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Sveriges val att aktivt att bli en 
spjutspets i hybridkriget mot 
Västs fiender i öst och syd har 
skapat självförvållade problem 
och terror mot andra. Flyk-
tingströmmarna ökar efter vårt 
deltagande i bombkriget mot 
Libyen och vårt deltagande i 
ockupationen av Afghanistan 
skapar liknande problem. Detta 
val har också lett till ökade 
spänningar i Östersjöområdet. 

Aurora 17 var namnet på en 
omfattande militär övning som 
genomfördes i Sverige 11 - 29 
September 2017. I övningen 
ingick förutom svenska förband 
även utländska och inte minst 
från flera länder som ingår i 
NATO.

Militärövningen Aurora 2020 
som hålls maj-juni 2010 i hela 
Sverige blir den hittills tydli-
gaste manifestationen av vårt 
lands nya roll. Övningen blir 
större och mer omfattande än 
2017 års upplaga. Den bygger 
på ett scenario där Sverige 
angrips av en fiende och hela 
landet berörs.

Ett av dom övningsmål som 
finns med övningen är en 
utvecklad förmåga att med pri-
oriterade internationella aktörer 
ge och ta emot militärt stöd 
inkluderande basering av tredje 
parts stridskrafter på svenskt 

territorium. Det finns dock 
stor anledning att anta att flera 
länder inom NATO kommer att 
bjudas in och att flera av dom 
deltar.

Sverige gör sig alltmer till en 
spjutspets för militarisering 
av vårt samhälle medan vi 
tar avstånd från tidigare vilja 
till fred och nedrustning. Alla 
vapenslag ska delta och mil-
itärövningar ske från norr till 
söder. Värdlandsavtalet med 
Nato blir stadfäst ännu mer som 
grund för att Natoländer deltar 
i dessa militärövningar och vi 
knyts i praktiken än tätare till 
Nato. 

Valet har gjorts av både Allians-
partierna och dess allt närmare 
allierade Sverigedemokraterna 
men också de rödgröna. Idag 
har Sverige släppt på punkt efter 
punkt som bidrog till fred och 
nedrustning i vårt närområden 
och världen.

Den rödgröna regeringen 
handlar på ett sätt som ökar 
osäkerheten för Sverige genom 
att i varje praktiskt militärt, 
ekonomiskt och propagan-
damässigt avseende i praktiken 
ansluta vårt land till Nato. Det 
får globala konsekvenser då 
Sveriges roll helt ändras. Vårt 
territorium görs till en förberedd 
språngbräda så att Natos över-

lägsna militära kapacitet ska 
kunna komma allt snabbare och 
närmare Rysslands gränser. 

Från att vara en pådrivande 
kraft bakom kärnvapennedrust-
ning byter vi nu sida och låter 
Natoanpassningen styra oss 
bort från ett halvsekel av arbete 
för avskaffandet av detta hot 
mot mänsklighetens överlev-
nad. Från att vara ett land för 
fred och nedrustning går vi nu 
in för de mål Nato med USA 
som pådrivare satt för Europas 
länder om kraftig upprustning. 
Medel som annars hade kunnat 
rädda miljön och gemensam 
välfärd styrs istället över till 
vapenindustrin. 

Med Carl Bildt som förebild 
har vi blivit ett ledande land i 
propagandakriget mot Ryssland. 
Bildt var den förste interna-
tionella politiker som startade 
personhets mot Ryssland genom 
att jämställa Putin med Hitler 
2008. Idag fortsätter politiker 
som Hultqvist att fara med 
osanning och vända det angrepp 
på Sydossetiens huvudstad som 
Georgien startade 2008 till mot-
satsen. Sverige har blivit alltmer 
ohämmat inriktat på att skapa 
fiendebilder.

Sverige stödjer kuppmakaren 
Guaidó och kampanjen för 
regimförändring i Venezuela 
som är ett led i hybridkrig riktat 
mot Venezuela för att knäcka 
landet ekonomiskt. Vi har gått 
med i Natos Stratcom för att 
samarbeta kring proaganda. 

Istället för att vara värd åt en 
militär övning där NATO länder 
deltar med hjälp av värdland-
savtalet borde Sverige gå i 
motsatt riktning och arbeta för 
att stabilisera säkerhetsläget i 
svenskt närområde istället för 
att ägna sig åt krigshets. 

Aurora 2020 ökar otryggheten och 
krigsrisken i världen
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Regeringen har idag lämnat besked om att man i 
nuläget inte kommer att signera FN:s konvention 
om ett förbud mot kärnvapen. Ett olyckligt beslut 
som hotar vår säkerhet, går emot folkets vilja 
och är ett oerhört brott mot svensk nedrustning-
stradition. Vi i civilsamhället är djupt besvikna 
och oroade över hur detta kan påverka svensk 
säkerhet, säger Svenska Läkare mot kärnvapen 
och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet, som tillsammans driver ICAN (Nobels 
fredspris 2017) i Sverige.

Sveriges regering väljer nu en ny riktning i 
kärnvapenpolitiken där samarbete med Natostater 
prioriteras på bekostnad av vår säkerhet och vår 
röst mot kärnvapen. Detta är första gången som 
Sverige inte går med i ett internationellt avtal om 
kärnvapen, i ett avtal om nedrustning överhuvud-
taget.

– FN:s konvention mot kärnvapen har tvin-
gat fram obekväma sanningar om den svenska 
försvarspolitiska synen på kärnvapen där militära 
samarbeten med kärnvapenstater leder till en tys-
tad svensk röst. Det visar också att en feministisk 
politik bara är okej när den inte utmanar makten, 
säger Elin Liss, tf. generalsekreterare Internatio-
nella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

– Det visar en brist på ledarskap och feghet 
från Sveriges sida. Det är förödande i en tid då 
normen mot kärnvapen försvagas och risken för 
kärnvapenkrig ökar  säger Elin Liss, tf. gener-
alsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet

Nej till kärnvapenförbudet hotar Sveriges säker-
het. Om Sverige samarbetar kring kärnvapen 
ökar hotbilden mot Sverige. Nyligen släppte USA 
en ny kärnvapendoktrin som tydligare diskuterar 
användning av kärnvapen. Kommer Sverige ha 
en roll i ett framtida kärnvapenkrig?

– Kärnvapen är skapta för att förinta. De katastro-
fala humanitära konsekvenserna är oacceptabla. 
Det är upprörande att regeringen inte står upp 
mot kärnvapenstaternas hot, det äventyrar vår 
säkerhet både i Sverige och globalt, säger Clara 
Levin, tf generalsekreterare på Svenska Läkare 
mot Kärnvapen och medlem i ICAN:s internatio-
nella styrgrupp.

– FN:s kärnvapenförbud grundar sig i interna-

tionell humanitär rätt. Sverige säger nej till detta 
och startar istället ett nytt initiativ tillsammans 
med Natostater som har kärnvapen på sin mark. 
Det nya initiativet erkänner inte ens kärnvapnens 
humanitära konsekvenser. Det är ett stort steg 
tillbaka för svensk nedrustningspolitik, säger 
Clara Levin.

Stora delar av det svenska och globala civilsam-
hället som arbetar för nedrustning har i många år 
mobiliserat för kärnvapenförbudet och tilldelades 
2017 Nobels fredspris för sin kamp. Mångas 
blickar har varit riktade mot Sverige och många 
kommer se det som en stor oväntad besvikelse 
att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ändrar 
Sveriges linje kring kärnvapen.

Elin Liss, tf. generalsekreterare Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Clara Levin, tf. generalsekreterare Svenska 
Läkare mot Kärnvapen

Bakgrund

2017 tillsatte regeringen en utredning om huru-
vida Sverige borde gå med i FN:s kärnvapen-
förbud eller inte. Utredningen argumenterar 
genomgående mot konventionen. Den har fått 
omfattande kritik från Röda Korset, professorer i 
internationella relationer med flera. De menar att 
utredningen inte belägger sina slutsatser, missly-
ckas med att utreda flera viktiga frågor och inte 
förstår FN-konventionens syfte.

Pressmeddelande 2019-07-12: 

Sveriges humanitära röst har tystnat – 
Ett hot mot vår säkerhet och ett brott mot svensk 
nedrustningstradition

Setsuko 
Thurlow är 
hibakusha, 

benämningen 
för överlevare 

efter atom-
bombsattacken 

på Hiroshima 
och Nagasaki. 

Vid FN möte 
om kärn-

vapenavtalet 
twittrade 

Margot Wall-
ström en bild 
av henne med 
ord om att en 

överlevare som 
hon påminner 
oss om  varför 
Sverige deltog 

på  konfer-
ensen. Nu 

är Thurlow 
besviken när 
Sverige inte 
skriver un-

der och flera 
hibakusha har 
skrivit ett brev 

i protest.   
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Dags för nya initiativ och fakta 
om atombomben nu när Sverige 
vägrar skriva på kärnvape-
navtalet: Här uppmanar Hiba-
kushainitiativet som startats av 
överlevare efter atombombsat-
tacken på Hiroshima 1945 till 
stöd för en ungdomskampanj 
för mänsklighetens överlevnad 
som säger “Vi måste stoppa de 
existentiella hoten som klimat-
förändring och kärnvapenkrig 
utgör.” De ger också en fakta-
bakgrund och länk till video. 
https://www.peacinstitute.org/
endnukesnow

Ungdomskampanj:

För att mänskligheten ska kunna 
överleva måste vi stoppa de 
existentiella hoten mot klimat-
förändringar och kärnvapenkrig. 
Projektet Youth Empowerment 
to Prevent Extinction (YEPE) 
kommer att skapa händelser, 
läroplaner och utbildning som 
kopplar samman dessa tvillingar 
och mobiliserar unga människor 
att leda en rörelse för att lösa 
dem.

Utmaning

Klimatförändringar och kärn-
vapen är de två största hoten 
mot global hälsa och överlev-
nad. Trots Nobels fredspris, 
fördrag om kärnvapenförbuds 
och insatser från experter och 
aktivister har frågan om kärn-
vapen och krig inte fått den up-
pmärksamhet som det förtjänar 
hotets grava natur. Även med 
de bevisligen principlösa och 
otillräckliga ledare som råder 
över dessa domedagsvapen, lig-
ger faran under offentlighetens 
uppmärksamhetsgräns, särskilt 
bland efterkrigskriggenera-
tionerna.

Lösning

Att engagera och utbilda 
ungdomar är huvudfokus för 
detta program. Vårt första steg 
kommer att vara att uppmuntra 
medicinstudenter, klimatstu-
denter, folkhälsoelever och 
andra unga vuxna att arbeta 
med dessa existentiella hot mot 
mänskligheten. Vi kommer att 
använda de rikliga uppgifterna 

En Green New Deal behöver 
bekämpa USAs militarism 
 
Dagsa att ena miljö- och fredsrörelsen tycker 
allt fler. Det blir allt viktigare när det inte längre 
räcker med att säga nej utan det också behövs 
konstruktiva lösningar som rättvis omställning. 
det som i USA kallas en Green New Deal.  
 

Phyllis Bennis skriver i tidskrften Jacobin i maj 
att anti-militarism måste tillhöra Green New 
Deals kärna. “Krig och militären omöjliggör den 
vilja som Green New Deal innehåller. Kraftigt 
minska den militära budgeten som man fritt låter 
löpa iväg är avgörande för att skaffa fram de mil-
jarder dollar som behövs för att skapa en hållbar 
och jämlik ekonomi.” 
 

Hela artiklen finns här: 
https://jacobinmag.com/2019/05/
green-new-deal-fight-militarism-imperialism

Stå upp för mänsklighetens överlevnad och 
stoppa klimat och kärnvapenhoten
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för att utveckla lämpligt materi-
al för ett stort symposium i New 
York som kommer att locka 
studenter från hela världen för 
att diskutera utrotningshot och 
sammanhörande klimatföränd-
ringar och kärnvapen.

Bombfakta
1. Hiroshima-bomben kros-
sade omedelbart alla byggnad-
er inom ca 5 km, brände allt 
brännbart ut till ungefär två km, 
dödade 140 000 personer fram 
till årsslutet, och överlevande 
har fortsatt att dö sedan dess av 
strålningseffekter. Det tog tio 
år och hjälp från den nationella 
regeringen för att staden skulle 
återhämta sig.

2. Vätebomberna som vi nu 
har fått får Hiroshima-bomben 
att se ut som en leksak.

3. Bara tio eller tjugo stora 
vätebomber som exploderar 
över stora städer som skapar 
stora eldstormar skulle räcka 
för att skicka fem miljoner ton 
partiklar in i stratosfären. Fem 
miljoner ton i stratosfären skulle 
blockera 10% av solens ljus 
i ungefär tio år vilket skulle 
göra jorden för kall för att odla 
grödor i de områden där de 
flesta stapelgrödor för närva-
rande växer. Miljarder männi-
skor kommer att svälta. Den 
mänskliga civilisationen som vi 
känner den skulle vara över.

4. USA och Ryssland har cirka 
2 000 kärnvapenstridsspetsar 
redo att starta på varning. Bara 
några hundra av dessa skulle 
räcka för att orsaka en djup 
nukleär vinter. De skulle också 
kasta de globala samhället i 
sådant kaos och oro att vi inte 
längre skulle kunna kontrollera 

våra 440 kärnkraftsreaktorer 
och förbrukade bränslepooler. 
Hundratals Tjernobylar som 
kompletterar effekterna av 
nedkylningen skulle troligen 
avsluta människolivet helt och 
hållet. Med nukleärt krig kunde 
homo sapiens begå kollektiv 
självmord - och för vad? Vad 
kan motivera ett slut på allt 
mänskligt liv?

5. Kärnvapen är resultat av 
en tankegång om mördande 
konkurrens och animositet som 
hindrar oss från att lösa några 
av de andra brådskande proble-
men vi står inför. Alla våra mest 
allvarliga globala problem kan 
bara lösas genom internationellt 
samarbete (klimatförändringar, 
havsförorening, insektapo-
kalyps, sjukdom, ojämlikhet, 
klimatflyktingar, AI och 
mördarrobotar), men internatio-
nellt samarbete på den nivån är 
omöjligt medan vi spenderar de 
flesta av våra pengar och förbe-
reder oss för att döda varandra.

6. Ryssarna och kineserna 
är inte våra fiender. De vill 
leva i fred lika mycket som vi 
gör. Våra fiender är de som är 
villiga att ljuga, fuska, stjäla 
och döda för att få vad de vill 
ha och som använder krig, 
krigsrykten, krigsförberedelser 
och krigsbudgetar för att berika 
och bemyndiga sig själva. Den 
som pratar om internationell, 
ras- eller religiös konkurrens 
(Amerika först, Vita först, 
Kristna först) är en fiende till 
mänskligheten eftersom den 
vägen leder till helvetet. Efter-
som de är våra fiender måste vi 
räkna ut hur vi ska älska dem.

7. De flesta av ledarna idag 
blev ledare genom mördande 
konkurrens. De har ingen aning 
om hur man löser problem fred-

ligt till alla parters tillfredsstäl-
lelse. Vi behöver inte ledare 
som vet hur man ska slåss för 
att vinna. Vi behöver ledare som 
vet hur vi samarbetar för att lösa 
konflikter och faktiskt kan lösa 
problem. Vi måste älska våra 
fiender, men vi behöver inte rös-
ta för dem.

8. För att undvika kärnvapen-
krig, för att minimera och 
anpassa sig till klimatföränd-
ringarna och för att överleva till 
och med mitten av detta århun-
dradet behöver vi ett mirakel. 
Mirakler händer men är nästan 
alltid förknippade med kärlek 
och intensiv, enhetlig eller 
integrerad önskan. För att skapa 
det mirakel vi behöver, måste en 
stor majoritet av den mänskliga 
befolkningen hoppas, be och 
arbeta för en värld av universell 
hälsa och välbefinnande. Det 
är inte fallet idag. Vi kommer 
att överleva endast om vi kan 
utbilda oss från den nuvarande 
civilisationen av makt, krig, 
våld och själviskhet till en äkta 
civilisation av kärlek baserad 
på den ärliga, icke-våldsamma 
strävan efter sanningen. Som 
Martin Luther King, Jr sa, “Va-
let är inte mellan våld och icke-
våld. Valet är mellan icke-våld 
och icke-existens”. Vänligen 
bli med Hiba-
kusha-Upproret 
och bli en del av 
den revolutionära 
kärleksrörelsen. 

Bombvideo
https://vimeo.com/73464175 En film om Hi-
roshimabombens effekter på Kosei Mito och 
lokalbefolkningen av attacken 6 augusti 1945. 
Den genomfördes som en test mot en av Japans 
få städer som inte förstörts av massiv bombning 
för att skapa storbränder. Den dittills oskadade 
staden skulle fungera som bra test för vilka effek-
terna blir av atombomben.

Hibakushain-
tiativet driver 
kampanj mot 
atombomber 

och för under-
tecknande av 
kärnvapen-’

avtalet.  
Hibakusha är  
benämningen 
på överlevare 

efter atom-
bombsattacken 

på Hiroshima 
och Nagasaki 

6 och 9 augus-
ti 1945. I ett 

brev till svens-
ka regeringen 

vädjade de om  
svenskt under-

tecknande av 
avtalet utan att 

få sin önskan 
uppfylld 

Bild överst på 
s 4 och 5 från 

initiativets 
hemsida.  
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2 maj, 2019, markerade 
femårsdagen sedan en höger-
extremistisk mobb attackerade 
fackföreningshuset i Odessa, 
Ukraina, en tragedi som resulte-
rade i åtminstone 42 människ-
ors död och mer än 100 skada-
de. Än i dag finns ingen rättvisa 
i sikte för offrens närstående. 
 

Solidaritetsaktioner genomför-
des i år i Odessa, Donetsk, Se-
vastopol, USA, London, Wien, 
Budapest, Warszawa, Berlin och 
flera andra platser. Uppslutning-
en i Sverige skedde via sociala 
medier. 

