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Arbetaren
Utländska investerare tar över mark i Ukraina
Kanya D’Almeida
Arbetaren 8/8 2014
I skuggan av den politiska krisen i Ukraina genomförs ekonomiska reformer under
ledning av den nyvalde presidenten Petro Porosjenko. Allt mer av landets jordbruksmark tas nu över av multinationella företag.
Internationella valutafonden ska låna ut 17 miljarder dollar medan Världsbanken beslutat om
ett stödpaket på 3,5 miljarder dollar till Ukraina. Men bara om landet tar bort vissa restriktioner som utgör hinder för ökad konkurrens och minskar statens inflytandet över ekonomin.
Även om det i samband med dessa reformer också höjts röster för ökad transparens för att
stimulera ekonomisk tillväxt varnar experter för att en snabb övergång till en nyliberal politik
kan få katastrofala följder. Det gäller särskilt den enorma jordbrukssektorn i landet som har
kallats Europas kornbod på grund av gynnsamma jordbruksförhållanden.
Ukraina är världens tredje största exportör av bomull och den femte största exportören av
vete. Jordbruket står för cirka 10% av landets bruttonationalprodukt. Enligt USA:s jordbruksdepartement är Ukraina på väg att bli världens näst största spannmålsexportör efter USA.
Ukraina är ett av tio länder som ingår i Världsbankens Benchmarking Business of
Agriculture, BBA, ett projekt för främjande av låga skatter för transnationella företag i syfte
att locka utländska investeringar.
Förra veckan släppte den USA-baserade tankesmedjan Oakland Institute en rapport som visar
att 1,6 miljoner hektar mark i Ukraina tagits över av multinationella företag sedan 2002.
– Initiativ som BBA ser bra ut på papperet men när man tittar närmare ser man att det är
utformat för att gynna multinationella företag snarare än småjordbrukare, säger Frederic
Mousseau vid tankesmedjan.

Avanti
Uttalande: Solidaritet med Ukrainas antifascister
Avanti 8/8 2014
Den kontrarevolutionära Maidan-rörelsen i Ukraina förde en högernationalistisk regering,
innehållande nyfascistiska element, till makten. Den nya regeringens provokativa politik mot
den rysktalande befolkningen i Sydöst och på Krim pressade dem mot ett avskiljande. Putins
reaktionära kapitalistiska regering i Ryssland utnyttjade detta för att gynna sina egna
intressen.
Med fullt stöd från Washington, London och Berlin har Yatseniuk-Turchynov-Porosjenkoregeringen genomfört en politik som innebär inskränkta demokratiska rättigheter. De har
också lanserat en så kallad ”antiterroristoperation” mot sitt eget folk i Donbass, som inkluderat bombningar och artillerield mot civila områden.
Fascistiska och nazistiska paramilitära gäng och privatarméer, finansierade av individuella
oligarker, har inkorporerats i statsapparaten och getts straffrihet för sina våldsamma aktiviteter. Vänsteraktivister, kommunister och fackföreningsaktiva har attackerats, kidnappats och
mördats medan deras kontor har attackerats, plundrats och bränts ned, vilket tvingat deras
organisationer att gå under jorden. Detta kulminerade med massakern i Odessa, där minst 48

2
människor (inklusive medlemmar i KPU, Komsomol och Borotba) dödades av fascistiska
paramilitära gäng.
Man har lanserat en juridisk attack mot Ukrainas kommunistiska parti – som fick 2,6 miljoner
röster i de senaste parlamentsvalen – med det uttalade målet att förbjuda partiet och dess symboler. Den kommunistiska organisationen Borotba har redan tvingats under jorden efter räder
gjorts mot dess kontor och några av dess ledande aktivister utsatts för kidnappningsförsök.
Internationella Marxistiska Tendensen uttrycker sin fullständiga solidaritet med det antifascistiska motståndet i Ukraina och lovar att mobilisera bredast möjliga lager av arbetarrörelsen och ungdomen över hela världen till försvar för de demokratiska rättigheterna för de
som kämpar mot myndigheterna i Kiev.
Vi tror samtidigt bestämt att en verklig antifascistisk rörelse bara kan byggas på den proletära
internationalismens grundval och måste kopplas till kampen mot kapitalismen. Den enda
lösningen för arbetande människor i Ukraina finns inte i nationalism (varken ukrainsk eller
rysk), som splittrar dem och gör att oligarkerna kan få igenom sin politik, utan i stället i den
vänskapliga enheten mellan arbetare från olika nationella grupper och som talar olika språk,
vilket grundas i erkännande för och respekt av deras kulturella och språkliga rättigheter. Detta
innebär exproprierandet av oligarkerna, ett återställande av det kollektiva ägandet och avskaffandet av kapitalismen i Ukraina, vilket skulle ha en kraftfull effekt också i Ryssland.







Solidaritet med det antifascistiska motståndet i Ukraina
Ned med den NATO- och EU-backade regimen i Kiev som genomför ett krig mot sin
egen befolkning
Stoppa kriget i Donbass
För arbetarklassenhet fast grundad i proletär internationalism
För exproprieringen av oligarkerna och byggandet av en planerad ekonomi under
demokratisk arbetarkontroll
För ett socialistiskt Ukraina, för ett socialistiskt Ryssland – arbetare i hela världen förena
er!

Enhälligt antaget av Internationella Marxistiska Tendensens världsmöte i Aten, 29/7-3/8 2014.

