not able to address these 
challenges to democracy. They cannot protect 
themselves or our societies against this malign 
influence; “that’s why institutes like Institute for 
Statecraft, Non-governmental organisations run 
by specialists without governmental direction are 
so important because they can generate, from the 
grass roots, a movement of people. They can edu-
cate people more effectively. They can respond 
more rapidly to the kind of informational, disin-
formational threat we now are facing.”
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Russia’s strategy for influence 
through public diplomacy and 
active measures: the Swed-
ish case. Martin Kragh och 
Sebastian Åberg. 

Artikeln belyser inte bara rysk 
diplomati, ryska statens sprid-
ning av desinformation och 
ryska medier som Sputnik som 
under en kortare tid gjorde radi-
oprogram på svenska. Under ru-
briken ”Russian active measures 
in Sweden” sägs att ”there exist 
examples of actors in Sweden, 
such as politicians, academics 
and newspapers, who wittingly 
or unwittingly perform a role as 
agents of influence or interlocu-
tors of disinformation.” Defini-
tionen innefattar de som påstås 
vara medvetna inflytelseagenter 
till ovetande aktörer men i 
bägge fallen sprider de alltså 
rysk desinformation snarare 
än ståndpunkter de själva har 
kommit fram till. 

Under rubriken ”Desinforma-
tion i fallet Nato” definierar 
författarna desinformation som 
falsk eller inkorrekt informa-
tion som sprids avsiktligt och 
är skilt från ”misinformation” 
som är oavsiktlig spridning av 
desinformation. Rysk desinfor-
mation exemplifieras därefter 
med ”att Kiev är styrt av en 
US/Nato-ledd fascistjunta” och 
”mördargäng hotar fredliga 
invånare på Krim och Östra 
Ukraina”. Det följs av påståen-
det att desinformation spreds 
i samband med debatten om 
värdlandsavtalet med Nato 
2016 av riksdagsledamöter från 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 
fredsrörelsen och tidigare diplo-
mater. Särskilt utpekas Svenska 
Freds- och Skiljedomsförenin-
gen (SFSF) samt personerna 
Valter Mutt (mp), Maj-Britt 
Theorin och Pierre Schori (s) 
samt Anna Ek, ordförande för 
SFSF. 

Spridare av rysk desinformation 
påstås finnas både på högra och 
vänstra ytterkanten samt hos 
rysk diaspora. Därtill hävdas 
att pro-Kreml känslor finns hos 
”mer perifera grupper som lib-
ertarianer, konspirationsrörelser, 
fredsorganisationer och mil-
jövänner.” Vad som förenar 
dessa grupper görs inte reda för 
utom på en punkt, att Ryssland 
försvaras även när landet bryter 
mot folkrätten. Grupperna sägs 
också kunna ha stort inflytande 
på den pan-europeiska nivån när 
de kombinerar sina resurser och 
då kan nå vidare målgrupper. 

Författarna hävdar att de 
med hänsyn till de som inte 
är beslutsfattare eller kända 
offentliga personer valt att 
anonymisera utpekade individer 
och ger dem täcknamn. ‘An-
drei’, beskrivs som skribent på 
Aftonbladet Kultur och aktivist 
i ryska Vänsterfronten som 
stött de ukrainska vänsterpar-
tiet Borot’ba. Vänsterpartiet 
kritiseras för dess ekonomiska 
stöd för Borot’ba fram till 2012 
vilket författarna ser som risk 
för mottaglighet för rysk desin-
formation. Borot’ba motsatte 
sig Euromajdan 2014. En annan 
som pekas ut med sitt täcknamn 
är ‘Egor Putilov’ samt ‘Boris’ 
som startat facebookgruppen 
Anti-Euromaidan. 

Författarna avslutar med ”Ett 
konstant flöde av desinforma-
tion smutsar ner informationsk-
limatet hos den befolkning som 
är målet och de oförutsägbara 
långsiktiga konsekvenserna av 
ett sådant fenomen pekar mot 
att dessa ‘active measures’ kan 
bli politiskt effektiva.” (active 
measure är en glidande engelsk 
term för påverkan från avsiktlig 
desinformation till att skapa 
våldsamma händelser som 
tillskrivs motparten, något som 
Sovjet och i våra dagar Ryss-
land sägs genomföra) Exempel 
so ges är att det kan påverka 
Ukrainas integrering i EU och 

Artikeln som 
startar konflikten

Frågan om svenskar formellt eller inte ingått i 
Integrity Initiative är inte  avgörande. Vart har-
britterna gjort av alla 25 miljoner som de haft till 
förfogande för att bedriva McCarthyverksamhet 
runtom i hela Europa under påskinande av att det 
bara handlade om att motverka rysk desinforma-
tion. Ser man till det läckta materialets påstådda 
verksamhet förefaller det att utan större svårighet 
gå att finansiera vad som påstås i dokumenten. 
Om nu mycket lite av det som står har gjorts, 
dessutom få av de personer som sägs vara med är 
det utan bara blivit kontaktade en enstaka gång 
och då sagt nej så tycks en hel del av pengarna 
försvunnit upp i intet. 

Det kan i och för sig vara så. Det har byggts upp 
en stor industri som återanvänder samma historia 
gång på gång med stöd av NATO, EU, regeringar 
och näringslivet. Kvaliten är sådan att ingen på 
allvar kan tro vad som står om man inte är inne i 
närmande till NATO-bubblan och de som tror på 
denna syn på världen. 

Det avgörande är inte formell koppling till 
britterna eller amerikanerna heller för den delen 
även om den är formell och direkt i fallet Sund-
bom. Det avgörande är att det som startade det 
hela skedde innan britterna startade sitt projekt. 
I mp-tjänstemannen fall har det svenska rötter i 
ledningen för Miljöpartiet. De falska ryktena om 
Håkan Sundberg spreds från första början tidigt 
2015 av flera ledande miljöpartister. Istället för 
att en gång för alla tala om att ryktesspridningen 
om Håkan Sundberg som förekommit inom MP 
är falsk och därmed för alltid stryka ett streck 
över det hela så framhärdar partiledningen i att 
förlänga pinan för partiet och den som drabbas. 
Något som Atlantic Council kan låta en propa-
gandist från näringslivet utnyttja.  
 
När det gäller bristen på intresse för konflikt-
lösning av Ukrainakrisen som ersatts av svart-
målning av de som försöker ändå har samtliga 
partier visat ointresse. Att det passar amerikanska 
och brittiska NATO intressen kommer som en ex-
tra effekt vilket återigen näringslivets propagan-
dist villigt brukar för att hetsa mot fredsrörelsen. 
En ömsesidig förstärkning och inte enbart en 
relation i ena riktnignen. 

“Det avgörande är inte formell 
koppling till britterna eller amer-
ikanerna även om den är formell 
och direkt i fallet Sundbom. Det 
avgörande är att det som starta-
de det hela skedde innan britterna 
startade sitt projekt.”
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Mellanspel 
våren 2018
17 april 2018 avslöjar Egor 
Putilov i webbtidningen Sam-
hällsnytt att en “Hemlig påver-
kansgrupp arbetade med att 
sammankoppla ryska hotet och 
högern”. En grupp “makthava-
re, journalister och opinions-
bildare” sades samarbeta via 
den slutna facebookgruppen 
Virtuell politik. Putilov hade 
blivit inbjuden till gruppen i 
februari 2015 efter att ha skrivit 
starkt kritiska artiklar mot de 
som sades gå ryska statens ären-
den i Sverige. Han anklagade 
i Arbetaren och Aftonbladet 
den politiske vänsterflyktingen 
Aleksej Sachnin agerande och 
Vänsterpartiets tidigare stöd till 
ukrainska vänsterpartiet Borot-
ba för att vara stöd åt en prorysk 
syn på Ukrainafrågan. Patrik 
Oksanen var en av de journal-
ister som förde vidare Putilovs 
anklagelser. Han medverkade 
också aktivt i den slutna face-
bookgruppen. Där diskuterade 
han enligt Samhällsnytt motåt-
gärder mot Rysslands informa-
tionskrig mot Sverige. Bland 
dessa var att medier skulle 
certifieras. “Presstöd/ekono-
miska incitament” skulle sedan 
enbart styras till dessa godkända 
medier. En annan motåtgärd var 
“I klartext: bannlys uppgifter 
och länkar från ryska medier 
annat än i undantagsfall” så 
som de uttrycktes I en ledare av 
Oksanen i SvD 27 maj 2015. 
En annan medverkande I den 
slutna facebookgruppen var 
Martin Kragh. Han ville ha 
ett möte med Putilov för att 
diskutera den rapport han skrev 
om rysk desinformation vilket 
också blev av enligt artikeln i 
Samhällsnytt. Putilov hävdar att 
gruppen från början på sedvan-
ligt vis delade information och 
skrev kommentarer då och då 
men att det efter ett tag blev 

ett forum för att bekämpa SD 
genom att sammankoppla par-
tiet med Ryssland. När det up-
pdagades av Putilov var anställd 
på SF:s riksdagskansli sedan en 
tid tillbaka i augusti 2016 blev 
han utesluten ur gruppen. 

Ingen reagerade när avslöjandet 
kom mer än två journalister i 
samma politiska spänningsfält 
mellan SD, KD och Moderater-
na som Samhällsnytt. 

19 apr 2018  skriver Johan 
Westerholm i nättidningen Le-
darsidorna att ”Patrik Oksanens 
tystnad är anmärkningsvärd... 
Dimmorna runt Oksanen är 
snart lika täta som runt de som 
han mer eller mindre öppet 
pekar ut som säkerhetshot.” 
Oksanens och hans närståendes 
metod döms ut:
”Personligen är jag allergisk 
mot dels alla dessa grupper 
som diskuterar relationer med 
främmande makt eller som skall 
vara interna (hemliga) forum för 

mer eller mindre självutnämnda 
underrättelsemän eller grävande 
journalister. Som aldrig träffat 
varandra. Det blir något av 
löjets skimmer över detta. Som 
självutnämnda experter bryter 
de i första steget mot all ele-
menta i denna speglarnas värld. 
När jag var chef för Underrät-
telse- och Säkerhetscentralen 
på MKO arbetade vi aldrig ens 
i närheten med denna form av 
underrättelsearbete som myck-

et väl kan liknas vid tesdriven 
undersökande journalistik. Att 
arbeta med kvalificerat material 
av den karaktär som presen-
teras i artiklarna bygger på god 
personkännedom och personliga 
möten. Av lätt insedda skäl.” 
(MKO är förkortningen för Ost-
kustens marinkommando)

Westerholms kritik har som 
utgångspunkt kravet på profes-
sionalism vare sig det handlar 
om grävande journalistik eller 
underrättelseverksamhet. Hans 

Egor Putilov och Patrik Oksanen illustrerar Johan Westerholms 
artikel där också DN:s uppgift om signalspaning mot UD tas upp.
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Transparens och saklighet 
krav för att främja det 
demokratiska samtalet

Finns det några tydliga och rimliga krav som 
kan ställas när mängden av information som kan 
vara vilseledande eller felaktig ökar? Att granska 
varje påstående är förstås inte görligt. Ett sätt att 
stävja de värsta avarterna har varit att organisa-
tioner med resurser startar speciella projekt som 
granskar nyheter.

Ett av dessa projekt som blivit ett internatio-
nellt föredöme är Poynter och International Fact 
Checking Network. Den uppförandekod som 
deltagande organisationer enat sig om innehåller 
fem punkter:

1. Opartiskhet

Ett löfte att inte använda sig av dubbla måttstock-
ar utan att använda samma kriterier och metod 
oavsett vilken sida som granskas.

2. Öppenhet om vilka källor som 
används

3. Öppenhet om finansiering och 
organisation

Vem som betalar ska tydligt framgå. Likaså den 
professionella bakgrunden för samtliga nyckelp-
ersoner i organisationen och dess struktur. Det 
ska tydligt framgå hur man kan kommunicera 
med granskningsorganisationen.

4. Öppenhet om vilken metod som 
används

Metod för urval, forskning, skrivande, rediger-
ing, publicering och faktagranskning redovisas. 
Läsare uppmanas att sända krav på faktakontroll 
och redovisar om varför och hur de faktiskt kon-
trollerar.

5. Ett åtagande att stå för öppna 
och ärliga regler för rättelser

Undertecknarna publicerar sina regler för rättels-
er och följer dem noggrant. De gör rättelser tyd-
ligt och öppet i enlighet med regler för rättelser.

Det är rimliga krav att ställa på dem som under 
längre tid arbetar med privilegierade resurser 
inom forskarvärlden eller journalistiken eller där 
dessa roller sammanblandas.

argument blir därför helt annor-
lunda än alla andras i debatten. 
Han vänder sig mot att olika 
roller sammanblandas i olika 
nätverk som den slutna face-
bookgruppen Virtuell politik 
eller den anonyma grupp av 
journalister, forskare och andra 
som under en längre tid bevakat 
grupper misstänkta för att sprida 
rysk desinformation. Men för 
honom handlar det inte främst 
om att de ”forskningsrapport-
er” och nyhetsartiklar som blir 
resultatet leder till smutskast-
ning av poltisk opposition. Det 
vänder han sig också mot men 
mest visar han att vad han kallar 
”frifräseri” också är skadligt för 
tillförlitligheten när det gäller 
att fastställa vad som är reella 
hot från Ryssland eller annan 
främmande makt.

Westerholm hänvisar också 
till vad Chang Frick skriver i 
Nyheter idag 17 april 2018. Han 
tar upp att ”i en Facebookgrupp 
sitter den säkerhetspolitiska 
experten Patrik Oksanen i 
hemlighet med den spion-ankla-
gade Egor Putilov. Tillsammans 
kartlägger de rysk påverkan i 
Sverige.” Frick berättar vidare 
att Oksanen söker kontakt med 
honom 2015 efter att Nyheter 
idag avslöjat att dykare letat 
efter en miniubåt i skärgården 
som kunde vara rysk. 

”Oksanen är noga med att jag 
ska hålla tyst om vårt möte. 
Han låter förstå att han är aktiv 
i en hemlig sammanslutning 
som arbetar med att kartlägga 
främmande makters operationer 
i Sverige. Vilka som ingår i 
sammanslutningen vill han inte 
säga. Däremot är han beredd att 
föra vidare mitt material som 
jag grävt fram till de övriga i 
gruppen. Möjligen kunde kan-
ske jag vara aktuell att bli inbju-
den till det hemliga nätverket.” 

När Oksanen upptäckte att Frick 
tidigare haft kopplingar till SD 
rinner det dock ut i sanden till 

ett år senare. Då ringer Oksanen 
upp igen strax efter att Putilov 
avslöjats som anställd hos SD 
för att få upplysningr om Puti-
lov. Tillsammans med Mathias 
Wåg i Researchgruppen tar han 
reda på att vilka Putilov samar-
betat med. Det kan Oksanen  
använda i ett stort avslöjande 
om de skumma saker som 
Putilov sammantaget ses som en 
säkerhetsrisk.  

Frick menar också att det finns 
skumma saker att kritisera men 
blir ändå misstänksam av två 
skäl. Dels menar han att det  
finns ingenting i sak som pekar 
på att Putilov är en rysk spion. 
Den andra omständigheten rör 
en detalj som Oksanen aldrig 
berättar: I det hemliga nätverk 
som Frick fått omtalat för sig 
tidigare visade sig nu bestå av 
en sluten Facebookgrupp ingick 
också Putilov. 
”Här satt alltså Sveriges mest 
profilerade skribent på säker-
hetsfrågor som i artikel efter 
artikel varnar för de ryska hotet 
tillsammans med Sveriges mest 
spionanklagade skribent och 
pratade vänskapligt om svens-
ka säkerhetsfrågor. Hur är det 
möjligt?
Varför berättar inte Oksanen att 
han själv haft så stort förtroende 
för Putilov att de bägge ingått 
i samma hemliga nätverk för 
att leta ryska agenter? Hur kan 
Oksanen kritisera SD så hårt 
för att de anställde Putilov, när 
han själv missade att Putilov var 
skum?”

Långt senare bekräftade Ok-
sanen 12 mars 2019 att han och 
Kragh varit med i den slutna 
gruppen när trycket i frågan 
hade blivit större efter Linder-
borgs ställt frågor i Aftonbladet 
Kultur 7 mars 2019 om Kraghs 
arbetsmetoder. Ingen reagerade 
dock på avslöjandet att Kragh 
och Oksanen delat intresse med 
Putilov i denna slutna grupp 
efter Oksanens medgivande.

Politisk bakgrund
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Veta sa-
ker med 
hjälp av 
källkritik 
och fak-
tagransk-
ning
Att framställa sig själv i bättre 
dager sägs vara en egenskap 
som de flesta människor har 
utan att vara medvetna om 
det. Det gäller förstås också 
institutioner som massmedia, 
forskningsorganisationer och 
tankesmedjor, myndigheter, 
företag eller föreningar av olika 
slag. Även i mer informella 
sammanhang som ryktessprid-
ning i lokalsamhället, på sociala 
medier eller i en familj är det 
lätt att något framstår på ett sätt 
som inte är sant.