Odessasolidaritet

Solidaritetsaktioner 2019: 

Högst upp Donetsk, ovan och 
t.h. : Warszawa 

 

Överst t.v.  Berlin, t,v. USA, 
nedan t.v. Sevastopol, 

Nedan: Ceriano Laghetto, 
Milano, Italien.
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Låt inte 
minnet 
raderas

Foto 1: Hela dagen 2 maj 
besökte odessabor Ku-
likovofältet. De lade ner 
blommar, tog med sig foton och 
meddelanden, släppte svarta 
ballonger och tände ljus för 
att minnas och hedra offren. 
Området framför platsen för de 
hemska brotten som begicks 2 
maj 2014 - Fackföreningarnas 
hus - var fylld med blommor 
och andra tecken till minne av 
offren. Det visar att Odessa 
minns.

Foto 2: Klockan 7:00 den 3 
maj hade Kulikovofältet redan 
rensats. Endast ett fåtal blom-
mor fanns kvar på staketet som 
spärrar av byggnaden. Den lo-
kala tidningen Timer rapporter-
ar att det ännu inte är känt vem 
som så hastigt raderade beviset 
på folkets minne och sorg: 
myndigheterna eller aktivister? 
Vår kommentar: Aktivister han-
dlar om högerextremister som 
var på plats i Odessa igår för att 
fira, inte sörja.

Det här visar på att det är vik-
tigt för dig och mig att agera.

USA aggression mot 
Nord Stream 2
Tydligare än så här blir det väl inte gällande vem 
som är den aggressiva parten?

Den amerikanska energiministern Rick Perry har 
varit på besök i Kiev, Ukraina och där har han 
uttalat sig om att USA kommer att införa sank-
tioner mot Nord Stream 2.

Motivet uttrycks som att Nord Stream 2-projek-
tet “undergräver Ukrainas gasexport till Europa, 
samtidigt som den europeiska kontinenten i 
stället gör sig beroende av rysk gas”.

Ulrich Lissek, kommunikationschef på Nord 
Stream AG har också gjort ett uttalande i Dagens 
Industri: ”Hittills har inga sanktioner införts 
mot något bolag. Vi känner till att det finns en 
risk, men vi väntar oss inte att några sanktioner 
kommer att införas. Vi står i nära kontakt med de 
bolag som arbetar åt oss och är beredda att fatta 
nödvändiga beslut.”
 

Det handlar inte enbart om att USA söker kunder 
för sin frackinggas. Överföringen av naturgas 
mellan Ryssland och EU genom Ukraina har 
länge varit den mest lukrativa inkomstkällan till 
den ukrainska statskassan. Som läget är i Ukraina 
har varken de eller de som stödjer Ukraina råd 
att förlora detta tillskott till den hårt ansträngda 
statskassan och under 2018 blottades despera-
tionen helt öppet. 

Men det är väl bara en slump att den amerikanska 
energiministern står i Kiev, Ukraina och talar om 
att USA minsann kommer att införa sanktioner 
mot Nord Stream 2?

Gaskonflikterna mellan Ryssland och Ukraina har 
varit många. Ukraina har inte betalt för gas de 
importerat från Ryssland och Ryssland anklagar 
dessutom Ukraina för att stjäla gas från över-
föringen till EU.

Utvinning av frackinggas i Östra Ukraina. De 
ledde till lokala protester. Svenska Capital Oil, 
tillsammans med ett ukrainskt bolag drev verk-
samhet i Poltava, Lviv and Kharkiv regionerna.

TV dokumentär 
stoppas efter 
granatattack
En TV dokumentär som skulle 
avslöja våldsamma inslag i 
majdanupproret har tystats i 
Ukraina. Den planlagda sänd-
nignen i kanalen 112 fick ställas 
in efter att TV stationens bygg-
nad utsatts för en granatattack.  
 

Den europeiska säkerhets- och 
samarbetsorganisatioen OSSE 
representant för mediafrihet 
Harlem Desir fördömer de 
kraftiga reaktionerna rapporter-
ar ABC-nyheter i Norge.  
 

Dokumentären är gjord av 
amerikanska filmaren Oliver 
Stone. Filmen blev prisbelönad 
under filmfestivalen i Taormina. 
Högerextrema grupper har om-
ringat byggnaden och kommit 
med dödshot mot personalen 
och deras familjer.  
 

TV kanalens internationella 
redaktionsråd anklagar myn-
digheterna för att ha varit för 
passiva inför alla hot företaget 
får från högerradikala krafter, 
en passivitet de menar gjort 
granatattacken möjlig. Nu kallar 
myndigheterna attacken ett 
terroristbrott. 

112 uppmärksammade minnet 
av mordbranden i Odessa 2 maj
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UKRAINA

9 miljoner ukrainare 
utomlands

Ukraina töms på människor. Så 
mycket som ungefär 9 miljoner 
arbetar utomlands enligt so-
cialministern Andriy Reva. Av 
dessa har 3, 2 miljoner lämnat 
landet för gott, enligt statistik-
en. Resten arbetar utomlands 
”tillfälligt”. 

Ukraina är inte unikt; Lettland 
har förlorat en halv miljon eller 
20 procent av sina invånare 
efter finanskraschen 2008. 
Däremot är Ukraina nästan 
unikt i det att alla har fått sin 
inkomst sänkt sen 1990, inte 
bara de fattigaste. Detta enligt 
EBRD:s statistik, Convergence 
and Inquality, Transition Report 
2016-17 se bild.

Orsaken är avindustrialisering. 
Under sovjettiden var Ukraina 
ett tämligen industrialiserat 
land, låt vara att industrin var 
ineffektiv mätt med tyska mått. 
Men ineffektiv industri är i alla 
fall bättre än ingen alls. Efter 
sovjetimperiets fall har Ukrain-
as industri monterats ner och 
inkomsterna därför sjunkit.

Delvis som följd av konkurren-
sutsättning. Delvis också som 
följd av EU:s politiska krav. För 
att Ukraina ska få sälja råvaror 
och livsmedel till EU har EU 
krävt att Ukraina ska ställa upp 

på bojkotten av Ryssland. Vilket 
för Ukrainas del har betytt att 
det måst offra sin industris 
största kund. 
 
Minskad handel med 
Ryssland sänkte BNP 
10 procent 

Enligt chefen för ukrainska ar-
betsgivarföreningens ekonomi-
politiska avdelning Sergei Sali-
von har Ukraina förlorat ca 10 
procent av sin BNP på grund av 
förlust av handel med Ryssland. 
Och eftersom Ryssland var 
en större kund för Ukraina än 
Ukraina var för Ryssland är det 
Ukraina som har förlorat mest.

Vilket är huvudorsaken till 
öst-väst-konflikten i landet. In-
dustrin som sålde till Ryssland 
fanns i östra delen, det jordbruk 
som säljer till EU finns i västra.

Men inte ens i den västra delen 
har exportframgångar kunnat 
kompensera förlusten av landets 
industri. Utan en industri som 
har hållit lönerna uppe har 
även inkomsterna i jordbruket 
sjunkit, med eller utan export. 
Jordbruk lever under perfekt 
konkurrens, och med perfekt 
konkurrens försvinner alla 
vinster. Bara inom industrin 
finns sådana oligopolistiska 
förhållanden att vinstnivåerna, 
och därmed lönerna, kan hållas 
uppe.

Zelenskij bromsar efter 
55 000 namnändringar 
 

Under drygt fyra år av “dekom-
municeringslag” har omkring 
2 500 monument och min-
nesmärken rivits. 987 städer 
och byar har bytt namn. Även 
25 regioner/distrikt och nästan 
52 000 platser, gator mm har 
bytt namn.

I sammanhanget har Dimitrij 
Razumkov, politisk rådgivare 
till och talesperson för Zel-
enskijs valkampanj samt par-
tiledare för Folkets tjänare (Zel-
enskijs parti), sagt att beslut 
om “dekommunicering” måste 
fattas lokalt i folkomröstningar.

Bakom detta ligger att Zel-
enskij meddelat att han inte 
tänker initiera namnbyten. 
Samtidigt har det sagts att 
sådana beslut kan fattas loka-
lt av städernas invånare. Det 
senare förutsätter att Rada antar 
Demokratilagen som Zelenskijs 
team utarbetat. Den möjliggör 
lokala folkomröstningar.

Parallellt har institutet för na-
tionellt minne vänt sig till SBU, 
polis, åklagare osv för att de 
vill att de ska utreda och straffa 
ansvariga som återinstallerat 
general Zhukovs byst i Khar-
kovs 11 juli. Generalen ledde 
utdrivandet av Nazityskland ur 
Ukraina och segern i Berlin.

De uppmanar bla åklagarmy-
ndigheten att vända sig  till 
förvaltningsdomstolen med 
begäran om en rättegång mot 
Kharkovs kommunfullmäktige 
och dess verkställande organ 
rörande “skyldigheterna att 
demontera monumentet som 
symbol för den kommunistiska 
totalitära regimen”.

Det är oklart om de även vill 
straffa de som skrev under 
namninsamlingen om att ta 
tillbaka namnet Zhukovs Aveny 
eller inte, men något vill de 
göra mot det med.
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UKRAINSKA 
PARLAMENTSVALET 
– i fem avsnitt 

Del 1. Introduktion

Den 21 juli hålls parlamentsval 
i Ukraina. Det blir vad som bru-
kar kallas ett snap-election, eft-
ersom det hålls ca tre månader 
tidigare än vad som varit plane-
rat förut. Ett av den nyvalde 
presidenten Volodomyr Zel-
enskijs första beslut var att tidi-
garelägga parlamentsvalen och 
är naturligtvis ett sätt för honom 
att snabbt få en parlamentarisk 
plattform för sitt tämligen nybil-
dade parti Folkets Tjänare. Utan 

det är presidenten ganska han-
dlingsförlamad, en s.k. ”lame 
duck”, och utlämnad till fient-
ligt inställda partiers ränker och 
sammansvärjningar för att göra 
hans mandatperiod kortare än 
planerat.

Således ska nu det ukrainska 
folket välja ledamöter till par-
lamentet Verkhovna Rada. Det 
sker genom ett mixat valsystem 
som är till lika delar proportio-
nellt/majoritärt. Hälften väljs 
genom proportionella  val och 
från partilistor med en spärr på 
fem procent för partierna som 
ställer upp för val, medan den 
andra hälften väljs genom indi-
vidval i ett antal valkretsar en-

ligt principen first-past-the-post, 
alltså den som får flest röster 
vinner distriktet och platsen. Här 
kan en hel del politiska vildar 
eller ”oberoende” ta sig in eller 
personer som tillhör partier som 
inte klarat femprocentsspärren. 
Systemet med enmansvalkretsar 
anses ge en öppning för korrup-
tion och röstköp styrt av penning-
stinna oligarker eller sittande 
politiker vilket var främsta 
skälet till att president Zelenskij 
ville ha enbart ledamöter valda 
enligt proportionerligt system 
från partilistorna. Han fick dock 
inte igenom detta i parlamentet. 
Inte heller ville de sittande parla-
mentarikerna sänka partispärren 
från 5 till 3 procent som presi-

Adjö Porosjenko och 
ukrainsk liberalism?

President Petro Porosjenko träffar USA:s vice president Joe Biden 2015  Foto: State Department, Public Domain

Denna artikel 
skrevs inför 
valet av Hans  
Wåhlberg. Den 
har tidigare 
publicerats i 
delar på blog-
gen Hans lilla 
gröna. Där 
finns också 
Wåhlbergs 
genomgång av 
kandidaterna 
inför presi-
dentvalet i år 
publicerad i 
Ukraina-
bulletinen nr 1 
2019.
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denten föreslagit. Valet genom-
förs alltså nu enligt det rådande 
dubbla systemet.

Totalt ska parlamentet utgöras 
av 450 ledamöter men har un-
der den senaste mandatperioden 
bestått av ett antal färre eftersom 
vissa valdistrikt i östra Ukraina 
och på Krim inte kunnat (velat) 
delta i valet.

Enligt uppgift sägs nu 21 parti-
er ställa upp till val. Inför detta 
val ser också partilistan ovanligt 
bekant ut. Normalt sett brukar 
det annars hinna hända en hel 
del från val till val i Ukraina. 
Det vill säga att partier lägger 
ned verksamheten; att helt nya 
bildas; och att helt nya konstel-
lationer och koalitioner bildas, 
s.k. block. Nu ser den politiska 
kartan ut att ha stabiliserats åt-
minstone någorlunda sedan förra 
valet 2014.

F.d. premiärministern Jatsen-
juks parti Folkfronten och Julia 
Tymosjenkos Fäderneslands-
förbund ställer upp till val igen 
och med är även Självhjälp/
Samopomitj som tillkom inför 
förra valet liksom Oleh Lyasjkos 
Radikala Partiet. Oleh Tiahny-
boks Svoboda har efter förra fi-
askovalet då de inte nådde fem-
procentsspärren slagit sina påsar 
ihop med ett antal andra höger-
extrema partier/organisationer 
och gör ett nytt försök med den-
na gemensamma lista.

Den förre presidenten Porosjen-
jkos parti ställer nu upp under 
namnet Europeisk Solidaritet 
(på ukrainska Європейська 
солідарність, Yevropeys’ka 
Solidarnist’), vilket egentligen 
är en återgång till partiets tidi-
gare namn. Under nuvarande 
mandatperioden har de haft säten 
i parlamentet under partibet-
eckningen Porosjenko-blocket. 
Ett annat ”block” som bildades 

ur spillrorna av den landsfly-
ktade presidenten Janukovytjs 
Regionala Parti inför förra va-
let är Oppositionsblocket. Detta 
är nu emellertid splittrat i Op-
positionsblocket för Fred och 
Utveckling under Borys Kole-
snikov respektive Vadim Rabi-
novitjs/Valerij Boykos Opposi-
tionsplattformen – För Livet.

Trots detta lär sammansättnin-
gen i parlamentet kunna ändras 
radikalt genom valet den 21 juli. 
Nästan hälften av alla kandidater 
är icke-professionella politiker 
och består istället av artister och 
kulturpersonligheter, aktivister, 
journalister, affärsmän och mil-
itärer. Men framför allt ser den 
nye presidenten Zelenskijs nya 
parti Folkets Tjänare ut att ut-
klassa sina motståndare och att 
till och med kunna få egen ma-
joritet i parlamentet.

Del 2 Partierna – 
de gamla på väg 
ut?

Enligt en undersökning av the 
National Democratic Institute 
in Ukraine (NDI) slutförd i maj 
2019 är det ukrainska folket be-
tydligt mer hoppfullt inför parla-
mentsvalet än tidigare. De vis-
ar siffror som tyder på en ökad 
optimism och höga förvänt-
ningar på förändring i och med 
Volodomyr Zelenskijs storseger 
i presidentvalet. Hälften av deras 
respondenter förväntar sig också 
att nästa parlament ska repre-
sentera deras intressen bättre än 
det tidigare. Stödet för politiska 
partier ser starkare ut än förut 
och reflekterar, enligt NDI, ett 
mer diversifierat politiskt spek-
trum och mer än hälften av väl-
jarkåren säger sig vara säkra på 
att de kommer att rösta medan 
ytterligare en fjärdedel säger sig 
”troligen” göra det. Det är en 

hög siffra med ukrainska mått 
mätt.

De partier de har att välja mel-
lan är dels ett antal av de redan 
etablerade, som det här inläg-
get främst kommer att handla 
om, men också en del nya varav 
presidentens Folkets Tjänare i 
nuläget ser ut att bli stora segra-
re. Det skulle till och med kunna 
vinna en majoritet av mandaten 
vilket vore första gången något 
sådant inträffar i den ukrainska 
statens historia.

Enligt de (i skrivande stund 10 
juli) senaste mätningarna ser 
fem partier ut att ha störst chans 
i valet. Förutom Folkets Tjänare 
också Europeisk Solidaritet, Op-
positionsplattformen – För Liv-
et, Batkivsjtjina/Fäderneslands-
förbundet samt uppstickaren 
Holos/Voice (på svenska alltså 
Röst men jag använder i huvud-
sak ukr Holos eller eng Voice då 
det ser ut att vara vedertaget hit-
tills), lett av rockstjärnan Svjato-
slav Vakartjuk.

Störst stöd utöver presidentens 
parti ser i nuläget något oväntat 
det pro-ryska Oppositionsplat-
tformen För Livet ut att ha. En 
del bedömare ser därför en ko-
alition möjlig mellan dessa två 
partier. Bland andra Deutsche 
Welle som tycker sig se likheter 
i partiernas syn på rätten att an-
vända ryska språket i offentliga 
sammanhang samt principen att 
hålla folkomröstningar.

Själv är jag mer benägen att 
tro på en koalition med det nya 
”rockiga” partiet Holos/Voice, 
men beror förstås på hur stor del 
av parlamentets mandat dessa 
två kommer att få.

I alla händelser lär det nya par-
lamentet få en helt ny sam-
mansättning och som det nu ser 
ut kan de tidigare pro-västliga 

TEMA: PARLAMENTSVALET I UKRAINA
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och liberala partierna bli helt 
”utraderade”, om man får tro 
bland andra Foreign Policy och 
dess skribent Vladislav David-
zon som förutspår att valet blir 
”de ukrainskaliberalernas död”. 
En lång artikel i Radio Free Eu-
rope berättar ungefär samma his-
toria, om ”Euro-optimisterna” 
som inför förra valet tillhörde 
de nya och progressiva men som 
nu tycks drunkna i svallvågorna 
som Zelenskijs och Vakartjuks 
framgångsvåg lämnar bakom 
sig.

Alexander Kornienko, stabschef 
för Folkets Tjänare, har också i 
en intervju för Ukrayinska Prav-
da betonat att partiets attityd till 
de ”gamla krafterna” är oförän-
drad, det vill säga att en koali-
tion med dem är omöjlig.

Så vilka är då dessa ”gamla 
krafter” och hur ser deras läge ut 
inför valet den 21 juli?

