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Skuddet i Sarajevo
- 100 år efter
Af Karsten Fledelius

I den uge, hvor denne leder skrives, vil vi
passere 100-årsdagen for den unge serbiske terrorist Gavrilo Princips attentat på
den østrigske tronfølger Frans Ferdinand
og hans hustru i Sarajevo den 28. juni –
en begivenhed, der satte en kædereaktion
i gang, som godt en måned senere udløste den krig, vi er kommet til at kende
som Første Verdenskrig. Verden gik af
lave – og efter de flestes mening er den
aldrig blevet den samme igen. En ny verdensorden blev født i blod – med langt

større ofre end den omvæltning, der
fandt sted for 25 år siden.
Men hvem var skyld i denne krig, som
kostede så mange mennesker livet, både
ved fronterne og i baglandet, både soldater og civile? Det er der stadig ikke nogen
enighed om. Og emnet er stadig politisk
brændbart. Hele Europa er stærkt præget
af det, der skete i årene 1914-18 – selv de
nordiske lande, som ikke tog direkte del i
krigen, men drog nytte af den ved
Danmarks genvinden af Sønderjylland og
Finlands frigørelse fra Rusland. Sporene
er dybest i det østlige Europa, som stadig
er et uroligt område med mange ulægte
sår – hvad begivenhederne på Vestbalkan
i 1990erne og den seneste udvikling i
Ukraine er klare udtryk for. Faktisk er der

meget i den sidstnævnte situation, som
kan minde om forspillet til Første
Verdenskrig, med tendenser til at se de
modstridende politiske og økonomiske
interesser som udtryk for en kamp mellem civilisationer. Vanskelig kontrollerbar
og udefra manipuleret nationalisme har
endnu engang vist, at man ikke kan tage
freden i Europa for givet – at den hurtigt
kan blive alvorligt udfordret, som det er
sket med Krim- og Østukraine-krisen. Og
endnu mere uhyggeligt virker de seneste
begivenheder i Irak, som rykker ved hele
den regionale situation i Mellemøsten.
Første Verdenskrig udviklede sig i sommerheden, mens vigtige nøglepersoner
fortsættes på side 4
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som den tyske og den russiske kejser var
på ferie. Imens arbejdede den østrigske
udenrigstjeneste efter mordet på tronfølgeren i Sarajevo målbevidst på at udløse
en krig mod Serbien. Men hvorfor dette
skulle få så vidtrækkende konsekvenser,
er der stadig ikke enighed om.

Historikernes teser
De fleste vender sig i dag mod tyskeren
Fritz Fischers tese fra 1960erne om, at
det var den tyske ledelse, herunder kejser
Wilhelm II, som forsøgte et ”Griff nach
der Weltmacht”, og at det gjorde krigen
uundgåelig. Andre forskere fremhæver i
egentdag, at kejseren faktisk skulle overtales til
l
at give den mobiliseringsordre, som gjorde krigen uafvendelig, og at det var frygten for at blive overhalet af russerne, som
pressede begge kejserriger ind i en storkonflikt, deres monarker i virkeligheden
gerne ville undgå.
Dette synspunkt har fået en britisk forsker, Christopher Clark, til at formulere
processen frem mod verdenskrigen som
en søvngængernes vandring mod afgrunden. Faktisk lægger Clark hovedansvaret
på de stormagter, som var de piller, det
europæiske sikkerhedssystem hvilede på.
F
Derfor blev en lokal konflikt, som kunne
have været begrænset og som i virkeligheden var en mindre udfordring af det
europæiske sikkerhedssystem end flere
tidligere kriser, til en katalysator for en
storkonflikt, der kunne have været undgået. Her er han i modsætning til de forskere, som hævder, at det kun var et
spørgsmål om tid, hvornår en storkonflikt
ville bryde ud, og at det var selve det
internationale system, der i sig selv drev
mod en storkonflikt.
Men der er også en fælles

r

Konferencens tilblivelse
Gennem længere tid har der været overvejelser i retning af at holde en international videnskabelig konference tæt på
attentatdatoen og attentatstedet, i juni
2014 i Sarajevo, centreret om krigsudbruddet 1914, dets årsager og følger.
Forspillet har været noget turbulent, idet
franske forskere ønskede at gøre konferencen til en platform for forsoning mellem bosniske, kroatiske og serbiske forskere og dermed de konstituerende tre
nationaliteter i Bosnien-Herzegovina.
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Mens tyske, østrigske og bosniske forskere ønskede at holde konferencen på et
strengt videnskabeligt niveau. Resultatet
blev titlen ”The Great War: Regional
Approaches and Global Contexts” – en
international konference i anledning af
den første hundredårsdag for begyndelsen af Første Verdenskrig. Den blev
Såleafholdt på Hollywood Hotel i Sarajevo
d
den 18.-21. juni 2014.
Konferencen var organiseret af universitetsinstitutter, forskningscentre og forskernetværk i Bosnien, Bulgarien,
Kroatien, Republikken Makedonien,
Polen, Slovenien, Tyskland, Ungarn og
Østrig, mens franske, serbiske og montenegrinske institutter holdt sig væk. Og
den har fået kritiske politiske kommentarer fra både serbisk og bosnisk-serbisk
side, ikke blot præsidenten for
”Republika Srpska”, den serbiske enhed i
Bosnien, men også den serbiske viceministerpræsident Vucic. Det, man fra serbisk
side mistænkte konferencen for, var at
gøre en serber, attentatmanden Gavrilo
Princip, til den hovedansvarlige for Første
Verdenskrig.

Ny forskning
Det var der dog ingen, der gjorde på konferencen, hvori tre forskere fra Danmark
deltog, lektor Tea Sindbæk, ph.d.-studerende Ismar Dedovic og jeg selv. Sindbæk
og Dedovic havde et fælles indlæg, som

netop gennemgik monumenter, mindeplader og gravmælet for Princip (sidstnævnte i Sarajevo) og de blandede følelser, der gennem tiden har været omkring
attentatet. Ingen ville give denne unge
og ret forvirrede mand noget hovedansvar for noget – hans liv blev mest set
som en personlig tragedie. Der var heller
ikke nogen konsensus om den populære
tese om, at det var den serbiske regering,
der stod bag attentatet. Hvis der var
nogen, som blev ”hængt ud” under konferencen, var det den østrigske ledelse.
Det som gjorde mest indtryk på mig
under konferencen var et oplæg fra en
østrigsk forsker, Werner Suppanz, fra universitetet i Graz, som fremlagde en beretning fra den samtidige lokalpresse, hvor
en østriger stolt fremhævede sin uhyrlige
behandling af en uskyldig serbisk kvinde
og hendes mor – en beretning, som helt

kunne måle sig med de værste fra Anden
Verdenskrig. Vi husker fra Første
Verdenskrig især de vældige masser af
soldater, som omkom i skyttegravene på
vestfronten. Men østfronternes massive
menneskeretskrænkelser, som af lederne
ofte blev iscenesat som en kamp mellem
civilisationer, har været meget lidt kendt i
”vestlig” forskning. Og har de endelig
været bemærket, har de været set som
udslag af tysk eller tyrkisk militarisme.
Mens det østrigske militærs andel er blevet fortiet, som det er tilfældet med
Anden Verdenskrig.
Konferencen i Sarajevo blev således en
lødig og tankevækkende begivenhed
ganske uden national slagside. De mange
bidrag så i høj grad forholdene i
Sydøsteuropa i dag som en væsentlig del
af arven fra den gnist, som fra en lille
provinshovedstad i den yderste del af
Habsburg-riget sprang over til stormagternes hovedstæder og dér de fleste steder blev behandlet med skødesløshed –
for efter fire store internationale kriser de
foregående år var det var jo denne gang
blot en omstridt tronfølger og hans politisk betydningsløse hustru, som var
omkommet.
Forhåbentlig tager man lokale kriser
mere alvorligt i hovedstæderne i dag,
trods sommervarmen. Europas sikkerhed
og dets borgeres menneskerettigheder er
stadig ikke nogen selvfølge 100 år efter
udbruddet af det, som stadig i den
engelsksprogede verden kaldes ”The
Great War”.
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2014: Et Europa-parlamentsvalg i maj
- og tre mærkedage
Af Søren Riishøj