Internationalen
Kriget i östra Ukraina fortsätter med USA:s hjälp
Michael Schreiber
Internationalen 14/8 2014
Kriget mot utbrytarrepublikerna i östra Ukraina har lett till en humanitär katastrof och
nästan en miljon människor är på flykt. Samtidigt växer krigsmotståndet i hela landet
och många soldater deserterar. Att kriget ändå kan fortsätter beror till stor del på USA
stöd till regimen i Kiev, skriver Michael Schreiber från amerikanska Socialist Action,
som menar att imperialisterna har stora planer för Ukraina som blivande Nato-land och
en källa för olja, gas och andra naturresurser.
[ OBS: Artikeln i Internationalen är något förkortad. Här återges den oavkortade texten ]
De civila förlusterna stiger snabbt när ukrainska trupper med amerikanskt stöd intensifierar
sin offensiv för att återerövra landets upproriska östra provinser. FN-tjänstemän anger dödssiffran i regionen sedan mitten av juni till mer än 1 500 civila och soldater, och 3 500 sårade.
Mer än 285 000 människor har drivits bort från sina hem under de senaste striderna. [Enligt de
senaste uppgifterna från UNHCR 5 augusti är antalet ukrainska flyktingar nu över 850 000,
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varav 730 000 har flytt till Ryssland eller Krim.] Det ryska Röda korset har krävt att barn ska
evakueras från krigszonen, och konstaterar att regionen står inför en allvarlig humanitär
katastrof.

Människor söker skydd i en källare när Kiev bombar deras bostadsområde
Den västvänliga regeringen i Kiev utökar sina krigsansträngningar efter att i slutet av juli nätt
och jämnt ha undvikit en svår parlamentarisk kris. Debatten i Radan (parlamentet) utlöstes
delvis av oro över de hårda villkoren i Ukrainas överenskommelse om åtstramningar med EU.
Premiärminister Arsenij Jatsenjuk erbjöd sig att avgå efter att två partier – det fascistiska
Svoboda och Ukrainska demokratiska alliansen för reformer – hade dragit sig ur den styrande
koalitionen under en debatt om Jatsenjuks budgetförslag. Ett av förslagen krävde en skattehöjning på 1,5 procent för att finansiera krigsansträngningarna. Omröstningen den 31 juli gav
16 röster för att acceptera Jatsenjuks avgång, 10 mot och 325 bestämde sig för att stanna
hemma eller inte rösta. Det sittande parlamentet röstade då för att godkänna förslagen –
inklusive att fullgöra landets förpliktelser enligt diktaten i EU:s räddningsöverenskommelse.
Överenskommelsen med EU kommer att drabba arbetande människor hårt, med stora nedskärningar och arbetslöshet. Det var förstås villkoren som USA och EU hade för att hjälpa Kievregeringen till makten med hjälp av en kupp i februari förra året. I det långa loppet tänker sig
västmakterna att Ukraina ska bli en lydstat till imperialismen, både ekonomiskt och politiskt.
Som en del av sin strategi har USA och dess allierade gjort gemensam sak med Kiev och
skyller missnöjet i östra Ukraina på påstådd inblandning från Vladimir Putins regim. Det har
varit den främsta ursäkten för en rad USA-initierade ekonomiska sanktioner mot Ryssland,
som Japan och de största länderna i Europa till stor del har skrivit under på. De senaste
amerikanska sanktionerna riktar in sig på ryska banker och olje- och försvarsindustrin.
I sina kommentarer till The Economist den 2 augusti motiverade Obama sina alltmer betungande sanktioner mot Ryssland, även om han överdrev en del för att förklena sina motståndare:
”Ryssland gör ingenting. Invandrare stormar inte till Moskva i jakt på möjligheter. En rysk
mans förväntade livslängd är omkring 60 år. Befolkningen minskar. Så vi måste svara beslutsamt på det som i själva verket är regionala utmaningar som Ryssland utgör.”
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De västeuropeiska länderna har varit lite mer försiktiga än USA i sin tillämpning av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Tyskland, till exempel, importerar praktiskt taget all sin
gas från Ryssland. Det finns en stor oro för att den ryska regeringen kommer att ge igen med
egna sanktioner mot väst. Putin har redan bannlyst jordbruksprodukter från länder som deltar i
sanktionerna, och hotar med fler åtgärder. Icke desto mindre verkar imperialisterna vara överens om att risken att pressa Ryssland för hårt uppvägs av de enorma möjliga ekonomiska vinsterna. De tänker få en central roll under den ökade utvinningen av olja, gas och andra resurser
i Ukraina – på samma gång som de hindrar Ryssland från att få en betydande del av kakan.
USA och dess allierade tog chansen att utvidga sina anklagelser mot Ryssland sedan ett
malaysiskt flygplan den 17 juli hade störtat på rebellkontrollerat territorium sydost om
Donetsk. Obama-administrationen hävdar att planet sköts ner av en SA-11 (BUK)-missil som
levererats från Ryssland och avfyrats av ukrainska rebeller.
Men när denna artikel skrivs, tre veckor efter katastrofen, är scenariot fortfarande oklart. Den
ryska regeringen har offentliggjort data som visar att ett ukrainskt jetflygplan vid den aktuella
tidpunkten flög inom attackavstånd från flygplanet. Och preliminära foton som gjorts tillgängliga för allmänheten visar inte på något avgörande sätt att skadorna på planet stämmer överens
med vad som vore typiskt för skador som åsamkats av en BUK-missil.
På samma sätt har inga bevis lagts fram för att stöda Obama-administrationens påstående att
Ryssland underblåste upproret i östra Ukraina och att det beslutsamt fortsätter att beväpna
rebellerna. Ledare för rebellgrupperna har upprepade gånger uppmanat Ryssland att komma
till deras hjälp, men deras tilltro till Putins regim har inte återgäldats i någon större utsträckning av Ryssland.
Fakta visar att upproret mot regeringen i Kiev orsakades av verkliga farhågor för politiskt förtryck. Strax efter kuppen i februari ökade förbittringen i landets största rysktalande östra provinser när det nyinsatta ukrainska parlamentet antog en lagstiftning som begränsade rättigheterna för det ryska språket. Även om lagen upphävdes efter protester så innebar angreppen
från ukrainska ultranationalistiska och fascistiska styrkor – i synnerhet massakern den 2 maj
på minst 42 regeringsfientliga demonstranter i Odessa – att den indignation som rysktalande
upplevde bara blev värre och hjälpte till att underblåsa det väpnade upproret.
När denna artikel skrivs har myndigheterna i Kiev lovat att ”storma” Donetsk, en stad på
nästan en miljon invånare. Tättbefolkade civila bostadsområden har angripits med artilleri och
flyg. Och Kievs marktrupper – understödda av ultrahöger- och fascistiska frivilliga liksom
nyss inkallade reservister och värnpliktiga – har nästan omringat staden, som har befunnit sig
i händerna på rebellsoldater i flera månader.
Den 5 augusti publicerade Agence France-Presses' reporter Anna Maplas en artikel där hon
beskrev gatorna i centrala Donetsk som nästan övergivna. Dån från artilleri och granatkastare
hördes hela tiden. De flesta affärerna, caféerna och biblioteken var stängda och fönstren var
tejpade för att minska risken att glaset krossas av granatsplitter. Det enda ställe där hon
hittade folksamlingar var i den utsmyckade järnvägsstationen från Stalinperioden. Många
hade samlats där för att fly från staden med tåg.
”De bombar – det är därför vi ska ta oss långt härifrån”, sa en kvinna vid namn Ljubov, som
hade flytt från en närbelägen stad, till AFP:s reporter. ”Vårt hus har brunnit ner och det har
vår grannes hus också”, sa Jurij från staden Sjachtarsk. ”Hela gatan bombades. Vi ska resa till
Moskva, till min dotters hem.”
När den ukrainska regeringens trupper långsamt tränger fram har de till stor del skurit av
Donetsk från landförbindelser med Lugansk – som med sina 400 000 invånare är den näst
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största staden i öst. Artilleribeskjutning och flygangrepp har slagit ut vatten, telefoner och
elektricitet i Lugansk. Ett reportage från AP den 4 augusti sa:
”Affärernas hyllor töms snabbt, och de som inte har lyckats fly måste dricka obehandlat kranvatten.
Det finns bara lite mediciner kvar, och läkarna skickar hem patienter. Bombardemang sker
dagligen och målen verkar helt slumpmässiga. På lördagen skadades åtta byggnader av raketer. De
innefattade en skola, en stormarknad och flera flervåningshus med lägenheter, säger den
kommunala regeringen i Lugansk.”