Europeisk Solidaritet

Under nuvarande mandatperi-
oden har de haft säten i parla-
mentet under partibeteckningen 
Porosjenko-blocket men ställer 
nu upp under namnet Europeisk 
Solidaritet. Förre president-
en Petro Porosjenko är förstås 
förstanamn på kandidatlistan. 
Andranamn är nuvarande tal-
mannen Andrij Parubij, som 
också är känd för att ha varit le-
dare för Euromajdans självförs-
varsstyrka och grundare - till-
sammans med Svobodas Oleh 
Tiahnybok - av nazistpartiet 
Social-Nationalpartiet (SNPU) 
som kan sägas ha varit Svobodas 
föregångare. Parubij var också 
ledare av den nynazistiska och 
extremnationalistiska paramil-
itära gruppen Ukrainska Patri-
oter som hade varghaken som 
symbol vilken också fick följa 
med när gruppen upplöstes 2014 

för att uppgå i Högra Sektorn 
och Azov-bataljonen som slogs 
i främsta linjen i östra Ukraina.
Många av partiets nuvarande 
parlamentsledamöter hoppar av 
helt eller ställer upp för andra 
partier i detta val och Porosjen-
kos storförlust i presidentvalet 
inger inget hopp om något större 
stöd för hans parti som sett ut att 
gå bakåt för varje opinionsmät-
ning. Hittills har det legat i span-
net mellan 5 och 10 % och där 
någonstans lär slutresultatet lig-
ga även om man inte får glömma 
att partiet vann många enmans-
valdistrikt i förra valet. Men mo-
mentum ligger hos Zelenskij och 
hans Folkets Tjänare. 

Fäderneslandsförbun-
det/Batkivsjtjina

Julia Tymosjenko har nu i flera 
decennier på ett eller annat vis 
varit i centrum av den ukrains-

TEMA: PARLAMENTSVALET I UKRAINA

Julia Tymos-
jenko och 

andra kandi-
dater i parla-

mentsvalet för 
Fäderneslands-

förbundet
Bild: Partiets 

presstjänst
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ka politiken och ger inte upp nu 
heller trots nederlaget i presi-
dentvalet där hon misslyckades 
att nå andra omgången vilket 
kanske var förväntat för ett år 
sedan. Liksom Porosjenkos par-
ti ser Fäderneslandsförbundet ut 
att tappa något för varje mätning 
och frågan är om de kommer 
att nå över femprocentsspärren. 
Till skillnad från Zelenskij sätter 
dock Tymosjenko hopp till en 
framtida koalition deras respek-
tive partier emellan.

”Vårt team är redo att före-
nas i en stark koalition med 
den nye presidenten och andra 
demokratiska pro-europeiska 
krafter”, sa hon i samband med 
att partiets kandidatlista presen-
terades den 12 juni. 

En lista som bland andra inklud-
erade den tidigare chefen för 
Donetsks Regionala administra-

tion Sergej Taruta och den förre 
SBU-chefen (ukrainska säker-
hetstjänsten) Valentyn Nalyva-
itjenko. Gamla och beprövade 
namn dominerar också i övrigt 
listans övre skikt, också detta 
i kontrast mot Folkets Tjänare 
som hon försöker närma sig. 
Hon nämner också Vakartjuks 
parti Voice som en potentiell al-
lians-partner. Av Tymosjenkos 
egen hemsida att döma försöker 
hon antyda att en idealisk koa-
lition innehåller såväl nya och 
oerfarna politiker som erfarna, 
professionella och kunniga och 
som alla är ”patriotiska och 
trogna sitt land och samhälle”.

Det förefaller dock föga troligt 
att någon av Zelenskij/Vakartjuk 
bedömer det som fruktbart att gå 
Tymosjenkos frieri till mötes. 
I vart fall inte så som opinion-
släget nu ser ut. Valutgången 
kan förstås ändra läget vilket 

förmodligen är vad Tymosjenko 
ändå hoppas på.

Samtidigt har en färsk un-
dersökning visat att Tymosjenko 
är en av tre i topp som tänkbar 
premiärminister i en ny regering. 
Hon har visat sig vara en poli-
tiker med lika många liv som 
en katt. Troligen har hon inte 
slutat spinna än och troligen får 
hon och hennes parti i stort sett 
oförändrat fäste i parlamentet, 
till skillnad från den tidigare al-
lianspartnern Jatsenjuk och hans 
Folkfront.

Folkfronten

Förre premiärministern Arsenij 
Jatsjenjuks Folkfront var ett 
av förra parlamentsvalets stora 
vinnare men partiledarens im-
popularitet bara ökade under 
hans period som premiärminis-
ter och partiet ser nu ut att han 
ett minimum av följare. Det har 
till och med florerat rykten om 
att han tänkt lämna landet och att 
hans fru skulle ha fått ett pass ut-
färdat av lilla landet Vanuatu och 
att hans döttrar skulle ha amer-
ikanska medborgarskap. Något 
som den förre premiärministern 
avfärdar som ”fake news”.

 I övrigt är det märkbart tyst 
på Jatsenjuks folkfront och det 
skulle inte förvåna någon om 
den försvann helt ur parlamen-
tet. Den senaste intervjun med 
honom som jag kan hitta är gjord 
av journalisten Dmytro Gordon 
(som också är kampanjledare 
för partiet Styrka&Ära!) för en 
knapp månad sedan och hand-
lar uteslutande om ”muren”. Det 
vill säga Jatsenjuks projekt att 
bygga en mur mellan Ukraina 
och Ryssland, enligt Jatsenjuk 
själv Ukrainas ”egen version 
av kinesiska muren eller Is-
raels ´Iron dome´”. Ett projekt 
som kostat miljoner hryvnia 

Bild: Facsimil 
Foreign Policy
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utan att ha blivit färdigställt 
och blivit lika kritiserat som 
Trumps mexikansk-amerikans-
ka motsvarighet. Jatsenjuk själv, 
framgår det av intervjun, tycker 
att hans mur-projekt blivit miss-
krediterat. Resultatet hittills är 
en mängd vattenfyllda diken och 
småsamhällen där folk avskilts 
från sina grannar. 

Inget som imponerar på väl-
jarkåren alltså. Jatsenjuk och 
hans parti Folkfronten är lika 
iskalla som januarikvällar i Kiev.

Samopomitj/Självhjälp

Partiet fick i förra valet nära 11 
% av rösterna och blev därmed 
tredje största parti, med sam-
manlagt 33 mandat. Det lanse-
rades som alternativet för dem 
som tröttnat på de gamla poli-
tikerna och hade som princip att 
hämta kandidater utan erfaren-
het politiska uppdrag och istället 
bland experter, aktivister, mil-
itärer och människor från när-
ingslivet. Med andra ord nästan 
en identisk strategi som nu pres-
identens parti Folkets Tjänare 
använder sig av. Samopomitj 
uteslöt dock flera ledamöter eft-
er att de 31 augusti 2015 röstade 
för lagförslaget om en ändring i 
konstitutionen som skulle ha lett 
till att ge ”särskild status” åt de 
rebellkontrollerade områdena i 
östra Ukraina.

Partiet ser nu ut att till stor del 
ha spelat ut sin roll och lär knap-
past nå upp till förra valresul-
tatet men möjligen precis över 
femprocentsspärren. Opinions-
mätningarna pekar dock snarast 
på cirka 2-3 % av rösterna vilket 
verkar troligare.

Radikala Partiet

Oleh Lyasjkos populistiska na-

tionalister vann oväntat stort 
stöd i förra valet men ser ut 
att få svårt att nå över fempro-
centsspärren i detta val. Partiet 
är i första hand nationalistiskt 
och populistiskt men placeras 
av olika bedömare såväl till 
vänster som höger. Har förslag 
om att satsa på sjukvård, jaga 
oligarker med högaffel och göra 
slut på inbördeskriget med våld.

Lyasjko är också känd för att 
jaga, kidnappa och misshandla 
pro-ryska ämbetsmän och lägga 
upp filmer av det på Youtube. 
Han har också en förkärlek för 
slagsmål i parlamentet och bull-
riga utspel och tycks gilla att 
höra sin egen röst. Det ser emel-
lertid ut som att det ukrainska 
folket har tröttnat på den. I mät-
ningarna ligger hans parti kring 
2-3 % och ser därmed i dag-
släget ut att få svårt att få med 
kandidater genom partilistor-
na åtminstone och får troligen 
hoppas på enmansvalkretsarna 
istället.

Del 3 Partierna – 
Gamla partier i ny 
skepnad

I mitt förra inlägg i serien om 
ukrainska parlamentsvalet gick 
jag igenom de gamla partier 
som ser ut att backa opinions-
mässigt och rent av vara på väg 
ur parlamentet.

Sedan finns det andra som ställer 
upp till val i lite ny skepnad. 
Dels handlar det om Opposi-
tionsblocket restes ur spillrorna 
av förre presidenten Janukovyt-
js Regionala Parti inför förra 
valet 2014. De har samlat en 
stor del av den s.k. pro-ryska 
opinionen till sig eller folk som 
helt enkelt inte har förtroende 
för de politiker som kom till 
makten efter Euromajdan. Det 

andra partiet är högerextrema 
och ultranationalistiska Svoboda 
som befinner sig i andra änden 
av det ukrainska politiska spek-
trat skulle man kunna säga.

Det förstnämnda har splittrats 
till två partier vilket gör det ena 
partiets framgång i opinionsmät-
ningarna än mer överraskande. 
Det sistnämnda däremot har haft 
det motigt på senare år och gör 
nu en närmast desperat satsning 
på samarbete med andra höger-
extrema. Ett samarbete som 
gnisslat betänkligt dock. Men 
en gemensam lista har de skakat 
fram till slut.

Oppositionsblocket För 
Fred och Utveckling 
samt Oppositions-
plattformen För Livet

Oppositionsblocket var ett 
”block” som bildades ur spill-
rorna av den landsflyktade pres-
identen Janukovytjs Regionala 
Parti inför förra valet. Detta är 
nu splittrat i Oppositionsblock-
et för Fred och Utveckling un-
der Borys Kolesnikov respek-
tive Vadym Rabinovitjs/Valerij 
Boykos Oppositionsplattformen 
För Livet.

Under förra året inleddes en 
splittringsprocess av partiet som 
ursprungligen skapades genom 
en sammanslagning av sex par-
tier som tidigare stöttat presi-
dent Janukovytj men allmänt 
uppfattats som en ombildning av 
Regionernas Parti, det vill säga 
Janukovytjs gamla parti. Oppo-
sitionsblocket tillhör de största 
partierna i parlamentet och har 
anhängare i hela landet även om 
de centrala och östra delarna är 
starkaste fästet. De flesta skulle 
beskriva det som ”diplomatiskt 
pro-ryskt”.

Redan under sommaren 2018 

TEMA: PARLAMENTSVALET I UKRAINA
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ska förhandlingar ha inletts för 
att slå ihop partiet med ett an-
nat mindre parti, För Livet, som 
också betraktades som pro-rys-
kt. Förhandlingarna ska ha ini-
tierats av oligarkerna Sergej Ly-
ovotjkin och Dmytro Firtasj som 
kontrollerade en fraktion inom 
Oppositionsblocket. Den andra 
fraktionen, ledd av oligarken Ri-
nat Akhmetov, var mindre fört-
just i sammanslagningsplanerna 
och tog en paus i förhandlingar-
na i början av november 2018.

Den 9 november 2018 under-
tecknade emellertid partiets 
ordförande Yuri Boyko en över-
enskommelse med För Livet att 
ingå en valallians under namnet 
Oppositionplattformen - För 
Livet med avsikt att samarbeta 
kring både presidentvalet och 
det kommande parlamentsva-
let (planerat till oktober 2019). 
Partitoppar från Akhmetovs 
fraktion protesterade mot detta 
och hävdade att Boyko agerat 
på eget initiativ utan vederbörlig 
förankring i partiet.

Den 17 november nominerade 
hur som helst Oppositionplat-
tformen - För Livet sin presi-
dentkandidat, 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 under 
namnet Oppositionsplattformen 
- För Livet till vilken en del av 
Oppositionsblockets medlem-
mar skulle sluta sig, fraktionen 
under Firtasj främst.

Först den 13 december 2018 
röstade partiet För Livet vid 
sin partikongress för att ändra 
namn till Oppositionplattfor-
men - 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 såg sig därför 
tvungen att hos valmyndigheten 
registrera sig som en själv-nomi-
nerad kandidat till president-
posten vilket han gjorde 17 jan-
uari 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 Oppositions-
blocket-Partiet för Fred och Ut-
veckling. Bakom detta namn ska 
enligt uppgift Rinat Akhmetov 
ha legat genom att döpa om det 
lilla Industripartiet.

Ja, så här går det ofta till i 
ukrainsk politik. Ingen av pres-
identkandidaterna lyckades ta 
sig vidare till en andra omgång i 
presidentvalet men Boyko lyck-
ades ändå få 11,82 % av röster-
na, nästan lika mycket som den 
betydligt mer omtalade Julia Ty-
mosjenko. Enligt de flesta opin-
ionsmätningarna ligger också 
Boykos Oppositionsplattform – 
För Livet överraskande bra till 
och blir i många mätningar näst 
största parti med siffror kring 
10-15 %. Partiets kandidatlis-
ta toppas enligt vissa uppgifter 
av affärsmannen Vadym Rab-
inovitj som har både israeliskt 
och ukrainskt medborgarskap 
vilket rimligen borde innebära 
ett problem då ukrainsk lag inte 
tillåter dubbelt medborgarskap. 
Rabinovitj är även ledare av 
den all-Ukrainska Judiska Kon-
gressen EAJC. Men enligt Kyiv 
Post ska partiets kongress i Kiev 
den 6 juni 2019 ha röstat fram 

Boyko som förstanamn och 
Rabinovitj fått andraplatsen. 
Tredje plats ska ha gått till den 
omstridde affärsmannen Vadim 
Medvedtjuk, vän med Vladimir 
Putin som till och med är gud-
fader till Vadims barn.

Många har redan räknat ut Op-
positionsblocket för Fred och 
Utveckling som samlar ihop till 
runt 2 % av rösterna enligt de 
flesta mätningarna. Men en del 
experter vill ändå inte utesluta att 
de kan nå över femprocentsspär-
ren, främst av det skället att 
de inkluderat borgmästarna i 
storstäderna Odessa, Kharkiv, 
Mariupol, Zaporizhya och Pav-
lohrad bland sina kandidater och 
kan dra nytta av deras kontakter 
och politiska plattformar.

Svoboda och den 
högerextrema allians-
ens gemensamma lista

Det högerextrema och ultra-
nationalistiska Svoboda under 
Oleh Tiahnybok ser också ut att 
föra en tynande tillvaro politiskt. 
Stödet i väst består någorlunda, 
i synnerhet i Lviv, men i övrigt 
ser de ut att ha bränt det mesta av 
sitt krut. Folk är möjligen trötta 
på ultranationalistiska utspel och 
mer eller mindre våldsamma 
demonstrationer och utomparla-
mentariska aktioner som partiet 
har stått för eller gett sitt stöd 
till under den mandatperiod som 
gått.

Svoboda kommer dock att gå 
till val med en gemensam lista 
tillsammans med Högra sek-
torn, Nationalkåren och Aktion 
Dmytro Jarosj. Ett samarbete 
som påbörjades 2017 med ett 
gemensamt nationalistiskt mani-
fest. Det mer pragmatiska skälet 
till alliansen var förstås att inte 
ens Svoboda längre ensamma 
kunde skrapa ihop tillräckligt 
stöd för att ta sig förbi fempro-
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centsspärren. De ser i nuläget ut 
att kunna samla ihop 2-3 % av 
rösterna så det verkar ändå inte 
räcka till. Det kan dock tänkas att 
de kan vinna någon av enmans-
valsdistrikten i västra Ukraina 
där de har sitt starkaste fäste.

Under det år som gått sedan de 
här diskussionerna startade har 
det varit många schismer mellan 
grupperna. I synnerhet den som 
gällde vilken kandidat alliansen 
skulle nominera till president-
valet. Striden stod främst mel-
lan Svobodas Tiahnybok och 
Nationalkårens Biletskij och 
därför lanserades kompromiss-
kandidaten Ruslan Kosjulynskij. 
Han fick knappt ihop en procent 
av rösterna i presidentvalet men 
finns nu på femteplats på den ge-
mensamma kandidatlistan som 
röstades igenom och offentlig-
gjordes vid en kongress den 9 
juni.

“Gatorna kommer att bli våra, vi 
ska göra allt för detta”, har Rodi-
on Kudryasjov, en av ledarna för 

Nationalkåren och sjundenamn 
på listan, sagt vid ett tidigare till-
fälle. Nu försöker de också ta sig 
in i parlamentet på programmet 
“Ukraina – över allt!”. Allians-
ens slogan som översatt till tyska 
skulle bli ”Ukraina über alles”. 
Den nazistiska kopplingen är ty-
dlig och yttrar sig på ett flertal 
sätt. Om Nationalkåren har jag 
skrivit ett ganska långt inlägg 
som jag tycker själv är ganska 
uttömmande för den som vill 
veta vad detta är för figurer.

En del av dem som står högst på 
den gemensamma listan sitter 
i parlamentet nu, andra är helt 
färska. De representerar också 
partier och organisationer med 
tämligen olika förflutet förutom 
att de alla är högerextrema, våld-
samma och blint nationalistiska.

Svoboda som hade drygt 10 % 
av platserna i parlamentet efter 
valet 2010 förlorade stort i se-
naste valet 2014 och nådde inte 
upp till femprocentsspärren. De 
fick dock sex mandat genom att 

vinna enmansvalkretsar. Högra 
Sektorn fick 1,8 % av rösterna 
och andra högerextrema partier 
obetydligt med röster. I presi-
dentvalet samma år fick Högra 
Sektorns Dmytro 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 mycket support de har 
lokalt på vissa platser och gen-
om representanter för helt andra 
partier än dessa nämnda. Andrij 
Biletskij tog plats i parlamen-
tet 2014 genom att kandidera 
för premiärministern Jatsenjuks 
Folkfronten och i sin valkrets i 
Kiev nå hela 33 % av rösterna. 
Biletskij, med sin historiska up-
pgift att leda den vita rasen, kom 
alltså in i landets beslutande för-
samling lite under västmedier-
nas radar så att säga genom att 
representera ett parti som anses 
som liberal-demokratiskt och 
pro-EU. Ingetdera som Biletskij 
egentligen står för.

TEMA: PARLAMENTSVALET I UKRAINA

Högerextrem 
demonstration 

i Kiev 2017
Bild: Hans 
Wåhlberg
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Del 4 Partierna – 
de nya på väg in!

I det första inlägget i denna se-
rie gick jag igenom en del grun-
dläggande fakta om det ukrains-
ka parlamentsvalet. Ett av dessa 
som är värt att påminna om är att 
valet genomförs med ett blandat 
system där hälften av mandaten 
fördelas proportionerligt bland 
partiers kandidater med en spärr 
på 5 % att komma förbi för att få 
vara med och dela på dessa man-
dat. Den andra hälften av 450 
platser fördelas genom enmans-
valdistrikt där vinnaren av flest 
röster får platsen. Härigenom 
kan oberoende kandidater och 
kandidater från mindre partier få 
en stol i parlamentet, eller också 
fyller de större partierna på med 
ytterligare folk genom att vinna 
dessa mandat.