I maj måned blev der som bekendt
afholdt valg til Europaparlamentet. I det
”gamle” Europa i vest gav vælgerne højrenationale euroskeptiske partier en markant fremgang. Det ”nye” Europa i øst
udmærkede sig ved meget lav valgdeltagelse, i Slovakiet på blot 13 pct. I Tjekkiet
faldt den til 18 pct. og i Polen til 22 pct.,
kort sagt var omkring 80 pct. sofavælgere! Ikke et valg der ligefrem viste den
store ”europæisering”. Den tid er forbi,
hvor de europæiske befolkninger, og især
de unge, ser EU som et ”fredens projekt”.
Friheden tager de som en selvfølge.
Anden Verdenskrig - ja selv 1989 - er på
lang afstand. De unge forlanger resultater. Men nok så vigtigt, i 2014 markeres
også 100-året for Første Verdenskrigs
udbrud, 25-året for murens fald og 10året for EU's udvidelse mod øst, alle tre
begivenheder værd at markere.
Valget til Europaparlamentet her i maj
skal i høj grad ses i et det lange historiske perspektiv. Første Verdenskrig skabte
på ruinerne af det gamle Østrig-Ungarn
nye og på mange måder skrøbelige stater
i Østeuropa. De baltiske lande fik selvstændighed for en periode. Ungarn mistede ved Trianon-traktaten i 1920 to
tredjedele af sit territorium. Det plager
landets politikere den dag i dag. Meget af
nationalismen i dag er forbundet med
forholdene omkring Første Verdenskrig
og mellemkrigsårene. Den anden mærkedag, 25-året for murens fald, og den
tredje, 10-året for EU-udvidelsen, skulle
markere en ny og anderledes sikkerhedsorden for Europa efter årtier med kold
krig og blokopdeling.
Men Europa er stadig et delt kontinent,
og fred er efter begivenhederne i Ukraine

afløst af kold krig, ganske vist geografisk
rykket længere mod øst. Men ”kold krig”
finder vi også inden for EU. Valgkampene
i de rige EU-lande op til Europa  

parlamentsvalget den 25. maj var i høj
grad beklageligvis præget af modstand i
det ”gamle” Europa mod det ”ny” i øst,
f.eks. den ukontrollerede indvandring,
social dumping og løntryk. Det gav euroskeptiske og øst-skeptiske partier vind i
sejlene.
25-året og især 10-året er emnet for
det følgende. Den første artikel handler
om politikken, den følgende præsenterer
en økonomisk status. Og økonomi og
politik er, som det vil fremgå, tæt forbundne. Ikke alt er gået efter planen og
slet ikke, når det gælder økonomisk udligning - ”catching up” - mellem Vest- og
Øst-Europa.

Demokratiudvikling: Ikke nogen
ensrettet proces
En status over de 25 år siden murens fald
har vist, at overgang fra diktatur til
demokrati ikke er nogen ensrettet proces,
ikke er lineær og irreversibel sådan som
mange troede, da muren faldt. Et ikkerodfæstet skrøbeligt demokrati har svært
ved at forsvare sig selv og ved at konsolidere sig. Ekstreme højrepartier har fået
vind i sejlene, men mange mennesker
lever under så ekstremt dårlige sociale
forhold, at fænomenet er til at forklare.
Risikoen for en overgang til det, der ligner nye post-kommunistiske ”semi-autoritære” demokratier er stadig til stede.
Måske får vi demokrati, men ikke med de
bedste tillægsord.
Spanien efter Franco har med god
grund været set som mønstereksempel,

Topmøde i København 1993. EUs udvidelse mod øst indledtes med
Københavnskriterierne. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen med tv. udenrigs minister Niels Helveg Petersen og th. kommissionsformand Jacques Delors.
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en slags ”benchmark” for en succesfyldt
transition. Rundbordssamtalerne og de
frie valg i Polen for nøjagtig 25 år siden
har også dannet model og blev forsøgt i
Ukraine, da EU den 21.-22. februar i år
forhandlede en aftale mellem Janukovitj
og oppositionen på plads. Sydafrika er en
model for, hvordan overgang til demokrati ikke nødvendigvis betyder hævn over
folk fra det gamle system. Alle fik en
chance i Mandelas Sydafrika. Men den
spanske, den polske og den sydafrikanske
vej har ikke ladet sig gennemføre overalt
- desværre.
25-året er frem for alt forbundet med
egentden tyske genforening og den dybe økol
nomiske og politiske omstilling i alle de
eks-kommunistiske lande, der banede vej
for optagelsen i EU. Hurtigt efter vedtagelsen af ”Københavnskriterierne” i 1993
(EUs Københavnskriterier) indsendte
landene ansøgninger om medlemskab, og
fra 1998 gik optagelsesforhandlingerne i
gang. De varede i fire år og var vanskelige, for den politiske og økonomiske
omstilling var langt fra afsluttet. Men
gennembruddet kom på EU-topmødet i
København i 2002. Uden den forudgående smertefulde overgang fra plan til marF
ked og uden demokratiske reformer og
mindretalsbeskyttelse var den store udvidelse i 2004 ikke blevet til noget.
Alt var ikke perfekt, men det så EU
gennem fingre med. Fordelene var større
end ulemperne, lød det.

Hvor demokratisk?
Når det gælder demokratiet, kan konstateres, at de nye EU-lande fra øst siden
1989 har haft frie valg, hvor fair, de har
været, kan nu godt diskuteres. Mange af
Men der er også en fælles
dem bestod den såkaldte ”two turn over
r
test”, for så vidt som siddende regeringer,
der tabte, trak sig tilbage og overlod





magten til oppositionen. Det er ikke en
selvfølge. Går vi til Balkan, var eksempelvis Milosevic i Serbien og Tudjman i
Kroatien ikke indstillet på at bøje sig. Og
går vi til SNG-landene, var mange valg
hverken frie eller fair, så ”two turn over
testen” blev ikke aktuel. Valgresultatet
var jo bestemt på forhånd.
SåleSet i forhold til EU-medlemsskabet var
d
problemet, at presset for demokratiske
rettigheder og minoritetsbeskyttelse virkede før medlemsskabet, hvor ansøgerlandene jo kunne nægtes medlemsskab,
hvis de ikke makkede ret. Hvor ”europæiske”, de politiske ledere og befolkningerne er blevet, kan diskuteres. Ønsket med
EU-medlemsskab var i høj grad økonomisk begrundet, hurtigt at ”catche up” og
opnå vest-europæisk levefod. Både før og
efter medlemsskabet har de nye lande
ihærdigt forsvaret egne nationale interesser i EU, ikke mindst når det gælder om
at få flest mulige penge fra EU.
Det lyder paradoksalt, men EU-medlemsskabet i 2004 gav faktisk på mange
måder bedre muligheder for udbredelse
af nationalisme og blød og hård populisme. I 2005 kom Kaczynski-tvillingebrødrenes national-konservative og EU-skeptiske Ret og Retfærdighedsparti til magten. Den regering søgte gennemført en
ny såkaldt ”IV. Republik”, der gjorde op
med det hidtidige ”liberalreformsocialistiske projekt” og euro-begejstringen. I en

periode var den populistiske bondebevægelse Selvforsvar og det ekstremt højrenationale parti Ligaen af Polske Familier
endda med i den polske regering.
I Slovakiet tog socialdemokraten
Robert Fico det stærkt nationalistiske
Slovakiets Nationale Parti med i sin regering, hvilket næppe ville være sket før
medlemskabet i 2004. Det førte til åben
konfrontation med EU og især med den