Men trots Kievtruppernas senaste militära framgångar har rapporter kommit om ökande
deserteringar. Det återspeglar de antikrigsstämningar som uttrycks av arbetare över hela
Ukraina. Många protester har ägt rum med föräldrar och släktingar till unga män som kallades
in till de väpnade trupperna i enlighet med Ukrainas värnpliktslag från 22 juni. Foton och
videofilmer visar kvinnor med plakat där det står: ”Stoppa slakten!”
I en TV-film från en ilsken demonstration mot inkallelserna i byn Voloka säger en man: (se
www.slavyangrad.org’)”Vi vill inte ha krig, vi vill ha fred. Våra män behöver inte resa iväg
och slåss. För vad?” En kvinna säger: ”Vi vill inte ha krig. Låt de som protesterade på Maidan
kriga. Vi sökte inte efter krig. Vi är alla en by, en stor familj och kommer inte att låta
[militären] ta varken min make eller någon annans, varken söner eller fäder till kriget.”
27 juli gick mer än 40 ukrainska armésoldater över till ryskt territorium efter att ha vädjat om
hjälp från den lokala rebellmilisen. Och den 3 augusti korsade en annan grupp – så mycket
som 438 soldater – den ryska gränsen. Soldaterna ”var trötta på kriget och ville inte längre
delta i det” berättade en av de ryska gränsvakterna för Reuters. Det ukrainska säkerhetsrådet
har sagt att de håller kontakt med männen ”via diplomatiska kanaler” och att en del skulle
skickas hem. Andra sökte tydligen asyl i Ryssland.
Det är föga tvivel om att de mest ”tillförlitliga” (och mest blodtörstiga) trupperna finns i det
nybildade Nationalgardet och andra väpnade enheter som ofta är knutna till ultranationalistiska och fascistiska krafter. Det är i linje med det faktum att de militära operationerna i öst
övervakas av sekreteraren för rådet för nationell säkerhet och nationellt försvar Andrej
Parubij, en av det fascistiska Svobodapartiets grundare.
Speciellt har de högsta befälen och många av soldaterna i Azovbataljonen identifierats som
medlemmar i Socialnationella församlingen, Högra sektorn och andra organisationer inom
den yttersta högern. Azovbataljonen, som i juni bedömdes ha mer än 600 soldater i sina led,
sägs vara finansierad av oligarken och multimiljonären Igor Kolomojskij.
I en av sina publikationer på Internet förkunnas Socialnationella församlingen att dess mål är
att ”befria hela den vita rasen från det internationalistiska spekulativa kapitalets makt” och
”bestraffa svåra sexuella perversioner och alla kontakter mellan raserna som leder till den vita
människans utrotning.”
I slutet av juli lyckades flera journalister intervjua medlemmar i Azovbataljonen – inklusive
frivilliga från andra länder. Svaren är helt typiska för den rasistiska retorik som de fascistiska
ideologerna spyr ur sig.
I en intervju den 16 juli talade BBC:s reporter Dina Newman med den svenske nazisten
Mikael Skillt, en man med sju års erfarenheter i den svenska armén och hemvärnet. Han sa att
han för närvarande tjänstgör som krypskytt i Azovbataljonen, och att han också tas i anspråk
för att ”rensa hus” i civila bostadsområden.
”Skillt”, skrev Newman, ”anser att raser inte ska blanda sig. Han säger att judarna inte är vita
och inte ska blandas med vita människor. Hans nästa projekt är att åka och strida för den
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syriske presidenten Bashar al-Assad, eftersom han anser att Assad står upp mot den ’internationella sionismen’.”
I en artikel i AL Jazeera America den 24 juli talade reportern Sabra Ayres med Lemko, en
frivillig med ukrainsk bakgrund från Kanada. Lemko, skrev hon, ”sa att han var nationalsocialist – även om han avvisade beteckningen nynazist – och medlem i grupper inom yttersta
högern i Kanada.”
Precis som andra medlemmar i Azovbataljonen som intervjuades av journalister, antydde han
att även om de stred på Kievregeringens sida, så var de ytterst oense med regeringens ekonomiska överenskommelse med EU. Lemko sa till Al Jazeera att en anslutning till EU skulle
förstöra Ukrainas nationella identitet, precis som den förstörde länder i resten av Europa som
tog emot invandrare som hade kommit av ekonomiska skäl.
”Ukraina ska vara för ukrainarna”, sa Lemko. ”Vi behöver inte europeiska tankar om multikulturell extremism här. Ukraina måste skydda sin kulturella och etniska integritet.”
Kievregeringens beroende av fascisterna illustrerades av anmärkningar från Vasyl Arbuzov,
rådgivare till den av Kiev utnämnde guvernören för provinsen Donetsk, Sergej Taruta.
”Landet är ganska radikaliserat på båda sidor nu”, sa han till journalisten från Al Jazeera med
syftning på Azovbataljonen. ”Det här är inte den sorts karlar som jag går ut med på helgen,
men för tillfället är de den sorts karlar som vi behöver eftersom de är villiga att kämpa.”
En ytterligare faktor är att tyska media, inklusive Der Spiegel, under flera månader har publicerat rapporter att utländska legoknektar anställda av Academi (för detta Xe Services och
innan dess Blackwater) verkar i östra Ukraina. Men oavsett om hemliga legoknektar deltar i
striderna eller ej, så gör Obama-administrationen sitt bästa för att direkt vidmakthålla Kievs
militära styrkor på marken.
USA:s hjälp innefattar anslag på 23 miljoner dollar till försvarssäkerhet, 5 miljoner till skottsäkra västar och mörkerglasögon, 8 miljoner till Ukrainas gränsvakter – plus radioapparater,
hjälmar, mediciner och proviant och annan utrustning. I juni skickade Washington en grupp
militära rådgivare till Ukraina, som nu kommer att utökas. Den 1 augusti begärde Obama
godkännande från kongressen om att skicka amerikanska trupper till Ukraina för att utbilda
och utrusta dess Nationalgarde. Enligt den plan som Pentagon skisserat skulle man använda
soldater som är stationerade i Europa eller medlemmar i Kaliforniens Nationalgarde för att
utbilda och utrusta fyra kompanier och ett av ukrainska Nationalgardets taktiska högkvarter.
Utplaceringen skulle finansieras med 19 miljoner dollar från Globala säkerhetsfonden, en
kassa som används gemensamt av försvars- och utrikesdepartementet för att bekämpa den
internationella ”terrorismen”.
Antikrigs- och arbetaraktivister måste ställa våra krav ännu mer högljutt: Stoppa den USAunderstödda slakten i östra Ukraina! Nej till den USA-stödda fascistledda kuppen! Nej till av
USA och EU påtvingade åtstramningar i Ukraina! Stoppa all amerikansk hjälp till kuppregimen i Kiev!
Artikeln ursprungligen publicerad i Socialist Action 7/8. Översättning Göran Källqvist
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Nya Arbetartidningen
Stormakternas rivalitet hotar slita Ukraina i stycken
Mick Brooks
Nya Arbetartidningen 8/8 2014