I tidigare inlägg har jag pre-
senterat de gamla partierna och 
ansiktena. Här är det dags för 

de nya. Det handlar då i huvud-
sak om två partier som lär vin-
na platser den proportionerliga 
delen av mandatfördelningen. 
Dels presidentens parti Folkets 
Tjänare och dessutom rock-st-
järnan Svjatoslav Vakartjuks 
nya parti Holos/Voice. De skulle 
till och med tillsammans kunna 
vinna en majoritet som opinion-
släget ser ut just nu så det finna 
all anledning att hålla reda på 
dessa två för den som intresserar 
sig för hur den framtida ukrains-
ka politiken kommer att utveck-
las.

Folkets Tjänare

Mest uppmärksamhet riktas an-
nars förstås mot den nye presi-
dentens parti, Folkets Tjänare 
eller Слуга народу (Sluha Naro-
du) som det heter på ukrainska. 
Partiets förstanamn är Dmytro 
Razumkov som tidigare varit 
talesman för Zelenskij under 

presidentvalskampanjen. Partiet 
gör annars en stor sak av att bara 
ha kandidater på sin lista som 
INTE har mycket politisk erfar-
enhet och som framför allt inte 
suttit i parlamentet förut, mesta-
dels hämtade bland partiets 
kader av aktivister och experter 
samt vänner till presidenten och 
oligarken Ihor Kolomoisky. Kor-
ruptionen inom parlamentsväg-
garna är ett stort problem som 
Zelenskij under presidentkam-
panjen gjort till en av de högst 
listade punkterna att åtgärda. Ett 
sätt är alltså att välja in färska 
ledamöter. Ungefär samma tak-
tik hade Självhjälp/Samopomitj 
i förra valet med lite blandad 
framgång. En del kandidater 
ses som tämligen kontroversiel-
la. Förutom de som kan knytas 
till oligarken Kolomoisky finns 
också bloggaren Maksym Buz-
janskij som är motståndare till 
Euromajdan och har en nostal-
gisk syn på Sovjetunionen. Ryk-
ten har också spridits att partiet 

Zelenskij 
hyllas som 

president, Bild 
Wikipedia
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Svjatoslav 
Vakartjuk, Bild 

Wikipedia

skulle ha sålt valbara platser för 
uppemot två miljoner USD men 
detta avfärdas helt av partiets 
talespersoner.

Folkets Tjänare får i de olika 
opinionsinstitutens mätningar 
mellan 40-50 % av rösterna. Det 
ser alltså i nuläget ut att kunna 
bli den stabila parlamentariska 
plattform presidenten önskar sig 
och kanske till och med egen 
majoritet. Lite sagt med varning 
för att hälften av ledamöterna 
väljs in genom enmansvalkret-
sar. Det handlar alltså delvis 
också hur partiets kandidater ly-
ckas i dessa distrikt om de ens 
ställer upp i samtliga vilket inte 
är givet som helt färskt parti med 
helt färska kandidater. Distrik-
ten i Kiev-regionen och västra 
Ukraina vinns ofta av västvän-
liga kandidater och enligt Brian 
Mefford som skriver för Atlantic 
Council kan partiet dra fördelar 
av den stora mängden sådana, 
framför allt från partier som 
Voice/Holos, Europeisk Solidar-
itet, Civil Position och Samo-
pomitj/Självhjälp, vilket öppnar 
för inbrytningar av kandidater 
från Folkets Tjänare.

Partiprogrammet innehåller sex-
ton idéer för att göra Ukraina 
till ett ”fritt, oberoende, och 
framgångsrikt drömland”. 
Ett program som de möjligen 
måste kompromissa om med 
andra partier om de inte vinner 
egen majoritet. I en intervju i 
Ukrainska Pravda säger partiets 
stabschef Alexander Kornienko 
att en eventuell regeringskoali-
tion knappast kommer att ingår 
med några av de ”gamla politis-
ka krafterna”. Snarare ser de sig 
öppna för samarbete med Sv-
jatoslav Vakartjuks Voice vars 
politik till stora delar, enligt 
Kornienko, stämmer överens 
med det egna partiets.

“Vi ser dem inte som konkur-

renter eftersom de står för sam-
ma värderingar”, hävdar Korn-
ienko, och utnämner istället 
Oppositionsplattformen För Liv-
et som den främsta konkurrent-
en, åtminstone i östra Ukraina. 
Kornienko nämner också Styrka 
& Ära (se nedan) som en möjlig 
koalitionspartner.

Voice/Holos 
(en svensk översättning skulle 
närmast bli Röst men har ännu 
ej sett detta användas och håller 
mig därför till engelskan Voice 
eller ukrainskans Holos)

Partiet är formellt sett en åter-

upplivning av partiet Initia-
tiv-plattformen som ställde upp 
i lokalval 2015. Partiet leds av 
Svjatoslav Vakartjuk, omåttligt 
populär musiker och sångare 
i bandet Okean Elzy. Han har 
länge varit en ledande kulturper-
sonlighet i Ukraina och nämndes 
länge som en tänkbar president-
kandidat men valde att inte ställa 
upp, för att istället satsa på par-
lamentsvalen.

Han grundade sitt parti Holos/
Voice så sent som i maj och de 
tycks ligga i samma missnöjes-
fåra som presidentens Folkets 

Tjänare och marknadsför sig 
och sitt parti som radikalt an-
norlunda än de etablerade poli-
tikerna och partierna, lovar hår-
da tag mot korruptionen och att 
höja den låga levnadsstandarden 
för folket. Partiet har också 
tillkännagivit att inga sittande 
ledamöter kommer finnas på de-
ras lista. Däremot kommer några 
sådana ställa upp i enmans-
valkretsar.

 Vakartjuk gjorde officiellt entré 
i politiken så sent som 16 maj 
i år och första partikongressen 
hölls den 8 juni 2019. Så detta är 
ett ytterligt färskt parti som kan-
ske hellre hade sett att valet hölls 
i oktober som planerat, men som 

ändå uppenbarligen lyckats loc-
ka tillräckligt med väljare att det 
kan räcka till att komma förbi 
femprocentsspärren.

Partiet sägs ha sin viktigaste bas 
i Lviv i västra Ukraina och de 
har flera kandidater på sin lista 
som tillhört partiet Ukrainian 
Galician Party (UGP) som 
förstås har sin bas i Galizien som 
ligger i västra Ukraina. Trots 
detta, eller möjligen just därför, 
tycks en strategi vara att locka 
väljare i de östra regionerna. 
Till Reuters har Vakartjuk sagt 
att om Ukraina lyckas vända 
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de ekonomiska siffrorna uppåt 
kan detta övertyga folk i Don-
bass och Krim att vilja tillhöra 
Ukraina. ”De ser korruption, de 
ser brist på rättvisa. Om detta än-
dras blir det mycket enklare för 
oss att vinna hjärtan och hjärnor 
bland dessa människor”, säger 
han vidare, och på den politiska 
turné han nu genomför lär han i 
skrivande stund vara i Kharkiv 
som gränsar till Donbass.

Det tycks i Ukraina finnas en 
ärlig längtan till enande och 
försoning och såväl Zelenskij 
som Vakartjuk har gett ifrån sig 
uttalanden som leder i den rikt-
ningen. Även detta kan ses som 
ett tecken på en öppning för en 
framtida koalition mellan deras 
partier om valet går deras väg.

Voice ses annars av en del som 
”ett Folkets Tjänare för västra 
Ukraina”. Det står rent politiskt 
mer till höger och i närheten av 
Porosjenkos Europeisk Solidar-
itet än vad Zelenskijs parti gör. 
Enligt Porosjenko själv har ut-
nämnt just Voice till sitt partis 
huvudmotståndare i valet och 
enligt många bedömare tar Voice 
främst sina väljare från Poros-
jenkos parti och i vart fall i bety-
dlig högre grad än från Zelenski-
js. Vilket i sin tur på ett vis också 
talar för att Voice och Folkets 
Tjänare tillsammans kan säkra 
en majoritet av parlamentsman-
daten. Helt öppet har Voice an-
nars koordinerat kandidater till 
enmansvaldistrikten med par-
tiet Självhjälp/Samopomitj. En 
samordning som inte har klarat 
sig utan en del gnissel och yttre 
kritik där en del menar att Sam-
opomitjs partiledare Andriy Sa-
doviy fått för mycket inflytande 
på utvecklandet av Vakartjuks 
nyfödda partiskapelse.

Partiets toppkandidater är just 
nu ute på en turné till 300 ställen 
runt landet för att samla support 

främst hos unga människor som 
kan tänkas attraheras av Vakart-
juks popularitet som rockstjärna 
och partiets avslappnade och 
ungdomliga image. Rockbandet 
Okean Elzy hjälper förstås till 
och ger en mängd gratiskonsert-
er i anslutning till partiturnén 
vilket också har varit föremål för 
kritik eftersom gåvor i samband 
med val är ett av korruptionens 
ansikten i Ukraina och något 
som Voice säger sig vara emot.

Kampanjen kan troligen bära 
ända in i parlamentet i vart fall. 
Enligt opinionsmätningar har de 
i dagsläget stöd av omkring 8 
% av väljarna. För bara ett par 
veckor sedan låg siffran kring 
5-6 % men har sedan dess stigit 
stadigt så det är inte omöjligt att 
det blir över 10 % för rockido-
lens parti i valet.

Orosmoln finns emellertid i 
luften i form av inre stridigheter 
och av rykten om band med af-
färsintressen och den tidigare 
regeringen, trots retoriken om 
att bryta med alla gamla poli-
tiker och att bekämpa oligarkin 
och korruptionen. Det går rykten 
om kopplingar till exempelvis 
affärsmannen/oligarken Viktor 
Pintjuk samt den numera stän-
digt omsusade George Soros. 
Men det är alltid svårt i valtider 
i Ukraina att avgöra vad som har 
substans och vad som är rena 
”fake news” avsedda att skada 
kandidater och partier.

Strength & Honor/Styr-
ka & Ära

Ett högerparti som i förra valet 
inte ens nådde upp till 1 pro-
cent av rösterna men som inför 
årets val nämns som en tänkbar 
uppstickare som tar röster från 
Europeisk Solidaritet, Självhjälp 
och Folkfronten vilket enligt 

opinionsmätningarna i nuläget 
visar på en support från omkring 
4 % av väljarna. De hoppas 
emellertid mest på en koalition 
med Folkets Tjänare och Voice 
trots att de till skillnad från dessa 
partier satsat på erfaret partifolk. 
Det är alltså inget nytt parti och 
dess kandidater tillhör till största 
del ett gammalt garde men har 
till skillnad från de flesta andra 
etablerade partier fått vind i se-
glen. Partiprogrammet betonar 
kamp mot oligarkin och kor-
ruptionen och vänder sig också 
i hög grad till en medelklass i 
övre medelåldern.

Partiet leds av Igor Smesjko som 
tidigare varit chef för säkerhet-
stjänsten SBU och rådgivare 
åt Petro Porosjenko. Smesjko 
ställde upp i presidentvalet och 
fick hela 6 % av rösterna gen-
om att driva en kampanj nästan 
uteslutande med hjälp av inter-
net och Youtube-inlägg. Han har 
också starkt stöd av den populäre 
journalisten Dmytro Gordon 
som blivit kampanjgeneral för 
Styrka & Ära och som aviserat 
en liknande valkampanjstrategi 
i parlamentsvalet, vilket kanske 
är del av förklaringen till opin-
ionsframgångarna hittills.

Andra nya partier av intresse 
men som troligen inte når över 
spärren

The Ukrainian Strategy 
Party 
(har ännu inte sett någon ve-
dertagen svensk översättning 
men bör väl bli Ukrainska 
Strategipartiet)

Detta är en ny skapelse på initia-
tiv av den ukrainske premiärmin-
istern Volodymyr Groysman. 
Den 7 juni i år introducerade 
han sina ledande kandidater som 
i stort sett består av regering-
skollegor och parlamentariker, 
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som justitieministern Pavlo Pet-
renko, utbildningsministern Lili 
Hryvnevitj och kulturministern 
Yevhen Nysjtjuk.

I opinionsmätningar har partiet 
legat kring 2-3 % av rösterna 
och det är tveksamt om det når 
över femprocentsspärren. Tiden 
är knapp innan valet och även 
om Groysman kan peka på sin 
egen och övriga kandidaters 
statsmannaerfarenhet så är just 
detta i dagsläget meriter som 
kan tynga ned snarare än hjälpa 
partiet till framgång. Men han 
räknar tydligen med att väljarna 
ska nöja sig med att dessa erfar-
na politiker förstår vad landet 
behöver och är kapabla att ordna 
det. En omedelbar invändning 
som säkerligen infinner sig hos 
många är då varför han och hans 
kollegor inte redan lyckats vän-
da utvecklingen efter åratal i re-
gering och parlament.

”Vår strategi är ett mäktigt 
Ukraina och välbeställda med-
borgare”, som Groysman deklar-
erade i ett tv-framträdande 
nyligen, låter dessutom som en 
mycket vag slogan för Strategi-
partiet. Den tydligaste trenden 
i ukrainsk politik just nu är att 
folk vill ha något nytt och nya 
ansikten. Då duger troligen inte 

det regeringsfolk som just fått 
kicken av president Zelenskij 
(som ville avsätta regeringen 
men inte fick parlamentariskt 
stöd för detta) och gamla utnöt-
ta slogans utan konkret innehåll.

Movement of New 
Forces (Рух нових сил, 
Rukh Novykh Syl)

En kreation av den förre geor-
giske presidenten Mikhail 
Saakasjvili. Den 11 november 
2016 offentliggjorde han bildan-
det av sitt nya parti, strax efter 
att han avgått som guvernör för 
Odessa. Enlig egen utsago i pro-
test mot att president Porosjen-
ko inte genomfört tillräckliga 
reformer för att komma till rätta 
med korruptionen i Odessa och 
övriga landet.

Det kan alltså sägas vara en ska-
pelse som sprungit ur den dju-
pa konflikten mellan president 
Porosjenko och Saakasjvili. En 
konflikt med många turer och 
ibland närmast farsartade krum-
bukter. Saakasjvili fråntogs hur 
som helst den 26 juli 2017 av 
Porosjenko det ukrainska med-
borgarskap som han fick ur 
samma hand 29 maj 2015.

Saakasjvili överklagade Po-
rosjenkos beslut, tvingades 
utomlands ett antal veckor men 
återvände med buller och bång 
den 10 september 2017 och togs 
emot vid gränsen av bland an-
dra Julia Tymosjenko. Saakas-
jvili bet sig fast i landet, vilt 
sprattlande för sitt politiska liv 
i Ukraina, vilket jag bevittnade 
i Kiev i december 2017 då han 
ledde en stor demonstration 
som krävde president Porosjen-
kos avgång.

Sagan om Saakasjvili fick sitt 
sorglustiga slut (trodde man) 
i Kiev i februari 2018 då han 

brottades ned på ett restaurang-
golv och utvisades från landet 
under scener som kunde varit 
hämtade från någon gammal 
bröderna Marx-film.

Helt slut tog det i och för sig 
inte. Saakasjvili flydde till Am-
sterdam och enligt uppgift vistas 
han också i USA långa stunder 
och från sin exiltillvaro sänder 
live på facebook och gör vad 
han kan för att visa sig aktiv och 
betydelsefull eller användbar för 
någon i den ukrainska politiken. 
Tymosjenko tycks ha tröttnat 
men partiet Rukh/Movement of 
New Forces lever trots allt kvar 
och leds numera i Ukraina av 
georgiern David Sakvarelidze 
som varit biträdande riksåklagare 

i Georgien men tagit samma väg 
ur landet som Saakasjvili, fått 
ukrainskt medborgarskap och 
en post som Ukrainas biträdan-
de riksåklagare. Ett uppdrag han 
fick sparken ifrån i mars 2016 
efter bara drygt ett år vid äm-
betet.

Den här georgiska duon ska nu 
alltså försöka sig på att locka 
väljare och ta sig in i det ukrains-
ka parlamentet med hjälp av en 
Zelenskij-vänlig strategi tycks 
det. Saakasjvili återvände till 
Ukraina i maj efter att ha fått 
tillbaka sitt ukrainska medbor-
garskap av den nyvalde presi-
denten Zelenskij. Saakasjvili hä-
vdade då att han inte hade några 
politiska ambitioner i Ukraina 
men i juni gick duon Saakasjvili/
Sakvarelidze ut och offentligg-
jorde sitt stöd för ”den nya våg” 
som Zelenskij och hans team 
framkallat.

T.v: David 
Sakvarelidze.

  

Nedan t.v.: 
Mikhail 

Saakasjvili
Bild: Wikipedia
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Ungefär samtidigt registrerade 
sig partiet för deltagande i parla-
mentsvalet men fick strax avslag 
av ukrainska valkommissionen 
CEC vilket dock snart ändrades 
genom ett domstolsbeslut.

Enligt vissa uppgifter ska parti-
et ha uppvaktats av Kievs borg-
mästare Vitalij Klitsjko med er-
bjudande om att förena sig med 
hans parti UDAR, vilket skulle 
ha avböjts av Rukh/Movement 
of New Forces.

Frågan är om den här historien 
lär locka så många väljare att 
hoppas på den georgiska duon 
och deras kamrater som blivande 
parlamentariker.

Oberoende kandidater

Bli heller inte förvånad om 
oberoende eller parti-lösa kan-
didater vinner väg till parlamen-
tet genom att ställa upp till val 
i enmansvalkretsar. Exempelvis 
mrs Universe 2018 Julia Gersjun 
som också arbetat för UNICEF, 
har två högre utbildningar och 
ställer upp i ett av staden Dni-
pros valdistrikt.

Förutom skönhetsdrottningar 
är det också flera artister som 
nu följer president Zelenskij 
i fotspåren och satsar på en 
politisk karriär. En del av dem 
sugs upp i de större partiappa-
raterna och kandiderar för dem 
men några är helt oberoende 
eller representerar små partier.