ME NNE SK E
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socialistiske gruppe i Europaparlamentet,
der ikke så med milde øjne på den slags
alliancer. Og, ikke at forglemme, i Ungarn
vandt Viktor Orbán og Fidesz en jordskredssejr i 2010. Ja, ikke alene vandt
Fidesz et 2/3 flertal i parlamentet, det
endnu stærkere nationalistiske parti
Jobbik blev også godt repræsenteret. Og
historien gentog sig i 2014 både ved parlamentsvalget
og
ved
Europaparlamentsvalget, ved parlamentsvalget med en mindre tilbagegang for
Fidesz, mod til gengæld en pæn fremgang for Jobbik, over de 20 pct. Ved
Europaparlamentsvalget fik Fidesz fremgang i form af 51 pct. af stemmerne.
Drejningen mod blød og hård national
populisme er i høj grad også set på
Balkan. Men vi finder i Østeuropa også
eksempler på neoliberal ”thatcheristisk”
euroskepticisme, i særdeleshed i Tjekkiet
og Slovakiet og i nogen grad i de baltiske
lande. I Slovakiet (nu euromedlem) var
modstanden meget rettet mod slovakisk
deltagelse i de økonomiske hjælpepakker
til de kriseramte sydeuropæiske lande.
Hvorfor skulle Slovakiet, der er fattigere
end Grækenland, betale, lød det ikke
uberettigede spørgsmål.
Den finanskrise, der fra 2008 ramte
også de nye EU-lande i øst så hårdt, gjorde ikke vilkårene for demokrati bedre,
tværtimod opstod helt nye problemer.
Denne udfordring deler det ”nye Europa”
i øst med det ”gamle Europa”. Men vi skal
ikke glemme, at populisme fremstår forskelligt i øst og vest, i vest er den i højere grad rettet mod indvandring og social
 
dumping sådan som vi tydeligt så det ved
EU-parlamentsvalget i maj måned. Det
gamle liberale demokrati har det ikke for
godt. I de østlige EU-medlemslande har
de politiske partier svagt rodfæste, og
”smitten” har bredt sig til andre EUlande.
Søren Riishøj, er lektor i statskundskab
på Syddansk Universitet og medlem af
sekretariatet i Den danske Helsinkikomité
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EU-Parlamentsvalget i Spanien – et opbrud?
Af Lars Blinkenberg

Det nye parti Podemos por la Democracia
Social, (”claro que podemos”: ja, vi kan),
fik et bemærkelsesværdigt gennembrud
og opnåede knapt 8 pct. af stemmerne
og dermed 5 pladser i EU-Parlamentet.
Partiet må især ses som et protestparti
mod den sociale nød, der er opstået i kølvandet på den voldsomme arbejdsløshed,
som nok er faldende nu, men som stadigt
forårsager store problemer i utallige hjem,
især hvis begge parter i et ægteskab er
uden arbejde.
Dette resultat var ikke forudsagt i valgprognoserne. Man kan her erindre om
den såkaldte 15 M bevægelse, der for
nogle år siden organiserede fredelige
demonstrationer mod politikerne generelt, snarere end mod regeringspartiet.
Enten mod det tidligere socialistiske
regeringsparti, som var ved magten, da
krisen kom med fuld styrke, eller også
mod det nuværende regeringsparti,
Partido Popular, der overtog magten i
slutningen af 2011, da krisen allerede
hærgede med fuld styrke. PP gennemførte endnu mere hårdhændede nedskæringer end de første under PSOE regeringen.
Samtidig ligger der bag det nye partis
succes en protest mod den ret udbredte
korruption, som nok bekæmpes af medierne og domstolene, men ikke i et tempo

og med en strenghed, som befolkningen
forventer eller kræver, da korruptionen
føles særligt uretfærdig blandt de socialt
dårligt stillede.
Det siges ofte i dansk og nordeuropæisk
presse, at befolkningen i Spanien retter sin
vrede mod EU, men det er ikke helt kor rettes
  især mod landets egne
rekt. Vreden
utilfredsstillende politikere, der ikke har
kunnet afværge krisens barske virkninger
for de mange sociale tabere, ikke mindst
blandt de unge. Podemos skal derfor heller ikke ses som et protestparti på linje
med det franske Front National (Le Penpartiet) eller andre af tilsvarende art.
Ellers afspejlede resultatet af Europavalget i Spanien det vante politiske mønster i landet. Regeringspartiet PP opnåede 26 pct. af stemmerne og det store
socialistiske oppositionsparti PSOE fik 23

Valgkamp i Almería den 17. maj 2014.

Pablo Iglesias, 36, leder af Podemos: ”vi er
forargede ligesom du er”.

pct. Venstrekoalitionen IP opnåede 10
pct., mens 14 pct. af stemmerne tilfaldt
29 forskellige grupperinger, der ikke
opnåede sæde i EU-Parlamentet.
Valgdeltagelsen på 45,9 pct. lå lidt
højere denne gang end ved det forrige
valg og en kende højere end det europæiske gennemsnit for EU-Parlamentsvalget.
Valgdeltagelsen i Catalonien steg med
over 10 pct. og Artur Mas udtalte, at
mange af de partier, der støtter afstemningen om Cataloniens selvstændighed,
var gået frem ved EP-valget.
I hvilken retning det nye parti Podemos
vil udvikle sig, er ikke til at sige så kort
tid efter valget. Financial Times har kommenteret, at det ny parti, der er organiseret nedefra og op af græsrødder, forventes at kunne rokke ved den traditionelle
topstyring af spanske partier og institutioner. Ifølge presseforlydender er PSOEs
generalsekretær trådt tilbage, da det var
det dårligste resultat for PSOE i en årrække, og antydningen af et opgør med
Spaniens de facto topartisystem.

Iglesias til valgmøde i amfiteatret i Almería.
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Mod bedre
  tider for Ukraine
 og EU?
Af Karsten Fledelius

Såled

To valg var ventet med spænding den 25.
maj: Præsidentvalget i Ukraine og EUparlamentsvalget. Begge af stor betydning for Europas – og ikke mindst de
post-kommunistiske landes fremtid.
Alt i
egentalt
kan
man
ikke
sige,
at
EU
gik
særligt
l
styrket ud af EU-Parlamentsvalget den
25. maj – et valg i en krisetid, hvor valgdeltagelsen kun blev et mulehår bedre
end sidst, et godt stykke under 50 pct.,
giver grund til betænkelighed.
Men EU synes stadig meget attraktiv
for flertallet af indbyggerne i en del af de
lande, som ikke havde stemmeret til EUvalget. Ukraines præsidentvalg blev en
sejr for de kræfter, som vendte sig mod
den forrige præsidents afstandtagen fra
et tættere forhold til EU. Valget i Ukraine
varFnok det glædeligste, der skete den 25.
maj 2014. Det gav et klart mandat i første valgomgang til en enkelt kandidat,
som har formået at hæve sig over den
korruptions- og uheldsplagede ukrainske
politik gennem mere end 20 år, en mand
som ikke har noget behov for at berige
sig på statens bekostning, og som ikke
har tjent sine penge på tvivlsom udnyttelse af samfundets ressourcer. Han kan
vise sig at blive en skuffelse, lige som sine
forgængere som præsidenter, men hans
udgangspunkt Men
er trods
alt bedre. Og det
der er også en fælles
man
kunne
have
frygtet,
skete ikke: at de
r
pro-russiske aktivister havde fået forhindret valget i store dele af det østlige og
sydlige Ukraine, enten ved deres egne
aktioners konsekvenser eller ved at få
Rusland til direkte at gribe militært ind.
Ukraine står med masser af uløste problemer efter præsidentvalget. Men det var
kun på Krim og i Lukjansk- og Donetskregionerne, at vælgere blev forhindret i at
stemme på en ny ukrainsk præsident.
Ukraines enhed er stadig truet, og mulighederne for at få Krim tilbage er små. Der
eksisterer stadig to yderligere selverklære-