Katastrofen som drabbat Ukraina inleddes i samband med Sovjetunionens fall och
kapitalismens återinförande år 1991. Detta kastade ut den stora majoriteten av befolkningen i fattigdom. En handfull oligarker, som berikat sig genom att stjäla offentligt
ägda produktionsanläggningar, lyckades ta kontroll både över politik och ekonomi.
Rörelsen på Majdantorget i Kiev, som störtade oligark-presidenten Janukovytj i februari, var
en brokig skara. I protesterna deltog genuina demokrater som förfärats över Janukovytjs
auktoritära styre. Men även fascistiska Svoboda och Högra Sektorn utgjorde prominenta delar
av rörelsen. Vissa människor trodde också på den orealistiska föreställningen att landet skulle
befrias från sin fattigdom genom att orientera sig mot väst och bli medlem i EU.
Människor i de östra delarna av landet, där många har ryska som modersmål, oroades av
denna utveckling och av förekomsten av fascistiska partier i den nya regeringen. Separatistiska rörelser växte fram i Ukrainas södra och östra delar. Idag är landet på randen till att bryta
samman.
Oligarken Rinat Achmetov stödde ursprungligen bildandet av ”Folkrepubliken Donetsk” i
öst. Sedan dess har han hamnat i onåd hos de drivande politiska ledarna. Den som tycker att
Folkrepubliken Donetsk har en ”vänsterklang” måste komma ihåg att regeringen sagt att den
”vägleds av den ortodoxa tron”.
I själva verket är striderna mellan östra och västra Ukraina en del i ett maktspel mellan västimperialismen (till vilken vi räknar EU och USA) och den ryska kapitalismen. Som socialister
stödjer vi varken de oligarker som strider om makten inom landet eller de utländska makter
som strider om kontrollen över landet. Vi står för en självständig politik som tillvaratar
intressena hos hela arbetarklassen i Ukraina – en socialistisk politik mot den katastrof som
kapitalismen har inneburit för landet.
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Situationen i Ukraina har övergått i ett inbördeskrig. Valen i provinserna i öst var en fars,
där valsedlarna dominerades av män med vapen. Samtidigt bojkottade många i östra Ukraina
valet av oligarken Porosjenko (”chokladkungen”) till president i Kiev.
Porosjenko har förklarat krig mot separatisterna i de östliga provinserna. Först använde han
sig av fascistiska slagskämpar som hjälptrupper i öst. Nu använder han sig av den ukrainska
militären – som har tillgång till tanks, raketer och militärflygplan – mot miliser huvudsakligen
beväpnade med handeldvapen.
Den ukrainska armén får logistiskt stöd från västimperialismen. Enligt Financial Times
(7/7-14) bistår USA den ukrainska armén med ”matpaket, skottsäkra västar och glasögon med
mörkerseende till ett värde av miljontals dollar. Ukrainska talespersoner säger också att USA
har bistått med avgörande underrättelser gällande rådgivning och strategi”. I slutet av juli var
David Baldwin, befälhavare för det Nationella Gardet i Kalifornien, i Ukraina för att ge råd
till lokala militära ledare. Ukraina ligger inte i närheten av Kalifornien! Den ukrainska armén
är en uppenbar marionett för västimperialismen.
USA:s egna handlingar gör att deras anklagelser mot Putin till ett uppenbart hyckleri. Samtidigt är anklagelsen mot Ryssland för att beväpna separatisterna helt sann. Det går inte att
köpa AK47:or eller raketgevär i affärerna i östra Ukraina. Vapnen kommer från Ryssland.
Putin har dessutom infiltrerat regionen med ett antal lakejer för att försvara ryska intressen.
Igor Strelkov är Folkrepubliken Donetsks militäre ledare. Han är en rysk monarkist! Påståendet att han motiveras av att bekämpa fascismen är långsökt. Sedan har vi ryssen Igor Bezler
som styr staden Horlivka med järnhand. Bland de som strider i regionen finns även Nikolaj
Kozitsyn, som leder en grupp kosacker. Dessa krigsherrar och gangsters går Putins ärenden.
Separatisterna är ofrånkomligen i underläge när det gäller beväpning och håller på att
förlora kriget. I början av juli föll staden Slavjansk. Luhansk och Donetsk är försatta i blockad
och lider brist på mat, vatten och elektricitet. Flyktingar strömmar ut ur området. En humanitär katastrof står för dörren. Den kan bli värre. Donetsk är en miljonstad. Varje försök från
den ukrainska armén att inta staden riskerar att skapa scener som vid slaget om Stalingrad.
Båda sidor ljuger hela tiden.Västimperialismen låtsas som om de inte är inblandade trots att
de i själva verket styr president Porosjenkos agerande.
Vi kan inte vara 100 % säkra på vem som sköt ned flygplanet MH17 som innebar att 297
människor miste livet. Denna fruktansvärda tragedi används av båda sidor för att svartmåla åt
varandra. Kriget fortsatte i närheten av kraschen, vilket gjorde det nästan omöjligt att
genomföra en objektiv undersökning av nedslagsplatsen eller ens ta reda på alla kroppar.
Det är möjligt att raketen som sköt ned flygplanet avfyrades av separatisterna. De känner sig
försvarslösa mot luftangrepp och ser varje flygplan i luften som ett potentiellt dödshot. De kan
ha kommit över en luftvärnsrobot av typen BUK under konflikten. Låg Ryssland bakom
attentatet? Det vet vi inte. Den ukrainska regeringen har också tillgång till BUK-missiler. Vi
vet emellertid att västimperialismen överväger att trappa upp våldet mot befolkningen i östra
Ukraina till fruktansvärda nivåer – i syfte att dra landet in i Västs intressesfär.
Pressen på Kiev-regeringen utarmar landet. Ukrainas ekonomi har stora problem. Vi har
tidigare varnat för att om västimperialismen fick grepp om landet så skulle detta innebära
kraftiga försämringar för befolkningen. Internationella Valutafonen IMF har nu satt klorna i
Ukraina. I utbyte mot välbehövliga lån tvingar IMF, i vanlig ordning, på ukrainarna brutala
åtstramningsprogram. De har vägrat att låna ut mer pengar innan den ukrainska Radan
(parlamentet) i Kiev röstat igenom de budgetlagar som IMF kräver. Så mycket för den
västliga demokratin…
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Samtidigt som IMF kräver brutala nedskärningar i de sociala trygghetssystemen så kräver de
ökade militärutgifter. Detta för att besegra separatisterna i öst. IMF kräver också att Ukraina
ska bygga förvaringsanläggningar för naturgas så att landet blir mindre beroende av ryska
leveranser. IMF gör ingen hemlighet av att den är en representant för imperialismen.
Ställda inför IMF:s ultimatum, samtidigt som det var en politisk omöjlighet att helt kapitulera inför IMF, håller Kiev-regeringen på att falla samman. Premiärministern Arsenij
Jatsenjuk avgick den 24 juli i förtvivlan över kaoset. ”Historien kommer inte att förlåta oss”,
sa han i Radan. ”Vår regering har inga svar på frågorna – hur ska vi betala lönerna, hur ska vi
transportera bränsle till pansarfordonen i morgon bitti, hur ska vi ersätta familjerna som har
förlorat soldater…?”.
Det finns dock strimmor av hopp i denna dystra situation. Gruvarbetarna i Kryvyj Rih ligger
i konflikt med sin oligark-chef Alexander Frolov (som sägs vara ”värd” 1,6 miljarder dollar).
Gruvarbetarna tvingas gneta sig fram med löner på endast 450 dollar i månaden. De vet att de
inte kan vänta sig någon hjälp från någon av oligarkerna.
I ett uttalande säger gruvarbetarna i Kryvyj Rih att ”organiserade arbetare och arbetarnas
självförsvar är precis den stabiliserande faktor som effektivt kan förhindra det eskalerande
våldet i Ukraina. På de platser där organiserade arbetare kontrollerar situationen så utvecklas massaktioner aldrig till massdödanden”.
Detta är ett exempel på de organiserade arbetarnas självständiga kamp. I rutan ovan pekar vi
på ytterligare exempel. Arbetarkampen för ett socialistiskt Ukraina utgör det enda hoppet för
landets framtid.