Ett sätt att söka argument-
era varför det ena eller andra 
påståendet är sant eller inte är 
att utgå från det som gäller alla 
yttranden, att vi kan underlätta 
att förstå vad som sägs genom 
att ställa frågorna Vad?, Hur?, 
Vem?, När och Var? samt 
Varför? Av dessa kan frågan 
Vad? ses som viktigast för om 
något är sant eller falskt efter-
som det är den enda som tar upp 
innehållet. Frågan om avsikten 
med ett påstående eller på vilket 
sätt det hör samman med ett 
vidare skeende kan vara vik-
tigare för att bedöma hur man 
bäst ska förhålla sig till det som 
sägs. Det må vara sant men man 
kanske inte vill förlora nack-
en eller yrkeskarriären genom 
att hålla med eller ens lyssna 
till budskapet. Frågorna Hur?, 
Vem?, När och Var? är nog så 
viktiga för att argumentera för 
att ett påstående är sant. Men 

ytterst är det inte vem som säger 
något, hur påståendet har tagits 
fram eller när och var källorna 
finns utan vilket påstående i sak 
som har mest och tillräckliga 
skäl för sig som bör betraktas 
som det mest trovärdiga.

En institution med statlig 
uppgift att särskilt inrikta sig 
på att så allsidigt som möjligt 
belysa hur vi på ett nyanserat 
sätt kan söka komma fram till 
vad som är rätt eller fel är vad 
som i Sverige tidigare kallades 
psykförsvaret. Under en peri-
od med namnet Styrelsen för 
psykologisk försvar (SPF) tog 
denna institution fram flera han-
dledningar i källkritik och detal-
jerade fallstudier. Jag har som 
gymnasielärare i media haft stor 
nytta av detta material i min 
undervisning. Fallstudierna be-
lyste genomgående en konflikt 
ur bägge parters synvinkel och 
sökte undgå dubbla måttstockar. 
Särskilt användbart var betonin-
gen av att de som sprider falska 
uppgifter inte alltid är medvetna 
om detta. Det gäller även om 
det kan vara uppenbart med 
hjälp av bara en kort självkritisk 
blick på den bild eller text man 
har framför sig.

SPF är numera nedlagt men 
deras material finns tillgängligt 
på den nya Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps 
(MSB) hemsida. MSB har 
delvis tagit över SPF:s uppgifter 
inför starten av en ny myndighet 
för psykförsvaret under 2019. 
Mycket av nyskrivet material på 
MSB:s hemsida har också sin 
grund SPF:s tidigare material. 
Men det finns också avvikelser.

I SPF:s material är sökandet 
efter vad som är sant eller falskt 
det kanske mest centrala. Det 
uttrycks ofta på ett sätt som 
betonar vikten av att se på en 
fråga från olika sidor och bilda 
sig ett eget omdöme. Som här i 
ett material om svårigheten med 
källkritik i och med internet:

”Mot bakgrund av vår … 
uppfattning att all kunskap 
präglas av osäkerhet, är det på 
sin plats att vi här definierar 
vad vi menar med ‘sanning’. 
Den som arbetar med Internet 
förlorar snart sin klockartro på 
fakta. Auktoriteterna vacklar, 
man möter motstridiga påståen-
den om snart sagt allting. I den 
fortsatta framställningen kom-
mer vi att presentera åtskilliga 
exempel på detta. Vi hävdar 
ändå att det finns en objektiv 
värld ‘där ute’, utanför Internet. 
Och det går att beskriva den 
mer eller mindre sanningsenligt. 
Detta är förutsättningen för vårt 
arbete. Om vi inte hade trott 
att det finns mer eller mindre 
sannfärdiga påståenden skulle 
vi inte ägna oss åt källkritik som 
är en metod som syftar till att 
avgöra just vad som sannfärdigt 
och vad som inte är sannfärdigt. 
Ändå måste man vara medveten 
om att snart sagt alla sanningar 
är provisoriska. Det som är sant 
i dag kan visa sig vara falskt i 
morgon. När vi talar om sanning 
menar vi därför: så långt det för 
närvarande går att veta.”

Frågan om sannfärdighet är ej 
med  på MSB:s kortfattade lista 
för vad som är viktigt att tänka 
på när det gäller källkritik:

• Vem ligger bakom infor-
mationen? Kan du hitta den 
ursprungliga källan?
• Varför finns informationen? 
Fundera på hur budskapet vill 
förändra ditt tänkande och 
agerande.
• Vad är det för information du 
använder och vem tjänar på att 
du sprider den?
• Hur gammal är informationen? 
Är den fortfarande relevant?
• Hur fick du tag på informa-
tionen? Kommer den från en 
källa som är pålitlig och som 
tidigare har levererat bekräftad 
information? Kontrollera om du 
kan hitta informationen i andra 
källor. Information från endast 
en källa måste behandlas med 
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stor försiktighet Verkar informa-
tionen vara “för bra för att vara 
sann” så är den oftast det
• Sök efter information som 
inte bekräftar din nuvarande 
ståndpunkt för att undvika att 
du endast letar efter info som 
förstärker din nuvarande.

Det är alla viktiga punkter att 
tänka på när man söker skaffa 
sig ett omdöme om en bild eller 
text. Men undviker den centra-
la frågan om vikten av att ha 
ett eget omdöme om vad som 
sakligt sett är den mest trovärdi-
ga sanningen. Detta även om en 
källa som är pålitlig säger något 
annat eller vem som sägs tjäna 
på att ett påstående uppfattas 
som sant.

MSB:s mer detaljerade 
beskrivning av källkritik inne-
håller även den sådant som är 
matnyttigt när en fråga pockar 
på mer grundlig argumentation. 
Den börjar med att ta upp vad 
som vetenskapligt ansetts vik-
tigt att särskilja vid källkritik. 
Om en källa är primärkälla – 
ursprungskälla/förstahandskäl-
la - eller sekundärkälla som 
berättar om någonting i andra 
hand. Sedan tas de fyra klassis-
ka kriterierna för att bedöma en 
källas trovärdighet upp:

”Äkthet är det mest centrala i 
all källkritik; är källan det den 
utger sig för att vara? Här han-
dlar det om att ta reda på vem 
som ligger bakom källan, hur 
informationen kom till och vad 
avsikten var med tillkomsten. 
Ju färre punkter som går att slå 
fast, desto lägre trovärdighet.

Tidskriteriet går kortfattat ut 
på att ju närmare i tiden källan 
befinner sig i förhållande till det 
den ger information om, desto 
trovärdigare är uppgifterna.

Beroendekriteriet gäller de 
förhållanden som råder mellan 
olika källor. Inom till exempel 
journalistiken är en riktlinje 

att uppgifter ska kunna bekräf-
tas av varandra två oberoende 
källor. Om en journalist bev-
ittnar ett våldsamt upplopp är 
hen ett ögonvittne och därmed 
primärkälla. Intervjuar journal-
isten någon som säger sig ha 
sett demonstrationen är den som 
intervjuas en sekundärkälla. Om 
journalisten dessutom intervjuar 
en vän till denna kan de två 
källorna sägas vara beroende 
av varandra, eftersom de kan 
ha påverkat varandra när de 
diskuterat vad de sett.

På internet är det vanligt att 
en uppgift återrapporteras på 
många olika ställen - men att en 
uppgift förekommer på många 
ställen är inte samma sak som 
att det är två oberoende källor 
som bekräftar den. I stället är 
det ofta så att primärkällan är 
densamma. Det är en god regel 
att i möjligaste mån alltid söka 
upp ursprungskällan.

Tendenskriteriet utgår från 
upphovsmannens intresse av att 
påverka opinionen. Den som är 
part i ett mål - alltså har person-
liga, ekonomiska, ideologiska 
eller andra intressen i en sak - 
kan alltid misstänkas för att vara 
otillbörligt tendentiös. Med det 
menas att hen kan misstänkas 
ge en falsk eller förvrängd bild 
av verkligheten. Det kan handla 
om rena lögner, men det kan 
också handla om att överdriva, 
välja bort vissa fakta som inte 
passar in i den tes man vill driva 
eller använda sig av ett känslo-
laddat språk.”

MSB avslutar sin mer utförliga 
lista med påståendet ”[a]tt vara 
källkritisk är ett sätt att värna 
demokratin.” villket är värt att 
hålla med om. Myndigheten 
fortsätter med:

”De krafter som vill motverka 
ett öppet och fritt samhälle kan 
försöka göra det genom till ex-
empel lögner och propaganda. 
Det kan handla om att förstärka 

konfliktytor som finns i samhället eller på andra 
sätt bryta ned samhällets funktionalitet.”

Här kan ett visst mått av kritisk hållning vara på 
sin plats. Vad som bedöms som ” att förstärka 
konfliktytor” eller ” bryta ned samhällets funk-
tionalitet” kan variera med tiden och utifrån vems 
synvinkel som frågan ställs. Den historiska er-
farenheten av hur just myndigheter satta att sköta 
psykförsvar inte bara i andra länder ger anledning 
till eftertanke. Säkerhetspolisen bevakade och 
överdrev fredsrörelsen som en kraft som under-
minerade försvaret i Sverige under årtionden. Det 
kan man läsa om i senare tiders granskning.

Sådan inställning hos statsmakten eller i alla fall 
delar av den påverkar samhällsklimatet. Ibland 
hade detta direkt skadliga effekter på männis-
kors möjligheter att försörja sig inom sitt yrke 
då falska eller överdrivna uppgifter spreds till 
arbetsgivare.

Ett allvarligt bekymmer som döljs av till synes 
neutrala krav på hur väl ett påstående ska vara 
underbyggt är att maktförhållanden kommer i 
skymundan. Krav kan ställa på att bara grundligt 
empiriskt och teoretiskt underlag eller än värre 
att bara påståenden som granskats av akademiska 
institutioner ska vara giltiga eller mer värda än 
andra källor. Något som kan var mycket svårt att 
samla resurser till utanför de institutioner som 
står i beroendeförhållande till staten eller stora 
kapitalägare.

Mot auktoritär tendensewr förtjänar den hållning 
som SPF hade under tidigt 00-tal att lyftas fram 
med ännu ett citat: ”Den källkritik som den här 
boken beskriver har således som målsättning att 
kryssa mellan de två blindskären total relativism 
och överdriven tilltro. I ett antal fall belyser vi 
varför både gamla och nya auktoriteters uppgift-
er måste behandlas kritiskt. I ett antal andra fall 
både varnar vi för alternativa källor och pläderar 
för en större öppenhet mot sådana ” 
                                                                      

Man hittar flera av SPF publikationer hos MSB:
Göran Leth och Torsten Thurén, Källkritik för 
Internet, Rapport 177, Styrelsen för psykologiskt 
försvar, 2000

Stig Arne Nohrstedt och Birgitta Höijer Rune 
Ottosen, Kosovokonflikten, medierna och medl-
idandet – Ett projekt om medierapporteringen, 
propagandan och allmänhetens reflektioner Rap-
port 190 Utgiven av Styrelsen för psykologiskt 
försvar 2002
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Aktivister för fred är framvux-
et ur den europeiska sociala 
forumrörelsen. Startpunkten 
som samlade freds-, miljö- och 
solidaritetsaktivister som kom 
att bilda ett nätverk mot höger-
extremism och högerpopulism i 
Prag våren 2010 blev European 
Social Forum i Malmö 2008. På 
detta möte deltog 800 aktivister 
från Östeuropa bland 15000 
deltagare från folkrörelser i hela 
Europa. 

Deltagarna från Central- och 
Östeuropa önskade fortsät-
ta samarbetet i kontakt med 
västeuropeer. Det ledde fram 
till bildandet av nätverket 
Pragvåren 2 (PS2) vid kon-
ferensen Högerextremism och 
populism i en tid av social och 
ekologisk kris. 

En av de första protesterna 
som nätverket organiserade 
internationellt riktade sig mot 
korruption och förföljelse av 
de aktivister som sökte skydda 
naturen i samband med ett 
motorvägsbygge genom Khim-
kiskogen i utkanten av Moskva 
2010. Flera ryssar som deltagit 
på europeiska sociala forum 

greps av polis tillsammans med 
200 andra efter att rökbomber 
kastats i en protest vid rådhuset 
i Khimki. I häktet sökte polisen 
tvinga fram falska bekännelser 
med hjälp av tortyr. Detta för att 
kunna sätta de få som stod upp 
som offentliga talespersoner för 
aktivisterna lång tid i fängelset. 

Genom de internationella 
kontakter som skapats genom 

sociala forum samt miljö- och 
småbrukarrörelsen kunde 
solidaritetsaktioner organiseras 
på alla kontinenter. Pressen 
internationellt gjorde tillsam-
mans med ett samfällt agerande 
från breda grupper i Ryssland 
att många kunde släppas och 
straffen blev mindre än förvän-
tat. Den journalist som avslöjat 
korruptionen och blivit grovt 
misshandlad avled fyra år sena-
re av skadorna.

PS2 fortsatte sin verksamhet 
och deltog i mobiliseringen mot 
den växande högerextremismen 
och högerpopulismen. 2012 del-
tog PS2 på ett möte i Moskva 
mot nazism och senare samma 
år organiserade nätverket ett 
socialt forum för Central- och 
Östeuropa i Wien med över 
hundra deltagare.  

2013 startade Ukrainakonf-
likten. Det ledde till en spric-
ka mellan ukrainska sociala 
forumdeltagare som hamnade 
på varsin sida i den växande 
motsättningen. Sedan dess har 
PS2 försökt verka för fred och 
konfliktlösning i Ukraina och 
sökt skapa en dialog mellan 
civila samhället på bägge sidor 
om konfliktlinjen. Det har varit 
ett mycket svårt arbete då en 
svart-vit syn varit förhärskande. 
Inte bara i Ukraina utan också 
på olika sätt i större delen av 

Europa, ibland parat med pas-
sivitet och ointresse som blun-
dat för ett pågående krig och en 
flyktingkatastrof med mer än 1 
miljon människor. 

För att främja dialogen har PS2 
sänt delegationer 2014 till både 
Kiev, Kharkov, Donetsk och 
Krim. Den största framgången 
hittills har varit när aktivister 
från både Donetsk och Kiev 
deltog på ett gemensamt semi-
narium om lösning på Ukrain-
akonflikten under World Social 
Forum i Tunis 2015 och enades 
om ett gemensamt uttalande.

Aktivister för fred förbereddes 
genom intensiva internationel-
la kontakter. Sommaren 2014 
deltog PS2 på Sarajevo Peace 
Forum med 2500 deltagare 
från hela världens fredsrörelser 

Så arbetar Aktivister för fred

Zakhar Popovych från Vänsteroppositionen i Ukaina talar på 
dialogmöte om ukrainakrisen på WSF i Tunis 2015

Ovan: Utsikt 
från mötet i 

Prag

Nedan: Euro-
pean Social 

Forum i 
Istanbul 2010

Fascister anlitade av motorvägs-
byggare för att driva bort 

miljövänner och deras allierade
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vid hundraårsminnet av Första 
världskrigets utbrott. Hösten 
2014 genomförde Tord Björk en 
rundresa som inleddes med sista 
nattåget från Köpenhamn innan 
nedläggningen och sedan gick 
till Stuttgart, Graz, Wien, Bu-
dapest och Warszawa för möten 
om fred i Ukraina.

Våren 2015 ordnades en ut-
ställning med bilder från mord-
branden i Odessa 2 maj 2014 
när 42 människor dog efter att 
en mobb omringat en fackfören-
ingsbyggnad och kastat molo-
tovcocktails in i huset. I sam-

band med utställningen skulle 
Oleg Muzyka som var överleva-
re efter attacken och samlat ihop 
bilderna tala. Men ABF ställde 
in förannonserade event utan 
skäl i Skåne efter aggressiva 
e-mejls och starka påtryckning-
ar från ukrainska organisationer. 
Eventet organiserads i stället på 
annan plats under polisbeskydd 
då det fanns ett högerextremt 
hot riktat mot arrangemanget.  

De internationella kontakter-
na och situationen  Sverige 
ledde fram till bildandet av 
Aktivister för fred våren 
2015 som började ge ut 
Ukrainabulletinen i pdf 
format. Utgivningen har 
fortsatt sporadiskt. De 
visade sig att det var 
effektivare att ha en 
facebookgrupp där 
många kunde bidra till 
aktuell uppdatering 
och kommentarer till 
nyhetsflödet nästan 
dagligen. Motståndet 
mot att ta upp frågan 
om fredlig lösning 
på Ukrainakonflik-
ten fortsatte vara 
mycket stor. Samt-
liga fredsorgan-
isationer förhöll 
sig passiva. 
Flera mänskliga 
rättighetsor-
ganisationer inte bara 

var passiva och tystade därmed 
ner de systematiska brotten 
mot mänskliga rättigheterna i 
Ukraina. 

De startade också en kampanj 
mot den franske dokumentär-
filmaren Paul Moreira för att 
misskreditera den film han hade 
gjort om högervåldet i Ukraina 
med attacken på fackförening-
shuset i Odessa som ett viktigt 
inslag. Huvudargumentet mt 
filmen var att den överdrev 
fascismens inflytande i Ukraina 
eftersom fascistpartier inte 
tagit sig över spärrgränsen i 
parlamentsvalet, ett goddag 
yxskaft efter dokumentären 
inte fokuserade på parlamenta-
riskt inflytande utan inflytande 
genom politiskt våld.  Inför att 
den skulle visas på svensk SVT 
startade de en internationell 
namninsamling och önskade att 
experter med liknande kritisk 
hållning till dokumentären som 
de själv skulle kommentera den 

i direkt anslutning 
till 

Möte i Budapest med Matyas 
Benyik, Attac och Gyrgöy Drop-

po som organiserade en mass-
demonstration för att rädda 

Donau under kommunistiden 
och nu mot Orban.