8

Stemmeoptælling i Lviv den 25. maj 2014.

de smårepublikker i det østlige og sydlige
Ukraine. Men valget blev afholdt både i
Kharkiv og Odessa. Og der er intet, der
tyder på, at valgresultatet er manipuleret.
Forhåbentlig er Ukraines vej mod afgrunden nu endelig standset, et resultat som i
høj grad må påkalde sig udlandets
respekt for de ukrainske borgere.
Valget i Ukraine må ses som en sejr for
menneskerettighederne i den forstand, at
fair og frie valg er grundlaget for et legitimt demokratisk styre, som kan sikre
funktionen af et retssamfund. Men valg

er kun en basis – virkeliggørelsen forudsætter, at institutionerne fungerer selvstændigt, retfærdigt og gennemskueligt.
Ukraines samfundssystem har under præsident Janukovitj udviklet sig til et af de
mest korrupte samfund i verden. Der er
rigtigt meget at rette op på. Derfor ser vi
i den danske Helsinki-Komité videreførelsen af retsreformen som helt afgørende,
og vi er fast besluttet på at fortsætte vor
egen indsats for gennemførelsen af reformer både i anklagemyndighed og fængselsvæsen i Ukraine. Kursen mod ”europæisk” standard er lagt, men man er på
ingen måde i mål. Der er ikke blot brug
for ændringer af regler og procedurer,
men også for en mentalitetsændring, en
samfundsvision baseret på solidaritet og
gensidig tillid fremfor mistænksomhed
og kontrol.
Pessimister vil sige, at det vil tage en

eller to generationer, før man når så
langt, og at demokratiuddannelse derfor
først og fremmest skal rettes mod skolebørnene. Men faktisk er der rigtig mange
voksne ukrainere, som allerede nu er blevet bevidste om, at samfund kan bygges
op på andre og sundere principper end
hvad der er tradition for i Østeuropa. Det
er det, de udnyttede deres stemmeret til
at vise søndag den 25. maj 2014.
Forhåbentlig vil det lykkelige udfald af
valget i Ukraine være med til at bringe
turisme og handel og anden form for
menneskelig udveksling med Europa tilbage. Det ville i den forbindelse være en
styrkelse af det ukrainske civilsamfund,
om visumtvangen for ukrainske statsbor 
gere til Schengen-området blev ophævet,
som det nu forberedes i forhold til georgiske borgere.

Petro Porosjenko vandt præsidentvalget i
første runde med 54,7 pct. af de afgivne
stemmer.
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EU har vundet, Rusland har tabt
Af José Ignacio
Torreblanca, ECFR

Indrømmet, jeg ved, det lyder besynderligt. Vi er ikke vant til en sådan melding.
Den Europæiske Union er sjældent leverandør af gode nyheder. Men hvis man
såvel ser bagud, som – vigtigere – ser
fremad, kan vi konstatere som et faktum,
at Rusland har tabt og EU har vundet på trods af det opbud af nationalistisk
retorik og militære muskler, som Putin
har serveret for Europa i de seneste
måneder.
Ved første blik ser vi, at ikke alene har
Rusland annekteret Krim, men det har
også anbragt det østlige Ukraine under
pro-russiske militser. Man kan sige, at
ikke alene har Rusland indkasseret en
utroligt værdifuld præmie (halvøen Krim
og flådebasen Sevastopol), men det har
også kridtet et sekundært mål op: at
destabilisere Ukraine. Moskvas tanke med
at dette er – uden omkostninger for sig
selv – at opnå noget, der uden sammenligning har større betydning, nemlig at
udfordre den orden, Europa har opnået
efter den kolde krig og som er baseret på
grænsernes ukrænkelighed og forbud
mod anvendelse af magt, og dermed i
væsentlig grad devaluere NATOs evne til
at afvise indtrængen og få den atlantiske
alliance til at ligne et patetisk uanvendeligt værktøj.
Men prøv at se på situationen fra en
anden vinkel. Det var Ruslands mål at
holde Ukraine inden for sin indflydelsessfære. Dette er klart mislykkedes.
Valget den 25. maj resulterede i en sejr til
Petro Porosjenko. Valget den 25. maj som har opnået en pletfri sundhedsattest
fra det internationale samfund - resulterede langtfra i en favorisering af nationalister og det anti-semitiske ekstreme
højre, som nogle havde forudsagt, men i
en sejr til Petro Porosjenko, der nu som
ny præsident med fuld legitimitet kan
gøre krav på at stabilisere landet og

lægge kursen for et samarbejde med EU
(forudsat naturligvis, at han ikke begår
den samme fejl som sin forgænger). Uden
Ukraine er Ruslands planlagte Eurasiske
Union simpelthen ikke stor nok til at blive
et egentligt alternativt magtcenter. Og
hvad angår tilnærmelsen på energiområdet mellem Rusland og Kina så må det stå
  

klart, at kineserne er for intelligente til at
forveksle Moskvas interesser med deres
egne.
Ruslands problem er, at det har vundet
en overflødig kamp. Ved at nægte at deltage i en konkurrence om indflydelsessfærer og militær afskrækkelse har den
Europæiske Union bedre forstået hvilke
magtdynamikker, der er vigtige i vore
dages verden. De første to runder af
sanktioner fra EU og USA har, sammen
med truslen om en tredje runde med
dybere virkninger, været korrekt vurderet.
Denne handling har sendt et afgørende
budskab til Moskva: Ruslands geopolitiske erobringer sker til en prohibitiv økonomisk pris. Med sit store behov for

modernisering kan den russiske økonomi
ikke tåle at skulle eksistere isoleret fra den
Europæiske Union, som stadig er verdens
førende økonomi, der ligger på en førsteplads mht. investeringer og samhandel.
Som det de senere år tydeligt er blevet
demonstreret, findes der ikke nogen
anden overhøjhed end de finansielle markeder. Velkommen i det 21. århundrede,
kære russiske venner.
European Council for Foreign Relations
17. juni 2014
Oversat fra engelsk af Philip Maschke

Hvem er vi i sekretariatet?
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Ukraines,
og Moldovas
  Georgiens


associeringsaftaler med EU underskrevet
Af Philip Maschke

Ved det Europæiske Råds møde i
Bruxelles fredag den 27. juni underegentskrev ledere fra Georgien, Moldova
og
l
Ukraine skelsættende aftaler med den
Europæiske Unions stats- og regeringsledere. Det er de første færdige
aftaler i en ny generation af aftaler
under EUs østpartnerskabsprogram.

