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Folkfrontens manifest för Ukrainas, Novorossijas och
Transkarpaternas befrielse
Följande manifest antogs av delegaterna från Ukraina vid antikrigskonferensen som hölls i
Jalta, Krim 6-7 juli 2014.
Se även Vänsterpress om Ukraina juli 2014, texterna Ukraina: Dans på avgrundens rand
(rapport av Tord Björk) och uttalandet Stoppa kriget i Ukraina från samma konferens
Vad är målet med vår kamp?
Att på Ukrainas territorium bygga en rättvis och socialt orienterad folkrepublik, utan oligarker
och korrupta byråkrater.
Vilka är våra fiender?
De liberala och fascistiska härskande eliterna – den kriminella alliansen av oligarker,
byråkrater, militärer och säkerhetspoliser och rena brottslingar, som tjänar utländska makters
intressen. Samtidigt som de officiellt bekänner sig till europeiska liberala värderingar, håller
dessa krafter landet i kontroll, genom att förlita sig på band av högerextremister, eldar på med
chauvinistisk hysteri och förgiftar olika etniska grupper med hat mot varandra.
Vilka är våra allierade?
Alla välvilliga människor, oavsett deras medborgarskap eller etnicitet, som bekänner sig till
idén om social rättvisa och som är redo att kämpa för den, och som vägrar att acceptera att
Ukraina blir en liberal-fascistisk stat.
Vad innebär den sociala folkrepublik som vi kämpar för?
Den sociala folkrepubliken är en politisk form av organisering av samhället som innebär:
* Att statens högsta mål är att tillfredsställa invånarnas intressen och främja deras utveckling
spirituellt, intellektuellt, socialt och fysiskt.
* All makt finns hos folket och utövas av dem genom valda organ för direkt representation.
* Alla arbetande medborgare ska ha rätt till sjukvård, utbildning, pensioner och
socialförsäkring som tillhandahålls av staten.
* Pensionerna ska gå att leva på, och alla medborgare garanteras en tillfredställande
socialförsäkring vid förlust av arbetet, eller vid tillfällig eller permanent sjukdom.
* Privata och kollektiva initiativ tillåts förutsatt att de gynnar folket och dess utveckling.
* Ockerfinansiell kapitalism och att leva på räntor är förbjudet. Pengar får inte tjänas genom
att binda upp folk vid skulder, utan enbart genom framgångsrika projekt.
* Staten, som handlar i folkets intresse och kontrolleras av folkets representanter, måste vara
den största kapitalinnehavaren och kontrollera alla strategiska sektorer av ekonomin.
* Privat egendom är tillåten, men samhället lägger begränsningar på stora förmögenheter och
dess påverkan på ekonomin och politiken. Ingen har rätt att parasitiskt utnyttja folket, att
upprätta oligarkiska imperier eller att dominera genom att upprätta konstgjorda monopol.
Vad är våra kampmetoder?
För att nå ovanstående mål (skapandet av en social folkrepublik i Ukraina) är vi beredda att använda
både vålds och icke-våldsmetoder. Vi menar att medborgare har rätt att göra uppror, och att bara
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beväpnade människor har möjligheten att försvara sin frihet. Däremot är våld som metod för att nå ett
politiskt mål bara okej när vi tvingas till det.
Vad är det som sker i Ukraina?

I Ukraina pågår en folklig resning för befrielse mot den liberal-fascistiska regimen som med
terror och propaganda försöker påtvinga landet ett brottsligt oligarkisk och compradorkapitalistiskt system.
Vad är Ukraina?
Ukraina är ett område mellan EU och Ryssland, med starka kristna traditioner (huvudsakligen
ortodoxa), och bebott av många olika folkgrupper (ukrainare, ryssar, vitryssar, moldavier,
bulgarer, ungrare, rumäner, polacker, judar, armenier, greker, tatarer, rusiner, huzuler och
andra), och med en tradition, som formats under många sekel, av folkligt självstyre och
politisk kamp för frihet.
Vad händer i sydöstra Ukraina (Novorossija)?
I sydöst (Novorossija) pågår ett folkligt politiskt uppror mot den liberal-fascistiska regimen
som har installerats i Kiev med pengar och stöd från överheten i Väst. Folk från alla etniska
grupper i regionen deltar i denna revolt – ukrainare, ryssar, greker, armenier, judar, ungrare,
rumäner och så vidare.
Är det ett krig mellan Ryssland och Ukraina?
Detta är inget krig mellan ryssar och ukrainare, så som det påstås i Kievs propaganda. Det
som sker är att ett förtryckt folk gör uppror mot en gemensam fiende – den kriminella
oligarkkapitalismen. Ryssar och ukrainare, och folk av flera olika nationaliteter, strider på
båda sidor.
På Kievregimens sida deltar legosoldater och andra stridande som har lurats av propagandan
att gå i krig för storoligarkernas intressen och för den kriminella byråkratin. I sydöst
(Novorossija) kämpar milisen för att försvara folkets intressen och för en fri, rättvis och
demokratisk framtid.
Har ryssar och ukrainare olika mål i händelserna i Ukraina?
Ryssar och ukrainare förenas i ett gemensamt socialt och politiskt intresse – att befria Ukraina
från oligarkkapitalets makt, en korrupt byråkrati, av de kriminella krafternas tvång, och helt
enkelt av simpel brottslighet.
Varför sker upproret i sydöst (Novorossija) under pro-ryska slogans?
Eftersom ryssarna och de rysktalande i Ukraina upplever ett dubbelt förtryck – ett
socioekonomiskt förtryck (tillsammans med den ukrainsktalande befolkningen), men också ett
kulturpolitiskt förtryck.
