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Fredagen den 24 februari 2023 är det ett år sedan den ryska armén invaderade Ukraina på 

order av Putin och hans regim. Ett år av obeskrivligt lidande och blodsutgjutelse för Ukrainas 

folk. Tiotusentals ukrainare har dödats och flera miljoner civila har flytt utomlands eller 

befinner sig på flykt i hemlandet.
1
 Oräkneliga krigsförbrytelser har begåtts av de ryska 

styrkorna. Det dödande och den förstörelse Ukraina utsatts för faller under FN:s definition på 

folkmord.  

Invasionen den 24 februari 2022 var helt omotiverad. Det förelåg ingen risk för att Ryssland 

skulle invaderas från Ukraina och Nato utgjorde heller inget omedelbart säkerhetshot. Syftet 

med invasion var att göra Ukraina till en lojal satellit till Moskva och tillskansa sig Ukrainas 

tillgångar på mineraler och inom jordbruket. Det är ett imperialistiskt äventyr, som inte skiljer 

sig från vad västlig imperialism ägnat sig åt som kolonialkriget på 1800-talet. Putin vill åter 

göra Ukraina till en koloni som på tsartiden. Putin har motiverat kriget med påståendet att 

landet måste ”avnazifieras” och att ukrainarna hur som helst inte var något särskilt folk med 

eget språk och historia.
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Ukrainas folk har med rätta vägrat att förvandlas till passiva offer för detta aggressionskrig 

och kämpar aktivt och i massiv omfattning mot invasionen. För dem handlar det om ett krig 

för nationell frigörelse och självständighet. Det är ett helt legitimt motstånd, som internationa-

lister och revolutionärer måste stödja villkorslöst. Stödet till deras militära motstånd mot 

invasionen, liksom till andra liknande imperialistiska krig, har inget att göra med den 

ukrainska regeringens karaktär. Zelenskyjs regering är borgerlig och nyliberal, men är ingen 

nationalistisk extremhöger eller någon nyfascistisk regim som den ryska. Vi måste dock 

förhålla oss kritiska till Zelenskyj-regeringen, som står för nyliberalism, angriper arbetarnas 

rättigheter och vill ansluta sig till EU och Nato. Vi måste stödja vänstern och arbetarrörelsen i 

Ukraina i deras kamp mot Zelenskyjs nyliberala reformer och vi bör förena oss med dem i 

diskussioner om en återuppbyggnad efter kriget baserad på social, klimatmässig och ekono-

misk rättvisa och vi måste kräva av våra regeringar att de ska avskriva, inte bara skjuta upp, 

Ukrainas utlandsskuld. 

Varje internationalist och antikapitalist måste ställa sig solidarisk med det ukrainska mot-

ståndet (väpnat eller i annan form) mot invasionen och förstörelsen av hemlandet. Detta 

innebär stöd till Ukrainas rätt att skaffa sig all den militära utrustning som behövs, från alla 

håll inklusive Nato, för att befria landet. Vapenleveranserna får inte vara knutna till minsta 

band eller illusioner om Nato och Väst, eftersom de kan komma att användas för att 

kontrollera omfattningen och varaktigheten av kriget och tvinga Ukraina att gå med på ett 

oacceptabelt fredsavtal. Rysk och västlig imperialism får inte avgöra framtiden för Ukraina 

och dess folk. 

Nato och västlig imperialism stöder Ukraina av egna geopolitiska intressen, därför får det inte 

råda några illusioner om att Nato och västlig imperialism skulle utgöra krafter för demokrati. 

                                                 
1
 Enligt aktuella uppgifter från UNHCR så finns det nu 8 miljoner ukrainska flyktingar utomlands (Polen är det 

land som tagit emot mest flyktingar). Till detta kommer c:a 6 miljoner internflytingar, dvs flyktingar som flytt 

sina hem men finns kvar i Ukraina 
2
 Se t ex Putins artikel Om den historiska enheten mellan ryssar och ukrainare (från juli 2021) och 

artikelsamlingen Vart går Ryssland? Olycksbådande ideologiska tendenser (april 2022) 

 

https://marxistarkiv.se/sovjet/ryssland/putin-historiska_enheten_mellan_ryssar_och_ukrainare.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/olycksbadande_ideologiska_tendenser_i_ryssland.pdf
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De har stött och stödjer länder som Israel och Saudiarabien som är odemokratiska och för krig 

mot sina svagare grannar. Som de flesta krig har också det i Ukraina flera kännemärken. 

Medan det viktigaste handlar om nationell befrielse pågår också, indirekt, ett krig via ombud 

mellan västlig och rysk imperialism. Västimperialismen har regelbundet blandat sig i kampen 

för nationellt oberoende och frihet för att kullkasta och begränsa målen för den folkliga 

kampen. Detta får inte på något sätt hindra internationalister från att stödja Ukrainas folk i 

kampen mot ockupation, förstörelse och annektering av hemlandet. Det innebär att politiskt 

och materiellt stöd måste ges, i synnerhet till vänstern, feminister och fackliga organisationer i 

Ukraina. 