Hvilke aftaler er underskrevet med
Bruxelles?
Frihandels- og associeringsaftalen med
Ukraine sigter mod at bringe Ukraine
tættere på EU økonomisk ved at gøre det
nemmere for parterne at handle på tværs
af grænserne og gradvist at integrere
F
Ukraine
i Den Europæiske Unions indre
marked.
Aftalen har også en politisk del, som
allerede blev underskrevet den 21. marts
2014 ved et topmøde i Bruxelles, hvor
landets dengang nyudnævnte premierminister, Arsenij Jatsenjuk, var til stede sammen med EU-lederne.
Den politiske del går ud på, at EU vil
støtte arbejdet med centrale reformer i
Ukraine, økonomisk genrejsning, vækst,
regeringsførelse og samarbejde inden for
Men der er også en fælles
blandt andet energi,
transport, ligestilr
ling, miljøbeskyttelse, socialområdet,
uddannelse og kultur. Aftalen omfatter
også, at ukrainske statsborgere får
adgang til at rejse ind i EU uden visum.
Forhandlinger med Ukraine startede i
2007 og i 2008 blev Ukraine medlem af
Verdenshandelsorganisationen,
WTO.
Derefter indledtes i februar 2008 forhandlinger om en dyb og omfattende frihandelsaftale (DCFTA).
Georgien og Moldova underskrev begge
aftaler om en dyb og omfattende frihandelsaftale. Oprindelig havde Bruxelles
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planlagt at underskrive de politiske og
handelsmæssige aftaler med TblisiSåleog
d
Chisinau ved udgangen af 2013 efter de
første aftaler på topmødet i Vilnius i
november. Men datoen for underskrivelse
blev udskudt, da alle parter var nervøse
for, at krisen i Ukraine ville få Moskva til
at forsøge at obstruere processen.
EU og Georgien påbegyndte forhandlinger om associering i 2010, og om en
dyb og omfattende handelsaftale i 2012.
Forhandlingerne blev afsluttet i juli 2013
og aftalerne forelå færdige den 29.
november 2013. Gennemførelsen af associeringsaftalen foretages ifølge en aftalt
associeringsdagsorden mellem EU og
Georgien. Det er en struktur, der fastlægger de forhold, som Georgien skal tilrette
for kunne opnå et tættere politisk samarbejde og en tættere økonomisk integration med EU. Georgien og EU har endelig også iværksat en Visa Liberalisation
Action Plan, der skal muliggøre større rejsesamkvem og direkte kontakter mellem
landenes folk.
EU og Moldova begyndte forhandlinger
i 2010 om en associeringsaftale, som ville
  de politiske og økonomiske relaudbygge
tioner; i januar 2012 igangsattes forhandlinger om en DCFTA (dyb og omfattende
frihandelsaftale) som en central del af
associationsaftalerne. Forhandlinger med

Moldova afsluttedes i juni 2013 og forelå
færdige ved topmødet i Vilnius I november 2013. Aftalerne opfordrer og opmuntrer Moldova til at gennemføre reformer
og bringe landet nærmere til EUs standarder ligesom de giver Moldova gradvis
udvidet adgang til EUs indre marked.

Hvad er fordelene?
De umiddelbare fordele, Georgien,
Moldova og Ukraine opnår, er økonomiske
ved at få adgang til EUs marked på
omkring 500 millioner mennesker. Som
led i en gradvis åbning vil EU i faser reducere sine toldafgifter. Den største reduktion af toldsatser vil ske i aftalernes første
år. Det forventes, at de tre lande vil reducere
deres
importtoldsatser
og
-bestemmelser i et lidt langsommere
tempo for at beskytte nogle sårbare brancher for konkurrence. EU vil åbne sit marked fuldt ud for Ukraine i løbet af syv år,
mens Ukraine vil kunne anvende 10 år på
at åbne sit marked helt for Europa. Den
sårbare transportmaterielbranche får 15 år.
EU vil endvidere hjælpe landene med at
bringe deres produkter på højde med EUs
standarder, noget, der vil øge hastigheden i deres adgang til det europæiske
marked. Det vigtigste område, hvor europæiske standarder skal imødekommes er
naturligvis på fødevarer, fordi man vil

Frankrigs præsident François Hollande, Ukraines præsident Petro Porosjenko og Tysklands
forbundskansler Angela Merkel i Bruxelles. Angela Merkel oversætter til russisk!
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sikre sig, at hvis folk køber fødevarer fra
øst, så er der ingen sundhedsrisiko forbundet hermed. Der er mange regler og
standarder for fødevaresikkerhed i Europa
at overholde.
Udover de økonomiske fordele vil alle
tre lande forbedre deres mulighed for en
dag at kunne blive medlemmer af EU.
Alle lande i Central- og Østeuropa og det
vestlige Balkan, der er blevet medlemmer
af EU i løbet af de sidste 15 år har haft
en forudgående associationsaftale.
”Men”, noterer Dmitar Bechev, direktør
for European Council for Foreign
Relations i Sofia, en pan-europæisk tænketank, ”Bruxelles giver ingen løfter før
tid. EU anvender som altid kreativ tvetydighed, ligesom det har været tilfældet
siden starten af den europæiske naboskabspolitik”.
Han siger, at dette tvetydige sprog
afspejler et meget skrøbeligt kompromis,
som er opnået mellem EU-medlemsstater
som Polen og Rumænien, der ønsker en
udvidelse af unionen mod øst, og medlemslandene Frankrig og Tyskland, der er
mere forsigtige 1).
EUs formel for samarbejde er det europæiske naboskabsprogram inklusive de
indgåede associeringsaftaler. Men aftalerne er ikke et automatisk springbræt til
medlemskab og de er heller ikke et alternativ.

Vil disse aftaler begrænse landenes
mulighed for at handle med Rusland?
Moskva forsøgte at presse de tre lande til
at træde ind i den russisk-ledede toldunion, som Moskva ser som et alternativ til
en frihandelsaftale med EU. For at øge
dette pres har Moskva ved flere lejligheder udtalt, at landene ikke længere vil
kunne handle frit med Rusland, såfremt
de underskriver frihandelsaftalen med EU.
De to ting er inkompatible ifølge Moskva.
Der er dog analytikere, der mener, at
dette snarere skal fortolkes som, at
Moskva spiller stærk mand end, at det vil
komme til egentlige handelsbarrierer. Det
er givetvis muligt og tænkeligt at opnå
såvel en frihandelsaftale med Rusland
som med EU. De tre lande kan have frihandelsaftaler med både Moskva og
Bruxelles, fordi Rusland er medlem af
WTO, Verdenshandelsorganisationen. EUs

associeringsaftaler indgås indenfor rammerne af WTO. Derfor kan de tre lande
handle frit med alle lande – også uden
for EU – der er medlemmer af denne
paraplyorganisation.
Men, hvis det eneste tilbud, der kommer fra Moskva, er den eurasiske toldunion, og ikke en uafhængig frihandelsaftale, så vil det være umuligt. Men den
situation har Rusland skabt, ikke EU. Et
samtidigt medlemskab af den russiske
toldunion OG en dyb og omfattende fri  

handelsaftale med EU ville kræve omfattende ny lovgivning med henblik på at
synkronisere toldreglerne med Rusland –
og disse kunne komme i konflikt med
eksisterende europæiske toldregler.

Hvilken russisk reaktion kan man
forvente?
Moskva har tilkendegivet, at man vil indføre handelsbarrierer overfor Kiev som
følge af Ukraines frihandelsaftale med
Europa. Moskva har iflg. Ukrainian
Weekly meddelt, at man aktuelt har en
plan for at afslutte indkøbet af forsvarsog transportmateriel fra Ukraine inden for
de nærmeste 2½ år.
Den russiske præsident Vladimir Putin
sagde i sidste uge til en landbrugsforsamling i den sydlige by Stavropol, at det er
fuldstændig sikkert, at Rusland ikke vil
være i stand til at opretholde sin 0-toldsats på import fra Ukraine. Moskva hævder, at man er nødt til at beskytte sig selv
mod at Ukraine reeksporterer varer
importeret fra EU toldfrit til Rusland og
dermed konkurrerer mod produkter fremstillet i Rusland.
Et hårdere russisk import- og toldregime mod Ukraine kan skade Ukraines økonomi, og måske have den virkning, at
Moskva opnår politisk handlekraft overfor
Kiev i den løbende Ukrainekrise. Ukraine
har senest sendt 20 pct. af sin eksport til
Rusland, for omkring 15 mia. $ om året.
Georgien er meget mindre sårbar overfor Rusland takket være, at landet har
flyttet sin handel væk fra Rusland efter
den russisk-georgiske krig i 2008.
Georgien modtager sin gas fra
Azerbajdjan takket være Baku-Ceihan
pipelinen, der går gennem Georgien.
Men Rusland har fortsat et muligt
trumfkort
i
udbryderregionerne
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Abkhasien og Sydossetien, som Tblisi
ønsker at få tilbage og ikke ønsker at se
endeligt annekteret af Moskva.
Moskva har ikke udmeldt gengældelsesforholdsregler mod Moldova. Der har
dog også der været fremsat trusler. Den
russiske vicepremierminister Dimtrij
Rogozin advarede sidst i 2013 Moldova
mod at gå for hurtigt frem i sin tilnærmelse til EU, idet han sagde, at ved en
fremfærd med en sådan hast kan et lokomotiv tabe sine vogne.
Omkring 12 procent af Moldovas eksport går til Rusland. Allerede fra september 2013 har Moskva lukket for import af
vin fra Moldova. Det betragtes af analytikere som armvridning. Der findes andre
pressionsmidler. Moldova er meget
afhængig af russisk gas, ligesom landet er
afhængig af overførsler fra de borgere,
der visumfrit bor og arbejder i Rusland.
Det er ligeså bekymrende for Moldova,
om vrede russere skulle forsøge at annektere Transdniester eller forsøge at skabe
ballade i den autonome region Gagauzia,
som i en afstemning i februar med overvældende flertal stemte for toldunion
med Rusland.