De s.k. oberoende kandidater-
na är inte sällan beroende av en 
sponsrande oligark som genom 
sin bulvan får en fot i parla-
mentet som bevakar och driv-
er dennes intressen. Men det 
kan också vara personer som 
företräder organisationer eller 
små partier utan chans att vinna 
mandat genom att nå över spär-

ren på 5 %.

Det är också remarkabelt att flera 
av de allra mest högerextrema 
ofta får sina parlamentsplatser 
genom att kandidera i enmans-
valdistrikt och lyckas vinna. 
Trots att deras respektive part-
ier i de proportionerliga valen 
knappt kommer över en procent 
av rösterna. I nästa inlägg tittar 
jag lite närmare på ledamöter av 
den här arten i det nu sittande 
parlamentet. 

Klonade kandidater

Till detta kan också läggas ett 
ökat antal s.k. ”klonade” kandi-
dater som endast lanseras för att 
orsaka missförstånd bland väl-
jarna och ta röster från ”riktiga” 
kandidater med liknande namn.
Detta har länge varit vanligt i 
ukrainska val men har tydligen 
blivit alldeles särskilt vanligt un-
der den här valkampanjen.

Enligt en artikel från nyhets-
kanalen/sajten 112 är ett nytt 
grepp att lansera kandidater till 
enmansvaldistrikt och ange att 
de ”servant of the people charity 
foundation” eller ”servant of the 
people state/non-profit organiza-
tion”. Detta för att leda folk att 
tro att kandidaten representerar 
presidenten Zelenskijs parti som 
ju heter just ”Servant of the Peo-
ple”.
denten föreslagit. Valet genom-
förs alltså nu enligt det rådande 
dubbla systemet.

Totalt ska parlamentet utgöras 
av 450 ledamöter men har un-
der den senaste mandatperioden 
bestått av ett antal färre eftersom 
vissa valdistrikt i östra Ukraina 
och på Krim inte kunnat (velat) 
delta i valet.

Del 5 Post 
Post-Euromajdan

Det ukrainska parlament som 
nu ska väljas lär, som läsaren av 
mina tidigare inlägg i serien om 
ukrainska parlamentsvalet kun-
nat konstatera, få ett helt nytt ut-
seende. Mycket är oklart i vilken 
utsträckning det lär ändra den 
ukrainska politiken men en sak 
som tycks klar är att den starka 
Euromajdan-prägel parlamentet 
haft den här mandatperioden till 
viss del kommer att försvinna.

Förra parlamentsvalet hölls 
hösten 2014, drygt ett halvår eft-
er den dramatiska upplösningen 
av ockupationen av Självstän-
dighetstorget i Kiev, som kom att 
gå under benämningen Euromaj-
dan, i februari 2014. De politiker 
som ställde sig bakom protest-
erna och demonstranternas krav 
på president Janukovytjs avgång 
kunde skörda framgångar i va-
let och bland de kandidater de 
nominerade fanns också flera 
aktivister som profilerat sig un-
der protesterna, liksom militärer 
eller representanter för frivillig-
bataljoner som låg vid fronten i 
östra Ukraina för att slåss mot 
de rysk-stödda rebellerna i Don-
bass. Den ryska annekteringen 
av Krim och det ryska stödet till 
utbrytarrepublikerna Donetsk 
och Luhansk innebar också i sig 
att en starkt anti-rysk prägel på 
sammansättningen av parlamen-
tet.

En annan detalj var de som 
släpptes ur fängelserna efter 
Euromajdan, betraktade som 
”politiska fångar”. Bland dessa 
fanns ett flertal högerextrema 
som senare under samma år tog 
platser i parlamentet.

Mycket talar nu för att den-
na post-Euromajdan prägel 
inte längre kommer att bli lika 
dominerande efter valet den 21 
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juli. Det finns flera saker som ta-
lar för detta.

Dels har alla opinionsmätning-
ar visat att den nye presidenten 
Zelenskijs parti Folkets Tjänare 
kommer att bli det ojämförligt 
största partiet i parlamentet. 
Troligen får det minst 40 % av 
partirösterna vilket förvisso inte 
ger 40 % av mandaten eftersom 
hälften av platserna fördelas ge-
nom enmansvaldistrikt. Men en 
stark position hur som helst för 
en politik som är uttalat mindre 
anti-rysk än de etablerade part-
iernas. Zelenskijs modersmål är 
ryska och han är uppvuxen i ös-
tra Ukraina och dessutom ganska 
populär tv-stjärna även i Ryss-
land. Han har också gjort en hel 
del uttalanden om att vara redo 
för förhandlingar med Ryssland 
för att få slut på konflikten i öst 
och bara häromdagen kom också 
en direkt invit till Vladimir Pu-
tin om sådana, via presidentens 
egen Youtube-kanal.

Dessutom är de gamla partier-
na på väg ut eller åtminstone få 
ett försvagat fäste i parlamentet. 
President Porosjenko har un-
der sin mandatperiod antagit en 
alltmer anti-rysk hållning och 
retorik men har nu fått lämna 
presidentposten efter att ha fått 
storstryk av Zelenskij och hans 
parti Europeisk Solidaritet ser 
ut att få högst 10 % av röster-
na vilket är betydligt mindre än 
hans tidigare parti Porosjenko-
blocket fick i förra valets 21,81 
% och vann 132 säten i parla-
mentet (många genom att vinna 
enmansvaldistrikt bör noteras). 
Det om möjligt ännu starkare 
anti-ryska Folkfronten lett av 
den blivande premiärministern 
Arsenij Jatsenjuk fick 22,14 
% av rösterna (dock endast 82 
mandat i parlamentet då de inte 
vann många enmansvaldistrikt) 
men ser i nuläget att helt förs-
vinna från parlamentet om inte 

Flaggorna som svajade över 
torget i Kiev under Euromajdan: 
Överst den ukrainska med blå 
himmel överst och gyllene åker 
under, i mitten blut und boden 
flaggan från nationalistiska 
rörelsen OUN med rött för blod 
och svart för jord och sedan EU 
flaggan ensam och infogad i 
Ukrainas flagga. 
Foto: Hans Wåhlberg
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någon representant mot alla 
odds lyckas vinna ett enmans-
valdistrikt. Lika illa ser det inte 
ut för Tymosjenkos Batkivsjtji-
na/Fäderneslandsförbundet som 
troligen får ett liknande resultat 
som förra gången då de vann 
5,68 % av rösterna och totalt 19 
mandat. Sammantaget står dessa 
tre dock troligen inför en mar-
kant tillbakagång.

Dessutom kan flera av de höger-
extrema som tog sig in i par-
lamentet vid valet 2014 vara 
på väg ut. Svoboda och övriga 
högerextrema grupper som stod 
för den mest militanta anti-ryska 
och nationalistiska hållningen 
gjorde ett oväntat svagt val 2014 
men Svoboda vann ändå 6 plats-
er genom enmansvaldistrikt och 
ett par platser vanns också av 
kandidater från Högra Sektorn 
medan andra alltså ställde upp 
som ”oberoende”. Det är inte 
troligt att de får lika många detta 
val trots att de går fram med en 
gemensam lista som jag skrev 
om i ett tidigare inlägg i denna 
serie. Dessa kandidater är dock 
fler än många förstått eftersom 
många journalister, i synnerhet 
i Sverige, stirrar sig blinda på 
partibeteckningarna eller par-
tilistorna. Den här kategorin tar 
sig påfallande ofta in genom att 
vinna enmansvaldistrikt och inte 
sällan som ”oberoende” kandi-
dater och det kan inte uteslutas 
att de tar sig in på samma sätt 
i detta val. Siffrorna i opinion-
smätningarna pekar dock inte 
rätt för de högerextrema men det 
finns skäl att titta lite närmare 
på några av de sittande högerex-
trema parlamentarikerna och om 
de ställer upp till omval nu.

Extrema kandidater på 
väg ut eller inte?

Den följande uppräkningen kan 
tjäna som exempel på alla de 

olika vägar in i parlamentet som 
finns och har funnits för den här 
typen av kandidater som alla i 
första hand är ultranationalister 
och högerextrema men också 
kan räknas under kategorin 
post-Euromajdan.

En mycket känd person bland 
alla dessa högerextrema är An-
drij Biletskij. Det vill säga le-
daren för Nationalkåren som jag 
skrivit om i tidigare inlägg. Han 
var också den första kommen-
danten av Azov-bataljonen och 
har fortfarande starka band med 
den och dess forna medlemmar 
som till stora delar nu återfinns 
i kamouflagefärgade led under 
namnet Nationalkåren.

Biletskij har hela sitt vuxna liv 
varit aktiv i högerextrema och 
nationalistiska rörelser i Ukraina. 
Han var i början av 2000-talet 
ledare för organisationen Tryzub 
som samarbetade med Parubijs 
nazistparti SNPU och tillhörde 
dem som opponerade sig emot 
att det skulle uppgå i Svobo-
da. Han återupplivade senare 
(2005) organisationen Patriot 
som bestod av Kharkiv-grenen 
av UNA-UNSO, Tryzub och en 
del av det tidigare SNPU. Tre 
år senare grundade han ett nytt 
nazistparti under namnet So-
cial-Nationala Församlingen, 
SNA.

Han har arresterats vid ett flertal 
tillfällen, bland annat i december 
2011 anklagad för inblandning i 
ett mord på journalisten Sergej 
Kolesnyk. Biletskij blev aldrig 
dömd men satt länge häktad i 
väntan på rättegång. Under Eu-
romajdan-vintern 2013/14 bil-
dade några av medlemmarna av 
Biletskijs Patriot-organisation 
Högra Sektorn som kom att bli 
symbol för den högerextrema 
delen av torgprotesterna. I feb-
ruari 2014 fick 23 s.k. politiska 
fångar amnesti av parlamentet 
som en följd av president Janu-

kovytjs landsflykt. Bland andra 
Biletskij men också ett flertal av 
hans kamrater i Patriot och andra 
högerextrema organisationer.

Han är nu nummer två på den 
gemensamma listan för de 
högerextrema nationalisterna 
Nationalkåren, Svoboda, Ini-
tiativ Jarosj och Högra Sektorn 
(se mitt förra inlägg). Det före-
faller dock inte troligt att dessa 
får tillräckligt med röster för att 
ta sig över spärren och Biletskij 
kan därmed hamna utanför par-
lamentet. Han har förvisso mest 
varit frånvarande under sin man-
datperiod.

Biletskijs medgrundare av na-
zistpartiet SNA Ihor Mosiychuk 
sitter också i parlamentet. Han 
fick sin plats som representant 
för Lyasjkos Radikala Partiet 
och avgick i samband med valet 
som presschef för Azov-batal-
jonen för att inte associeras all-
tför direkt med denna. Innan Eu-
romajdan satt han i fängelse men 
blev frisläppt efter Euromajdan 
liksom Biletskij och många an-
dra högerextrema.

Volodomyr Parasiuk fick sin 
plats i valet 2014 genom att 
få över 50 % av rösterna som 
oberoende kandidat i enmans-
valsdistriktet Yavoriv (uanför 
Lviv). Han gjorde sig känd över 
en natt genom att hoppa upp 
påscenen vid Majdan då Vlad-
imir Klytsjko tillkännagav den 
kompromiss som överenskom-
mits med president Janukovytj 
under utländsk medling. Para-
siuk, i kamouflagemönstrat, 
krävde från scenen att presi-
denten skulle avgå senast nästa 
morgon annars skulle Majdans 
försvarsenhet ta till vapen. Han 
uppmanade alla att strunta i öv-
erenskommelsen och fick folkets 
jubel. Han var då helt okänd men 
gick under smeknamnet ”Bande-
ra”. Snart visste alla att han hette 
Volodomyr Parasiuk, 26 år och 
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från Lviv, och att han kan ha 
varit den som fick Janukovytj 
att fly. Han beskrevs också för 
sin insats som stadens store 
hjälte, ”the toast of Kiev”. Sen-
are tjänstgjorde han i frivilligt 
vid fronten innan han tog plats i 
parlamentet där han genast satte 
igång bråk. I detta val får han 
däremot inte delta eftersom hans 
handlingar till valkommissionen 
lämnats in på ett felaktigt sätt 
och det inte fanns tid till korri-
gering då det var sista dagen för 
registrering.

Boryslav Bereza var under Eu-
romajdan en sorts talesperson 
för Högra Sektorn utan att vara 
officiell medlem av gruppen och 
vann sin plats i parlamentet 2014 
som oberoende kandidat i ett av 
Kievs enmansvaldistrikt. Han 
ställde även upp i borgmästar-
valet i Kiev 2015 och gick till 

andra omgången där han dock 
besegrades av Vitalij Klitsjko. 
I årets val ställer han återigen 
upp som oberoende kandidat i 
samma valdistrikt och försöker 
vinna det igen.

Den mer kände företrädaren för 
Högra Sektorn Dmitri Jarosj 
fick också sin plats i parlamen-
tet men som representant för 
Högra Sektorn, som han dock 
lämnat sedan dess för att bilda 
sitt eget parti, Regeringsinitia-
tivet Dmitri Jarosj (DIYA), som 
nu går fram med gemensam 
lista med Svoboda och Högra 
Sektorn och har Jarosj på valbar 
plats nummer tre.

Borys Filatov tillhörde också 
- liksom Biletskij, Parasiuk, 
Berezin och Jarosj - den inom-
parlamentariska ”patriotiska” 
gruppen Ukrop/Dill som bil-

dades 2014. Filatov är dock 
mer av affärsman än soldat men 
företräder samma ultranational-
ism och har gjort sig känd för att 
hota journalister med stryk. Han 
vann som oberoende kandidat 
ett enmansvaldistrik i Dnipro 
men har lämnat sin plats redan 
2016 för att istället bli borg-
mästare i Dnipro. Han ställer 
med andra ord inte upp i årets 
parlamentsval.

Soldat var emellertid Ihor Lap-
in och tillhörde den ökända 
Aidar-bataljonen innan valet 
2014. Lapin ställde upp i ett 
enmansvaldistrikt i Lutsk och 
representerade då den blivande 
premiärministern Jatsenjuks 
Folkfronten. När den lokala val-
kommissionens administratörer 
ville invänta sent inkommande 
underlag för att färdigställa re-
sultatprotokollen samlades arga 

Hyllning av 
fallna soldater i 
Västra Ukraina. 

Bild: Hans 
Wåhlberg
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medlemmar ur Aidar-bataljonen 
utanför kommissionens kon-
tor och tände bland annat på 
bildäck enligt Majdan-manér. 
Man frågar sig om det är gen-
om påtryckningar som den här 
typen av kandidater vinner sina 
distrikt? Det förefaller oklart om 
Lapin ställer upp för omval eller 
inte.

I parlamentet finns också Juri 
Bereza, kommendant i Dni-
pro-bataljonen. Han skulle en-
ligt rykten ha varit inblandad i 
nedskjutningen av Malaysian 
Airlines-planet sommaren 2014 
enligt vad som påstods vara 
hackade facebook-konversa-
tioner men som med all sanno-
likhet var konspirationsteorier. 
Han vann sin plats som repre-
sentant för Folkfronten.

Andrij Teteruk var också be-
fäl i frivilligbataljon, Myrot-
vorets-bataljonen. Han vann 
även han sin plats som represen-
tant för Folkfronten. Har sagt att 
han vill verka politiskt för att dri-
va ut det ryska inflytandet över 
Ukraina och om ”kommunister” 
kommer att återinföra rysk poli-
tik i parlamentet så ”åker jag 
direkt tillbaka till fronten”. Up-
penbarligen ser han i nuläget in-
gen anledning till detta eftersom 
han ställer upp till val igen, dock 
nu som representant för Groys-
mans Strategiparti.

Dmytro Korchynskij är en udda 
figur som varit ledare för ultra-
nationalistiska UNA-UNSO och 
numera tillhör ett ukrainsk-orto-
doxt sällskap vid namn Brödras-
kapet/Bratstvo. Ett sällskap som 
han själv beskriver som ”orto-
doxa talibaner”. De har också 
gjort sig kända genom aktioner 
vars avsikt varit att provocera. 
Han valdes in i parlamentet 2014 
som representant för Lyasjkos 
Radikala Parti liksom för övrigt 
även hans fru Oksana. Hon ser 
sin man som ”oöverträffad i sin 

storhet” och övertygad om att ett 
sant förverkligande av en kvinna 
endast är möjlig med en ”riktig 
man bredvid”. Det verkar oklart 
om de ställer upp i årets val. För 
Lyasjkos Radikala Parti blev 
också Jurij Shuchevitj invald 
2014. Sedan länge känd dissi-
dent och sonen till UPA-befäl-
havaren Roman som gjorde sig 
skyldig till tiotusentals mord på 
polacker och judar som begicks 
under hans befäl 1943-44. Sonen 
Jurij blev redan 1990 ledare av 
ultranationalistiska UNA-UN-
SO som under hand ledning in-
lett samarbeten med flera höger-
extrema organisationer. Har i 
parlamentet lagt fram förslag 
om långa fängelsestraff för dem 
som offentligt kritiserar OUN 
och UPA och dess ledare Stepan 
Bandera och pappa Roman. Ver-
kar oklart om han finns med på 
valbar plats i detta val men han 
är snart 90 år så kanske han fin-
ner för gott att dra sig ur snart 
ändå? Det ser dessutom ut som 
att Lyasjkos Radikala Parti inte 
når över femprocentsspärren.

Det finns all anledning att följa 
upp efter valet hur den nya par-
lamentariska sammansättnin-
gen ser ut till slut. Men min 
gissning är alltså att den ovan-
stående kategorin parlamen-
tariker i vart fall kommer att 
krympa i antal. Frågan är bara 
vilka som kommer istället och 
i vilken utsträckning de kom-
mer att ändra riktning för den 
ukrainska politiken och framför 
allt inställningen till förhan-
dling med Ryssland kontra en 
hårdnackad konfrontationslinje? 

Hans Wåhlberg

Aktivister för fred 
 
Aktivister för fred är framvuxet ur den euro-
peiska sociala forumrörelsen. Startpunkten som 
samlade freds-, miljö- och solidaritetsaktivister 
var European Social Forum i 
Malmö 2008. Deltagare på etta 
for bildade våren 2010 nätverket 
Pragvåren 2 mot högerextrem-
ism och högerpopulism (PS2) i 
Prag.