Tre strimmor av hopp i Ukraina
I östra Ukraina ligger områdena Donbas och Kryvbas, där mycket av landets tunga industri i
form av gruvor och stålverk finns. Arbetarna har en stolt historia av att ta strid för sina rättigheter. År 1989 deltog gruvarbetarna i Donbas i den strejk som skakade hela den sovjetiska
ledningen och tvingade självaste Michail Gorbatjov att besöka de strejkande. Även under den
aktuella krisen så utgör gruvarbetare och stålarbetare i Donbas och Kryvbas en positiv kraft.
Gruvarbetarna i Kryvyj Rih
Arbetare vid gruvföretaget EVRAZ i staden Kryvyj Rih ligger i konflikt med oligarken som
äger företaget. Flera strejker och demonstrationer har genomförts. Striden handlar om krav på
höjda löner för att kompensera för prisökningar och det minskade värdet på den ukrainska
valutan hryvnja.
Arbetarna i Kryvyj Rih är också mycket medvetna om sin roll i att ena den ukrainska
befolkningen och förhindra att våldet eskalerar. I ett uttalande skriver de: ”Organiserade
arbetare och arbetarnas självförsvar är precis den stabiliserande faktor som effektivt kan
förhindra det eskalerande våldet i Ukraina. På de platser där organiserade arbetare
kontrollerar situationen så utvecklas massaktioner aldrig till massdödanden. Arbetarna
försvarade Majdan i Kryvyj Rih. Arbetarna tillät inga våldsamheter när de tog kontroll över
situationen i staden Krasnodon under den generalstrejk som genomfördes där nyligen”.
Generalstrejken i Krasnodon
I slutet av april ägde en generalstrejk rum i gruvstaden Krasnodon (i Luhansk i östra Ukraina).
Det hela började med att arbetarna vid fem olika gruvor gick ut i strejk för höjda löner den 22
april. Flera demonstrationer anordnades och gruvarbetarna försatte företagets högkvarter i
blockad. I praktiken kontrollerades staden av gruvarbetarna. Arbetarstyret i Krasnodon stödde
varken separatisterna eller regeringen i Kiev och var, medan det varade, helt fredligt.
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Stålarbetarna tog kontroll över Mariupol
Den 15 maj tog stålarbetarna i staden Mariupol i östra Ukraina kontroll över staden, efter en
uppmaning från sin arbetsgivare. I Mariupol utspelade sig några av de blodigaste striderna
mellan separatister och regeringstrupper. Arbetarnas agerande syftade till att återställa ordningen och få ett slut på våldsamheterna. Tusentals stålarbetare gick ut på gatorna och rev
bland annat de barrikader som separatisterna rest i staden. Arbetarna patrullerade sedan
stadens gator tillsammans med poliser. ”Människor organiserar sig själva. Det är så det
fungerar i oroliga tider” kommenterade en stålarbetare agerandet till New York Times.