Hvad med EUs andre østlige partnere?
De øvrige tre medlemmer af EUnaboskabsprogrammet er Azerbajdjan,
Armenien og Hviderusland. Ingen af disse
tre lande ser ud til i en nærmere fremtid
at ville tegne frihandelsaftaler med EU.
Azerbajdjan tilbedes af såvel EU som
Rusland, men synes overbevist om at ville
følge sin egen helt uafhængige kurs i
form af samarbejde til begge sider.
Armenien har, til EUs overraskelse, og
efter sigende som følge af russisk pres,
sagt, at det ønsker af tilslutte sig Moskvas
eurasiske toldunion. Det annoncerede
Armeniens præsident Serzj Sargsjan den
3. september forud for Vilnius topmødet
i november 2013, hvor man havde forventet, at Armenien ville indlede drøfter
med Bruxelles.
Hviderusland, det sidste medlem, er
allerede indtrådt i den russiske toldunion
og har et meget køligt forhold til
Bruxelles.
1)

Interwiev Radio Free Europe 26.
Juni 2014.
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Finanskrise,
ulighed
og udvandring
 


- vi har endnu ikke fået et helt Europa
Af Søren Riishøj

Demokratisk konsolidering er som allerede noteret stærkt afhængig også af økonomisk fremgang. Én af begrundelserne
egentfor EU-udvidelsen var forventning om till
nærmelse (”catching up”) mellem det rige
Vest-Europa og det stadig tilbagestående
Øst-Europa. Frem til 2004 var der sket en
vis tilnærmelse, om end langsommere
end ventet. Landene i øst fik ikke nogen
”Marshallhjælp”, og det var uventet svært
at overgå fra planøkonomi til markedsøkonomi. De fleste lande i øst valgte den
økonomiske ”chokkur” i håbet om at
turen ned i ”tårernes dal” ville være kort.
Det var den ikke i alle landene.
Den økonomiske nedgang, ”turen ned i
tårernes dal”, kom til at vare væsentligt
F
meget længere end ventet. Der var ikke

erfaringer at bygge på, for overgang fra
plan til marked var aldrig set før. Som ses
Såleaf tabellerne lå Slovenien i 2012 nærmest
d
EU-gennemsnittet i BNP per indbygger,
men det var Slovakiet, der fra 1989 og
frem til 2012 udviste den største stigning
i BNP per indbygger. Værst står det til
Rumænien og Bulgarien.
Ser vi på, hvordan landene har klaret
sig økonomisk siden medlemskabet i
2004 tegner der sig igen et meget forskelligt mønster. Bedømt efter økonomisk
vækst er vinderne Litauen, Letland, Polen
og Slovakiet. Slovenien er langt nede. Går
vi tilbage til murens fald, var det den
udbredte forventning, at Ungarn, det
mest reformvenlige land før 1989, ville
klare sig godt, men det blev, som ses af
tallene, på ingen måde tilfældet. Ungarn
havde (og har stadig) en meget åben og
sårbar økonomi, og den økonomiske politik har ikke været særlig gennemtænkt,
og det uanset regeringernes politiske
farve. Siden 2004 er Ungarn kun rykket

BNP per indbygger 1989 og 2012 i pct.
  af EU-gennemsnit

r

1989

2012

Slovenien
59
Tjekkiet
60
Slovakiet
44
Litauen
53
Men der er også en fælles
Estland
47
Polen
33
Ungarn
46
Letland
44
Kroatien
55
Rumænien
35
Bulgarien
37

81
78
76
72
69
67
67
64
60
51
47

Kilde: Gazeta Wyborcza, Polen, den 14.04.2014.
Note: BNP per indbygger PPS (Purchasing Power Standards),
købekraftkorrigeret.
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langsomt nærmere EU-gennemsnittet for
BNP pr. indbygger, fra 63 pct. til 67 pct.
Nabolandet Slovakiet steg til gengæld fra
57 pct. til 77 pct., dvs. med hele 20 procentpoint. Det har overrasket mange. Da
Tjekkoslovakiet blev delt i 1993 spåede
de fleste Slovakiet en krank skæbne. Men
faktisk har Slovakiet evnet at tiltrække
mange udenlandske investeringer, ikke
mindst inden for bilbranchen. Og i den
økonomiske politik har landet, især siden
1998, i høj grad levet op til EUs og IMFs
krav. Fire lande er siden 2004 overgået til
at anvende euroen: Slovenien i 2007,
Slovakiet i 2009, Estland i 2011, og
Letland i 2014. Litauen planlægger at
gøre det i 2015.
Men økonomisk fremgang eller tilbagegang er ikke forbundet med euromedlemskabet. Eurolandet Slovakiet har klaret sig godt, mens det er gået rigtig skidt
for Slovenien, et andet euroland, på det
seneste. Og ikke-eurolandene Litauen og
Polen topper, som vi kan se, rangordningen af lande målt efter økonomisk vækst.
Meget har spillet ind. Polakkerne har ført
en ret rationel og gennemtænkt økonomisk politik. Og det skal ikke glemmes, at
Polen siden 2004 har fået store overførsler fra EU. Disse penge har givet Polen
en ekstra økonomisk vækst på mindst 12 pct. om året og medvirket til, at Polen
 
klarede sig igennem finanskrisen uden
noget negativt økonomisk tilbageslag
overhovedet.
De baltiske lande havde i de første år
efter medlemskabet i 2004 høj vækst,
men i alt for høj grad båret oppe af et
”bygge- og anlægs-boom”, en ustabil
finanssektor og uansvarlig låneoptagelse.
De baltiske lande har, modsat Polen, et
meget lille hjemmemarked, og har derfor
været sårbare over for de internationale
konjunkturer. Det hjalp heller ikke balterne, at der op til 2008 blev ført fastkurspolitik.
Kort sagt, lande med en meget åben
økonomi, et lille hjemmemarked, snæver
eksport målt efter produktsammensæt-
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ning, et uheldigt valutakursregime, dårlig
udnyttelse af EU-midler, uheldig låneoptagelse og svag regulering af bankerne
klarede sig særlig dårligt. Finanskrisen
næsten oversteg virkningen af EU-medlemskabet – og den skabte især i
Sydeuropa udbredt modstand mod EU.
Kort sagt, 25 år efter murens fald og 10
år efter den store udvidelse har vi ikke et
helt Europa. Det fik betydning også for
valgene til Europaparlamentsvalget i maj
måned, og ikke for det gode.