2013 startade Ukrainakonflikten. Sedan dess har 
PS2 försökt verka för fred och konfliktlösning i 
Ukraina genom en dialog mellan civila samhället 
på bägge sidor om konfliktlinjen. 

I andra läner tog fredsorganisationer och olika 
nätverk tag i Ukrainakonflikten vilket inte skedde 
i Sverige. Med hjälp av de internationella kon-
takterna startades därför Aktivister för fred våren 
2015. Ukrainabulletinen började ges ut i pdf 
format. Utgivningen har fortsatt sporadiskt. De 
visade sig att det var effektivare att ha en face-
bookgrupp där många kunde bidra till aktuell 
uppdatering och kommentarer till nyhetsflödet 
nästan dagligen. 

Föreningen har fortsatt verka genom att ordna 
egna namninsamlingar och samarbetat med freds- 
miljö- och solidaritetsorganisationer samt med 
hjälp av sociala medier - se bloggen https://aktiv-
isterforfred.wordpress.com.

Föreningen plattform är:

– Fred på jorden och fred med jorden.
– Stöd till konfliktlösning och ja till fredsförhan-
dlingar – nej till krig.
– Ja till gemensam säker-
het – nej till upprustning.
– Ja till investeringar för 
social rättvisa och miljön – 
nej till åtstramningspolitik-
en i Ukraina, Europa och 
världen.
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Ett möte präglat av internationell 
solidaritet: Malmö European Forum

TEMA: VART  GÅR EU:S OCH FOLKRÖRELSERNAS EUROPA?

Malmö European Forum som hölls på Kvarnby 
Folkhögskola i Gullvik 4 maj samlade miljö-, 
freds och solidaritetsrörelsen inför EU-valet. 
Det blev en kraftsamling som liknar få andra. 
Här fanns inte bara ett brett program där social 
rättvisa och ekonomi spelade en central roll 
tillsammans med miljö- och fredsfrågor. Här 
ledde mötet också fram till en deklaration som 
deltagare ställde sig bakom.

Vikten av att bryta med EU:s ekonomisk politik blev en samlande 
kärna på mötet. Erik Reinert, efterfrågad ekonom från Norge 
som hållit föredrag i 70 länder och Natalia Lehrmann från Noah i 
Danmark fångade publiken. Mötet fick en redovisning av hur EU 
sedan Maastrichtfördraget 1992 valt en väg som avindustrialiserar 
periferin vilket skapar kris och massflykt av ungdomar mot cen-
trum och hur finanskapitalet måste och kan bekämpas. 

Den facklige ledaren för gummitapparna i Amazonas Joaquim 
Belo och Lassane Ouedraogo från African Solidarity Cen-
ter i Irland kom att fängsla publiken med sina berättelser om 
verkligheten på landsbygden i Burkina Faso och Brasilien. Att som 
barn gå upp halv fyra varje morgon för att delta i jordbruket, sedan 
gå många timmar till skolan och tillbaka för att sedan jobba i jord-
bruket när man kommer hem igen. Belo kunde berätta om liknande 
förhållanden i Amazonas där samhällsservice som sjukvård eller 
skolor heller knappast. Men med gemensam kamp med urfolken 
har framgångar skett och stora territorier avsatts för gummitappare 
och andra som brukar regnskogen hållbart, framgångar som nu 
hotas av den nye presidenten Bolsanoro. 

Att det finns likheter med utvecklingen i EU och Sverige kom 
fram på seminarier om EU jordbrukspoltik och försöken att också 
lägga under sig skogspolitiken. Särskilt livaktig blev seminariet 
om landsbygds och stadsstrategi med Nordbruk, medlem i Via 
Campesina, och Birgitta Hedström från odlarföreningen Små Frön 
och nätverket Stad och Land som bägge skapade entusiasm för att 
ändra på centrums makt över periferi.

Facklige ordförande Joaqium Belo från Amazonas talar på 1 maj i Köpenhamn. Foto: Tord Björk

Belo och Ouedraogo utfrågas av Charlotte 
Eliasson på Malmö European Forum 
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Malmö European Forum deklarationen
Vi uppmanar alla i Europa att förena sig i arbetet 
för fred på jorden och fred med jorden! Till-
sammans kan vi på landet och i staden stå emot 
kortsiktiga vinstintressen och auktoritära maktha-
vare. Så kan vi bygga samhällen som tar vara på 
människor och vår miljö.

Det är dags att sätta gemensamma intressen i 
centrum. Detta för att skapa trygga samhällen och 
lämna efter oss en planet där framtida genera-

tioner kan leva ett bra liv. De so-
ciala och ekologiska problemen 
i Europa och världen ropar på 
svar. De svaren kommer främst 
från utbyte av erfarenheter och 
samarbete på jämlika villkor 
mellan alla som vill värna om 
våra barn och planeten. Visst 
kan experter ge råd i enskilda 
frågor men de stora frågorna 

om vilket samhälle vi vill ha kan bara besvaras 
av var och en av oss i fritt meningsutbyte med 
varandra. 

Svaren kommer inte från staten eller storföre-
tag och rika kapitalägare som ges alltmer makt. 
Tendenser i Väst och Öst, Nord och Syd till 

auktoritära lösningar och mil-
itarism med brutala angrepp 
på demonstranter, repression 
och krig måste stoppas. Istället 
betonar vi vikten av jämlikhet, 
ett miljövänligt samhälle, delt-
agande demokrati och all-euro-
peiskt ekonomiskt och säker-
hetspolitiskt samarbete.

Vi delar synen i uppmaningen 
från Bilbao European Forum 2018: 

“Det är dags att kombinera våra krafter för att 
öppna dörren till en ny era, en väg mot en ny 
ekonomisk, social och ekologisk modell, nya svar 
på emancipation och demokratiska framsteg för 

att möte mänsklighetens stora 
utmaningar.

Det är dags att arbeta och handla 
tillsammans så att vår kraft 
förstärks i det långa loppet, 
därför att vi vet att medborgare 
i Europa står inför historiska 

utmaningar utan tidigare motstycke och att ingen 
av våra krafter kan klara denna utmaning ensam.”
Idag ökar motsättningarna på många håll i 
Europa. Det sker både inom och mellan länder 
vare sig de är med i EU eller inte. EU:s utveck-
lingsmodell ökar klyftorna mellan centrum och 
periferi. En modell för samhället som spär på 
konflikterna inom Europa men också mellan de 
rika delarna av Europa och resten av världen. EU 
för en frihandelspolitik som hindrar industriell 
utveckling i fattigare länder. Tillsammans med 
krig ofta startade av Väst leder detta till flykting-
strömmar som möter allt brutalare gensvar från 
EU.

EU stärker bankernas och finanskapitalets makt 
med evig tillväxt som mål åtminstone för de 
rika. Det är en politik som hotar mänsklighetens 
överlevnad i en tid med accelererande artutrot-
ning, global uppvärmning, matjordens utarmn-
ing och försvinnande, vattenbrist och risken för 
förstörelse av människans livsvillkor genom 
radioaktiv strålning vid ett kärnvapenkrig. 

Denna ekonomiska politik gör inte bara naturen 
till handelsvara utan också offentliga sektorn. 
Genom införande av styrningsmodeller som cen-
traliserar makten brutaliseras arbetslivet både i 
privata och offentliga sektorn. Offentliga sektorn 
förbereds på så sätt för privatisering och försäl-
jning på den globala spekulationsmarknaden. 
Samtidigt urholkas också sociala rättigheter 
när alltfler med godtyckliga bedömningar av 
försäkringskassor ställs utanför systemen och 
nedskärningar sker systematiskt till förmån för de 
som har fast arbete och än mer ägare av kapital.

Det sker också maktöverföring från löntagare och 
från små- och medelstora företagare till finanska-
pitalets och storföretagens sökande efter evig 
tillväxt på människors och naturens bekostnad. 
En storföretags- och bankmakt som tränger ut 
inte bara demokrati utan också det fria samtalet 
och kulturen. Detta till förmån för konsumism 
och elitvälde där människans värde mäts i pengar. 

Det är dags att skapa ett fritt och 
tryggt samhälle

Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar. Vi 
vill inför och bortom EU-valet som omfattar 
drygt hälften av Europas befolkning bidra till en 

TEMA: VART  GÅR EU:S OCH FOLKRÖRELSERNAS EUROPA?
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diskussion som enar olika rörelser. Vilket mot-
stånd som behövs? Vilka konstruktiva lösningar 
finns för att leda Europa ut ur krisen? Hur kan en 
alltmer dominerande militariserad nyliberalism i 
väst och öst bemötas?

Vi är övertygade om att det behövs ett samar-
bete mellan alla i Europa i både länder som är 
fristående och länder som är med i EU för att 
vända utvecklingen. Ett samarbete utan kom-
promisser med storföretagsintressen vilket är en 
förutsättning för att ena både motståndare och 
anhängare av EU kring en del viktiga krav. För 
andra viktiga krav behövs andra samarbeten. 

Vi har olika syn på vilken ideologi och vilket 
ekonomiskt system som bäst kan lösa den sociala 
och ekologiska kris som vi står inför. 

Men vi säger alla att kapitalöverföringen från 
landsbygd och småorter till storstaden måste 
upphöra. Alla människor behöver mat och de pro-
dukter som kommer från naturen och inte finns i 
staden. Denna produktion saknar de skalfördelar 
som industrin har då naturbruket arbetar under 
perfekt konkurrens. Därför måste våra samhäl-
len se till att landsbygden och naturbruket kan 
arbeta på sådana villkor att en hållbar nyttjande 
av naturen kan ske till allas behov. Därför är det 
i allas intresse att de som arbetar i jordbruket, 
skogsbruket, fiskenäringen och gruvbrytnin-
gen kan göra det på jämlika villkor med andra 
i samhället och på ett hållbart sätt som lämnar 
gårdar, skogen, havet och naturen i ett bra skick 
för framtiden.

Vi säger också nej till falska lösningar på den so-
ciala och ekologiska krisen. Stater och storföre-
tag har visat sig vara oförmögna att stoppa 
miljöförstöringen och de ökade sociala klyftorna 
inom och mellan länder. Tvärtom har problemen 
ökat sedan den ena internationella konferensen 
efter den andra lovat vad som kallas hållbar 
utveckling, en utveckling som skulle leda till 
minskade problem med klimatutsläpp, artutrot-
ning och social orättvisa. De framgångar som 
funnits har skett samtidigt som fattigdom sprider 
sig. Det har även skett bland utförsäkrade och 
andra i rika länder. Det har också skett på miljöns 
och framtida generationers bekostnad. Grundtan-
ken att den globala sociala och ekologiska krisen 
sker kan hanteras i samverkan med storföretagen 
inom den nuvarande världsordningens ramar med 

Mötet slutade med en ut-
frågning av Hanna Gedin, 
Vänsterpartiet, Måns Berger, 
Miljöpartiet, Toktam Jahangiry, 
Feministiskt Initiativ och Max 
Andersson, Partiet Vändpunkt 
med två frågor utifrån deklara-
tionens budskap:

- Hur kan problemen som EU:s 
nyliberala politik medför och 
klyftan mellan centrum och 
periferi lösas?
- Vad kan folkrörelser och part-
ier göra gemensamt för avspän-
ning och att binda samman 
freds- och miljöfrågan?

Partiföreträdarna var allmänt 
positiva till deklarationen från 
Malmö European Forum men 
fick stark kritik från småbru-
karorganisationen Nordbruks 
ordförande Torgny Östling för 
att de landsbygdsfrågorna sågs 
mest som en fråga om bidrag 
istället för en sýstemförändring. 

fortsättning från s 25
De många fredsorganisationer som stod bakom mötet satte också 
prägel på mötet genom banderoller och seminarier om milita-
riseringen av Norra Sverige, repression mot freds-, miljö- och 
andra aktivister och vikten av avspänning mellan väst och öst och 
ett nej till EU:s militariserade flyktingpolitik. 

Malmö European Forum med mer än 50 deltagare tillkom på 
initiativ av Jordens Vänner i samarbete med Aktivister för fred, 
Corporate Europe Observatory, Folkrörelsen Nej till EU, Fred-
sministerium, Kvinnor för fred, Miljöpartiet Skåne, Nordbruk, 
Svenska Freds Malmö-Lund.
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hjälp av marknadslösningar har visat sig vara 
falsk. Därför säger vi nej till att göra miljön och 
offentliga sektorn till handelsvara.

Rika länders plundring av världens naturresurser 
genom krig och orättvis så kallad “frihandel” 
måste upphöra. Utpressning av länder med hjälp 
av rika länders ekonomiska, politiska och militära 

makt skapar flyktingströmmar 
och mänskligt lidande. Samar-
bete mellan europeiska länder 
och USA för att med våld, 
pengar och sanktioner störta 
andra länders regeringar efter 
kolonialismens avskaffande 
måste stoppas.  Irans president 
störtades 1953 med hjälp av 
USA:s hemliga operationer för 

att européer skulle behålla makten över landets 
olja. Något som pågått sedan dess. Efter Irak och 
Libyen drabbas nu Venezuela och Iran igen. Vi 
säger nej till denna utpressarpolitik för att med 
militära och andra medel styra över världen. Vi 
säger också nej till ett militariserat EU och en 
rasistisk världsordning där EU bygger fästning 
Europa och tillsammans med andra västländer 
utnyttjar sin makt för att utestänga andra från de 
privilegier man skaffat sig.

En lösning på den globala 
sociala och ekologiska krisen 
måste bygga på den vilja till att 
gemensamt skapa förändring 
som uppstår när alla har samma 
rättigheter och tar ansvar utifrån 
sina förutsättningar och vi delar 
på bördorna. En omställning 
behövs så att länder stoppar 

sin miljöförstörande överkonsumtion och inte 
överstiger sin rättvisa andel av miljöutrymmet på 
vår planet. För att en sådan omställning ska vara 
möjlig behövs att särskilt de samhällsklasser som 
överkonsumerar jordens resurser genom olika 
demokratiska beslut hindras från miljöförstörande 
konsumtion. Det kan ske genom förbud, beskat-
tning och en kultur som betonar vikten av kom-

mande generationers liv på 
jorden och allas lika värde. 

En rättvis omställning av 
naturbruk, industri, transport-
er, energi, boende, gemensam 
välfärd och samhällsplanering 
behövs i de flesta samhällen. 
Detta för att rädda klimatet, 

stoppa artutrotningen och skapa ett gott liv för 
alla. För det krävs omfattande och tillräckliga 
offentliga investeringar och andra gemensamma 
ansträngningar. En omställning  där företag och 
lokalsamhällen kan spela en viktig roll tack vare 
en viljeinriktning hos hela samhället bort från 
miljöförstöring och social orättvisa. När denna 
inriktning står i strid med kortsiktiga vinstin-
tressen och den makt finanskapitalet skaffat 
sig på alla dessa områden måste gemensamma 
intressen väga tyngst. Därför säger vi nej till 
EU fördrag som söker framtvinga en privatiser-
ing och ökade transportbehov på storföretagens 
villkor i strid med de intresse som basreas på 
närproducerade varor och tjänster. Vi säger ja 
till en gemensam samtidig kamp i alla Europas 
länder och på andra kontinenter för en rättvis 
omställning. 

Miljö- och fredsfrågan är oupplösligt förenade. 
Det finns ingen lösning på världsmiljöproble-
men utan att rusta ner och använda militärens 
enorma resurser till satsning på en rättvis om-
ställning som bidrar till social gemenskap över 
nationsgränser och ett miljövänligt samhälle. 
Därför är kamp nödvändig mot fiendebilder och 
beskrivning av andra länder som systematiskt 
onda och den egna sidan som god. Detta inte bara 
för att skapa fred men också för att rädda miljön. 
Globalt och i Europa behövs samarbete för en 
ekonomi som bidrar till en rättvis omställning. 
Därför säger vi nej till EU:s diktat mot Grekland 
som fört landet ut i en misär . Därför säger vi 
också ja till Attac Tysklands krav på ekonomisk 
och säkerhetspolitiskt samarbete från Lissabon 
till Vladivostok som led i avspänning mellan väst 
och öst. 

På många håll i Europa och världen märks en 
ökad repression mot de folkrörelser som söker 
främja fred, miljö och social rättvisa. Vi vänder 
oss utan dubbla måttstockar mot allt sådant för-
tryck om det sker i Frankrike mot Gula Västarna, 
mot den katalanska självständighetsrörelsen, i 
Ungern, Ryssland, Ukraina eller var det än må 
ske inte minst i våra egna samhällen. Vi ser det 
som viktigt att stödja folkrörelser rättigheter 
och kamp om det sedan handlar om strejkrätten 
eller ockupationen av vårdcentraler och sjukhus 
som i Norra Sverige och på andra håll i Europa i 
kampen mot centrums makt över periferin. Varje 
attack genom repression eller inskränkning av 
rättigheter på en folkrörelse är en attack på alla 
folkrörelser. Bara genom ökad solidaritet mellan 
folkrörelser kan den nuvarande utvecklingen 
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mot alltmer auktoritära samhällen där penningen 
styr vändas och en demokratisering ske både av 
ekonomi och poltik. 

Det behövs också en kamp om ideologi och kul-
tur. Konsumismen och dyrkan av ojämlikhet eller 
individers, företags eller staters makt över andra 
måste avvisas. Samhället måste istället bygga 
på att ömsesidighet där vi skyddar vår miljö och 
individers frihet samt tar ansvar för de plikter vi 
har gentemot varandra. Vårt värde som männis-
kor bygger inte på vad vi äger eller vilken makt 
vi har över andra utan på jämlikheten med andra 
när vi sida vid sida lever våra liv på en gemens-
am planet. Storföretagen tränger nu in i  sam-
hällets alla delar där även sociala budskap och 
rörelsemönster blir övervakade på nätet. Detta 
för att säljas till olika företags reklamstrategier 
eller gemensam statlig och företagsstyrning av 
opinionen. Detta tillsammans med storföretagens 
lobbyism är ett hot mot demokratin i dess kärna. 
Utrymme för det fria ordet måste återerövras 
från vinstintressen och statlig styrning genom 
frimodiga människors handlande tillsammans för 
andra kulturella, sociala, ekonomisk och politis-
ka värden än de som dominerar i den rådande 
världsordningen. 