Offensiv
Kievregeringen rustar nazistbataljon
Offensiv 8/8 2014

Svenska nazister deltar i Azovbataljonen, vilka jagar proryska separatister i östra Ukraina.
Striderna i Ukraina fortsätter och dödssiffrorna uppgår nu till 1 100 döda. I utländsk
och svensk media avslöjades i juli att inrikesministeriet i Ukraina mobiliserat, beväpnat
och engagerat en bataljon, Azovbataljonen, bestående av både inhemska och utländska
nynazister, däribland fyra svenska. Mikael Skillt, nazist från Sundsvall och medlem i
Svenskarnas parti, namnges och intervjuas.
I Sveriges Radio omnämns även en svensk instruktör i 30-årsåldern helt klädd i svart. Enligt
den mångårige italienske krigskorrespondenten Fausto Boleslavo rör det här sig om en man
med lång erfarenhet och gedigen militär utbildning. Denne sägs instruera bataljonen i strid i
stadsmiljö.
Azovbataljonen står under befäl av Andriy Biletsky som också är partiledare för det
nynazistiska partiet Socialnationalistiska församlingen (SNA).
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Bataljonen är stationerad i Donetsk i östra Ukraina där de ska ”jaga” proryska separatister. De
uppges också ha gjort tillslag mot andra grupper, till exempel homosexuella. När BBC ställer
frågor till Anton Gerashenkio på inrikesministeriet om de nazistiska kopplingarna i Azovbataljonen blir han upprörd och säger att SNA inte är nynazister utan ukrainska patrioter, som
offrar sina liv medan de rika européerna bara snackar om att hjälpa Ukraina.
Men om att SNA är ett nynazistiskt parti råder det ingen tvekan om man tittar på deras
hemsida. Där heter det bland annat att partiet vill ”förbereda Ukraina för ytterligare
expansion” och ”kämpa för befrielsen av den vita rasen från det spekulativa kapitalets
dominans”.
Vidare ska partiet ”allvarligt straffa sexuella perversioner och varje kontakt mellan raserna
som kan leda till den vita rasens utrotning”.
Brittiska BBC, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet har alla intervjuat en av de svenska
nynazisterna, den ökände Mikael Skillt från Sundsvall, som har knytningar till Svenskarnas
parti. Han säger att en handfull i Azovbataljonen kommer ifrån andra länder. Skillt påstår att
han har sex års erfarenhet från den svenska armén och hemvärnet, att han använder svensk
uniform, att han leder en styrka som griper folk som samarbetat med proryska separatister, att
hans ryska ordförråd begränsas till ”STANNA!”, ”NER PÅ KNÄ!” och ”HÄNDERNA
BAKOM HUVUDET!”.
Han påstår också att han är en fruktad prickskytt på vars huvud separatisterna har satt en
prislapp på 7 000 USA-dollar.
Skillt säger sig slåss för ett vitt Ukraina och att han blir kvar tills striden är över. Möjligtvis
ska han ta en paus över vintern då han tänker åka till Syrien för att kriga för Bashar al-Assad
eftersom han tycker att han står upp mot ”den internationella sionismen”. Liksom SNA ser
han kriget mot proryssarna i östra Ukraina bara som ett första steg.
Perspektivet är sedan att vända vapnen mot den valda regeringen för att ge nazisterna makten
i Ukraina.
Till Sveriges Radio säger Skillt: ”Det här kan vara grunden till något mycket större. Det är
inte omöjligt att Kievregeringen kommer att falla.”
När Sveriges Radio vill ha en kommentar från ukrainska inrikesdepartementet stoppar de
huvudet i sanden och förnekar att det finns utländska soldater i Azovbataljonen.
EU:s ledande politiker slår vakt om Kievregeringen och värnar sina intressen i Ukraina. Den
svenska utrikesministern Carl Bildt som annars bloggar och twitterkommenterar det mesta
gällande utvecklingen i Ukraina i realtid har i det här fallet därför valt att inte ge några som
helst kommentarer