Utställning om mordbranden i Odessa, Helsingborg 2015
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visningen. De fick in 400 namn 
i Sverige och 600 sammanlagt. 
Aktivister för fred startade en 
svensk namninsamling till stöd 
för Moreira och filmen och 
kunde få in över 1000 namn. 

Inför 2017 samlade Aktivister 
för fred sina krafter och sökte 
föra frågan om fred och bistånd 
till humanitärt drabbade i Östra 
Ukraina upp på dagordningen. 
Det var viktigt menade förenin-
gen att ställa samma krav på att 
alla parter 

skulle 
leva 
upp till 

Minskavtalet, både Ryssland 
och Ukraina och inte bara Ryss-
land som Sverige gjorde. Stöd 
till en insamling till civila offer 
förbereddes och en artikel med 
flera undertecknare blev införd 
på Svenska Dagbladets debatt-
sida om vikten av humanitärt 
bistånd och fred. Samtidigt pub-
licerades Martin Kraghs artikel 
i en brittisk forskningstidskrift 
där det arbete som nätverket 
PS2 bedrev genom deltagande 
på möten på Krim, Donetsk, 
Kharkov och Kiev togs ut ur 
sitt sammanhang och beskrevs 
som styrt av Kreml. I Expressen 
målades Ukrainabulletinen ut 
som extremt ukrainakritisk tid-
ning och uttryck för Kremlfjäsk. 

Det visade sig att tystnaden 
kring humanitära katastrofen 
i Östra Ukraina och det all-
männa fientliga opinionsklimat 
som skapats i Sverige mot 
att ställa samma krav på alla 
parter i konflikten gjorde arbetet 
särskilt med insamlingen trögt. 
Samarbete med närstående 
organisationer gick dock framåt 
betydligt. I Stockholm kunde 
mötet Dags för fred! organiseras 
i samarbete med .. I november 
kunde Aktivister för fred bjuda 
in vice ordförande Internatio-
nella Fredsbyrån till protester 

och seminariet för ett annor-
lunda Europa i anslutning till 
ett EU-toppmöte i Göteborg. 
Seminariet tillkom på intiativ av 
Jordens Vänner i samarbete med 
Aktivister för fred, Corporate 
Europe Observatory som bev-
akar storföretagens inflytande 
över EU och Latinamerikagrup-
perna. Protesterna och semina-
riet med en samling av artiklar 
finns presenterade med många 
foton i rapporten New Face of 
European Resistance. I samband 
med tre-årsdagen för attacken 
på fackföreningshuset i Odessa 
2 maj kunde föreningen ta ini-
tiativ till tre solidaritetsaktioner. 
Föreningen engagerade sig 
också i arbetet för att säga nej 
till militärövningen Aurora.

2018 Förnyades och bred-
dades engagemanget och 12 

solidaritetsaktioner för Odessa 
av enklare slag genomfördes 
i samband med 4-årsdagen. 
Internationella kontakterna 
stärktes genom deltagande på 
möten i Budapest med socia-
la forumnätverk och Bryssel 
i samband med proteser mot 
Nato. I Sverige ordnades mötet 
Norden i rörelse i Malmö för att 

Affisch till stöd för demonstration 
i Norge mot USA-baser och

militärövningen Trident Juncture 
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stärka samarbete mellan miljö, 
freds- och sociala rörelser. Som 
uppföljning gav föreningen ut 
nyhetsbrevet Norden i rörelse. 
Aktivister för fred stödde också 
medlemmarna Lars Drake och 
Divina Livrini som deltog i 
Ship to Gaza.

Arbetet i år har färgats av 
förnyade anklagelser i en 
rapport från Atlantic Council 
för att den samverkan mellan 
freds- och miljörörelsen som 
föreningen bidrar till utgör 
ett ryskt hot mot Västeuropa. 

Du kan hjälpa till så här!

Samtidigt har samarbete med 
övriga fredsrörelsen och andra 
organisationer utökats. Initiativ 
är igång för breddad solidaritet 
med Odessa inför femårsdagen 
av mordbranden 2 maj. Likaså 
har arbete för att samtidigt pro-
testera mot repression i Ryss-
land och Ukraina utan dubbla 
måttstockar startat i mindre ska-
la. Vår lilla förening har också 
drabbats av sorg i och med att 
en av föreningens medlemmar 
har gått bort. 

1. Hitta några vänner i 1:a majtåget eller 2 maj
2. Skaffa några nejlikor eller gör en bild med nejlikor
3. Gör ett plakat och skriv Odesssolidaritet 2-5-2019
4. Ta ett foto av er på känd plats på er ort
5. Skicka fotot till: aktivisterforfred@gmail.com
6. Vi lägger upp det på en hemsida för Odessasolidaritet  så alla kan ta 
del av budskapet, för mer information se sida 4
eller: https://solidaritywithodessa.wordpress.

67



Så kritiserar Kragh och Sundbom 
Aktivister för fred och Ukrainabulletinen

Aktivister för fred och Ukrain-
abulletinen har utgjort en sär-
skild måltavla för både Kraghs 
och Sundboms artiklar. Det 
har byggts upp som ett perso-
nangrepp i flera stadier. Först 
i Martin Kraghs första version 
av en artikel om rysk desinfor-
mation i Sverige där Sebastian 
Åberg är medförfattare men 
I en underoprdnad roll. Här 
omnämns en “svensk mil-
jöaktivist” som har varit på ett 
vänsterinriktat möte på Krim 
och sägs där haft möjlighet 
att utbyta erfarenheter med 
Europas högerextremister på 
ett möte som pågick samtidigt 
på samma plats. Av länkar i 
fotnötterna framgår att detta 
var en fysisk omöjlighet då 
mötena hölls med sju veckors 
mellanrum. 

Sedan tar Kragh hjälp av 
Expressens kulturchef Karin 
Olsson som presenterar de an-
onymiserade personerna i Kra-
ghs och Åbergs artikel under 
rubriken “Hemliga namnen i 
studien om Kremlfjäsk”. Här 
presenters den 
svenske miljöak-
tivisten med sitt 
namn Tord Björk 
och sin koppling 
till Ukrain-
abulletinen. I 
ett tredje steg 
reviderar Kragh 
den ursprungliga 
artikeln, stryker kritiken av 
flera kända organisationer och 
personer men skärper ankla-
gelserna mot den “svenske 
miljöaktivisten”. Kritik av 
Ukrainabulletinen som ges ut 
av Aktivister för fred läggs 
nu också till samt en länk till 
artiklen “Hemliga namnen i 
studien om Kremlfjäsk”.

Henrik Sundbom tar steget fullt 
ut i rapporten Kremlin’s Trojan 
Horses 3.0. Här nämns Tord 
Björks namn öppet och han 
sägs ha band till Miljöpartiet. 
Partier som sägs ha en politik 
som överlappar med Kremls 
syn hävdar Sundbom är sårbara 
för “inflytandeoperationer och 
potentiella inflytande agenter 
själva”.

Så beskriver Kragh och 
Sundbom den obero-
ende fredsrörelsen

Kragh driver tesen att det är 
marginella grupper med extrem-
ister till höger och vänster som 
funnit samman och agerar för 
att sprida rysk desinformation. 
Sundbom pekar också ut ofta 
samma grupper till höger och 
vänster som medhjälpare i ryska 
inflytandeoperationer. När den 
oberoende fredsrörelsen berörs 
sätt den in i detta schema på 
olika sätt. 

Kragh gör det genom att lägga 
till utöver yttersta vänstern och 

yttersta högern en lista vad han 
benämner perifera grupper. 
Dessa sägs vara “libertarianer, 
konspirationsrörelser, fredsor-
ganisationer och miljövänner.” 
Mycket ofta sägs flera av dessa 
grupper överlappa varandra. 
Vad de påstås ha gemensamt 
är att Ryssland under president 
Putin representerar ett anti-etab-
lissemangsalternativ till särskil-

da drag hos det västeländska 
samhället som “ogillas inom 
gruppen”. Det som ogillas 
enligt Kragh är USA:s världs-
dominans, Nato, invandring 
eller “degenerade europeiska 
värden”. 

Sundbom sätter på liknande sätt 
en konflikt om värden centralt. 
Han skriver att “Sveriges le-
darskap i att stå upp för euro-
peiska värden i tidigare Sov-
jetrepubliker, kombinerat med 
slutet för dess neutralitet, har 
placerat landet i en värde-ba-
serd konflikt med Ryssland.” På 
högra flanken listar Sundbom 
många grupper som problem till 
höger om SD. Om den vänstra 
flanken skriver han: 

“Till vänster har nostalgi för 
neutralitet med stora doser 
av antiamerikanism och “Eu-
roskepticism” fått politikerna 
att omfamna och sprida ryska 
narrativ, föreslå en politiki linje 
med Moskvas utrikespolitik 
och tillgripa “whataboutism”. 
Vänsterpartiet och elementen 

inom Miljöpartiet 
engagerar sig i 
sådana aktiviteter, 
ofta i samarbete 
med fredsrörelsen 
och mindre 
partier utanför 
riksdagen, som 
Feministiskt 
Initiativ och det 

öppet pro-Kreml Kommunistis-
ka Partiet.”

Pro-Kreml definieras av Kragh 
som “grupper eller aktörer som 
antingen sprider desinformation 
eller på annat sätt försvarar eller 
relativiserar rysk utrikespolitik” 
Det kan ses som en mycket vid 
definition när det även innefat-
tar relativisering av Rysslands 
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agerande genom t.ex. jämförels-
er med västmakternas hand-
lande. Men det preciseras uttry-
ckligen genom en begränsning i 
en fortsättning på definitionen. 
Typiskt för pro-Kreml syn på 
rysk utrikespolitik 
är att den försvaras 
“även när den bryter 
mot folkrätten”. 
Fortfarande ingår 
det i Kraghs defini-
tion att ryska brott 
mot folkrätten inte 
får jämföras med 
andra brott mot folkrätten för 
då innebär det att man relativ-
iserar Rysslands övergrepp och 
därmed har man en pro-Kreml 
ståndpunkt.

Kraghs och Sundboms 
personangrepp 

Kragh och Sundbom använder 
genomgående personangrepp 
mot miljö- och fredsaktivister. 
Det är sällan eller aldrig vad 
aktivister uttryckligen själva 
sagt eller gjort som tas upp som 
belägg för att någon person är 
pro-Kreml. När man gör det 
visar det sig att det personen 
sagt är förvrängt till sin motsats, 
allt för att passa in i en mall där 
så många ryska hot som möjligt 
kan påtalas. Det som förs fram 
är istället att aktivisten befunnit 
sig på samma plats som andra 
som påstås vara proryska eller 
kan visas vara det. Att någon 
har facebookvänner ses på sam-
ma sätt som argument för det 
som kallas guilt-by-association, 
att vara skyldig tack vare de 
kontakter du haft, helst någon 
som kan anklags för att vara 
antisemit så att misstanken ska 
smitta av sig. Något Expressen 
valde att göra när det visade sig 
att långsökta kopplingar som 
Kragh sökt hitta på inte stämde. 
Även medlemskap i samma 
förening, samma facebookgrupp 
eller deltagande på samma möte 
tas upp av Kragh och Sundbom.

Kragh är särskilt angelägen om 

att koppla guilt-by-association 
till förintelseförnekelse och an-
tisemitism. Så angelägen att han 
till och med långsökt letar efter 
till att det kunde ha förekommit 
även om det inte är belagt att en 

svensk miljöaktivist minglade 
med en känd antisemit i sam-
band med ett möte på Krim. Att 
han går till ytterligheter visar 

sig också av att miljöaktivisten 
och den utpekade antisemiten 
inte ens var på platsen vid sam-
ma tid utan med många veckors 
mellanrum. 

Enligt Kragh ges sedan det 
material som den grupp av 
anonyma grupp journalister, 
forskare och andra som under 

längre tid samlat ihop och hjälpt 
honom med hans artikel vidare 
för att ytterligare graverande 
belägg ska läggas fram. I Ex-
pressen namnges nu Tord Björk 
där hans medverkan som en 

av flera under-
tecknare gör att 
han lyfts fram 
som skribent 
på Aftonbladet 
Kultur med dess 
påstått proryska 
hållning. Artike-
ln protesterar 

mot att det fria ordet inskränks 
av att en utställning med bilder 
på innebrända i ett fackfören-
ingshus i Odessa efter att en 
mobb inringat byggnaden inte 
fick visas som planerat I kom-
munens lokaler. 
Den avslutas 
med vikten av 
“att situationen i 
Ukraina belyses 
från alla hålll”. 
Andra argument 
som förs fram 
är att Björk 
är medlem i 
facebookgrup-
pen Anti-Eu-
romaidan och 
Svensk-ryska 
vänskaps-
föreningen. 
Björk säga 
också ha spridit 
felaktiga ny-
heter på den 
“nätbaserade 
Ukrainabulletiinen”. Vilka un-
dgår kritiken att nämna. Olsson 
tar inte heller upp  den kritik 
som Kragh framfört i sin artikel 
om att DN också med sin stora 
redaktion begått samma fel som 
Ukrainabulletinen sägs ha gjort. 
Ukrainabulleinen beskrivs som 
“Ukrainakritisk på ett extremt 
ensidigt sätt”. Som avslutning 
tar Olsson upp Kraghs kritik 
mot en av vänsterarrangörerna 
för det möte på Krim där Tord 
Björk deltog. Denne sägs vara 
ett redskap för Kreml. Den 
replik som Björk får införd bes-

Ovan skärm-
dump från 

Expressens 
artikel om 

Kremlfjäsk 
med bild från  

Ukraina-
bulletinens 

facebookgrupp
Inga exempel 

ges på arti-
keln påstående 
om “Ukraina-

kritisk på ett 
extremt 

ensidigt sätt” 

Skärmdump från Expressen för 
att koppla skribent hos Afton-
bladet Kultur till antisemitism
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varas inte av Olsson. Hon väljer 
istället att svara på repliker 
från andra på hennes artikel 
om Kremlfjäsk med förnyade 
beskyllningar när hon anser sig 
ha sådana.

När sedan Kragh reviderar den 
ursprungliga artikeln utvidgas 
anklagelserna mot den “sven-
ske miljöaktivisten”. Kritik av 
Ukrainabulletinen för att sprida 
desinformation via en face-
bookgrupp där alla medlem-
mar kan starta trådar läggs 
nu också till samt en länk till 
Olssons artikel vars replik 
varken hon eller Kragh svarat 
på. 

Sundbom följer upp lik-
nande personangrepp i 
Atlantic Councils rapport. 
Nu är det Tord Björks 
deltagande på ett möte I 
Moskva mot nazism 2012 
som lyfts fram, i samma 
still som tidigare utan att 
ta upp vad han sade på 
mötet. Delttagand I face-

bookgruppen Anti-Euromaidan 
förs återigen fram, denna gång 
kompleterat med att det före-
kommit samröre med Anti-Eu-
romaidan även “offline”, dock 
utan att nämna vad det gällt. 

Kritik mot Rysslands 
brott mot folkrätten på 
Krim sägs vara 
pro-Kreml ståndpunkt

Kragh och Sundboms påståen-
den är ibland så halsbrytande 
att det är svårt att tro att någon 
kan påstå vad de säger. Det blir 
återigen tydligt när äntligen 
Sundbom kommer med påståen-

den om vad 

Datum för de två möten som hölls på Krim 
som artikeln menar hade möjlighet att 
mingla med varandra och utbyta åsikter:

http://anton-shekhovtsov.blogspot.se/2014/09/boris-kagarlitsky-kremlins-mole-in.html
“Kagarlitsky (and Richard Brenner) also took part in the conference ”The world crisis and the conflict in Ukraine” held 
in annexed Yalta on 6-7 July 2014 and co-organised by his Institute for Globalization Studies and Social Movements.”

http://www.workersliberty.org/story/2014/07/23/”http://www.workersliberty.org/story/2014/07/23/
Another Yalta conference Submitted by AWL on 29 August, 2014 - 6:59
The same initiative met again on 30-31 August, but dispensed with the left-wing decoration.
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Björk uttryckligen har sagt. Till 
skillnad från Kragh och Olsson 
tar han till slut upp vad Björk 
skriver för att visa på en pro-
Kreml ståndpunkt. Detta efter 
att sex olika guilt-by-assocition 
förts fram av trojkan Kragh, 
Olsson och Sundbom utan annat 
än personsamband eller sve-
pande omdömen som argument. 
Sundbom skriver om 
Björk att “han har 
publicerat artiklar 
sympatiska till Ryss-
lands annektering av 
Krim, några av dem 
i Miljömagasinet, en 
tidning med täta band 
till Miljöpartiet.” 

Detta skulle kunna 
överensstämma med 
det mest precisa i 
Kraghs definition av 
vad som känneteck-
nar rysk desinforma-
tion, att den försvarar 
rysk utrikespolitik 
“även när den bry-
ter mot folkrätten”. 
Påståendet att Björk 
har en pro-Keml syn 
på krimfrågan passar 
också väl med de grova besky-
llningar om möjlig mingling 
med Europas fascister på Krim 
som Kragh fortsatt föra fram 
även efter att de tillkavisats med 
hjälp av länkar i hans egna fot-
nötter. Om Sundboms påstående 
skulle vara sant kan det kasta ett 
förklaringens om än begränsat 
ljus över alla guilt by associa-
tion anklagelser och svepande 
omdömen. 