Det socioekonomiska förtrycket – som manifesteras genom korruptionen, tyranniet, de
kriminellas makt, omöjligheten att bedriva en normal affärsverksamhet eller leva ett normalt
liv, de låga lönerna, och beroendet av de människor som äger landet – är det normala
förhållandet för alla arbetare i Ukraina.
Förnekandet av ryska språket som officiellt språk i regioner där mer än 90 procent av
befolkningen talar och tänker på ryska (ungefär hälften av Ukrainas territorium), tillsammans
med förbudet att lära ut på ryska i skolorna, förbundet mot information och filmer på ryska,
förbudet att använda ryska vid domstolar och inom offentliga sektorn, och många andra
absurda segregerande krav och förbud, innebär en förnedring av Ukrainas rysktalande
befolkning.
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På grund av detta var det ryssarna och de rysktalande som var först ut att resa sig till revolt.
Nu gäller samma sak för alla förtryckta folk i Ukraina!
Varför hjälper Ryssland sydöstra Ukraina (Novorossija)?
En stor del av den ryska eliten är rädd för sociala och politiska protester. Dessa människor
skulle bli överlyckliga om det gick att sluta ett avtal med myndigheterna i Kiev och få ett slut
på kriget i sydöst (Novorossija). Men ilskan hos det folk som har rest sig mot oligarkerna,
byråkraterna, liberalerna, fascisterna och kapitalisterna, tillåter dem inte att göra det. Folket i
Ryssland stödjer kampen för rättvisa i sydöstra Ukraina (Novorossija) och detta tvingar den
ryska eliten, i motsättning till sina egen strategiska intressen, att stödja eller låtsas stödja
revolten i sydöstra Ukraina.
Varför hjälper USA och EU Kievregimen?
Målet för USA är att bekämpa Ryssland som en geopolitisk rival. USA behöver antingen
förvandla Ukraina till en Rysslandsfientlig stat, med Natobaser vid ryska gränsen, eller
destabilisera regionen och låta landet sjunka ner i kaos.
EU behöver utvidga marknaden för att sälja sina produkter, och en källa för billigt råmaterial.
Vad hjälper kampen i sydöst (Novorossija)?
Motståndet, som är starkast i sydöstra Ukraina (Novorossija) stöds och stärks av folkens
osviktande önskan att frigöra sig själva från den liberal-fascistiska dominansen och från den
härskande eliten. Vad som också hjälper kampen är den gradvisa insikten bland folken i
Ukraina om deras gemensamma socio-politiska intressen och gemensamma mål i deras kamp.
Kommer kampen i sydöst (Novorossija) att leda till separatism?
Nej, kampen pågår över hela det ukrainska territoriet. Upprorsmännen i sydöst (Novorossija)
sträcker ut sina händer till sina bröder och systrar i alla regioner av Ukraina och säger: ”Res er
mot vår gemensamma fiende!”
Vi ska bilda en ny, fri, och socialt ansvarstagande folkmakt över hela Ukrainas och
Novorossijas territorium.
Vad kommer efter segern för folkets revolution och den liberal-fascistiska regimens
kollaps?
En ny stat kommer att grundas, i vilken makten kommer att tillhöra folket inte bara i ord utan
också i handling.
Genom en folkomröstning (den högsta formen av folklig makt), kommer befolkningen i varje
provins att bestämma framtiden för regionen – huruvida man ska vara kvar i en federativ
(konfederativ) stat, eller bli helt självständig.
Basen för denna folkdemokrati kommer att bli lokala råd (sovjeter). De kommer att delegera
representanter till de regionala sovjeterna. Det högsta organet för denna folkliga
representation, den Högsta Sovjeten, kommer att bestå av delegater från de regionala råden.
Högsta Sovjet kommer att utse regeringen, som kommer att ansvara inför folket som genom
representanterna i sovjeten.
Vi vill också att domare och polischefer ska utses genom demokratiska val.
Vilka rättigheter kommer regionerna att ha efter revolutionens seger?
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Varje region kommer att ha rätten att skriva sin egen konstitution eller liknande dokument,
som garanterar de grundläggande politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och religiösa
rättigheterna för folket som bor i regionen.
Utöver de statliga språken kommer varje region att ha rätten att välja sina regionala språk i
kulturella, politiska, juridiska eller administrativa ärenden.
Varje region kommer att ha rätten att göra sin egen budget utifrån taxering av fysiska och
juridiska personer som är aktiva i regionerna.
Vilka krav kommer att ställas på regionerna efter revolutionens seger?
Varje region kommer att få sätta av en del av sina skatteintäkter för en generell anti-krisfond
som ska komma till användning vid naturkatastrofer eller andra katastrofer.
Varje region kommer att få sätta av en del av sina skatteintäkter för statens övergripande
behov – försvaret, den centrala statsapparaten, viktiga nationella byggprojekt, vetenskaplig
forskning, sjukvård och utbildning, och för utbyggnaden av infrastrukturen.
Varje region kommer att vara tvungen att följa generella statliga principer vad gäller
relationen mellan arbete och kapital, och civila och politiska friheter.
Varje region kommer att vara tvungen att upprätthålla lag och ordning och att försvara
medborgarnas rättigheter och friheter inom ramen för de etablerade statliga principerna.
Detta är de grundläggande principerna och målen för vår kamp.
Vi tror att varje ärlig medborgare och patriot kommer att godkänna och stödja dem.
Vi räknar med internationell solidaritet och stöd från alla människor som håller högt, inte bara i
ord utan också i handling, idéerna om jämstäldhet, demokrati och social rättvisa.
Tillsammans ska vi segra!
Manifestet godkändes av motståndskonferensen i Jalta, 7 juli 2014.