Dödstalen stiger i krigets östra Ukraina
Per Olsson
Offensiv 13/8 2014
Dödstalen stiger i Ukraina samtidigt som regeringen hävdar att man inlett det man
benämner som slutstriden om östra Ukraina. Kievregeringens styrkor har omringat
städerna Donetsk och Luhansk, som beskrivs som de separatistiska rebellernas
kvarvarande fästen.
I flera dagar har allt våldsammare strider rasat i och kring Donetsk och Luhansk.
”Striderna i Donetsk har fått ett dödligt mönster: Den reguljära armén bombarderar
separatistiska positioner på avstånd, följt av kaotiska våldsbrott som begås av några av de
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halvdussin paramilitära grupper som omger Donetsk. De 7 000 soldater som ingår i dessa
miliser är en våldsam och ibland okontrollerbar styrka. En av de paramilitära grupperna,
Azov, hissade en flagga med nynazistisk symbol som liknar svastikan [hakkorset] när man
tog över byn Marinka”, rapporterade New York Times den 10 augusti.

De paramilitära grupperna, varav många är öppet nazistiska, är regeringens stormtrupper. Den
diktatoriska Kievregimen blir allt mer beroende av dessa styrkor, som bara kan jämföras med
de frikårer som blev Hitlers väpnade band.
Enligt NATO står Ryssland redo för ett militärt ingripande i östra Ukraina. En rysk invasion
kan inte uteslutas, men hittills finns inget som kan tolkas som att Putin är beredd att gå i krig
för att stödja de proryska krafterna.
NATO:s varning är snarare ännu ett utslag av det nya kalla krig som följt i spåren på Ukrainakrisen och som nu har fått ett allt större inslag av ett handelskrig mellan den ryska
imperialismen och Västimperialismen.
Samtidigt fortsätter Ukrainas ekonomi att rasa snabbt utför. Ukrainas ekonomi krymper med
ytterligare 6-7 procent i år och de investeringar som Väst lovat låter vänta på sig. Istället
väntar nya hårda åtstramningar.
Det är bara om arbetarna och de unga kan finna en väg till enighet som ett annat Ukraina kan
formas, fritt från förtryck, våld, och högerextremism.

Proletären
Partiförbudet i Ukraina
Ledare
Proletären 31/7 2014
Förra veckan beslutade alliansen mellan liberaler och fascister i Kiev att förbjuda Ukrainas
kommunistparti. Motiveringen till förbudet mot partiet, som fick 13 procent av rösterna i

13
senaste valet, är kommunistpartiets vägran att ge sitt stöd till Kievregeringens krig mot den
egna befolkningen i östra Ukraina.
Partiförbudet är en logisk följd av den tilltagande repressionen mot meningsmotståndare. En
repression som eskalerat till ett regelrätt krig mot den egna befolkningen i de delar av landet
som motsätter sig det väststödda oligarkstyret i Kiev.
Sedan kuppen i februari har motståndare till regeringen förföljts, misshandlats, fängslats,
mördats och drivits på flykt. Med massakern i Odessa den 2 maj som det tydligaste exemplet,
när ett 50-tal oppositionella mördades och brändes inne i Fackföreningarnas Hus.
I detta smutsiga krig arbetar militär, polis och fascistligor tillsammans. Flygkraschen, vars
orsaker ännu återstår att utreda, har gett nytt bränsle till Kievregeringens upptrappade krig,
som sedan april kostat över 1100 människor livet och skadat fler än 3000 personer.
Partiförbudet har mötts med tystnad av de annars så högljudda patentdemokraterna i väst.
Inte ens från Carl Bildt, som vanligtvis twittrar som en småfågel en sommarmorgon, hörs ett
pip. Det är inte så konstigt, det är ju västvärldens, inklusive hela den svenska riksdagens,
kompisar som trampar människors liv och frihet under sina blåbruna stövlar i Ukraina.
När de svenska maktpartierna orkar sig ut på gatorna för att ragga röster i höstens valkampanj
måste de ställas till svars som de våldsbejakande antidemokrater de är.