I den artikel som tydligast tar 
upp krimfrågan skriver Björk 
i Miljömagasinet långt innan 
Kragh och Sundbom publicerar 
sina artiklar att folkomröstnin-
gen på Krim “skedde under rys-
kt militärt beskydd och därmed 
var ett brott mot folkrätten”. Att 
säga att Ryssland bryter mot 
folkrätten på Krim är inget förs-
var av rysk utrikespolitik. Det 
är inte heller det led i en rysk 

inflytandoperation gentemot 
partier som Sundbom säger att 
han redogör för. 

Kragh, Sundbom och 
Oksanen skruvar upp 
anklagelserna

Till slut bryter den offentli-
ga debatten om Kragh och 

Sundboms arbetsmetoder och 
anklagelser samt eventuella 
kopplingar till Integrity Initia-
tive ut efter att Aftonbladet tagit 
upp frågan. Och vänds till sin 
motsats. När ledande medie och 
opinionsbildare förklarar att det 
fån första början 2017 handlat 
om en rysk kampanj mot Martin 
Kragh finns fortfarande en liten 
plats åt freds- och miljörörelsen. 
Deras egen syn på saken refus-
eras av samtliga medier men de 
får en roll i den berättelse som 
nu under till synes stort sam-
förstånd söker bli etablerad. 

Fram till 1 mars hade freds- och 
miljörörelsen stått för den klart 
största andelen med 22,5 pro-
cent av inlägg i debatten föru-
tom det som skrivits i etablerad 
massmedia som stod för 30,5 
procent. Nästa störst andel stod 
vänsterröster för med 15,5 pro-

cent, därefter mediebevakande 
nätverk med 11 procent. 
Högerröster hade en andel på 
9 procent. De förde en egen 
debatt och nyhetsförmedling 
som inte delades av andra 
röster men kritiserade av en 
mediebevakande facebook-
grupp. Resten delades upp på 
mindre utländska, NGO och 

personliga bloggar 
enligt en kartläggning 
av Aktvister för fred.

Den berättelse som 
blir tongivande skrivs 
av Patrik Oksanen, 
redaktör för Hela Häls-
ingland och ofta anl-
itad säkerhetspolitisk 
journalist. Han berättar 
målande: “Det börjar 
som krusningar på 
nätets träskvikar, men 
svallvågorna kommer 
att med tiden ta sig in 
på landets största kul-
tursida när attacken på 
Martin Kragh lyfts av 
kulturchefen Åsa Lin-
derborg på Aftonbla-
det.” Han missar vem 
som är först ut med 

att ta upp Integrity Initiative 
i Sverige vilket är Mathias 
Cederholm, administratör för 
facebookgruppen Källkritik, 
fake news och desinformation 
med en amerikansk hemsida 
som källa. 

Hästskoteorin om 
extremernas enande 
kring Ryssland.

Den tankefigur som Oksanen 
vill fastslå är densamma som 
förs fram på många håll som 
i Atlantic Council rapporten 
avsnitt om Norge: ”As else-
where, these Kremlin sym-
pathizers are found at the far 
right and far left of the polit-
ical spectrum, and they have 
become increasingly vocal.” 
Den har till och med fått ett 
namn och kallas hästskoteorin. 
Oksanen beskriver det som att 
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”det är små nätverk som genom 
rundgång och ‘oheliga’ allians-
er mellan extremkanterna som 
får fart på den i grunden ryska 
kampanjens anklagelser mot 
Kragh.”

Oksanen försöker betona att det 
bara handlar om vänster och 
högerröster enligt sitt schema 
när han beskriver hur alltfler 
ställer frågor i Sverige. Men 
belägg för de allianser han 
målar upp mellan extremkan-
terna utifrån sin föreställning 
av vad som sker har han inga. 
Han kan inte heller undgå att 
ta upp att många kommer från 
Miljöpartiet samt freds- och 
miljörörelsen vilket inte faller 
inom ramen för vad han häv-
dar om ytterkanternas möte. 
Miljöpartisten Hans Wåhlberg 
blogginlägg i december där 
han tar upp Martin Kragh och 
Integrity Initiative nämns men 
inte att Wåhlberg särskilt tar 
upp Atlantic Council rapportens 
skadliga falska rykten om en 
mpttjänsteman. 

Aktivister för Freds pressmed-
delande 5 januari nämns utan 
att beröra dess innehåll samti-
digt som Lars Drake som också 
är med i Aktivister för fred och 
skrivit i webbtidningen Synapze 
om saken beskrivs som ”ingen 
okänd spridare av Kremls nar-
rativ” Vad han, Wåhlberg eller 
Aktivister för fred egentligen 
sagt kommer inte fram, särskilt 
inte att det i hög grad handlat 
Sundboms falska påstående 
om en mptjänsteman eller en 
samling av 400 länkar om saken 
så var och en kan skaffa sig ett 
eget omföme om vad som hänt. 
Sedan blir Oksanen utförlig:
”En som är drivande i Aktiv-
ister för Fred är Tord Björk, 
även med i Jordens Vänner och 
medverkar i Internationalen. 
Han är också en välkänd aktör 
för de ryska berättelserna. 
Organisationen ”En värld utan 
Nazism” pekades tidigt ut som 
en rysk frontorganisation av 

estniska säkerhetstjänsten. Där 
var Tord Björk talare på ett 
evenemang. Organisation lade 
grunden för narrativ om nazis-
terna i Ukraina, ett narrativ som 
användes framgångsrikt under 
det ryska angreppet 2014. Tord 
Björk har också varit talare på 
det ockuperade Krim. Vidare 
menar Oksanen att ”hans kon-
taktnät i Miljöpartiet ska inte 

underskattas”
En debattartikel i Dagens 
Arena undertecknad av sju 
representanter för freds- och 
miljörörelsen uppmärksam-
mas, bl.a. Tord Björk och Per 
Gahrton. Den kritiseras för 
att begreppet ”McCarthysim” 
används. 

Oksanens Perspektiv 
på vad det är vi ser

Ryska journalister och regim-

hot mördas med kulor eller 
gift, eller så fängslas de. De 
västerländska journalister och 
experter som på olika sätt blir 
misshagliga för Kreml drabbas 
än så länge ”endast” av ”aktiva 
åtgärder”.
Åtgärderna är ett batteri som 
bland annat inbegriper förtal-
skampanjer. En förtalskampanj 
börjar med ett frö för att så 

misstänksamhet, sedan väx-
er det steg för steg genom att 
anklagelserna förflyttar sig upp 
i nätets trovärdighetshierarki. 
Från en obskyr blogg, till en 
vildsint debattartikel som borde 
refuserats i en lokaltidning, till 
extremrörelsernas sidor och 
vidare upp steg för steg innan 
det når Sveriges mest omtalade 
kulturredaktion i den största 
tidningen.
Om den aktiva åtgärden blir 
effektiv avgörs av hur du och 

72



andra reagerar. Blir man nervös 
som arbetsgivare och är orolig 
för kritiken, hur grundlös den än 
månde vara så gynnar det den 
aktiva åtgärden.
Det kan leda till som minst 
självcensur och som värst att 
den drabbade personen isoleras 
jobbmässigt och socialt, samt 
tvingas lämna sin tjänst. Att 
tysta den misshaglige kritikern 
(idag används också begrepp 
som deplatforming och super-
doxxing för att beskriva en 
ökande trend som märks även 
utanför Kremls aktiva åtgärder) 
är ett mål i sig.
Om däremot omgivningen ser 
igenom vad som sker, ser hur 
anatomin är uppbyggd kring 
kampanjen och dess övergri-
pande syfte så är det en vac-
cinering av motståndskraft. 
Genom att sluta upp och säga 
stopp och försvara den drabbade 
slås benen undan för den aktiva 
åtgärden. Det är därför som den 
här historien är viktig, varför 
den behöver berättas och varför 
fler behöver säga stopp.
Aktörer som hoppat på kampan-
jtåget, som nyttiga idioter, blir 
måhända generade av detta.
Samtidigt ska det understrykas 
att vi i vårt öppna samhälle får 
tycka att Putin är bra ledare, 
och man får tro att Ryssland 
inte utgör ett hot mot freden 
i Östersjön, och man får vara 
Natomotståndare.
Men det betyder inte att man 
kan räkna med att gå fri från 
kritik eller bli granskad för vilka 
argument man använder, var de 
argumenten kommer ifrån eller 
i vilka sammanhang man finns 
med i. För det har betydelse.

Martin Kragh arbetar vidare 
med samma berättelse i Ex-
pressen där han intervjuas...
“Operationen som jag har varit 
utsatt för började i ryska medier, 
som påstod att jag jobbar för en 
konstig organisation med kop-
plingar till brittiska underrättel-
setjänsten. Allt är falskt. 
Men påståendena spreds vidare 

i Sverige, framförallt av höger-
extrema och vänsterextrema 
grupper, och lite i sociala 
medier. Till slut plockades de 
upp av Aftonbladet som gjorde 
en stor grej av det. Där har du 
ett exempel på hela spektrat av 
vilka som deltar.”

Till slut berättar också 
Sundbom samma sak

I tlantic Council rapporten har 
inte Sundbom annamat teorin 
om extrermna som möts helt 
utan tala i termer som överlap-
pning mellan freds- och mil-
jöröelsen. Men till slut ansluter 
sig också även han till hästsko-
berättelsen:  
 
“Påverkan sker dock inte bara 
mot och genom  högerextrema 
rörelser: överallt där det finns 
en stark ådra av antietablisse-
mangsidéer finns en risk för 
rysk uppvaktning. Det finns gott 
om exempel på rörelser långt till 
vänster som lockats in i ryska 
propagandasammanhang, inte 
sällan i oheliga allianser med 
högerpopulister.”

Sundbom tar upp att merparten 
av det svenska kapitlet hand-
lar om enskilda individer ”på 
den yttersta högerkanten.” Åsa 
Linderborg menar han ”beskriv-
er detta som att jag framför 
allt pekar ut fredsrörelsen och 
Miljöpartiet. Det är ren lögn.” 
Han avslutar med:

Granskningen motiveras dock 
inte i första hand av antipati 
mot högerextrema grupperingar, 
utan av en ambition att granska 
Rysslands inflytande i den euro-
peiska politiken menar han: 
 
“När personer från vänster-, 
freds- och miljörörelser samver-
kar med rysk underrättelsetjänst 
eller  talar på propagandaevene-
mang i Moskva måste det kunna 
uppmärksammas på samma sätt 
som högerpopulisternas rela-
tioner till Ryssland skärskådas.”

Så kan en forskare 
knäcka ett yrkesliv: 
 
Den med mindre makt kan 
råka illa ut. 2007 spred största 
danska dagstidningen på första 
sidan budskapet ”Arkiverne 
har vist, at Jørgen Dragsdahl 
var KGB-agent”. Ett citat ur 
en 30000 ord lång artikel inne 
i tidningen skriven av historik-
er og professor emeritus Bent 
Jensen om journalisten Drags-
dahl. Åtta år senare fälldes 
Jensen för ärekränkning i högsta 
domstolen som kom fram till att 
Dragsdahl inte gjort sig skyldig 
till straffbar agentverksamhet. 
Journalisten fick 100000 kronor 
i skadestånd vilket knappast kan 
kompensera för att han under 
större delen av de åtta åren 
förlorade möjligheten att arbeta 
i sitt yrke tack vara professorns 
ryktesspridning och kan ha svårt 
att komma tillbaks.

Ett nytt lagförslag som flera 
ledande danska opinionsbildare 
kritiserar kan leda till att möten 
med agenter från andra länder 
kan komma att kriminaliseras. 
Detta även även om inget 
otillbörligt sker. Det räcker med 
att man söker delta i allmänna 
opinionsbildningen med stånd-
punkter som man kan ha haft 
utan denna kontakt men som 
kan sammanfalla med ett annat 
lands syn menar kritikerna. 
Lagförslaget pekar på ett nytt 
samhällsklimat.

Dragsdahl vinder sag mod Bent 
Jensen
https://journalisten.dk/dom-i-
hoejesteret-dragsdahl-vinder-
sag-mod-bent-jensen
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UI-skribenter 
mot 
fredsrörelsen

Rond 2 vintern 
2018-2019
25 november 2018: Mathias Cederholm, admin-
istratör för facebookgruppen Källkritik, fake 
news och desinformation är den förste i Sverige 
som uppmärksammar nytt läckt material om ett 
europeiskt projekt: Spännande, men svårvärderat, 
kanske helt enkelt en fejk? Den intressanta (men 
vildvuxna) bloggen Moon of Alabama tittar på 
några läckta dokument som rör projektet “Integri-
ty Initiative”, ett europeiskt nätverk med fokus på 
motarbetande av propaganda och desinformation, 
koordinerat från Storbritannien.

27 november 2018 Professor emeritus Marcello 
Ferrada de Nol verksam i Sverige intervjuas i 
The Indicter och Sputnik med det positiva bud-
skapet “UK’s Integrity Initiative Revelation May 
Lead To Improvement Of Russia-EU Relations“

2 december 2018: Anders Romelsjö blir den an-
dre i Sverige som uppmärksammar det brittiska 
Integrity Initiative med Moon of Alabama som 
källa. Han skriver att initiativet “bygger “kluster” 
eller kontaktgrupper av betrodda journalister, 
militärpersonal, akademiker och lobbyister i 35 
länder, däribland Sverige. Dessa människor får 
signaler via sociala medier för att vidta åtgärder 
när det brittiska centrumet uppfattar ett behov. En 
aktion i Spanien som beskrivs i det läckta materi-
alet ges som exempel. Kontaktpersoner i Sverige 
som omnämns tas med.

9 december 2018: Anders Romelsjö uppmärk-
sammar på bloggen Global Politics avsnittet 
“Sweden fertile soil for influence OPS?” i den 
nyutgivna rapporten Kremlin’s Trojan Horses 3.0 
publicerad av den USA-baserade tankesmedjan 
Atlantic Council. Dess mål sägs vara “att stärka 
alliansen mellan USA och Europa” samt vara 
“en viktig stöttepelare till Nato”. Det svenska 
avsnittet är skrivet av Henrik Sundbom som är 
medarbetare på Frivärld, en tankesmedja finan-

NATOS:s tro-
janska hästar
Det finns en tankesmedja vid namn Atlantic 
Council, nära knuten till NATO och med förgren-
ingar till amerikanska statliga underrättelseorgan 
och andra myndigheter inom säkerhetsområdet. 
Jag har skrivit om dem förut och får nu anledning 
att göra det igen.

Anledningen är deras ”rapport” släppt den 3 
december med rubriken ”The Kremlins Trojan 
Horses 3.0”. Den behandlar vad de påstår vara 
tecken på ryskt inflytande över länder i Europa 
och är uppdelad i flera avsnitt om varje land. Det 
som handlar om Sverige har rubriken ”Sweden 
– Fertile Soil for Influence OPS?” och är skriv-
et av en Henrik Sundbom, som är ”fellow” vid 
den svenska tankesmedjan FriVärld som har tätt 
samarbete och utbyte med Atlantic Council.

”OPS” är en benämning på ”operationer” med 
militär/säkerhetspolitisk anknytning. Sundbom 
har förvisso smart nog satt dit ett frågetecken i 
rubriken. Det han skriver är nämligen fullt av 
spekulationer och gissningar eller ren desinfor-
mation för att inte säga lögner och anklagelser 
som ligger på gränsen till ärekränkning. De delar 
av hans text som behandlar förhållanden i höger-
extrema respektive vänsterextrema kretsar kan 
jag förvisso inte bedöma, då jag känner till dessa 
alltför lite. Men Sundbom har också ett stycke 
där han ger sig på fredsrörelsen och Miljöpartiet. 
Om detta finns mycket att säga. Sundbom skriver 
bland annat så här om fredsrörelsen och Mil-
jöpartiet:

”Support for the Kremlin is stronger in the inde-
pendent green movement, which overlaps more 
with the Swedish peace movement than with the 
Green Party itself”.

Sundbom hänger i det stycket ut Tord Björk, en 
fredsaktivist i Jordens Vänner som under mån-
ga år engagerat sig i freds- och miljöarbete och 
som i sann fredsanda försökt förmedla kontakter 
över gränserna till östeuropeiska länder, inklu-
sive Ryssland. Han är också på många möten. 
Ett av dem, World Without Nazism som hölls i 
Moskva, nämns i Sundboms delrapport som ett 
tecken på Björks ryska kontakter eller influenser. 
Han undviker dock att nämna att mötet hade stöd 
också från Israel, USA och Europarådet och att 
det bland deltagarna fanns många judiska organi-
sationer som Anti-Defamation League från USA.

Sundbom nämner också en artikel, ”Parallell-
samhället iUkraina”, skriven av Tord Björk och 
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publicerad i Miljömagasinet, en nättidning lätt 
knuten till Miljöpartiet. Sundbom formulerar det 
så här:

”[…] he has published articles sympathetic to 
Russia’s annexation of Crimea, some of them in 
Miljömagasinet, a magazine with close ties to the 
Greens”.

Artikeln som avses är från 26 februari 2016 och 
är en beskrivning av läget i Ukraina. En del av 
beskrivningen har Björk hämtat från mig och 
refererar indirekt till ett av mina inlägg där jag 
talade om ett ukrainskt parallellsamhälle. Björk 
skriver också följande om folkomröstningen på 
Krim om att tillhöra Ryssland eller Ukraina: ”En 
folkomröstning som skedde under ryskt militärt 
beskydd och därmed var ett brott mot folkrätten”. 
Pro-Kremlin? Nej, naturligtvis inte, men inte 
heller pro-NATO.