BNP per indbygger: Ændring i pct. fra 2004 til 2014 og BNP
per indbygger i Euro, 2014

Tyskland
Frankrig
Italien
Litauen
Polen
 
Slovakiet
Letland
Estland
Tjekkiet
Malta
Ungarn
Slovenien
Cypern

Ulighed og udvandring
Som vi også kan se af tabellerne, er der
lang vej igen før landene i øst har nået
EU gennemsnittet – og i endnu højere
grad de rige EU-lande – i indkomst. Der
er stadig lang vej, før målet om ”catching
up” med den rige del af Europa er nået.
Men der er også store økonomiske forskelle internt i østlandene. Visse regioner
og byer, typisk beliggende i vest, har indkomster (målt efter købekraft) der fuldt
ud når EU-gennemsnittet, mens andre
regioner halter langt efter. Selv de bedst
stillede lande har, som også ses af tallene, stadig et BNP pr. indbygger et stykke
under det halve af niveauet i Tyskland.
Den fortsatte ulighed har i årene siden
den store udvidelse i 2004 givet anledning til meget stor udvandring fra de nye
EU-medlemslande. De åbne grænser har
gjort det lettere at vandre, og den økonomiske motivation vil fortsat være der, så
længe løn- og indkomstforskellene mellem syd-øst og nord-øst er så store.
Nogle lande vil sikkert komme nærmere
EU-gennemsnittet, men der vil inden for
de enkelte lande forblive store forskelle i
løn og indkomst. Særligt galt står det til
for læger og sundhedspersonale, hvor der
er stor mangel i alle landene, allerværst i
Bulgarien og Rumænien. Flere lande i øst
næsten tømmes for unge og godt uddannede, og stadig flere unge vælger at
bosætte sig permanent i udlandet og få
deres børn dér. Det skaber mangel på
uddannet arbejdskraft i øst og modstand
i de rige EU-lande, der frygter social
dumping og løntrykkeri. Hvis de unge i
øst har job i deres eget land, er det tit på
usikre ansættelsesvilkår. Pessimistiske
beregninger når frem til, at befolkningstallet i øst vil falde med ikke mindre end



Vækst eller fald i pct.

BNP per indbygger €

18
2
-8
54
42
43
41
29
20
17
9
8
-12

35.000
33.000
26.500
12.250
13.350
13.750
12.150
14.750
13.750
17.750
9.750
17.300
17.650



Kilde: IMF, Hungarian Spectrum. Note: Pct. er afrundede.
Note: BNP per indbygger i Euro nominelt.

20 pct. frem til 2050, dog afhængig af
indkomstudviklingen.

Årsdagene skal fejres, men …
Årsdagene for murens fald og den store
udvidelse skal markeres. Men når det
gælder politik og økonomi har vi ikke
oplevet en lineær udvikling, hverken før
eller efter EU-udvidelsen. For både
demokratiets tilstand og opbakningen til
det europæiske projekt har været afhængig af økonomien og graden af lighed i
landene og mellem landene. Finanskrisen
ramte alle lande hårdt. Havde landene i
øst været uden for EU var det antagelig
gået værre, men optagelsen af Rumænien
og Bulgarien i 2007 var overilet og geopolitisk bestemt. De to lande opfyldte
ikke Københavnerkriterierne.
Men sket er sket. Men der er, ikke
mindst på baggrund af Europaparlamentsvalget, gode grunde til at diskutere, hvordan vi kan indrette EU bedre
og gøre det til et folkeligt projekt. Ellers
kan det gå endnu værre ved næste
Europaparlamentsvalg. Et regelsæt møntet på rige homogene lande overført til
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fattige uhomogene lande virker ikke
godt. Diskussionen om et tidssvarende og
fleksibelt europæiske samarbejde finder
vi, men debatten herom er reelt først lige
begyndt. At negligere den voksende
euroskepticisme og blot fortsætte et teknokratisk og ufolkeligt projekt gør kun
skaden værre. EU vil svækkes, også
mulighederne for at gøre en forskel i
Ukraine, hvor mange jo stadig tror på
Europa.
Vælgerne rundt om i Europa handlede
vel egentlig rationelt, da de i stort tal
stemte euroskeptisk eller valgte sofaen.
Den polske samfundsforsker Radislaw
Markowski har sagt: måske oplever vi en
ond cirkel, at eliten negligerer masserne,
fordi de ikke gider at stemme, og at masserne opgiver at interessere sig for EUprojektet. Som sagt, folk der lever under
ekstremt dårlige sociale forhold har logisk
en tilskyndelse til at stemme på ekstreme
partier – hvis de overhovedet ser et formål med at gå til stemmeurnerne.
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Folkemøde
på Bornholm:
  i Allinge


en ung, kritisk røst
Formanden for Dansk-Polsk Ungdom, Justyna Krawczyk, talte ved Folkemødet på Bornholm,
lørdag den 14. juni 2014, under temaet Udsyn.

Såle-

d

Af Justyna Krawczuk

egentl

God formiddag / Dzien dobry
Jeg har sagt ja til at deltage her, fordi jeg
gerne vil komme med en lille opsang.
Først og fremmest vil jeg beklage, at jeg
ikke er en polak, som vi normalt opfattes.
Jeg beklager, at jeg ikke er kommet til
Danmark for at hoppe rundt i jordbærmarkerne. Jeg er ikke en græshoppe, der
vil suge al energi ud og derefter hoppe
over på næste mark. Jeg er ikke kommet
til Danmark for hurtigt at blive gift. Jeg
er heller ikke kommet til Danmark for at
F
få børn – eller børnecheck for den sags
skyld – jeg får ikke kontanthjælp – jeg
skriver ikke falske papirer – og jeg stjæler
heller ikke. Jeg er formand for en for-

ening, Dansk-Polsk Ungdom, men jeg
betaler selv for mine rejser og mit tøj.
Men jeg er jo en vaskeægte polak, der
kom til Danmark for at udvikle sig og
blive en del af Danmark – et land, som
jeg virkelig elsker. Fordi det gør jeg - på
trods af danske politikere og journalister,
der ødelægger billedet af os, så elsker jeg
Danmark og danskerne - I er så hyggelige. Men jeg bliver ked af det og sur, når
jeg hører danske politikere og medier
overgå hinanden i at nedgøre os som
folk, som naboer og som borgere i
Danmark. Og de gør det i deres primitive
kamp om læsernes gunst - I bør skamme
jer!

Det historiske hjørne
Lad mig lige begynde i det historiske
hjørne. I laver en urimelig forfølgelse – på
vores bekostning – og det virker som om,
at både politikere og journalister allerede



Men der er også en fælles
r

Justyna Krawczuk i Klostergården, Allinge.
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har glemt, hvad had og forfølgelse kan
betyde for fred og stabilitet. Den 4. juni
2014 er det altså kun 25 år siden, at vi
havde de første delvis frie valg i Polen
efter en lang tid, hvor vi var glemt i
Europas aske og var puddelhund for
Sovjetunionen, og vi kom først fri af
kommunismens klør fem måneder før,
Berlin-muren væltede. For os polakker,
varede Anden Verdenskrig 50 år – vi blev
glemt af resten af verden. Ligesom danskerne også glemte det tysk- og russiskbesatte Bornholm, da man fejrede befrielsen i Danmark i maj 1945. Når jeg nævner det historiske, så er det, fordi jeg er
stolt over at være polak. Og stolt over at
være polak i Danmark.
Jeg er selv 25 år gammel, og jeg tror
godt, at nogle af jer kan forestille sig, at
det ikke var en dans på roser, når mine
forældre og bedsteforældre fortalte mig
om Polen i tiden efter Anden Verdenskrig.
Jeg tror, at historierne fra danske forældre og bedsteforældre var noget mere
udramatiske end de polske. Vi polakker
ved også, hvad krisen med Rusland kan
føre til. Derfor
  er jeg også glad for, at
polakker spiller en stor rolle i EU’s håndering af Putins Rusland.
Det var mere passende, om danske
politikere og medier koncentrerer sig om
det, i stedet for at gøre det til et problem,
at hele 3 polakker har modtaget danske
dagpenge!! Undersøgelse på undersøgelse viser netop, at Danmark ikke kan klare
sig uden fremmed arbejdskraft, at vi
bidrager mere til den danske statskasse
end danskere gør, og at polakkerne ligger
langt nede på listen, når det gælder brug
af danske sociale ydelser. Jeg ved godt, at
I går meget op i ytringsfrihed, men betyder det også, at man må viderebringe
ukorrekte og fordomsfyldte budskaber
om polakker? Jeg forstår det ikke.
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Fra folkemødet i Allinge på Bornholm.