Det som behövs är att ställa sig upp sida vid sida 
och tänka nytt och bygga nya allianser som gör 
motstånd mot den rådande världsordningen och 
storföretagens makt med hjälp av paroller som. 

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till 
storstaden

Nej till att göra miljön och offentliga sektorn till 
handelsvara

Nej till rika länders plundring av världens 
naturresurser med hjälp av krig och orättvis 
“frihandel”

Nej till fästning Europa, ett militariserat EU och 
en rasistisk världsordning 

Rättvis omställning genom gemensamma ans-
trängningar och förbud och beskattning på de 
rikas bekostnad

Miljön kan bara räddas genom nedrustning och 
ekonomisk och politisk avspänning mellan väst 
och öst
             
Stoppa repression av folkrörelser varhelst det 

sker

Ja till solidaritet, nej till satsa på dig själv och 
konsumism

21. Vi stödjer också de fyra kraven från European 
Forum i Bilbao november 2018 för alla länder i 
Europa, både för länder som är med i EU och de 
som är fristående från Ryssland och Ukraina till 
Island och från Norge till Serbien och Makedo-
nien:

- Omfördela den enorma förmögenhet som 
skapats i Europa till en ny social och ekologisk 
utvecklingsmodell

- Försvara och stöd jämlikhet mellan kvinnor och 
män. Kvinnors rättigheter måste försvaras. Patri-
arkala värderingar som leder till våld och sexuellt 
utnyttjande samt förtryck av frihet för de som 
anses gå emot dominerande synsätt på könsroller 
måste avvisas.  

- Fred och gemensam säkerhet riskeras av NA-
TOs upprustningskrav. Samarbete behövs med 
alla länder i Europa för gemensam säkerhet och 
en migrationspolitik baserad på solidaritet som 
kan garantera säkra flyktingvägar.

- Ett demokratisk samhälle 
svarar mot och värnar om med-
borgarnas behov med en förmå-
ga att lyssna och handla till det 
gemensammas bästa. Pluralism 
och demokrati måste försvaras 
mot EU:s nyliberala avtal och 
reaktionära och högerextrema 
krafter.

Vi enar oss också med den avslutande uppmaning 
från Bilbao European Forum:

”För att Europa ska få en annan framtid så är 
utmaningen att … samarbeta mellan folk och 
nationer och samla resurser för att uppnå ge-
mensamma sociala och miljömässiga mål. Vårt 
mål är att kämpa för ett Europa som samarbetar, 
är solidariskt och jämlikt med socialt avancerad 
demokrati.”

Vi försvarar britternas rätt att välja att vara kvar 
eller lämna EU på sina och inte EU:s villkor. 

Vi bygger också vidare på många andra folkrörel-
semöten och aktioner som European Social Fo-
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Läs på om den nya internationlistiska EU-kritiken:  https://activistsfor-
peace.wordpress.com/2019/01/07/the-new-face-of-european-resistance

rum i Malmö 2008, Klimaforum09 i Köpenhamn 
med parollen system change not climate change, 
Zapatisternas uppror 1994 och det internationella 
samarbete mot nyliberalismen som det inspire-
rade till, World Social Forum, International Peo-
ples Assembly i Venezuela 2019, skolstrejker för 
klimatet, gula västarna och många andra folklig 
kraftsamlingar. 

Vi ser sammanhållningen mot repression och 
gemensam solidaritet tillsammans med arbete för 
rättvis omställning mellan olika internationella 
demokratiska folkrörelser som Via Campesina, 
Jordens Vänner, Internationella facket, Interna-
tionella Fredsbyrån och World March of Women 
som viktig. 

Vi hälsar till European Forum på andra platser 
och Sociala forum i Norge, Finland, Ryssland 
och Central och Östeuropa och övriga världen. 

Vi ser fram emot samarbete med folkrörels-
er både i Europa och världen. Ett samarbete i 
gemensamt motstånd mot förtryck och falska 
lösningar och i arbetet för en rättvis omställn-
ing. Detta för att lägga grunden till en ny social, 
ekonomisk och ekologisk modell där individen 
kan växa sida vid sida tillsammans med andra i 
en värld som värnar om fred på jorden och fred 
med jorden. 

Antaget av deltagare på Malmö European Forum 
4 maj 2019

Länkar:
http://klimaforum.org System Change not Cli-
mate Change på 9 språk
https://europeanforum.eu/declaration2018 Bilbao 
European Forum Declaration - Calling every 
European citizen! Europe must be on alert and 
called up! Let’s recover our future
https://globalisering.no/tahavettilbakeogjordai-
bruk Norwegian Social Forum: Ta havet tilbake 
og jorda i bruk!
https://sosiaalifoorumi.fi/in-english Finnish So-
cial Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Fo-
rum World Social Forum
https://aktivisterforfred.wordpress.
com/2019/01/07/norden-i-rorelse-nyhets-
brev-for-folkrorelser-provnummer-decem-
ber-2018 Norden i rörelse 2018 om bl.a. Inter-
national Peoples’ Assembly och Attac Tysklands 
Europakonferens

Ovan: Rektor Henning Süssner Rubin på Kvarnby Folkhögskola 
hälsar deltagarna på Malmö European Forum välkomna tillsam-

mans med Charlotte Eliasson t.h. och Tord Björk t.v.. 

Nedan tas den sista banderollen ned efter mötet 
i stora mötesrummet av Eddie Olsson
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Hur USA använder 
Skandinavien för att få 
med Europa på krig.
 

Utdrag ur artikel av Eirik Vold i boken Vart är 
Europa på väg?

De senaste 20 åren har de skandinaviska länderna 
brutit med en hundraårig freds- tradition och gått 
i krig mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och 
Libyen. Medan miljon- tals oskyldiga människor 
drabbades, blev statsministrarna som drog in 
Danmark och Norge i krig mot Irak och Libyen, 
Fogh-Rasmussen och Jens Stoltenberg, gener-
al- sekreterare för NATO. Hemliga WikiLeaks 
dokument avslöjar hur Nato och USA arbetar för 
att förvandla Skandinavien från en fredsbastion 
till krigsstater och de använder Skandinaviens 
fredsrykte för att få med resten av Europa i USA: 
s krig.

WikiLeaks-dokumenten som avslöjade hur USA 
i hemlighet ingrep i norsk politik för att dra in 
Norge i Afghanistankriget, avslöjar också en mer 
omfattande trend: Att USA använder Skandina-
vien för att få med Europa på krig. Washington 
använder Skandinavien för att få Europa att 
underkasta sig USAs globala dagordning. Och ge 
blodiga angreppskrig ett progressivt ansikte. 

Ett av de viktigaste inslagen i USAs globala 
militära maktutövning de senaste 20 åren är 
indragningen av Europa som juniorpartner, både 
militärt och politiskt. Medan NATO under or-
ganisationens första 50 år, från grundandet 1949 
till 1999, inte deltog i ett enda angreppskrig, 
har NATO de senaste 20 åren militärt angripit 
Jugoslavien, Afghanistan och Libyen. Dessutom 
deltog en rad NATO-länder i USAs krig i Irak 
och Syrien. 

Europa var den centrala brickan i förändringen av 
NATO från försvarsallians till redskap för USAs 
krig mot fjärran länder. Inordningen av Europa, 
genom NATO, i USAs strategi för global militär 
hegemoni har huvudsakligen två syften. Det ena 
är att avlasta USA militärt och ekonomiskt. Det 
andra är att at ge trovärdighet åt den nya retorik-
en som blir allt viktigare för att legitimera USAs 
interventioner – nämligen så kallade humanitära 
skäl och ”responsability to protect”.

I en tid när Washingtons internationella anseende 
har sjunkit betydligt – trovärdiga opinionsun-

dersökningar visar att USA i dag anses som 
det största hotet mot världsfreden, är den andra 
funktionen kanske den viktigaste. I denna artikel 
ska jag studera det som troligtvis har blivit en 
nyckelfaktor för att dra in Europa i USAs globala 
krigsmaskineri: Skandinavien, de länder som mer 
än någon annan del av världen förknippas med 
humanitära, fredliga och demokratiska värder-
ingar som NATO försöker använda för att lansera 
sina krig. 
.........
Europas säkerhetspolitiska gåta 

Det kan vara svårt att förstå varför europeiska 
länder under senare tid har gått med i USAs 
angreppskrig i Mellanöstern och ställt sitt territo-
rium till USAs användning för militär inringning 
av Ryssland. Krigen mot Irak,Afghanistan och 
Libyen skapade allvarliga flyktingkatastrofer som 
har missbrukats av främlingsfientliga populister 
för att med stor framgång främja sin sak.

Den islamistiska terrorns enorma uppblomstring, 
i form av Al Qaida och IS i Europas farstu efter 
kriget mot Libyen och Irak, har skakat de euro-
peiska samhällena. Flera av terrorangreppen som 
drabbat Europa de senaste åren, har utförts av 
islamister som fick fotfäste och vapen i Lib-
yen, tack vare NATOs folkrättsstridiga krig för 
regimskifte där. Både upptrappningen av USAs 
stormaktsrivalitet mot Ryssland i Europa och 
krigen i Mellanöstern har drabbat Europa direkt. 

Hökarna i Washington planlägger däremot sina 
destabiliserande framstötar mot Ryssland och 
Mellanöstern på tryggt avstånd, väl med- vetna 
om att det ligger ett helt världshav mellan USA 
och det kaos de skapat i Europas närområden. 
Det behövs bara en titt på en karta för att förstå 
att Europa har ett helt annat egenintresse av stabi-
litet i Mellanöstern och konstruktiva förbindelser 
med Ryss- land, än vad USA har. 

Därför framstår det som en gåta att så många 
europeiska regering- ar, både konservativa och 
vänsterorienterade, har valt att underordna sig 
USAs inviter, som så uppenbar strider mot våra 
egna säkerhetsintressen.Wikileaks’ avslöjande 
av USAs hemliga påverkanskampanj i Oslo är 
bara en liten del av svaret. Förhoppningsvis kan 
det uppmuntra politikerna, akademikerna och 
journalisterna att undersöka ett av vår tids vikti-
gaste och mest obehandlade politiska fenomen: 
det liberala Europas och Skandinaviens nya roll i 
USAs krigsmaskineri.

TEMA: VART  GÅR EU:S OCH FOLKRÖRELSERNAS EUROPA?

Ny Europaan-
tologi – e-bok

Vart är Europa 
på väg? – 16 
texter om Eu-
ropa

Frågan vart 
Europa är 
på väg är 
avgörande för 
de demokratis-
ka rörelserna. 
En våg av 
högerpopulism 
hotar våra 
samhällen och 
både milita-
riseringen och 
nyliberalismen 
stärker sina 
positioner. Det 
finns ett behov 
av att anal-
ysera läget i 
Europa. I 16 
texter diskuter-
ar olika röster 
från folkrörels-
er och 
demokratiska 
krafter om vad 
som pågår i 
Europa.

Boken finns 
hos e-bokhan-
dlarna.
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Militariseringen av 
Europa 

 
Utdrag ur Agneta Norberg artikel i boken Vart är 
Euopa på väg? 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel fick 
ett varmt mottagande när hon i nov- ember 2018 
höll ett tal i EU-parlamentet där hon underströk 
att EU måste samordna sina vapensystem. Euro-
pa måste kunna försvara sig själv och bör skaffa 
sig ett eget säkerhetsråd, en styrka för snabbin-
satser och på sikt en egen armé. Merkel under- 
strök att EU måste bli starkare och sluta att lita 
på andra länder. “Vi européer måste ta vårt öde i 
egna händer. Och vi kan vara ett bra supplement 
till NATO.” Angela Merkels tal uppfattades som 
ett svar till USA:s president Donald Trump. Han 
hade tidigare krävt att medlemsländerna ska beta-
la 2 procent av BNP till försvaret inom snarast 
möjliga tid och att den siffran på sikt ska stiga till 
4 procent av BNP.
..
 
Norden militariseras

Det varmare klimatet i det arktiska området har 
ökat militarisering av Norden. När isarna smälter 
har Ryssland, USA och andra länder rustat mil-
itärt i Arktis för att säkra tillgången till olja och 
gas. I USA:s fall används Norden som bas för 
att operera i Arktis i allt större utsträckning med 
militära resurser.

De nordiska länderna har sedan starten 2006 up-
plevt en ökad militarisering och nära nog ständi-
ga militära stridsövningar. I december 2004 pre-
senterade Karl Leifland en rapport till regeringen 
som hette ”Snö, mörker och kyla”. Den handlade 
om hur den stora landytan i norra Sverige skulle 
kunna brukas för militära ändamål.“Sverige bör 
aktivt utveckla detta område för militära träning-
saktiviteter och utprovning av olika vapen”, 
står det i rapporten. North European Aerospace 
Testrange (NEAT), stort som Blekinge, började 
saluföras som ett idealiskt område att utprova 
militära fordon och för militär träning.

Nu inleddes en period av nära nog ständiga 
militärövningar i Norr-ochVästerbotten. De flesta 
europeiska länders militära styrkor deltar tillsam-
mans med USA i krigsövnin- gar med namn som 
Nordic Air Meet, Loyal Arrow, Arctic Challenge 

Exercise. Dessa mi- litärövningar sträcker sig 
över norra Sverige, norra Norge och norra Fin-
land. Parallellt med dessa stridsövningar i norr 
pågår militära övningar i södra delen av Skan-
dinavien och Östersjön, så som Baltops som är 
en årligen återkommande havsstridsövning med 
10-tal länder som deltar.

En annan säkerhetspolitik är möjlig

Fredsrörelsen måste börja se hur EU utvecklats 
i all tysthet till att bli en krigsallans. Vill vi det? 
EU och Europa behöver bryta med den pågående 
militariseringen. Det finns flera olika vägar.

Fredsrörelsen har precisa aktuella krav. Stop-
pa Nordens inblandning i militariseringen av 
rymden och Arktis. Även NATO:s ständiga 
militära stridsövningar i Norden måste upphöra. 
Sverige måste lagstifta om förbud mot kärnvap-
en på svenskt territorium. En kärnvapenfri zon 
i Norden är ett medel för att öka säkerheten och 
för att minska kärn- vapenmakternas tillträde till 
svenskt territorium.

Ett annat krav är att försvara och stärka den 
svenska säkerhetspolitiken som bygger på alli-
ansfrihet i fredstid och neutralitet i krig. På så 
sätt har Sverige tidigare lyckats stå utanför stor-
makternas krig och alliansfriheten har bidragit till 
att befästa stabiliteten i Nordeuropa och Östers-
jöregionen. Fredsrörelsen bör göra motstånd till 
de krafter som vill ändra denna politik och knyta 
Sverige ännu närmare USA:s krigsallians NATO.
Ett annat långsiktigt mål är att utveckla en pan-
europeisk säkerhetspolitik med stöd av OSSE 
och genom ett mellanstatligt samarbete. Säker-
hetspolitiken bör inrikta sig på att stärka freden, 
arbeta för nedrustning och att förebygga väpnade 
konflikter. Säkerhetspo- litiken måste ha i sikte 
ett kärnvapenfritt Europa och att inte underordna 
sig NATO.

Jag deltog i Tyskland, hösten 2017, i de om-
fattande protesterna mot drönarkriget som tar sin 
avstamp därifrån.Vi i Norden borde vara med där 
och delta i protesterna efter- som krigen idag i 
stor utsträckning genomförs av drönare. Många 
frågade varför jag hade åkt ner ända från Sverige 
för att delta i denna demonstration och då berät-
tade jag att Sverige inte alls är neutralt nu utan 
NATO övningar pågår oavbrutet i vårt land.Vi 
är med i Europeiska Unionen som nu i rask takt 
militariserats och vi har en plikt inom freds-
rörelsen att lära oss vad vi faktiskt är delaktiga i.

Medverkar i 
e-boken Vart 
är Europa 
på väg? gör: 
Domino Kai, 
Joakim Medin, 
Kajsa Ekis 
Ekman, Eirik 
Vold, Carmen 
Blanco Valer, 
Brid Bren-
nan, Agneta 
Norberg, Helle 
Hagenau, Ellie 
Cijvat, Jonas 
Karlsson, 
Bodil Valero, 
Christina Her-
mansson-Pla-
con, Gonzalo 
Berron, Malin 
Björk, Mats 
Wingborg, 
Valter Mutt 
och Tord 
Björk.

Redaktörer 
Ann-Marga-
rethe Livh och 
Francisco 
Contreras

Boken ges ut 
av Internatio-
nell Arena med 
stöd av Världs-
biblioteket
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s34 Fredsutspel i 
Ukraina 
Utdrag ur Tord Björks artikel i boken Vart är 
Europa på väg? 

Frågan ställs sällan. Hoppet om förändringar 
ställs oftare till marknaden och stater som gång 
på gång visat sig inte klara av att lösa vår tids 
sociala och ekologiska kris varken i Europa eller 
i världen.

Folkrörelser tycks idag vara tillbakaträngda och 
ha svårighet att solidarisera sig med varandra på 
det sätt som skulle behövas om ett annorlunda 
Europa ska förverkligas. Men en närmare inblick 
i hur rörelser och skeenden agerar på olika platser 
i Europa kan peka på hur detta annorlunda Euro-
pa är på väg att byggas. Det gäller både formerna 
och inne- hållet som bägge är lika viktiga i den 
förändring som är på gång.

På vilket sätt skulle folkrörelser kunna bidra till 
att bygga ett annorlunda Europa? Frågar man 
experterna vad en folkrörelse är kan man få långa 
strukturerade definitioner eller märkliga förkort-
ningar som tycks betyda allt och ingenting som 
NGO, icke-statliga organisationer. Frågar man 
folk aktiva i rörelser så är det vilja att förändra 
samhället och samtidigt söka leva som man lär. 
Något som kan synas omöjligt men samtidigt är 
det nav som folkrörelser gång på gång återkom-
mer till för att med trovärdighet lyckas driva fram 
grundläggande förändringar av samhället.
.... 
Bonderörelsen Via Campesina, fackföreningar, 
Kvinnomarschen och andra folkrörel- ser i Syd 
menar att det är dags att väcka samarbetet mellan 
folkrörelser i hela världen till liv igen. Man har 
fått nog av olika forum som inte leder någon vart 
annat än till nya diskussioner. Den enighet som 
behövs för att kunna vända utvecklingen och ska-
pa en annan värld fragmenterats och målet kom-
mer allt länge bort. Problemet är ett Europa som 
man uppfattar som fragmenterat. Organisationer 
här specialiserar sig för det mesta på begränsade 
frågor och jobbar ofta fjärran från folks vardag. 
...Förmågan att se bortom denna fragmentering 
av kampen i mängder av olika frågor finns hos 
folkrörelser i syd. Ett nytt initiativ som går under 
namnet International Peoples Assembly och som 
samlar rörelser från hela världen är en viktig in-
spiration. Lättast har aktivister från Europas per-
iferi att ta till sig de utomeuropeiska folkrörels-

ernas synsätt. De unga socialisterna från Balkan 
finner sig därför snart tillrätta.Tillsammans med 
andra östeuropéer har de lättast att knyta an till 
de många utomeuropeiska deltagarna som deltar 
på mötet i Barcelona.