Synen på Ukraina får uppenbarligen inte vara 
kritisk eller avvika från NATO:s uppskru-
vade tonläge och världsuppfattning? Då, tycks 
Sundbom mena, måste Kreml ligga bakom. Att 
enskilda personer kan tänka själv och bilda sig 
en uppfattning verkar inte vara en möjlighet för 
Sundbom.

Tjänstemannen

Tjänstemannen på Miljöpartiets kansli som an-
klagades för samröre med Ryssland men friades 
av Säpo figurerar i Sundboms rapport. Tjän-
stemannen, som aldrig namngetts, anklagades av 
Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Pernilla 
Stålhammar för att vara en säkerhetsrisk på grund 
av dennes påstådda kontakter i Ryssland. Det 
slutade med att det framkom att Stålhammar haft 
ett förhållande med tjänstemannen som kraschat 
och att det hela liknade en personlig vendetta mot 
den före detta partnern. Miljöpartiet gav till slut 
istället Stålhammar sparken som utrikespolitisk 
talesperson. Men har å andra sidan inte gett tjän-
stemannen offentlig upprättelse trots att Stålham-
mars anklagelser, som också berörde personer 
inom riksdagsgruppen, senare tillbakavisats av 
partiet. Stålhammar polisanmäldes också av tjän-
stemannen för förtal. Atlantic Council-rapporten 
verkar dock ha Pernilla Stålhammar som enda 
källa? Eller hur ska man tolka att historien dyker 
upp igen som någon form av ”bevis” för Kremls 
inflytande på svensk politisk debatt?

Rapporten ägnar sig alltså åt rena konspira-
tionsteorier eller guilt by association, kanske på 
gränsen till förtal i det fall där namn nämns och 
enskilda personer, som ovan nämnde Björk, utpe-
kas att gå ärenden åt Kreml.

Atlantic Council säger sig vilja avslöja och up-
pmärksamma världen på ryska trollfabriker och 
rysk desinformation (fake news). Detta gör de ge-
nom att producera egna fake news. Det hela vore 
kanske komiskt eller i vart fall inte värt att notera 
om det inte vore för den makt denna tankesmedja 
besitter.

Atlantic Council – ett av NATO:s 
viktigaste propagandaverktyg
Atlantic Council är en amerikansk tankesmedja 
med oerhört stort inflytande världen över och 
som sponsras av uppemot 25 olika stater med 
USA i spetsen samt även Ukrainian World Con-
gress, en sammanslutning av ukrainsk diaspora 
runtom i världen. De har också många olika 
nationaliteters forskare och skribenter knutna till 
sig som hjälper till att sprida pro-NATO budskap 
i sina hemländers olika forum. De har bland 
annat en institutionaliserad informationskanal 
kallad NATOSource, vars syfte är att ”hjälpa 
medborgare i NATO-länder och världen i stort, 
att förstå alliansens (Natos) dagliga bidrag till de-
ras fred och säkerhet” (fritt översatt från engelska 
från Atlantic Councils hemsida). En avläggare till 
tankesmedjan är svenska FriVärld som fokus-
erar bland annat på säkerheten vid Östersjön 
och torgför åsikten att svenskt och finskt NA-
TO-medlemskap är den bästa garanten för denna. 

Varför inte kalla dem för trojanska hästar för 
NATO (?).

Det här med att misskreditera politiska debattörer 
är en allvarlig och mycket obehaglig tendens 
som har eskalerat i takt med paniken inför de 
ryska trollfabriksattackernas attacker mot Väst. 
Fake News och inlägg på sociala medier som ska 
vrida uppmärksamheten åt ett visst håll eller styra 
debatten har blivit allt vanligare. Men det vi ser 
nu är att det möts med i stort sett samma metod-
er från västeuropeiska och amerikanska statligt 
stödda institutioner. 

Integrity Initiative – skottar i 
trollskogen

I Storbritannien är en skandal under uppsegling 
som handlar om det delvis statligt finansierade 
Institute for Statecraft (IfS) som håller till i en 
förfallen industrilokal i skotska Fife. Anblick-
en av lokalen för osökt tankarna till de ryska 
trollfabriker som sägs finnas i industrilokaler 
i St. Petersburg. Det har nyligen visat sig att 
verksamheten inte heller står de ryska trollfabrik-
erna långt ifrån, enligt en artikel i Sunday Mail 
(09dec18).
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IfS har ett program, Integrity Initiative, enligt 
vilket de ska forma cluster av ”vänliga jour-
nalister” och nyckel-influencers i olika länder i 
Europa för att slå tillbaka mot rysk propaganda 
och falska nyheter. Läckta dokument visar nu att 
de använt de statliga medel de erhållit till att spri-
da attacker mot Labour och dess ledare Jeremy 
Corbyn. Även hans kommunikationschef Sea-
mus Milne anklagas, inte för att vara spion, men 
för att ”arbeta enligt Kremls agenda”. Integrity 
Initiative sägs också ha stöttat ukrainska politiker 
som har högerextrema kontakter. Det räcker att 
politikerna är Putin-fientliga för att vinna institu-
tets stöd.

”Defending Democracy Against Disinformation”, 
säger sig Integrity Initiative göra enligt hemsi-
dan. Det är ett Orwellskt språk med tanke på hur 
de arbetar med statliga medel för att misskredit-
era det största oppositionspartiet i landet.

Cluster av journalister och influ-
encers – vilka är de?

Själv undrar jag vilka som ingår i dess ”cluster” 
av journalister och influencers i Sverige. Vilka är 
de och vad är deras bidrag till den här verksam-
heten? Är möjligen ovan nämnde Sundbom en av 
dem?

Eller Martin Kragh som förra året public-
erade (tillsammans med Sebastian Åsberg) en 
”vetenskaplig artikel” i Journal of Strategic 
Studies som tog upp mycket av det som Sund-
bom spekulerar kring i Atlantic Councils rap-
port? Kraghs artikel fick förvisso underkänt som 
vetenskapligt arbete och kraftig kritik från både 
tidningar och kollegor men det har inte hindrat 
Sundbom från att spinna vidare på samma stoff. 
Sundbom och Kragh har också arbetat tillsam-
mans tidigare och bland annat i år publicerat en 
rapport för Utrikespolitiska Institutet (”Resil-
ience Against Influence Operations in the Eastern 
Partnership Countries”). 

Men artikeln tillsammans med Sebastian Åberg 
har orsakat mest rabalder och fått stenhård kritik 
inom den akademiska världen. Bland dessa kri-
tiker finns journalist-doktoranden Ulrika Hedman 
som i sin blogg Eftertänkt skriver om Kragh/Ås-
berg-artikeln. Hon finner bland annat att artikeln 
är ”full av svepande formuleringar, generaliser-
ingar, inkonsekvenser, oklara referenser, oklara 
definitioner av nyckelbegrepp” och att metod-
beskrivningen är ”rapsodisk”.

Hårdast kritik kom nog från de två Umeå-forskar-
na Jesper Enbom och Erik Lindenius som i sin 
podcast under namnet Mediespanarna 2017-

sierad av Svenskt Näringsliv. Romelsjö citerar 
att rapporten är del av ett treårigt projekt för att 
avslöja Kremls politiska krigföring i Västeuropa 
och “Kremls tentakler” som når “långt och djupt 
in i kärnan i västliga samhällen”. Han tar upp att 
han själv är utpekad samt miljöpartisten Valter 
Mutt, vänsterpartisten Stig Henriksson, Sveriges 
Fredsråds ordförande Agneta Norberg samt mil-
jö- och fredsaktivisten Tord Björk.
10 december 2018: Mathias Cederholm, up-
pmärksammar Integrity Initiative igen med dess 
bakomliggande Institute for Statecraft och tar upp 
den hårda kritik projektet fått i Storbritannien av 
Labour. 

13 december 2018: Erik Linden och Jesper 
Enbom uppmärksammar i podden Mediespanar-
na läckorna kring Integrity Initiative och varnar 
för att kampen mot rysk desinformation lätt kan 
urarta. Det tar även upp den kritiserade studien 
om rysk desinformation publicerad av Journal of 
Strategic Studies 2017.

16 december 2018: Miljöpartisten Hans Wåhl-
berg tar på sin blogg Hans lilla gröna upp både 
Atlantic Councils rapport med dess svenska 
avsnitt skrivet av Henrik Sundbom och Integrity 
Initiative. Han tillbakavisar Sundboms påstående 
om miljöaktivisten Tord Björk och en tjänsteman 
på Miljöpartiets kansli. Rapporten påstås ägna sig 
åt rena konspirationsteorier eller guilt by associ-
ation. Wåhlberg tar också upp Kraghs kritiserade 
artikel från 2017 och att Sundbom fortsätter med 
samma metoder och anklagelser. Han frågar 
också om de två möjligen ingår Integrity Initia-
tive och dess uppbygge av nätverk runtom i Eu-
ropa som säger sig försvara demokratin mot rysk 
desinformation. Wåhlberg menar att Sundbom 
och Kragh använder “djävulen själv om så krävs 
för att styrka sina fantasifulla teser.” 

21 december 2018: Emma Lundström pekar ut 
Martin Kragh som clusterledare för Integrity 
Initiative enligt de läckta dokumenten i Interna-
tionalen. 

27 december 2018: Aktivister för fred uppmärk-
sammar på sin engelska blogg den video där 
Chris Donnelly, ledaren för Integrity Initiative 
försvarar projektet efter att dokumenten läckt ut 
och förklarar filosofin bakom att skapa clusters 
runtom I Europa och fortsätter sedan att doku-
mentera 400 internationella länkar I 42 länder om 
projektet och dess påstådda kopplingar.
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01-12 ”slaktar” artikeln i en granskning av dess 
vetenskapliga värde, ”Bland det värsta jag läst” 
och ”parodiskt” är två av deras omdömen. Des-
sutom att upprörs de över att artikelförfattarna 
”håller på med åsiktsregistrering”. Sammanfat-
tningsvis att artikeln är ”genomgående tenden-
tiös; drar åt halvsanningar och konspirationsteor-
ier som de sen inte belägger”. Artikelförfattarnas 
behandling av referenser kallar Mediespanarna 
”en fars”, med tanke på att rapporten bygger 
sina slutsatser delvis på uppgifter från den 
Sverigedemokrat som kallade sig Egor Putilov 
och som fick avgå från sin tjänst för SD då han 
avslöjats som bedragare och sannolik rysk desin-
formatör. Kragh/Åsberg anklagar en rysk jour-
nalist som fått politisk asyl i Sverige för att vara 
något av Putin-agent genom att hänvisa till en 
artikel som skrevs av en bedragare som troligen 
var Putin-agent. Hänger ni med? Antingen har 
firma Kragh/Åsberg gått på fake news som de 
säger sig ha spenderat åratal på att försöka avslö-
ja eller också, vilket förefaller mer troligt, har de 
en annan tanke med sitt dubiösa tilltag, nämligen 
att skjuta vänstern och den gröna miljörörelsen i 
sank. Då använder de djävulen själv om så krävs 
för att styrka sina fantasifulla teser. Som bland 
annat den om att Svenska Freds skulle gå Putins 
ärenden genom att uttala motstånd mot Värdland-
savtalet med USA.

Slutsatsen måste bli att det artikelförfattarna har 
mest problem med är att vi har demokrati och 
yttrandefrihet i Sverige och att deras egna uppfat-
tningar riskerar att bli emotsagda. Vilket de tycks 
tro endast sker om det ligger en främmande makt 
bakom och viskar, inte för att ett det faktiskt kan 
finnas olika åsikter och perspektiv på politik och 
världshändelser.

Martin Kragh är chef för Rysslandsavdelningen 
på Utrikespolitiska Institutet (UI) och många, 
inte minst utländska, tidningar presenterade 
också artikeln som skriven för UI. UI:s chef 
Mats Karlsson tog dock sin hand från rapporten 
och enligt Aftonbladet ska det ha skett efter stor 
intern turbulens på institutet.

Detta hindrar alltså inte Henrik Sundbom från att 
koka vidare på samma soppa som redan avfärdats 
som fullkomligt vetenskapligt oätlig. Varför?

Det kan inte finnas någon annan förklaring än att 
det är en del av en långsiktig kampanj att miss-
kreditera fredsrörelsen med syfte att i ett senare 
skede vända den fortfarande NATO-negativa 
svenska opinionen. Ett sätt är då att beskriva NA-
TO-motstånd enbart som ett resultat av Kremls 
propaganda eller som något som drivs enbart av 
Kremls agenter.

Kragh erkände visserligen när han pressades av 

Aftonbladet ”den grundläggande demokratiska 
rättigheten att få ha en egen åsikt om svensk 
säkerhetspolitik”. Men trots detta fortsätter 
alltså kampanjen mot fredsrörelsen från nya 
skribenter som uppträder i nya skepnader. Det 
otäcka är att det även sker under delvis dolda 
former där institutioner med band till USA och 
NATO samlar in information om enskilda per-
soners åsikter och producerar material där dessa 
misskrediteras. 

En Fri Värld?
Integrity Initiative kan vara en nya IB-affär. Vi 
behöver dock veta mer. Vilka finns registrerade? 
Vilka är informationslämnarna? Är det en rent 
brittisk affär eller finns förgreningar i Sverige? 
Vad gör dessa informatörer i så fall och vad är 
dessa ”cluster” tänkta att åstadkomma och med 
vilka metoder?

Martin Kragh har i ett radioprogram den 16 jan-
uari 2017 sagt att en anonym grupp ”forskare, 
journalister och andra” tillsammans med honom 
tagit fram material som underlag till artikeln i 
Journal of Strategic Studies. Henrik Sundbom 
hävdar i Atlantic Councils rapport att den ingick 
i en kartläggning som pågått i tre år. Är detta 
något som sker i samverkan med hemliga agen-
ter som hukar i avlagda industrianläggningar i 
Skottland?

Vi som är gamla nog minns hur Stasi i Öst-
tyskland ägnade sig åt att i hemlighet kolla av 
enskilda personers åsikter och skapade ”filer” 
för alla som kunde utgöra hot mot regimen. I 
Sverige är politisk åsiktsregistrering förbjudet 
sedan en grundlagsreform 1969. I det moderna 
samhället finns dock andra metoder för att reg-
istrera och misskreditera åsikter än det fanns då. 
Tendensen är att sociala medier i kombination 
med kvasi-vetenskapliga artiklar används av 
institutioner med koppling till stater. En utveck-
ling som bär mot diktatur och inte ett försvar för 
demokratin som det brittiska Integrity Initiative 
försöker antyda.

I en fri värld ingår en fri debatt där den enskil-
des åsikter skyddas alldeles oavsett om denne 
tagit intryck av främmande makt eller ägnat sig 
åt eget tankearbete. Det är därför en svart ironi 
att de som i Sverige ägnar sig åt att motarbeta 
denna frihet kallar sig FriVärld. 

Hans Wåhlberg
16 december 2018

Från bloggen Hans lilla gröna:  
https://hanslillagrona.blogspot.com 
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Brittisk och 
amerikansk påverkan 
skadar demokratin

Integrity Initiative 
kommenteras nu i 
42 länder

Skandalen kring den halvhem-
liga brittiska påverkansopera-
tionen Integrity Initiative växer. 
Debatten tog fart i början av 
december när det upptäcktes att 
projektets officiella twitterkonto 
skickade ut tweets riktade mot 
labourledaren Jeremy Corbyn 
och svartmålade honom som 
Kremls verktyg. 

Det visade sig att den brittiska 
staten beviljat 25 miljoner kro-
nor under ett år för att inte bara 
påverka debatten i Storbritannien 
på detta sätt utan också sökte 
påverka den offentliga debatten 
över hela Europa. Detta skulle 
genomföras genom samverkan 
mellan journalister, experter vid 
tankesmedjor, aktiva inom aka-
demin samt personer med bak-
grund inom underrättelsetjänster 
och även inom NATO. 

Enligt dokument läckta av Anon-
ymous gick projektet ut på att 
upprätta vad som kallades klus-
ter i olika länder. Vid sidan om 
den öppna verksamheten för att 
stämpla politiker och andra som 
gående i Kremls ledband, skulle 
initiativet arbeta i hemlighet för 
att snabbt kunna ingripa mot vad 
som kallas rysk desinformation 
och ofta var det fråga om röster 
som avvek från den syn NATO 
har på världen. 

Regeringsvänlig press i Storbri-
tannien sökte avfärda kritiken 
med att debatten om projek-
tet hade tagit fart först efter att 
ryska medier uppmärksammat 
saken. Tidningen The Times 
gick så långt att de publicerade 
foton och namn på de anställda 
inklusive teknisk personal vid 
Radio Sputnik i Skottland och 

de har mött berättigad kritik. 
Radio Sputnik är finansierad av 
Ryssland och har särskilt mycket 
uppmärksammat Integrity Initia-
tive vars officiella adress finns i 
Skottland.

Debatten om den brittiska påver-
kansskandalen har i Norge och 
Sverige kommit samtidigt med 
att det USA-baserade Atlantic 
Council lanserade sin rapport 
Kremlin’s Trojan Horses 3.0 
med kapitel om både Norge och 
Sverige. Atlantic Council är offi-
ciellt en fristående tankesmedja, 
men med nära band till NATO 
och den amerikanska statsmak-
ten och de finansieras av bl.a. 
svenska UD och ett stort antal 
andra stater, oljebolag och vap-
enindustrin. I Norge har både de 
som utpekas av den amerikans-
ka organisationen som Kremls 
verktyg och de som i det läckta 
materialet utpekas som delar av 
det brittiska klusternätverket in-
tervjuats av massmedier. Resul-
tatet är förödande för både det 
brittiska och det amerikanska 
projektet.