Det var inte Ukrainas folk som började kriget och de har inget annat val än att kämpa mot den 

ryska arméns militära attack. De är i desperat behov av fred för att få stopp på förstörelsen 

och dödandet. I december lade Ukraina fram en fredsplan i tio punkter, som går ut på frigiv-

ning av alla fångar och deporterade, återställande av Ukrainas territoriella integritet, tillbaka-

dragande av de ryska trupperna och slut på fientligheterna. Men svaret från Sergej Lavrov, 

Putins utrikesminister, kom i form av ett hotfullt ultimatum:  

”Våra förslag om demilitarisering och avnazifiering av de territorier som regimen kontrollerar och 

eliminering av de hot mot Rysslands säkerhet som härrör därifrån, inklusive våra nya områden, är 

välkända för fienden … Poängen är enkel: uppfyll dem för ert eget bästa. I annat fall kommer 

frågan att avgöras av den ryska armén.”  

Rysslands avsikter förblir tydliga: fortsätta kriget tills hela Ukraina annekterats.
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Även om alla krig slutar med en förhandlingsuppgörelse är det en illusion att tro att ett eld-

upphör nu skulle respekteras av Putin, att han skulle dra tillbaka sina styrkor till de positioner 

som rådde den 23 februari 2022
4
, och att han skulle gå med på att respektera Ukrainas territo-

riella integritet. Så länge som folket i Ukraina vill och förmår kämpa för sitt lands frihet och 

godtar en fredsöverenskommelse ska de stötas. Att idag kräva fredssamtal utan att samtidigt 

kräva omedelbart tillbakadragande av de ryska styrkorna är lika med att uppmana ukrainarna 

att acceptera annektering av delar av eller hela landet. Det berövar ukrainarna på allt de bör ha 

att säga till om rörande krisen, som de står i centrum för, och skulle utgöra ett svek mot deras 

rätt att bestämma över sitt lands framtid. 

Läget är förstås mycket farligt för världsfreden. Risken finns att kriget via ombud kommer att 

eskalera till en direkt konfrontation mellan västlig och rysk imperialism. Nato har använt den 

ryska invasionen för att förse sig med ett nytt syfte. Efter misslyckandet för det tjugoåriga 

kriget mot islamistisk terrorism framställer man sig nu som försvarare av liberal demokrati 

och små nationer. Nato har tagit tillfället att öppna för nya medlemmar och erhålla massiva 

ökningar av medlemsländernas militärbudgetar. Men Nato är ingen kraft för demokrati. Det är 

västimperialismens militära flygel som agerar, eller i varje fall hotar att göra det, när dess 

ekonomiska flygel (t ex IMF, Världsbanken och Europeiska centralbanken) inte kan försvara 

sina geopolitiska intressen och rivaliserande imperialistiska makter hotar dess ställning som 

dominerande världsmakt. När internationalister stöder ukrainarnas rätt att försvara sig militärt 

mot den ryska invasionen och skaffa vapen från Natoländer innebär det inte något stöd till 

Nato. Historien har många exempel på att nationella befrielserörelser bett imperialistiska 

länder om vapen, utan att det lett till något fördömande av socialister. Så gjorde irländska 

nationalister 1917, den spanska republiken 1936 och den kommunistiska motståndsrörelsen 

under andra världskriget, för att bara nämna några. 

                                                 
3
 Se artikeln En rysk plan för folkmord på Ukrainas folk, där en viss Timofej Sergejtsev lägger ut texten om hur 

man ska gå tillväga för att utplåna Ukraina (artikeln gavs ut av ryska RIA Novosti i april 2022) 
4
 För att inte tala om gränserna före annekteringen av Krim i februari 2014. 

https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/rysk_plan_for_folkmord.pdf


3 

 

Cynismen i västimperialismens anspråk på att stödja motståndet mot en orättfärdig invasion 

av ett litet land framgår av dess entusiasm för en krigsförbrytartribunal. Det är ställt utom 

tvivel att ryska trupper gjort sig skyldiga till krigsbrott och med säkerhet också folkmord. En 

krigsförbrytartribunal bör därför upprättas. Men västimperialismen begick också krigsbrott 

när Nato invaderade Afghanistan 2001, vilket motiverades med behovet av att bekämpa 

terrorism och att det var en del av ”sammandrabbningen mellan olika civilisationer”. Man 

gjorde sig också skyldig till krigsförbrytelser när Blair och Bush illegalt invaderade Irak 2003 

under falska påståenden om att där fanns massförstörelsevapen, som utgjorde ett omedelbart 

hot. Ändå undgick Blair och Bush att ställas inför rätta. 

Ett år efter den brutala och oprovocerade invasionen hålls en global aktionsvecka mot den 

ryska aggressionen och i solidaritet med Ukraina. Socialister och internationalister måste visa 

att de stöder Ukrainas rätt att bekämpa den ryska invasionen. Om inte vi visar att vi står på det 

ukrainska folkets sida kommer de enda röster som där gör sig hörda vara västimperialisternas, 

inte socialister och internationalister. Det får vi inte låta hända. 

Solidaritet med Ukrainas folk! 

Bort med de ryska trupperna! 

Översättning: Björn Erik Rosin 
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Dokument: Putins tal i anslutning till invasionen: 

21 februari 2022: förklarar separatistkontrollerade områden i östra Ukraina som självständiga 

24 februari 2022: tillkännager den "militära specialoperationen" 
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