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Borotba: Om valen i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk
Introduktion
Den 2 november 2014 hölls det första parlamentsvalet i de två ukrainska utbrytarrepublikerna
Donetsk och Lugansk. De två länen som utgör regionen Donbass i östra Ukraina med sammanlagt
runt 7 miljoner invånare, huvudsakligen rysktalande, förklarade sig som självständiga
”folkrepubliker” efter en folkomröstning i maj, som inte erkänts av omvärlden.
Självständighetskampen i Donbass var en direkt reaktion på att ukrainska högernationalister tagit
makten i Kiev i februari samma år, och bland annat hotade att ta ifrån den rysktalande befolkningen
deras språkliga och kulturella rättigheter. Till en början fanns det också starka sociala krav i upproret i Donbass, där många arbetare som anslöt sig i självständighetskampen krävde nationalisering av gruvorna och industrierna. Kiev har sedan dess försökt återerövra området med militärt
våld vilket har lett till ett blodigt inbördeskrig. Valet i Donetsk och Lugansk den 2 november hölls
strax efter det officiella ukrainska parlamentsvalet den 26 oktober, där den nationalistiska högern
gick starkt framåt. Följande är ett uttalande från det ukrainska socialistpartiet Borotba om valet i
”folkrepublikerna”.
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Trots de Kiev-vänliga arméernas fortsatta bombardemang av Donbass-regionerna röstade invånarna
i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DPR och LPR) i stort antal vid valen den 2 november.
Alla TV-kanaler visade de enorma köerna vid vallokalerna i DPR och LPR. Det höga valdeltagandet
i Donbassregionen visar att lokalbefolkningen trots krigets alla umbäranden fortfarande är lojala
mot det val de gjorde vid folkomröstningen om självständighet den 11 maj. Trots kriget och den
inrikespolitiska oron, trots det faktum att några verkliga förändringar i folkets intressen ännu inte
har förverkligats, är Donbassrepublikerna ändå mer tilltalande för lokalbefolkningen än den
ukrainska staten, som helt och hållet kontrolleras av nyliberala tjänstemän och politiker från yttersta
högern. Valdeltagandet i DPR och LPR står i bjärt kontrast till bojkotten av parlamentsvalen i
sydöstra Ukraina, som fortfarande kontrolleras av den nationalistiska regimen i Kiev. Nationalisternas makt i städerna Odessa, Charkiv, Dnipropetrovsk, Cherson och Nikolajev grundas bara på
rädsla och direkt terror. Donbassmilisens och de civila institutionernas makt i DPR och LPR stöds
tvärtom av lokalbefolkningen.
Men trots det höga valdeltagandet visade valen i DPR och LPR på allvarliga brister i folkrepublikernas politiska system. Dessa brister är i första hand resultatet av att kriget fortsätter, trots en
formell ”vapenvila”. En del av milisens befälhavare gick mot att hålla val under dessa omständigheter, eftersom betydande områden av republiken kontrolleras av Kievs trupper, och medlemmarna i
Donbassmilisen – de mest aktiva delarna av lokalbefolkningen – inte skulle kunna delta i valen
eftersom de befinner sig vid fronten.
Som ett resultat av det blev valkampanjen inte någon offentlig debatt om folkrepublikernas
utveckling. Flera politiska partier och enskilda milisledare fanns inte med på valsedlarna. Särskilt
alarmerande var att kommunisterna i Donetsk uteslöts från valkampanjen. Valen i republikerna visar
att Donbassupprorets ursprungliga inriktning för demokrati, mot fascismen och mot oligarkerna
hotas. Det finns en del inflytelserika krafter (och inte bara i Donbass) som vill förhindra att exempel
på antikapitalistisk gräsrotsdemokrati ska få ett uttryck. Det finns krafter i Donbass som aktivt
försöker ersätta det folkliga upprorets oligark- och fascistfientliga tendenser med någon sorts
medeltida ålderdomliga reliker för att avleda massornas energi i en för de gamla eliterna trygg
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riktning.
Segrarna vid valet i Donbass kommer att tvingas rättfärdiga det förtroende de fick av folket i DPR
och LPR den 2 november. Det betyder – att genomföra de utlovade nationaliseringarna och bygga
en ekonomi för folket. Det betyder – att avlägsna oligarkerna och deras medbrottslingar från
beslutsfattandet inte bara i ord utan också i handling. Det avgör om folket i Donbass kommer att
fortsätta att stöda folkrepublikerna som de gjorde den 11 maj och 2 november.
Valen i Donbass den 2 november visade att lokalbefolkningen tror att ”en annan värld är möjlig” –
och det innebär att allt inte är förlorat.
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