I ABC nyheterna avvisar samt-
liga utpekade att de är medle-
mmar i det av britterna styrda 
norska klustret. De säger sig ha 
en del kontakter eller, som Den 
Norske Atlanterhavskomitén 
generalsekreterare Kate Hansen 
Bundt, inte närmare känna till In-
stitute for Statecraft som står ba-
kom Integrity Initiative. Hennes 
kontakter påstod hon har varit 
begränsade till att vid ett enstaka 
tillfälle ha blivit presenterad för 
projektets ledare Chris Donnelly 
samt att ”försiktiga sonderingar” 
gjorts om den organisation hon 
leder kunde tänka sig vara med 
i ett nätverk för att motverka 
Rysslands ”informationsopera-
tioner”. Pål Steigan kunde kon-
trollera uppgifterna och påvisa 
att Julian Lendley-French, som 
också leder Institute for State-
craft, deltog på ett seminarium 
organiserat av Hansen Bundt i 
egenskap av ”senior fellow” vid 

5 januari 2019: Pål Steigan på webbplatsen 
steigan.no avslöjar hur ordföranden för Den 
norske Atlanterhavskommitten blivit kallad min 
kära vän av en av ledarna för Integrity Intiative 
på dennes blogg, bland annat efter ett möte I 
Stockholm där de två varit deltagare i samma 
panel. Norska bloggare och massmedia var 
tidigare ute än I Sverige och ställde frågor om 
både Atlantic Council rapporten och alla norrmän 
som omnämnt I det läckta materialet om Integrity 
Initiative. Det ledde bl.a. till att alla av Atlantic 
Councils rapport utpekade partier i Norge som 
proryska kraftigt avvisade anklagelserna och fick 
stöd av förra statsministern Kåre Willoch, något 
som inte skett I Sverige där partierna valt tyst-
naden. Det ledde också till att mainstream-media 
ställde frågor till omnämnda cluserdeltagare i In-
tegrity Intiative och fick svar som sedan Steigan 
visade inte stämde. Något som heller inte skett I 
Sverige förrän Aftonbladet Kultur ställde frågor 
vilket vänt debatten så att det riktar sig mot dem 
som ställer frågor, det omvända mot vad som 
skett I Norge.

10 januari 2019: Bo Sundbäck, Eddie Olsson, 
Ellie Cijvat,Tord Björk, Hans Wåhlberg, Hans 
Sternlycke och Per Gahrton vänder sig i ett 
debattinlägg i Dagens Arena mot vad de ser som 
en McCarthykampanj mot MP och freds- och 
miljörörelsen. De kritiserar både Martin Kraghs 
artikel från 2017 för att komma med angrepp som 
visar sig inte hålla och att Sundbom fortsätter på 
samma tema med än grövre spridande av falska 
rykten som i praktiken blir utfärdande av yrkes-
förbud. De betonar att det blir särskilt allvarligt 
“om angreppen koordineras inte bara öppet utan 
också utan transparens”. Kraghs uppgifter i 
Sveriges Radio om anonym grupp som tagit fram 
uppgifterna för artiklar I en brittisk tidskrift och 
Expressen tas som exempel. Artikeln avslutas 
med “Det är dags för betydligt fler än miljö- och 
fredsvänner att ställa frågor om vilka som ingår i 
dessa grupper och hur de finansieras.”

25 januari 2019: Rebecca Weidmo Uwell på sin 
blogg avslöjar namnet på den mp-tjänsteman 
som på falska grunder anklagats av MP riksdag-
sledamoten Pernilla Stållhammar för att vara en 
säkerhetsrisk.

28 januari 2019: Martin Kragh meddelar på sitt 
twitterkonto att han kontaktas av Integrity Initia-
tive 2016 men tackat nej till att bli den clusterle-
dare som han listas som i läckta dokumenten.

29 januari 2019: Den Mp-tjänsteman som 
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Institute for Statecraft. På ett 
möte i Stockholm arrangerat av 
Anna Wieslander, som leder At-
lantic Council i Sverige, deltog 
också Lendley-French i en panel 
med Hansen Bundt som mod-
erator. Lendley-French tackade 
sin ”mycket goda vän” Hansen 
Bundt både efter mötet i Oslo och 
i Stockholm på sin blogg. Dä-
refter publicerade Anonymous 
en ny omgång med dokument 
som bl.a. i detalj redogjorde för 
projektets start i Norge där alla 
de utpekade personerna aktivt 
deltog och planer lades upp in-
för framtiden; även hur man via 
Norge skulle påverka debatten i 
övriga nordiska länder.

I den ansedda vänsterdagstid-
ningen Klassekampen fick At-
lantic Councils rapport Krem-
lin’s Trojan Horses 3.0 grundlig 
kritik. Samtliga ordförande för 
tre stortingspartier, som utpe-
kas i en karta i rapporten som 
Kremls verktyg, tog kraftigt 
avstånd från Atlantic Councils 
påstående. Klassekampen hän-
visar också till Aslak Storaker, 
en fredsaktivist som i ett längre 
inlägg på Radikal Portal till-
bakavisat påståenden i rapporten 
om både norska och svenska 
förhållanden. Tidningen följde 
också upp rapportens påståen-
den om att Nordnorge var sär-
skilt lättpåverkat av Kremls 
propaganda. Representanter i 
Finnmark för Senterpartiet, Ar-
bejderpartiet och Sosialistisk 
vesntreparti avvisade påståendet 
om att de var svaga för Putin.  
Det hela kröntes av en intervju 
med den tidigare statsministern 
Kåre Willoch från Høyre som 
också avfärdade rapporten. Han 
står själv för en nyanserad hålln-
ing till Ryssland och menade att 
det var fel att stämpla hans eller 
andras åsikter som pro-ryska.

I Sverige har diskussionen om 
både de brittiska och amerikan-
ska initiativen startat så smått. 
Aktivister för fred tar i sin en-
gelskspråkiga blogg upp en 

insändare av Carl Meurling i 
Skånska Dagbladet, en artikel av 
Emma Lundström i tidningen In-
ternationalen, ett blogginlägg av 
miljöpartisten Hans Wåhlberg 
och blogginlägg på Global Pol-
itics av Anders Romelsjö. Emma 
Lundström gjorde redan 2017 
ett flertal intervjuer och artiklar 
om den text författad av Martin 
Kragh, chef för rysslandstudier-
na på Uppsala universitet och på 
Utrikespolitiska institutet, som 
användes för att namnge ett fler-
tal personer som Kremlfjäskare 
i Expressen. Nu skriver hon att 
Martin Kragh är namngiven som 
klusterledare i det läckta materi-
alet om Integrity Initiative. Ett 
särdrag i Sverige är att också 
miljörörelsen och Miljöparti-
et utpekas både av Kragh och 
Atlantic Councils rapport som 
lättpåverkade eller bärare av rys-
ka narrativ.

Aktivister för fred har kartlagt 
den internationella debatten och 
debatten kring texten av Kragh 
och Åsberg från 2017; en text 
som nu sätts i samband med 
Integrity Initiative. På vår en-
gelskspråkiga blogg blev vi först 
i världen med att kommentera 
den video som ledaren för det 
brittiska projektet Chris Donnel-
ly lagt ut på Youtube. Här förk-
larar Donnelly att det som sägs i 
det läckta materialet om att up-
prätta kluster runtom i Europa är 
också det som sker och att det är 
fullt berättigat eftersom det är ett 
krig som pågår. I kartläggningen 
gjord av Aktivister för fred 5 jan-
uari 2019 över länkar till nyheter 
och kommentarer om skandalen 
kring brittiska Integrity Initia-
tive framkommer att spridning 
skett till 32 länder samt några 
platser utan landbeteckning från 
EU, Europa och globalt. Se-
dan dess har minst ytterligare 9 
länder tillkommit. Sammanlagt 
ingår närmare 400 länkar i mate-
rialet varav omkring 100 handlar 
om skandaltexten av Kragh och 
Åsberg från 2017. 

Utöver Frankfurter Allgemeine, 
brittiska, ryska, armeniska och 
norska dagliga nyhetsmedier har 
inte den växande skandalen fått 
någon uppmärksamhet som gett 
den spridning hos den bredare 
allmänheten. Detta trots att det, 
enligt sedvanliga nyhetskriterier, 
finns motiv att omtala nyheten.

Aktivister för fred kommer 
fortsätta ta upp inte minst den 
argumentation Integrity Initia-
tive och Atlantic Council rap-
porternas författare står för och 
hur de samverkar. Det som vi i 
hög grad trodde handlade om 
svensk samförståndsanda och 
som ställt hinder för den svenska 
fredsopinionen, har nu visat sig 
också ha inslag av brittisk och 
amerikansk påverkan. Det finns 
anledning att hävda att denna 
påverkan från främmande makt 
skadar demokratin.

Samtidigt kommer Aktivister för 
fred arbeta främst för framåtrik-
tade initiativ för fred. Vi söker 
samverka med de krafter runtom 
i Europa som verkar för avspän-
ning mellan EU och Ryssland 
och tillsammans med sociala fo-
rumnätverket Pragvåren 2 bl.a. 
uppmana till solidaritetsaktioner 
2 maj 2019 på femårsdagen av 
attacken på fackföreningshuset i 
Odessa – en attack som ledde till 
42 människors död. Vi kommer 
även att, genom ett initiativ som 
kommer från ett samarbete mel-
lan Ryssland och Ukraina, arbe-
ta mot repressionen i dessa två 
länder och varhelst repression 
vågar visa sig.

Aktivister för fred
8 januari 2019

Länksamling: 
https://activistsforpeace.
wordpress.com/2019/01/06/
integrity-initiative-links-from-
36-countries-and-some-atlantic-

“Min befat-
ning med 
Institute for 
Statecraft er 
at jeg gjen-
nom tidligere 
informas-
jonsdirektør i 
NATO, Chris 
Prebensen, 
har blitt 
presentert 
for direktør 
Chris Don-
nelly.”

Pål Steigan 
kunde 
snabbt visa 
att kontak-
terna var 
betydligt 
tätare än så. 
Bundt hade 
varit möte-
sordförande 
på ett möte 
där en av 
ledarna för 
Institute for 
Statecraft 
var med i 
panelen. 
https://
steigan.
no/2019/01/
desinformas-
jon-fra-atlan-
terhavskomi-
teen
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Rena 
McCarthykampanjen 
mot MP och 
fredsrörelsen

DEBATT Utrikespolitiska institutets insinuanta 
artikel från en USA-baserad tankesmedja skadar 
en människas framtid och utfärdar i praktiken ett 
yrkesförbud mot en person som säkerhetspolisen 
aldrig haft någon anmärkning mot och i 17 år 
tjänat Miljöpartiet väl, skriver sju representanter 
för freds- och miljörörelsen.

Har Utrikespolitiska institutet (UI), Uppsala uni-
versitet (UU), näringslivets Frivärld och Atlantic 
Council blivit värdar för en växande McCar-
thykampanj mot freds- och miljörörelsen?

Det kunde man fråga sig redan när en artikel om 
rysk påverkan i Sverige publicerades förra året i 
Journal of Strategic Studies med Martin Kragh, 
chef för Rysslandsstudierna både på UI och UU, 
som huvudförfattare.

En ny rapport med samma tema från Atlantic 
Council publicerad 4 december där den svenska 
delen skrivits av Henrik Sundbom från Frivärld 
och associerad medarbetare på UI ger anledning 
till att ställa frågan på nytt.

I artikeln och rapporten målas en bild av att 
miljö- och fredsopinion går Rysslands ärenden. 
Martin Kragh gick dock för långt. Hans ankla-
gelser mot de mer kända bland dem han sökt 
svartmåla, tidigare riksdagsledamot (MP) Valter 
Mutt och andra riksdagsledamöter från Miljöpar-
tiet samt Svenska Freds- och Skiljedomsförenin-
gen, fick dras tillbaka. Det fanns ingen grund för 
anklagelserna mot dem för att vara »bärare av det 
ryska narrativet«.

Men skam den som ger sig. Nu återkommer 
Atlantic Council med samma grepp. Redan titeln 
på rapporten säger mycket, det som ska avslöjas 
är Kremlstrojanska hästar och inte vilken version 
som helst utan uppgraderade till 3.0.

Syftet med rapporten är att transatlantiska 
partners upprättar en koordinerad avskräckande 
strategi mot politiskt krig i alla dess former. 
Ett särtryck för att väcka intresse för rapporten 
kallas »Sweden Fertile Soil for Influence OPS?« 
Ett ordval med för McCarthyismen sedvanlig 
antydan om att det handlar om påverkan i form 
av främmande agenter beredda att så sitt gift i 

Sundbom påstår vara en säkerhetsrisk träder 
fram i Aftonbladet och Expressen. Det visar 
sig att Sundbom grundar sin ryktesspridning på 
MP-riksdagsledamoten Pernilla Stålhammars 
uppgifter som tillbakavisats sedan länge. MP 
tjänstemannen beskriver det som skett som en 
häxprocess. Språköret Gustav Fridolin säger i 
den fortsatta bevakningen av frågan i Aftonbladet 
att debatten skadar mp, tidigare språkröret Per 
Gahrton önskar sig mer än en ”passiv tumrulln-
ing” för att stoppa Stålhammars ryktesspridning 
som nu via Atlantic Council fått förnyad sprid-
ning vilket skadar MP. Fridolin påstår att det 
finns en utredning som inte kan redovisas för det 
är ett personalärende. MP-tjänstemannen ställer 
sig undrande eftersom han aldrig tillfrågats eller 
blivit informerad om att en sådan utredning finns 
och kräver att få se den. Han får inget svar.

5 februari 2019: Aleksej Sachnin och Johannes 
Wahlström får en artikel publicerad i den liberala 
regeringskritiska ryska tidningen Nova Gazeta 
som för fram kritik mot Martin Kragh och dennes 
roll enligt läckta materialet som clusterledare för 
brittiska intressen i Sverige. Stig Fredriksson, 
nestor i Sveriges radio och dess rysslandsbevak-
ning besvarar i samma nummer i ett längre inlägg 
som helt avvisar anklagelserna och ifrågasätter 
att Nova Gazeta över huvudtaget publicerat 
artikeln. Detta blir den enda gången hittills som 
en debatt på jämlika villkor kan föras mellan 
svenska debattörer om Kraghs roll, i Sverige 
tillåts enbart i några få fall korta repliker och ofta 
inte alls för de som ställer frågor om både Kra-
ghs och Sundboms anklagelser mot freds- och 
miljörörelsen. De frågor freds- och miljörörelsen 
ställer i debatten besvaras inte av de som förs-
varar angrepp mot fredsröster i artiklar som utge 
sig för att vara vetenskapliga. 

7 februari 2019: Åsa Linderborg, kulturchef i 
Aftonbladet, skriver om de falska uppgifterna om 
mp-tjänstemannen som först spreds i henne egen 
tidning och nu sprids igen av Atlantic Council. 
Hon tar också upp Integrity Initiative ”som ska 
sätta dit folk som sprider ’rysk propaganda’” 
och avslutar med ”Delaktig i den skandinaviska 
förgreningen av verksamheten har enligt läckta 
dokuments varit Martin Kragh, på Utrikespolitis-
ka institutet, som under förment vetenskaplig 
dräkt bland annat brännmärk den Nato-kritiska 
fredsrörelsen. Martin Kragh har själv i en tweet 
avfärdat påståendet, så hans ord står mot ord tills 
saken har utretts vidare av svenska medier och 
säkerhetspolis. (Och Kraghs arbetsgivare, kan 
man tycka.)” Det blir första gången som frågan 
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svensk jord.

Vad som får politiker och 
fredsrörelsen att omfamna 
och sprida det ryska narrativet 
säger Sundbom är en nostal-
gisk hållning till neutralitet.

”Det finns all anledning att 
begära att denna rapport dras 
tillbaka och revideras på sam-
ma sätt som det blev nödvän-
digt efter tungt vägande kritik 
förra året.”

Miljöpartiet är återigen 
måltavla. Genom det falska 
påståendet att en tjänsteman 
avskedats på grund av påstått 
för täta kontakter med ryska 
ambassaden söker rapporten 
kasta misstankar mot mannens 
uppdragsgivare, partiets dåva-
rande utrikespolitiske talesper-
son Valter Mutt.

Harmen mellan raderna mot 
att partiet tillåtit en säkerhets-
risk på en känslig post lyser 
igenom. Genom lögnen skadar 
den USA-baserade tankesmed-
jan en människas framtid och 
utfärdar i praktiken ett yrkes-
förbud mot en person som 
säkerhetspolisen aldrig haft någon anmärkning 
mot och i 17 år tjänat partiet väl.

Det finns all anledning att begära att denna 
rapport dras tillbaka och revideras på samma 
sätt som det blev nödvändigt efter tungt vägande 
kritik när Kraghs rapport ändrades förra året.

Sundbom bygger under misstankarna med ytter-
ligare falska påståenden om en artikel i tidningen 
Miljömagasinet »med täta band till Miljöpartiet«. 
I artikeln skriven av Tord Björk står om folkom-
röstningen på Krim att den »skedde under ryskt 
militärt beskydd och därmed var ett brott mot 
folkrätten«. Detta innehåll vänder Henrik Sund-
bom till sin motsats.