För folkrörelser som vill bygga ett annorlun-
da Europa, inte bara i städerna utan genom att 
förena kampen på landsbygden och i staden tycks 
det finnas stora hinder. Ja, många ser inte ens 
denna uppgift som viktig eller än värre förstår 
inte alls att den kan existera. I andra delar av 
världen ser det ut tvärtom. Även en förändring 
av maktförhållanden mellan centrum och periferi 
är viktiga när folkrörelserna bygger ett annat Eu-
ropa.Alli- anser behövs mellan rörelser i länder 
i utkanten av Europa med rörelser i Syd. Det är 
av avgörande betydelse för att komma ur den 
marginalisering som de ledande västländernas 
rörelser utövar gentemot periferin.

Den utomeuropeiska inspirationen behövs också 
av andra skäl. Den sydafrikanske metallarbeta-
rens hoppfulla basröst både lugnar och lättar 
sinnet i den brokiga samlingen på universitetet i 
Barcelona. Amandla! Amandla! Ovanan vid att 
samla kraft genom att komma samman med hjälp 
av sång, paroller, symboler, dikt, dans, teater och 
allt det vi människor vill skapa för att känna sam-
hörighet är stor hos de omkring hundra européer 
som samlats på initiativ av folkrörelserna från 
Syd. 
 
De Brysselbaserade nätverken har länge reducer-
at sina ambitioner till en önskelista med lösryckta 
krav för att påverka inom systemets ramar. Lite 
flyktingpolitik, jämställdhet, krav på politiker-
na att de ska göra mer för att lösa klimatfrågan, 
inskränkning av storföretagens lobbyism, frihan-
delsfrågor, försvar mot sociala nedskärningar och 
urlak- ning av arbetarna rättigheter.Viktiga frågor 
som binder samman de lösryckta delarna tas inte 
upp. Särskilt inte mänskliga rättigheter om det 
går emot den för tillfället rådande västmaktsagen-
dan och allra minst frågan om krig som skapar de 
flyktingkriser man säger sig vilja motverka men 
undviker att ta upp orsaken till. Det som skulle 
kunna ge ett trovärdigt budskap som berör män-
niskors vardag försvinner i ett fragmenterat töck- 
en. De framgångar man kan visa upp med denna 
strategi äts upp av att den allmänna utvecklingen 
för miljöförstöringen och sociala rättigheter går i 
motsatt riktning. Det är alltså snarare i periferin 
som förmågan finns att allsidigt ta upp Europas 
kris och söka samlande vägar ut ur den.
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Fredsutspel i Ukraina
Ukrainas nye president, Volodimir Zelenski, har tagit initiativ till 
ett möte med Rysslands president Vladimir Putin. Det är bra att 
han försöker bryta med den förlamning som föregångaren Pet-
ro Poroshenko har representerat och som gett ett femårigt in-
bördeskrig på varierande intensitetsnivå.

Problemen är dock flera. 1. Han borde ta kontakt med ledarna för 
motparten i inbördeskriget. 2. Putin kommer sannolikt att hänvi-
sa till dem och till Minskavtalet som slöts och som sedan sank-
tionerades av FN:s säkerhetsråd. 3. Finns det en reell vilja bland 
ukrainska politiker att ge Donbas den relativa självständighet som 
Minskavtalet stipulerar? 4. Är de politiska ledarna i Donbas, idag 
efter 5 års krig, intresserade av att ingå i Ukraina även om de utlo-
vas relativ självständighet?

Minskavtalet innebar eld upphör, tillbakadragande av trupper och 
förbud mot bl.a. tungt artilleri nära gränsen mellan de områden 
som hölls av Donbas och övriga Ukraina. Detta har inte gått att ge-
nomföra. Kiev skulle återfå kontrollen över gränsen mot Ryssland. 
Inte heller det har genomförts.

Kärnfrågan har varit hur Donetsk och Lugansk ska få någon form 
av autonomi. Detta var förutsättningen för andra saker som t.ex. 
kontroll över gränsen och fortsatt dialog. Kievsidan har uppen-
barligen inte uppfyllt sin del av Minsavtalet. Frågan är om det 
finns intresse att uppfylla det idag. Om inte kan man fråga sig vad 
de ska förhandla om. Zelenski har uttalat sig om ledarna i Donbas 
som underordnade Putin. Han har också sagt att han är mot att ge 
Donbas särskild status.

Donbassidan, Kievsidan och Ryssland har ställt sig bakom denna 
text (Minsk 2): ”Återställande av den ukrainska regeringens fulla 
kontroll över Ukrainas statsgräns i hela konfliktområdet, vilket 
ska börja första dagen efter de lokala valen och avslutas efter en 
omfattande politisk uppgörelse … i slutet av 2015, förutsatt att 
paragraf 11 uppfyllts …”

I paragraf 11 talas det om en författningsreform ”som sörjer för 
decentralisering som ett nyckelelement”. Kievs överhöghet över 
de östra delarna villkoras således med den skrivningen. Observera 
tidsordningen: först en uppgörelse om decentralisering och lokala 
val därefter ska regeringen i Kiev ges kontroll över statsgränsen.

Ett intressant förhållande som visar sig när man studerar Minsk-
processen är att Ryssland hela tiden verkade för decentralisering 
i Ukraina, inte som det ofta påståtts för en utbrytning av östra 
Ukraina.

Lars Drake

Splittrad syn på demokrati

I Ukraina är synen på folket och tolkningen 
av demokrati är splittrad I tisdag utnämnde 
den nytillträdde presidenten Zelenskij, Andrej 
Bogdan till chef för den ukrainska presidentad-
ministrationen. Bland de första uttalandena som 
Bogdan gjorde är att “frågan om fred med den 
ryska federationen kan komma att tas upp i en 
folkomröstning i Ukraina”.

Han menar att inte bara politiker bör uttala sig 
i frågan utan även folket. Enligt Bogdan ska 
varken presidenten eller politiker fatta beslut 
som splittrar samhället. Sådana beslut ska sam-
hället själv fatta.

Bogdans uttalande har lett till kommentarer. 
Dessa kommentarer visar på hur skör synen 
på folket och tolkningen av demokrati är samt 
även hur pass infekterad den pågående konflik-
ten i Donbass är.

Igår onsdag sade den politiska kommentatorn 
Andrej Zolotarev att han principiellt stödjer 
folkomröstningar och Zelenskijs avsikt att göra 
folkomröstningar till ett verktyg för demokratin, 
men så länge “propagandamaskinen om kriget 
i Ukraina inte vänt” är det för tidigt att ta upp 
frågan om folkomröstning. Zolotarev säger att 
en folkomröstning måste noggrant förberedas 
och att han antar att Bogdans uttalande beror på 
att han ännu inte kommit in i rollen som chef 
för presidentadministrationen.

Enligt Zolotarev handlar en folkomröstning 
endast om en sak; att legitimera att förhandling-
ar inleds med Ryssland. Han menar att Bogdan 
klargjort att Ukraina kommer att tvingas söka 
kompromisser samtidigt som Zelenskij tidigare 
har sagt att Ukraina inte kommer att förhandla 
om sitt folk och sitt territorium. Zolotarev säger 
att en kompromiss kan hittas genom deltagande 
av EU-länder som också är intresserad av en 
snar lösning för fred i Ukraina. Han menar att 
frågan om Ukrainas suveränitet och territoriella 
integritet varken kommer att ifrågasättas eller 
diskuteras. Istället kommer frågan om status 
för Donbass och investeringar för att restaurera 
Donbass att diskuteras.

Vladimir Kurennoy från Odessa, som sitter 
invald i Rada för Block Porosjenko, igår på 
Facebook att prat om folkomröstning i landet 
är “ett farligt verktyg för att manipulera den 
allmänna opinionen”. Kurennoy skriver att för 
“demokrati” är det nödvändigt att tala sanning 
och “allt tal om folkomröstning är en smygande 
kupp” och det borde inte tillåtas. 
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Utdrag ur häftet:
KRISEN PÅGÅR  -  
VAD GÖR VI?

“2018 sände Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
(MSB) en broschyr till Sveriges 
invånare. Den heter ”Om krisen 
eller kriget kommer”, och inleds 
med rubriken ”Vad skulle du 
göra om din vardag vändes upp 
och ner?”

På nio punkter visas akut vat-
tenbrist, el-brist, matbrist, driv-
medelsbrist, icke-fungerande 
data, betalkort, transporter och 
slutligen brist på medicinsk be-
handling. Och svaret på denna 
utmålade kris är att hamstra vik-
tiga livsmedel, kontanter, vatten 
och energi. Dessutom manas vi 
vara vaksamma mot falsk infor-
mation och terrorattentat. Och 
om kriget kommer manas vi att 
inte ge upp.

Detta är de förberedelser som 
rekommenderas av Sverig-
es högsta myndighet för vårt 
skydd. Vi får anta att detta 
skydd kompletteras av och in-
ordnas i det militära försvaret.

ALLT ÄR SOM FÖRUT

Det är inte fel att vara förberedd 
för hårdare tider. Men det har 
stor betydelse hur de befarade 
tiderna kan förväntas se ut och 
vilka åtgärder som är viktiga att 
vidta. Myndigheten gör uppen-
barligen ett underliggande anta-
gande att vårt samhälle ska se ut 
och fungera och utvecklas just 
som hittills. En broschyrmässig 
skiss för att möta den sanno-
lika, verkliga framtiden saknas. 
Detta är förståeligt, eftersom det 
inte heller finns någon antydan 
om det som fört fram till dagens 
situation, då denna broschyr 
blivit angelägen och nödvändig 
att satsa ett antal miljoner att 
framställa och distribuera.

Allt i broschyren syftar till att 
bekämpa eller åtminstone uthär-

da  symptomen på effekten av 
en icke beskriven kris som kan 
förväntas. Detta är helt enkelt 
otillräckligt. Framtidskrisen  
kan inte lösas med hamstring 
av några grundläggande 
förnödenheter och allmän vak-
samhet.

Det tycks oss angeläget att ta 
ställning till ett fåtal grundläg-
gande frågor:

VILKET SAMHÄLLE HAR 
VI BYGGT?
VILKET SAMHÄLLE BE-
HÖVER VI UTVECKLA? 
VILKA POLITISKA BESLUT 
MÅSTE FATTAS?

Här nedan vill vi kortfattat 
kommentera dessa frågeställn-
ingar. 

DET SAMHÄLLE VI BYGGT

Efter andra världskriget byg-
gdes det mesta av dagens 
samhälle. Det byggdes på 
rationalisering av gamla nä-
ringar, inflyttning till städerna, 
industrialisering, stort beroende 
av utrikeshandel, transporter 
och avveckling av jordbruks-
samhället under utveckling av 
storskaligt kemijordbruk. De 
av omsorg och lönsamhetsk-
rav utvecklade kärnkraft- och 
oljedrivna processerna ledde 
till profithunger med skövling 
och plantageodling av skog, 
förorening av mark, luft, vatten 
och alla de varelser som lever 
där. Resultatet, som under 
några inledande decennier blev 
ett unikt välfärdssamhälle, för-
byttes efterhand i en skenande 
kris med försurning, utfiskning, 
bottendöd, förlust av biologisk 
mångfald, utdöende djurarter, 
nya sjukdomar, försämrad 
välfärd, högre kostnader 
och baklängesreformer för 
kompensation av krisens olika 
symptom. Den mångbesjung-
na valfriheten blev ett val till 
ojämlikhet och ofrihet. Ekon-
omisk, kulturell och social 
ojämlikhet återkom. Valuta- 

och aktiespekulation ledde t o 
m de statliga pensionsfonderna 
att investera i olje- och vapen-
företag. Profithungern ledde till 
misstänkliggörande av konkur-
renter, demonisering av grann-
stater, påhittade krigsrisker och 
stigande rustningskostnader. 

VEM DIKTERAR VILLKO-
REN?

Sveriges säkerhetspolitik 
utgår ifrån en världsbild och 
maktposition som formuleras 
av världens supermakt USA. 
Alltsedan 1890-talet har USAs 
ledarskikt uttryckt insikten att 
dess industri- och jordbrukspro-
duktion inte kan konsumeras 
och utvecklas på de nationella 
förutsättningarna. Utrikeshan-
deln måste ge såväl export-
möjligheter som tillgång till 
utländska råvaror. Tesen om den 
öppna dörrens politik hör ihop 
med detta. Den har en vacker 
klang men kombineras med en 
önskan att ha kontroll över såväl 
marknader som råvarutillgångar, 
isynnerhet olja, fodergrödor, 
malmer och strategiska mineral-
er – och ytterst territorier.

För detta ändamål har USA 
utvecklat ett system av militära 
baser, 883 stycken i 183 länder.
Vapenindustrin har byggt upp 
enorma storföretag inom landet, 
vilka också levererar militära 
komponenter till andra länder, 
som därigenom blir beroende av 
goda relationer med USA.

För att på demokratisk grund 
övertyga folket om nödvän-
digheten av en extrem mil-
itärbudget på bekostnad av 
gemensam välfärd har USAs 
ekonomiska och militära 
elit utpekat vissa länder som 
farliga rivaler och hotfulla 
motståndare. Länge var Sovje-
tunionen huvudfiende. Idag är 
det huvudsakligen Ryssland och 
Kina som motiverar rustning-
ar, militärallianser och mil-
itärövningar.”

”Krisen pågår 
– Vad gör vi?” 

kan beställas 
av oss. Kost-
nad 20 kr + 

porto 18 kro-
nor. Det går 

bra att swisha 
till: 073 907 

27 17

Vår skrift 
ställer tre 

frågor och 
försöker bes-

vara dessa:

1.    Vilket 
samhälle har 

vi byggt?

2.    Vilket 
samhälle 

behöver vi 
utveckla?

3.    Vilka 
politiska beslut 

måste fattas? 

Vi hoppas att 
du kan ha stöd 
av den när du 
argumenterar 

med vänner 
och andra. 

Tillsammans 
blir vi starka! 

Freds-
hälsningar 

från 

Erni & Ola 
Fiholt



Ett nytt amerikanskt initiativ 
sätter den svenska fredsrörels-
ens och partiernas handlingsför-
lamning i blixtbelysning. Det 
nya initiativet säger sig vilja 
utmana det militär-industriella 
komplexet. Konkret innebär 
det enligt journalister som talat 
med grundarna sådant som 
tillbakadragande av amerikan-
ska trupper från Afghanistan 
och Syrien, återupprättande 
av kärnavtalet med Iran, min-
dre konfrontativ hållning till 
Ryssland och Kina och slut på 
regimförändringskampanjer mot 
Venezuela och Kuba samt skarp 
reducering av försvarsbudgeten.

Inget svenskt riksdagsparti 
vågar stå upp för ett sådant pro-
gram. Tvärtom tävlar man med 

varandra om att öka försvars-
budgeten. När en klar majoritet 
av länder röstade för Ryss-
lands återinträde i Europarådet 
nyligen var Sverige mot till-
sammans med England, Polen, 
baltiska staterna och Ukraina, 
klubben för de mest aggressiva 
staterna i EU. Vänsterpartiet 
gav sitt stöd till den aggressiva 
klubben tillsammans med Mod-
eraterna och Sverigedemokra-
terna vars ledamöter gick ut i 
Svenska Dagbladet och fördöm-
de beslutet och socialdemokra-
ternas uppslutning bakom 
det. Sverige ställer sig också i 
spetsen för hybridkriget med 
dess ekonomiska sanktioner mot 
Venezuela och stöd till kuppma-
kare när inte insatsen i Afghani-
stan förlängs gång på gång.

Det som gör att det nya initia-
tivet avslöjar svensk handlings-
förlamning är att initiativtagarna 
till projektet är miljardärerna 
Charles Koch och Georg Soros. 
De uppfattas som stående på 
rakt motsatt sida i politiken, 
Koch som ledande konservativ 
kraft bakom att sänka skat-
ter och avskaffa mycket av 
statsmakten och Soros som i 
USA beskrivs som vänster och 
gammaldags New Deal liberal. 
Att de nu med miljonstöd ställt 

Sänk försvarsbudgeten kraftigt 

Avspänning mot Ryssland

Avspänning mot Kina 
 
Inga soldater kvar i Afghanistan

Nej till militära och ekonomiska
kampanjer mot  Venezuela och Kuba

Återupprätta avtalet med Iran 

V S MP C L M KD SD

Är svenska partier mer för militarisering än Soros och Koch?

sig bakom den nya 
tankesmedjan med 
namnet Quincy In-
stitute for Respon-
sible Statecraft 
uppfattas som ett 
starkt argument för 
att initiativet kan 
få inflytande gen-
om att mobilisera 
både konservativa 
som ifrågasätter 
USA:s eviga krig 
och “progressiva” 
krafter. 

I Boston Globe 1 juli står att 
projektets syften är radikalt 
motsatt det som sägs i Washing-
ton ”där varje större tankesmed-
ja främjar någon variant av 
nykonservativ militarism eller 
liberal interventionism.” Denna 
typ av Washingtonkonsensus 
tycks också härska bland part-
ierna i Sverige. Det kan finnas 
skillnader i detaljerna men i den 
grundläggande berättelsen sluter 
man upp bakom en berättelse 
där Sverige hotas av Ryssland, 
står inte upp mot västs stöd till 
kuppmakare i Venezuela och 
stödjer förödande ockupationer 
och krig i länder som Afghan-
istan och Libyen. Att döma av 
riksdagspartierna har Sverige 
blivit en krigshetsarnation.

Soros och Kochs initiativ mot eviga krig

Testa och fyll i själv!

Georg Soros Charles Koch
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