Kris i kuppregering – Maktstrid när oligarker förbereder stålbad
Erik Anderson
Proletären 31/7 2014

Den EU-stödda regeringskoalitionen i Ukraina kollapsade i förra veckan, den 24 juli.
Samtidigt som en rad västmakter förbereder sig för en öppen militär intervention i
östra Ukraina, allt under täckmanteln att få undersöka nedslagsplatsen för det störtade
malaysiska flygplanet.
Den sittande ukrainske premiärministern Arsenij Jatsenjuk från partiet Fäderneslandet har
meddelat att han avgår från koalitionen med de andra partierna, fascistiska Svoboda och
Vitalij Klytjkos UDAR. Men Jatsenjuk kommer att kvarstå som premiärminister tills en ny
koalition formerats eller att nyval hålls någon gång senare under året.
Miljardären och oligarken, presidenten Petro Porosjenko uttalade sitt stöd till upplösningen av
regeringen. Porosjenko, som tillträdde som president förra månaden, kan utlysa nyval ifall
man inte lyckas sy ihop någon koalition inom en månad. Porosjenko hoppas att ett nyval ska
stärka hans eget grepp om makten.
Samtidigt fortgår förberedelserna för en öppen militär intervention i östra Ukraina där
krigsalliansen Nato eskalerar med en stor risk för en sammandrabbning med Ryssland.
Den ukrainska regeringskrisen blottlägger en annan och viktig sida. Regimen i Kiev
förbereder ett nedskärningspaket i enlighet med EU:s, Internationella valutafonden IMF:s och
USA:s diktat. Detta stålbad kommer att medföra dramatiska påföljder för stora delar av folket.
De kommande nedskärningarna som kallas reformer får kritik; ”Med stor sannolikhet kommer
reformerna, om man nu vill använda sig av den beskrivningen, att göra mycket stor skada.
Den ukrainska ekonomin beräknas sjunka med fem procent i år. På det kräver IMF
besparingar på tre procent av BNP under de kommande två åren”, skriver Mark Weisbrot som
är direktör för Centrat för Forskning i Ekonomi och Politik i Washington. Han kallar hela
planen för ett ekonomiskt chockpaket.
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Det är mot denna bakgrund som regimen försöker slå ned på all opposition. TIll exempel
genom att förbjudat Ukrainas kommunistiska parti (KPU). Parlamentets talman Oleksandr
Turtjynov har rent av lovat att krossa kommunisterna:
"Vi behöver bara tolerera detta parti ytterligare en dag" sade han innan förbudet mot KPU
trädde i kraft.
Uttalandet kom en dag efter att KPU:s ledare Petro Symonenko anklagat Svobodamedlemmar
för att ha sålt organ från dödade ukrainare i illegal organhandel. Svoboda försökte inte ens
besvara anklagelserna. I stället misshandlades en parlamentsledamot från KPU samtidigt som
man försökte kasta ut Symonenko ur parlamentet.
Ansvariga i KPU från Donetskregionen rapporterade den 24 juli att en KPU-politiker i byn
Glinki, Vyacheslav Kovshun, hade torterats till döds vid en vägspärr upprättad av ukrainska
nationalgardet natten mellan den 22-23 juli.

Svenska nazister krigar i Ukraina
August Eliasson Maria Eriksen
Proletären 31/7 2014

Flera svenska nazister befinner sig i Ukraina. Nynazisten Mikael Skillt, deltar med
svensk uniform i Ukrainas frivilliga Azovbataljon sedan mars i år, där han kämpar för
ett ”vitt Europa”.
Azovbataljonen, som grundats och beväpnats av inrikesministeriet i Ukraina, består av ca 300
man. Flera av dem är utländska nazister som ser en chans att delta i våldet och utbilda sig.
Och fyra är svenskar, enligt Sveriges Radio.
En av dem är den Mikael Skillt som är prickskytt och leder en spaningsgrupp utanför
Donetsk. I en intervju för brittiska BBC uppger Skillt att språket inte är några problem då han
har tillgång till tolkar och redan behärskar viktiga kommandon som ”ner på knä”, ”stanna”
och ”händerna bakom huvudet”.
Han berättar att flera nationalsocialister, men också liberaler, ingår i bataljonen och att en del
av dem också bär hakkors. Han skrattar åt priset på 7000 dollar som är satt på hans huvud och
hymlar inte med sina avsikter, att skapa ett vitt Europa: ”Ingen nåd kommer att ges.”
Mikael Skillt har tidigare varit anställd av det svenska försvaret och har varit medlem i de
nazistgrupperna Svenska motståndsrörelsen (SMR) och Svenskarnas parti. Till BBC säger han
att raser inte bör blandas och att judarna ska lämna Ukraina eftersom de ”inte är vita”. Enligt
en italiensk journalist Radio Swedens reporter Fredrik Ramel pratat med finns även andra
svenska nazister som tycks ha "omfattande militär bakgrund" på plats.
Befälhavare för bataljonen är Andrij Belitskij, som också leder Socialnationalistiska
församlingen vars mål bland annat är att ”den vita rasen ska frigöras från det internationella
kapitalet” och att ”sexuella perversioner och kontakter mellan raserna ska straffas”.
Flera nazister från Sverige och Svenskarnas parti har besökt Ukraina och de är tydligt
inspirerade av fascisternas framgångar. En av dem är Andreas Carlsson som ännu är efterlyst
för att tillsammans med andra medlemmar i Svenskarnas parti knivskurit flera personer i
samband med en feministisk demonstration i Malmö den 8 mars i år.
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Det är en sjuk form av krigsturism som går borgerlig media förbi. Inte heller Säpo har hittills
visat sig vidare intresserade av nazistresorna till Ukraina.
De svenska nazisternas närvaro i Ukraina ifrågasätts lika lite som den ukrainska
extremhögerns plats i parlamentet. Att de är samma våldsbejakande nassar här som där
bekräftas av nazistattackerna i Kärrtorp och Malmö.