Särskilt allvarligt blir det om angreppen koordin-
eras inte bara öppet utan också utan transparens. 
Martin Kragh presenterade i radioprogrammet 
Medierna 16 januari 2017 att en anonym grupp 
»forskare, journalister och andra« tillsammans 
med honom under en längre tid tagit fram materi-
al som underlag till artikeln i Journal of Strategic 

Studies vilket också blev grund för en artikel i 
Expressen. I Atlantic Councils rapport där Henrik 
Sundbom medverkat uppges att skriften ingick i 
en kartläggning som pågått i tre år.

Det är dags för betydligt fler än miljö- och 
fredsvänner att ställa frågor om vilka som ingår i 
dessa grupper och hur de finansieras.

Undertecknare

Bo Sundbäck, styrelseledamot i Aktvister för fred 
och styrelseledamot i Eda Arbetarekommun
Eddie Olsson, medlem i Jordens Vänner, f.d. 
styrelseledamot i Friends of the Earth Europe
Ellie Cijvat,medlem i Jordens Vänners EU-
utskott
Tord Björk, sammankallande i Jordens Vänners 
EU-utskott och redaktör för Ukrainabulletinen
Hans Wåhlberg, Miljöpartimedlem med bloggen 
Hans lilla gröna
Hans Sternlycke, Miljöpartimedlem och f.d. 
ledarskribent i Miljömagasinet
Per Gahrton, tidigare språkrör Miljöpartiet, fil.dr 
sociologi.
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tas upp i etablerad massmedia, därtill kopplad till 
Atlantic Council rapporten. 

8 februari 2019: Karin Olsson. Kulturchef på 
Expressen, angriper vad hon kallar ”kretsar som 
Aftonbladet gör sig till en del av” och Linderborg 
som påstås smutskasta Martin Kragh. Olsson tar 
särskilt upp Johannes Wahlström som medver-
kat till artiklar på Atonbladet Kultur och i Nova 
Gazeta kritiserat Kragh. Särskilt betonar hon att 
Wahlströms far är antisemit och att han på face-
book gillat sonens artikel.

12 februari 2019: Patrick Oksanen går i en 
mycket lång ledarartikel i Hela Hälsingland till 
angrepp mot vad han kallar ”en klassisk rysk 
påverkanskampanj, som innehåller alla de kända 
inslagen: cyberstöld, konspirationsteorier, förtal 
och hot.” Artikeln får mycket stor spridning och 
har hittills delats 3200 gånger. De som drabbas 
”är internationella experter och en tankesmedjas 
nätverk som ägnat sig åt att förstå rysk påver-
kan.” I Sverige menar Oksanen att kampanjen är 
riktad främst mot Martin Kragh som sägs inte ha 
något med det ursprungliga målet för attacken, 
annat än att tacka nej. Att Linderborg ”vill se att 
Säpo utreder en svensk forskare” ses som kulmen 
på kampanjen. ”Det yttersta syftet med attack-
erna” sägs vara ”att Ryssland vill tysta det fria 
ordet och experter med kunskap om rysk påver-
kan.”

Oksanen ser inget konstigt med Integrity Ini-
tiative annat än att inte mer gjorts tidigare. Han 
tycks slå fast att ”Det mesta talar för att det är 
ryska hackare med ett statligt uppdrag i botten” 
för att sedan lägga in brasklappen att det ännu 
inte är fastlagt. Och sedan vända på det igen: “det 
som skedde var så uppenbart en rysk informa-
tionsattack.” Följt av en aukoritativ källa -  “En 
brittisk UD-talesperson sade till BBC som det 
var:”

”Den ryska statliga mediekampanjens mål är 
uppenbart. Det här är bara ytterligare ett annat 
exempel på rysk desinformation som syftar till att 
förvirra publiken och diskreditera en organisation 
som arbetar oberoende med att tackla hot från 
desinformation”.

Oksanen att kan sedan fastslå - ”här borde histo-
rien dött”. Det är nog, fast det kanske inte är en 
GRU operation, och var det inte helt säkert en 
rysk pertion från början så blev det en sådan efte 
att ryska medier spred nyheten. Det är också den 
vägen nyheen måste ha kommit till Sverig - att så 

Ukrainabulletinen granskar: Rond 2

inte är fallet passar ine det mönster Oksanen vill 
bevisa så han missar att ta reda på det.  
 
Attacken sägs spridas i Sverige ”som krusningar 
på nätets träskvikar”, genom ”små nätverk som 
genom rundgång och ”oheliga” allianser mellan 
extremkanterna som får fart på anklagelserna mot 
Kragh.” Oksanen menar att ”Det finns en röd tråd 
bland de som 2018-2019 nu ger sig på Kragh, de 
har fått sina affärer blottlagda” redan av Kraghs 
artikel 2017 vilket gör att kritiken nu fortsätter. 
Oksanen medger också att den slutna facebook-
grupp finns där han själv och Martin Kragh 
diskuterat säkerhetspolitisk påverkan tillsammans 
med Egor Putilov när denne ansågs vara en källa 
för kritik av rysk påverkan av vänsterkrafter i 
Sverige.  
 
Saken är klar, allt är från början till slut en rysk 
operation redan 2017. Det blir den officiella 
berättelsen stämplad som sanning av den ena 
efter den andra professorn, landets ledande jour-
nalister och ledarskribenter. Att inte ett enda av 
de 100 debattinläggen om Kragh artiklen 2017 
var ryskt är plötsligt som upplöst i den bakåtpro-
jicering av det som påstås ske vintern 2018-2019 
till att också gälla 2017. Att det dessutom inte 
fanns någon som använde sig av ryska medier 
denna nya debattrunda heller faller like effektivt 
bort. Att belägga det man påstår med fakta är 
som bortblåst. Historien om en osedvanligt dålig 
forskningsartikel som fick ändras efter saklig och 
systematiskt kritik med belägg för dålig kvalite 
försvinner. Istället presenteras en bild av e ovan-
ligt ondsinnad rysk kampanj där felet är att det 
övehvudtaget ställs frågor. 

14 februari 2019: Tio forskare skriver i Svenska 
Dagbladet att de står bakom Kragh. De hävdar 
att ”I samarbete med propagandakanaler som RT 
eller Sputnik sprider ryska troll och agenter i ut-
landet desinformation för att diskreditera kritiker 
och experter, däribland Rysslandsexperten Martin 
Kragh.” De försvara honom uttryckligen för 
det som skedde redan 2017 - ”Efter att 2017 ha 
skrivit en vetenskaplig artikel om ryska påver-
kansoperationer i Sverige har han blivit utsatt för 
en smutskastningskampanj. Därför är det ytterst 
klandervärt att kulturchefen på Aftonbladet, en av 
Sveriges största kvällstidningar, fortsätter att mis-
stänkliggöra Martin Kragh, insinuera att han 
skulle vara en landsförrädare och föreslå att Säpo 
och hans arbetsgivare borde utreda honom. Detta 
baserat på intetsägande dokument som efter en 
hackerattack på en brittisk tankesmedja figurerat 
i ryska propagandakanaler som Sputnik och i so-
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 I en rapport utgiven av den USA-baserade 
tankesmedjan Atlantic Council som står nära 
NATO sprids falska rykten. I rapporten påstås 
att en tjänsteman hos miljöpartiet avskedats 
på grund av för täta kontakter med ryska am-
bassaden. Rapporten talar varken om att Säpo 
avvisat anklagelserna om att tjänstemannen är en 
säkerhetsrisk eller att uppgifterna om att mannen 
avskedats är falska. Istället söker man ursäkta 
spridandet av falska rykten genom att i rapporten 
skriva att mannen avvisar alla anklagelser.

Atlantic Councils projekt är startat för att hitta 
”röster som agerar som inflytelseagenter” och 
är ”Kremls tentakler”. I praktiken ägnar sig 
en organisation som stödjer främmande makts 
intressen åt att söka införa yrkesförbud mot en 
svensk medborgare yrkesverksam som utrike-
spolitisk expert. Att rapporten anonymiserar 
tjänstemannen är ingen ursäkt för att sprida fal-
ska rykten. På den smala arbetsmarknad det här 
handlar är man ändå lätt igenkänd. Rykten om 
att man går Rysslands ärenden leder till att man 
utestängs från yrket.

Författaren till det svenska kapitlet i rapporten 
med namnet Kremlin’s Trojan Horses 3.0 är Hen-
rik Sundbom, en medarbetare på den av Svenskt 
Näringsliv finansierade tankesmedjan Frivärld. 
Att Sveriges arbetsgivare har en medarbetare på 
en organisation betald av dem som medverkat till 
att söka återuppliva McCarty-tidens yrkesförbud 
i Sverige är inte acceptabelt.

Även miljö- och fredsrörelsen utpekas i rap-
porten. Särskilt allvarligt anser rapporten det är 
att delta på ett möte mot nazism i Moskva 2012. 
Miljö- och fredsaktivisten Tord Björk anses 
därmed stödja ryska statens intressen av att blåsa 
upp hotet av en växande nazism i början av 
2010-talet i Ukraina. Rapporten talar inte om att 
fascistpartiet Svoboda fick 10 procent av rösterna 
i Ukrainska valet 2012 och att Simon Wiesen-
tal centret pekade ut dess ledare som den femte 
värste antisemiten i världen samma år.  Sedan när 
är det fel att tillsammans med judiska och andra 
organisationer från hela världen att stå upp mot 
antisemitism och nazism?

Tord Björk som är med i Aktivister för fred och 
redaktör för Ukrainabulletinen påstås också i rap-
porten vara en inflytelseeagent för Ryssland på 
grund av den syn han gett uttryck för om Krim-
frågan i Miljömagasinet. Där står om den fol-
komröstning som hade ett avgörande inflytande 

på vad som hände på Krim att den ”skedde under 
ryskt militärt beskydd och därmed var ett brott 
mot folkrätten”. Sedan när innebär en kritik av ett 
lands folkrättsbrott att man är en inflytelseagent 
för det landet?

Aktivister för fred uppmanar Atlantic Council att 
dra tillbaka rapporten och revidera den.

Vi uppmanar Svenskt Näringsliv att dra in stödet 
till organisationer med medarbetare som deltar 
i kampanjer för att i McCarty-tidens kalla krig-
sanda söka genomföra yrkesförbud som led i en 
USA-baserad organisations häxjakt på ryska infly-
telseagenter eller se till att det inte sker igen och 
att Atlantic Council drar tillbaka rapporten.

Vi uppmanar också Svenskt Näringsliv att inte ge 
stöd till kampanjer mot samarbete mellan judiska 
och andra organisationer mot antisemitism, na-
zism och relativisering av Förintelsen vare sig det 
sker av amatörmässigt oförstånd hos en enskild 
medarbetare eller i mer organiserad form.

Vi stödjer också miljöpartisters, miljö- och freds-
vänners protest i Dagens Arena mot angreppen på 
miljö- och fredsrörelsen och uppmaningen att fler 
ställer frågor om vilka som ingår i de grupper som 
driver McCarty-kampanjen och hur de finansieras.

Aktivister för fred

20 januari 2019

Stoppa USA-inspirerade yrkesförbud i Sverige

Nedan: Minneshögtid över Förintelsen i synagoga 
under mötet mot nazism i Moskava 2012. Foto: Tord Björk
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ciala medier, i vad som framstår som en klassisk 
påverkansoperation.” SvD:s kulturchef skriver 
också samma dag att ”Den typ av anklagelser 
som nu riktas mot Martin Kragh kan leda till att 
forskare och journalister inte ens vågar närma sig 
ett så laddat ämne som Ryssland”. Dagen innan 
förde en gästledare i SvD fram samma typ av 
kritik mot Linderborg. 16 februari publicerades 
en nyhetsatikel på kultursidan med rubriken ”Så 
blev svenska medier del i ryskt informationskrig” 
och 17 februari en ledarartikel med rubriken ”Af-
tonbladet krattar manegen för Kreml” i samma 
tidning. Inga repliker tilläts.

15 februari 2009 blir Tobias Ljungvall på blog-
gen i Öst.nu den ende som söker föra fram en 
nyanserad bild i debatten i ett läge där Aftonbla-
det Kultur ensamma får försvara sig mot övriga 
massmedier. Han ser upptakten i Kraghs två år 
gamla artikel där Aftonbladet Kultur utpekas som 
en kanal fejkfakta och ”narrativ” med ursprung i 
Kreml. Han är kritisk till att inte Linderborg inte 
lyckas ”bärga sig” och pekar på att det ”tycks 
inte finnas så mycket att titta närmare på” som 
hon menat Säpo borde titta på. Samtidigt är han 
skeptisk till forskarkollegornas oro för att skräm-
mas till tystnad - ”Det är förstås bra att stämma 
i bäcken. I en svensk kontext utvecklar sig dock 
den här historien till en fjäder i hatten för Kragh 
snarare än att på något vis underminera honom.” 
Han avslutar med ”Linderborgs lilla groda, som 
knappt egentligen är en anklagelse. Ärligt talat så 
skulle väl de flesta snarast känna sig smickrade 
av att utmålas som brittiska agenter?” Ljungvall 
följer också upp saken i ett ytterligare inlägg 
med större betoning på sammanblandning mellan 
oberoende och agendadriven forskning under 
rubriken: ”Några ord till Aftonbladets försvar”.

24 februari 2019 skriver Martin Kragh på sin 
blogg att ”Aftonbladet koordinerar en serie 
personangrepp på mig med stöd av en rysk 
desinformationskampanj ... jag är MI6-agent, 
landsförrädare och ett “hot mot demokratin”. Han 
pekar på flera aktuella fel han menar Linderborg 
för fram och att ett drev fördes mot honom 2017. 
Tidningen Journalisten ställde sig öppet på Af-
tonbladets sida, och skrev en rad negativa artiklar 
om mig, bland annat med stöd av en ‘forskare’ 
som i själva verket är skribent på Internatio-
nalen. Även Medierna i P1 hade tendens i sina 
vinklingar” Om Linderborg skriver Kragh bl.a. 
att hon kan ”låtsas om” att ”hennes redaktionella 
förgreningar till den ryska fascistoida rörelsen är 
okända.”

Februari-mars: Allt fler i etablerade medier sluter upp bakom 
Martin Kragh och särskilt Expressen medan Aftonbladet Kultur 
ensamma söker försvara sig från kritiken. Ledare i DN, GP och 
NWT går skarpt ut mot Åsa Lindeborg. En sakuppgift i en artikel 
i Aftonbladet av Tom Andersson visar sig bero på ett missförstånd 
varpå artikeln i sin helhet avpubliceras. Patrick Oksanen för också 
ut debatten internationellt på webbsidan UpNorth och får svar av 
Paul Robinson, professor i Kanada på dennes blogg Irrussianality. 
Den svenska debatten med försvar av Martin Kragh sprids också 
till Danmark och Norge.

6 mars 2019: 16 professorer och journalister vänder sig i Ex-
pressen mot den ”förtals- och smutskastningskampanj som Af-
tonbladet Kultur sedan ett par år bedriver mot Martin Kragh på 
Utrikespolitiska Institutet (UI)” och hävdar att ”den är både 
oacceptabel och skadlig.”

Samma dag påstår Henrik Sundbom i Aftonbladet Kultur att 
Linderborg vantolkar Rysslandsrapporten. Han menar att ”När per-
soner från vänster-, freds- och miljörörelser samverkar med rysk 
underrättelsetjänst eller talar på propagandaevenemang i Moskva 
måste det kunna uppmärksammas på samma sätt som högerpop-
ulisternas relationer till Ryssland skärskådas.” Åsa Linderborg 
svarar direkt med att ”kärnfrågan i den här diskussionen att Martin 
Kragh, men även Henrik Sundbom, i sin akademiska gärning 
(eller vad man ska kalla den för) och i den offentliga debatten har 
likställt fri opinionsbildning med så kallade påverkansoperationer 
från främmande makt. Att de saknar stöd för den tolkningen utgör 
grunden för den kritik som riktats mot dem.” Ett inlägg med svar 
på Sundboms kritik av freds- och miljörörelsen påstådda samver-
kan med rysk underrättelsetjänst och deltagande på möte i Moskva 
refuseras som säkert många andra bidrag till debatten.

När alla andra vägar stängs publicerar 10 personer ur freds- och 
miljörörelsen sitt svar på artiklarna i SvD och professorernas 
försvar av Kragh artikel 2017 på Aktivister för freds blogg. Ar-
tikeln har i tur och ordning refuserats av SvD, DN, GP, Expressen, 
Aftonbladet Debatt, ETC och tidningen Journalisten och därefter 
av all press i Sverige. 

Alla miljö- och vänstertidningar med statsbidrag för veckout-
givning håller tyst om denna konflikt och låter inte heller freds- 
och miljörörelsen komma till tals efter att Internationalen tystnat. 
Även vänsterbloggare och webbtidningar som Opulens försvarar 
Kragh medan ett fåtal som Lars Drake på Synapze, Anders Ro-
melsjö på Global Politics och Hans Wåhlberg på bloggen Hans 
lilla gröna fortsätter ställa kritiska frågor. 
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Öppen debatt främjar 
fred - Aktivister för freds blogg, 6 mars 2019

Svenska massmedier och partier uppmanas att 
följa det norska exemplet och ställa frågor om 
amerikanska, brittiska och inhemska initiativ som 
utmålar fredsrörelsen som Kremls verktyg. Det 
samlade budskapet från tongivande opinions-
bildare har skadliga effekter för individer och re-
spekten för fredsrörelsen som en självständig röst 
i svenska debatt om partier och nyhetsjournalister 
väljer att hålla tyst.  

Nato-förespråkare attackerar freds- och mil-
jörörelsen allt hårdare med anklagelser för att 
gå Rysslands ärenden. Claes Arvidsson har i en 
ledare 13.2 i Svenska Dagbladet valt att spä på 
denna typ av angrepp som förts fram tidigare av 
Martin Kragh och Henrik Sundbom. Dessa två 
samarbetar med Atlantic Council som står Nato 
nära. Sundbom i det svenska kapitlet i Atlantic 
Councils rapport Kremlin’s Trojan Horses 3.0 
som utkom i december 2018. Kragh som den 
ende av två utvalda experterna från Sverige i ett 
internationellt projekt mot desinformation startat 
av Atlantic Council. Arvidsson vill leda debat-
ten i samma riktning som Kragh och Sundbom. 
Detta genom att hävda att det viktigaste är att 
debatten ska handla om ”dem som tar rösten från 
Kreml som sin egen”. Flera professorer har 14.2 
i Svenska Dagbladet slutit upp i debatten och 
menar att kritikerna av Martin Kragh, verksam 
vid Utrikespolitiska Institutet (UI) och Uppsala 
Universitet, är ”ryska troll.”

Det blir ett stort antal ryska troll. Kritiken var 
hård och omfattande mot Martin Kraghs artikel 
om rysk desinformation och dess svenska bärare i 
Journal of Strategic Studies 2017. Han anklagade 
många i freds- och miljörörelsen, miljöpartister, 
en tidigare socialdemokratisk minister och andra 
för att vara Rysslands röst. Sammanlagt public-
erades 100 artiklar och poddcasts om Kraghs 
artikel. Artikeln fick dras tillbaka och skrivas om 
när det gällde anklagelserna mot de mest kända 
personerna och organisationerna. Varken RT – 
Russia Today, Sputnik eller de ryska troll profes-
sorerna ser i varje buske syntes till men desto fler 
akademiker och journalister som skrev oberoende 
av varandra. 

Kraghs anklagelser fördes fram på nytt i At-
lantic Councils rapport av Sundbom som nära 
samarbetat med Kragh på UI. I rapporten utpekas 
enskilda, miljö- och fredsrörelsen och ett flertal 
partier i Sverige och Norge med ord som ”Krem-
ls tentakler”.  Särskilt illa är att Sundbom sprider 
det falska ryktet att en utrikespolitisk sakkun-

nig blivit avskedad av Miljöpartiet på grund 
av säkerhetsskäl. En osanning som i praktiken 
innebär att återinföra McCarthytidens yrkesför-
bud. Något många i miljö- och fredsrörelsen samt 
miljöpartister protesterat mot och Aftonbladet 
och Expressen uppmärksammat i nyhetsartiklar. 

I Norge har journalister i högre grad frågat ut 
partier och andra som utpekas i norska delen av 
rapporten från Atlantic Council. De tar kraftigt 
avstånd från anklagelserna och får stöd av förre 
statsministern Kåre Willoch. Det i Sverige dis-
kuterade brittiska Integrity Initiative tätt knutet 
till Atlantic Council diskuteras även i Norge. 
Personer som blivit omnämnda i initiativets hack-
ade material utfrågas i massmedia. Det visar sig 
att de svar de ger inte stämmer. Ordförande för 
norska avdelningen av Atlantic Council har enligt 
öppna källor haft betydligt mer kontakt med de 
som styr det brittiska initiativet än hon medgett.

Det aktualiserar debatten från 2017 kring den 
anonyma grupp journalister, forskare och andra 
som under en längre tid enligt Martin Kragh 
tagit fram material som underlag för artiklar om 
”kremlfjäsk” och ”rysk desinformation”. Varför 
frågar inte svenska journalister berörda om de 
anonyma grupper med stort inflytande över sam-
hällsdebatten som norska medier gjort? Varför tar 
inte svenska partier avstånd från Atlantic Coun-
cils falska anklagelser på det sätt som norska 
partier har gjort?

Vi uppmanar svenska medier och partier att följa 
det norska exemplet. Det skulle främja demokra-
tin och tilltron till massmedier. 

Tord Björk,
sammankallande i Jordens Vänners EU-utskott och redaktör för Ukrain-
abulletinen
Ellie Cijvat,
medlem i Jordens Vänners EU-utskott
Lars Drake,
fredsaktivist och styrelseledamot i Folket i Bild samt skribent på Synapze  
Staffan Ekbom
ordförande i riksorganisationen Nej till Nato
Ola och Erni Friholt,
ordförande och sekreterare i Fredsrörelsen på Orust 
Susanne Gerstenberg,
medlem i Kvinnor för fred
My Leffler,
medlem i Kvinnor för fred
Eddie Olsson,
medlem i Jordens Vänner, f.d. styrelseledamot i Friends of the Earth 
Europe
Anders Romelsjö,
ordförande för Folket i Bild/Kulturfront i Stockholm och redaktör för 
Globalpolitics.se
Ronny Stark,
medlem i Nej till Nato-Helsingborg och Kvinnor för fred
Bo Sundbäck,
styrelseledamot i Aktivister för fred
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Den social-ekon-
omiska situa-
tionen i Ukraina: 
Genus-perspektiv

Av Daria Popova | 30 Nov 18 

Artikeln nedan redovisar den 
socialekonomiska situationen i 
Ukraina utifrån hur den påver-
kar kvinnor och andra i sårbar 
situation. I första hand handlar 
den om strukturanpassningspoli-
tiken, kriget och det ökande 
ytterhögervåldet.

https://www.trans-
form-network.net/index.
php?id=840&tx_news_
pi1%5Bnews%5D=8179&tx_
news_pi1%5Bcontrol-
ler%5D=News&tx_news_
pi1%5Baction%5D=detail&-
cHash=9195e6cbafd20f1236eb-
3ce4cade13ec

Olegs barndom

Dansk dokumentär från 2017.
Denna prisvinnande film 
från Donetsk-regionen i östra 
Ukraina låter oss uppleva det 
krigsdrabbade området genom 
tioårige Oleg. Han bor hos sin 
mormor, och även om de flesta 
andra har lämnat området, har 
de inga planer på att fly. Med 
sin kusin och bästa vän Jar-
ik driver Oleg omkring i den 
vilda naturen som omger byn. 
Barndomens oskuld sätts på 
prov, medan kriget sakta kryper 
närmare. Av Simon Lereng 
Wilmont.

Olegs barndom på SVT 
Sändes 27 jan 29 mar 23.59

Livsfarligt ryskt 
hot i Västerås

Vestmanlands Läns Tidning: 
“Säkerhetspolisen (Säpo) pe-
kade nyligen ut Ryssland som 
det land med fientlig avsikt 
som har störst konsekvens för 
Sveriges säkerhet. Samtidigt 
som detta yttras från Säpo, 
är bygget av en rysk-ortodox 
kyrka i full gång på Hässlö i 
Västerås.”

“Bygget ligger ett par hundra 
meter från Västerås flygplats – 
ett skyddsobjekt som enligt lag 
har ett extra skydd mot bland 
annat spionage.”

“Bygget passar in på Säpo:s 
beskrivning: ”Ryssland etabler-
ar fotfästen och plattformar i 
Sverige, både fysiska fotfästen 
på marken och ideologiska 
eller sociala fotfästen.” Säpo 
konstaterar också att ”religiösa 
verktyg” används för att påver-
ka Sverige.”

Vem vet, kanske tornet inne-
håller en militär radar?

Det är ryssarna bakom allt!
Egenartad skuggrädsla i västliga media

Den ena historien bisarrare än den andra kan 
numera läsas i västeuropeiska/nordamerikanska 
medier. Det gemensamma är att “Ryssland” antas 
stå bakom allt möjligt - från det ökande antalet 
mässlingsfall till det försvunna malaysiska flyg-
planet MH370 för fem år sen.

En amerikansk juridisk process har förhopp-
ningsvis slutgiltigt kunnat avskriva Hilary Clin-
tons påstående att Trumps valseger var ryssarnas 
fel. Men andra ännu egendomligare påståenden 
valsar omkring.

Påståendet om MH370 släpptes av den brittiska 
tidningen Mirror 8 mars. Inga bevis kunde förstås 
presenteras eftersom ingen vet vart planet tog 
vägen. Det bara var så. Antagligen. Påståendet 
om mässlingen släpptes i Lancet i september. Här 
försökte man åtminstone ange skäl till påståendet, 
vilka skulle bestå i att en massa oidentifierade 
bottar varnar för vaccinering, och eftersom de är 
oidentifierade är säkert en massa av dom ryska.

Men rädslan för vaccinering kan troligare spåras 
till den brittiske läkaren Andrew Wakefield som 
1998 spekulerade i om vaccinering kunde orsaka 
autism, vilket fick stor spridning.

Att historier som dessa sprids tyder på en viss 
hysteri, inte bara bland media utan hos publiken i 
allmänhet anser Paul Robinson som också refer-
erar till böcker med ett upplägg som åtminstone 
tyder på seriöst uppsåt. Ryssland är illasinnat, 
vilket beror på att Putin (och andra ryska poli-
tiker) är maktfullkomliga.

Men maktfullkomligheten och det autokratiska 
styret snarast förhindar effektivitet och slagkraft, 
menar Robinson. För det första blir den maktfull-
komlige sin egen bromskloss; dygnet har bara 24 
timmar. Och för det andra blir han alldeles för 
upptagen med att kontrollera andra för att hinna 
ställa till med något allvarligt. 

Och faktiskt har ju Ryssland inte större ekono-
misk kapacitet än Spanien – ca 1,5 biljoner USD 
enligt IMF.

Ryssland antas också i dessa ytligt seriösa böcker 
vara “våldsamt” och “expansivt” som ett drag i 
den ryska folksjälen – ett resonemang som skulle 
betraktas som rasistiskt om det yttrades om an-
dra. Robinson undrar vad Irakkriget ska ses som.

https://irrussianality.wordpress.
com/2019/03/11/the-russians-
done-it-2/#more-4611
https://irrussianality.wordpress.
com/2019/02/22/sickening/
https://irrussianality.wordpress.
com/2019/02/19/book-review-
moscow-rules/

Hotet
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Psykologisk forskning tyder på att det sätt folk rea-
gerar på berättelser i hög grad beror på hur berät-
telserna är inramade. Vad nu än talet om “falska 
nyheter” är värda är faktakontroll relativ oviktigt 
för folk. Det viktiga är kampen om att kontrollera 
den övergripande inramning i vilken folk tolkar 
fakta. Om ni tillåter mig att vara postmodern ett 
tag handlar allt om diskurs, inte detaljer.

Om vi betraktar de pågående rysk-västliga spän-
ningarna verkar problemet vara att båda sidor 
sitter fast i en diskurs om beskyllningar, konf-
likt och hot och inte i en om ömsesidiga miss-
förstånd. Alltså ramar de in sina förslag i termer 
om säkerhet, avskräckning och inneslutning, inte 
i termer av förhandlingar och kompromisser. 
Politisk diskussion hamnar därför i en kamp om 
att bestämma vem som bär skulden till problem, 
inte i en ansträngning att hitta ömsesidigt ac-
ceptabla lösningar.

Detta illustreras väl av responsen i både Ryssland 
och väst på händelsen nyligen i Svarta havet då 
ett ryskt kustvaktsfartyg kapade tre fartyg som 
tillhörde ukrainska flottan. Ryska media har 
inramat detta helt och hållet i termer av ukrainsk 
“provokation”; ukrainska och västliga media i 
termer av rysk “aggression”. Nästan ingenstans 
kommer ni att hitta någon som diskuterar sätt att 
förbättra situationen och förhindra framtida bråk, 
utom i form av rekommendationer att öka nivån 
av tvångsmakt gentemot motparten.

Eftersom jag var intresserad av hur ryska media 
skulle bevaka händelsen tillbringade jag en stor 
del av förra veckan med att titta på ryska politis-
ka pratshower. Det var ganska deprimerande. om 
och om igen degenererade showerna i skrik-
tävling mellan ukrainska deltagare å ena sidan 
och ryska (inklusive programledaren) å den an-
dra. Händelsen inramades av alla parter i termer 
av skuld: någon var skyldig till att bete sig illa, 
frågan var bara vem. Denna inramning gjorde 
att alla diskussioner urartade konkurrerande 
nollsummespel - ju skyldigare den andra parten 
var, desto mindre var ens egen;  ju mer skyldig 
ens egen part var desto mindre var den andra. 
Denna inramning uppmuntrade alla inblandade 
att kasta hela skulden på den andra sidan och 
undvika varje antydan att den egna sidan kunde 
vara på något litet vis ansvarig. Denna tendens 
går bortom de senaste händelserna och gäller hela 
ukrainakonflikten - det är antingen “rysk aggres-
sion” eller “ukrainska fascister”. Allt däremellan 

är omöjligt.

Inte i någon av alla pratshower 
jag såg hörde jag någon från 
endera av sidorna försöka rama 
om frågan i andra termer än 
skuld. Följaktligen förekom 
absolut inga förslag till vad 
man skulle kunna göra för att 
förbättra de rysk-ukrainska 
förbindelserna bortom “regim-
förändring” i det andra landet. 
Man kan se mycket av detta 
i diskursen om rysk-västliga 
relationer generellt. De inramas 
uteslutande i termer av skuld 
och hot, vilket leder till politis-
ka rekommendationer i termer 
av bekämpa hot snarare än att 
komma bort från konflikter på 
ett sätt som båda parter kan 
acceptera. Resultatet är eskale-
rande politisk spänning.

Hur ska man lösa detta prob-
lem? Svaret är att vi måste 
försöka inrama problemet på ett 
annat sätt. När frågorna ramas 
in i termer av “ryska hot” eller 
“västliga hot”, “rysk aggression” 
eller “västlig aggression”  eller 
liknande söks lösningarna ound-
vikligen i nya säkerhetsåtgärder, 
ökade militära utgifter, sank-
tioner och sånt. En annan politik 
blir möjlig först när folk börjar 
inrama östvästliga problem på 
sättet där vinn-vinn-lösningar 
blir tillåtna. Det innebär att 
man ser på frågor i termer av 
spänningar som kommer sig av 
konflikter mellan legitima men 
konkurrerande intressen, och 
från misstag av alla parter. Men 
framför allt betyder det att man 
inramar frågorna i termer av att 
finna lösningar, inte kasta skuld. 
Tyvärr ser det ut på ett annat 
sätt för närvarande - alla är mer 
intresserade av att etablera den 
andra sidans skuld än av att 
hitta vägar framåt. Tills detta 
förändras ser jag inte hur vi ska 
kunna göra några framsteg.

Paul Robinson är professor i 
rysk historia i Ottawa. Även han 
har blivit påhoppad för att han 
inte köper NATO:s rysskräcks-
schema, och av Kraghs kana-
densiske motsvarighet Marcus 
Kolga utnämnts till “pro-Kreml, 
konspirationsteoretisk extrem-
ist”. Efter att Robinson klagat 
hos Kolgas uppdragsgivare 
togs han dock bort från listan 
med många ursäkter. Robinsons 
kommentar:

“I deras värld är det så, att folk 
som inte håller med dem om 
Ryssland inte gör så på grund 
av att det finns genuina skäl att 
ha en annan åsikt eller för att de 
har en annan uppfattning om sitt 
lands intressen. Det måste vara 
för att de är “medvetna eller 
omedvetna inflytandeagenter”. 
Och att kalla dem så anser de 
inte vara smutskastning. Om de 
klagar på behandlingen betyder 
det att de smutskastar en själv. 
Dessutom handlar de på Kremls 
uppdrag när de gör det.
    Men detta är förstås strunt-
prat. Folk gör som de gör av 
sina egna skäl, inte för att ryska 
staten direkt eller indirekt får 
dem att göra det. Och att kalla 
folk för “inflytandeagenter” är 
faktiskt ärekränkande. Hela den 
här historien påminner en om 
skolgårdens översittare som 
chockas när de han har mobbat 
slår tillbaka, och sen springer 
till läraren och klagar.”
    Se vidare Robinsons blog 
irrussianality.wordpress.com

Kan det sägas bättre?

SKULDBELÄGGNING, INTE LÖSNINGAR
Paul Robinson 2 december 2018
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Divina Levrini 
1979-2019

Fredag 1 mars 2019 nåddes vi 
av budet att en vårdkase för fred 
och rättvisa i världen slocknat. 
Divina Levrini har lämnat ett 
stort tomrum efter sig. 

Hon var en naturkraft som med 
passion och mod kämpade för 
folk, för fred och mot orättvisor 
varhelst de vågar visa sig. 

När andra stod passiva skred 
hon till handling. Hon höjde 
rösten när andra var tysta. Ofta 
kämpade hon mot oddsen och 
tyvärr möttes hon av fördomar 
för att hon vågade var sig själv. 

En livstid av aktivism och 
inspiration för många har nått 
sitt slut. 

Det är nu upp till oss alla att 
höja våra röster när andra är 
tysta, att skrida till handling 
när andra står passiva och följa 
hennes exempel. 

“Maybe you are the change you 
have been waiting for”. 
Divina Levrini, 18 juni 2018

Tack Divina för allt.
Du lever i våra hjärtan.

Våra tankar är med Divinas 
barn och familj.

Aktivister för fred 
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