Det er arbejdsgivere, der
socialdumper
Og hvem er det, der snyder? Det er de
danske arbejdsgivere, der socialdumper
og udnytter polsk og østeuropæisk
arbejdskraft. Jeg er glad for, at der er
mere kontrol med fuskere, men jeg er
træt af, at der står Polen på debatten
hver gang. Og halvdelen af de problemfyldte byggerier har det officielle
Danmark som bygherre. Er det også
polakkernes skyld?
Nu er både politikere og journalister
kommet her i dag – så vil jeg fortælle jer
lidt om geografi. Altså! Polen er ikke et
østeuropæisk land. Polen ligger i
Centraleuropa, og hvis I vil fakta-tjekke,
så kig på et Europakort – det er noget vi
polakker altid har gjort – og hele tiden,
fordi vi er så vant til ændringer.
Hvis medier og politikere henviser til
Østeuropa, når det handler om Polen, må
det være, fordi man blander begreberne

fra den Kolde Krig sammen. Den gang
talte man om Østblokken – eller øst for
Jerntæppet om man vil - men det er
gammeldags tænkning, man ikke helt
kan slippe. For os polakker er det vigtigt,
hvor på verdenskortet vi er i. Danmark er
vel heller ikke Nordtyskland, bare fordi
det ligger nord for Tyskland!

Bekymret for Danmark
Og danske journalister – eller i hvert fald
politikerne – bør jo vide, at alle de aftaler, der er indgået i EU om velfærdsydelser over grænserne, er nogle, som danske politikere selv har indgået. Hvorfor
skal vi som polakker hetzes, fordi at der
ikke - som de siger i Esbjerg - er RØV I
BUKSERNE på politikerne? Det virker
som om, at når danske politikere er pressede, giver de EU skylden for det hele,
og når EU gør noget godt, så er det de
danske politikere, der er heltene. Men
igen – hvorfor skal polakker blandes ind
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i det ?? – er det ikke noget, I skal løse
”indenrigs”?
Det er underligt, at politikere taler så
meget om det vigtige i integration af
mennesker fra andre lande. Men de danske medier og mange danske politikere,
er i virkeligheden en af de allerstørste
hindringer for, at udlændinge kan føle
sig bare lidt velkomne i Danmark.
Jeg håber I snart lægger stilen om –
for jeg er faktisk bekymret for Danmarks
fremtid!
Verden
forandrer
sig.
Digitalisering og globalisering er den nye
dagsorden. Det virker bare som om, at
det kun er de danske eksportvirksomheder, der har opdaget det, og at denne
viden er helt forbigået de danske politikere og de danske medier.
Tak fordi jeg måtte komme og holde
dette oplæg.

Fortsat godt Folkemøde!
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Øjenvidneberetninger
fra Ukraine
 

Af Margareta Kepinska
Jakobsen
Såled

En 13 mand m/k stor ukrainsk delegation
under ledelse af Jurij Trofimenko fra
NGOen Ahalar i Tjernihiv besøgte Den
Danske Helsinki-Komités sekretariat den
egent22. maj. En NGO, som komiteen i mange
lår har haft samarbejde med. Fra vores
side deltog Karsten Fledelius, Margareta
Jakobsen, Hanne Severinsen, Carl Erik
Foverskov og Philip Maschke.
Den ukrainske gruppe bestod af deltagere fra flere byer, især Tjernihiv, Donetsk
og Kiev. Blandt deltagerne fra 10 organisationer var to journalister fra lokale
aviser. En af dem arbejder også med
lokalt TV.
Formålet med deres studierejse til
Danmark, som denne gang var forankret
hos Kofoeds Skole i København, var at få
F
indblik
i de danske NGO’eres arbejde på
forskellige områder, frem for alt i relation
til sociale menneskerettigheder.
Ahalar gennemfører jævnligt projekter,
der for det meste finansieres af interna-

Men der er også en fælles
r

Gruppebillede med ukrainsk nationalflag.
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Behov for frisk luft efter lang meningsudveksling.

tionale fonde. Man har igennem mange
år formået at samle en række mindre
organisationer fra flere ukrainske regioner
til at arbejde i fælles projekter.
Projekterne drejer sig især om sociale
menneskerettigheder og om udvikling af
uafhængige organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder og
udvikling af det civile samfund. Man



engagerer aktive medborgere, der ønsker
at arbejde med opbygningen af et nyt
demokratisk samfund med større borgerindflydelse i Ukraine. Man ønsker at
udvikle demokratiet i den ny politiske
situation ”efter Majdan”, som de udtrykker det.
Der udveksledes mange såvel faglige
som aktuelle synspunkter og vurderinger
om leve- og arbejdsforhold i Ukraine. En
sådan gruppe indsigtsfulde medborgere
overrasker os hver gang med et højt
kendskab til, hvorledes deres samfund og
hverdag faktisk
  fungerer og hvorledes, de
kunne ønske sig, at det kommer til at
fungere. Så snart man arbejder i et etableret job er man nødt til at forstå konditionerne.
Det er deres betingelser.
Samtalen vekslede mellem øjenvidneberetninger, aktuelle oplysninger og Hanne
Severinsens opfordringer til at tage initiativ og sætte ind over for små og store
huller i demokratiet, kandidatudvælgelser, repræsentation, valgkredse, at gøre
sin stemme hørt.
Separatisterne i øst er små grupper, der
ikke er repræsentative for en befolkning,
der gerne vil være ukrainere, uanset om
de har ukrainsk eller russisk som dagligt
talesprog.



 · Nr. 2 Juli2014
14. Årgang

Nr 2_2014NY:Layout 1 06/07/14 12.35 Page 17

Komiteens formand Karsten Fledelius mellem Margareta og Anna fra Ahalar.

Vi hørte mange beretninger om journalisters til tider vanskelige arbejdsvilkår.
Medier er ofte og typisk afhængige af
ejerens politisk ståsted, ligesom megen
kapital er koncentreret på få finansielle
magnaters hænder. For dem er det ikke
den ukrainske stats, folkets og samfundets interesser, der har første prioritet. Og
det gælder såvel aviser og ugeblade som
radio og TV. Indtil nu har staten ikke i tilstrækkeligt grad støttet ”public service”
kanaler og landsdækkende aviser.
Det havde man klart kunnet se under
valgkampene, hvor den almindelige borger ikke kunne indse, hvor vigtigt det er
at deltage i valget, og ikke forstod, at
hver enkelt stemme kan påvirke den politiske udvikling.

Vores gæster var af den opfattelse, at
den gamle ”homo sovieticus” fortsat er
dybt forankret i de fleste ukrainere og at
”Majdan-bevægelsen” kun samlede den
politisk aktive og bevidste del af befolkningen. Derfor mener de, at ”civic education” er meget tiltrængt og at det er
netop her, hvor NGO’erne kan spille en
stor rolle.
De understregede, at ukrainske journalister ville drage stor nytte af kontakter
med danske journalister og få indsigt i en
  

uafhængig presse. Det førte til en debat
om, hvilke grupper i Ukraine, det er mest
vigtigt at uddanne i et demokratis funktioner. Ikke kun journalister er en vigtig
målgruppe, men især unge mennesker,

f.eks. fra gymnasiealderen. Behovet for
civic education – europæisk demokratisk
tradition - er stort og bør rettes mod alle
grupper lige fra små børn, skoleelever,
studerende og også de voksne, for hvem
man skulle organisere særlige kurser.
Deltagerne fra Ahalar kender allerede
meget til danske folkehøjskoler, da der i
de sidste år er sendt adskillelige unge til
længerevarende ophold på højskoler i
samarbejde med Den Danske HelsinkiKomité. De udtrykte et ønske om at vi i
fremtiden fortsætter disse initiativer.
Som det fremgår af billederne gav
gruppen udtryk for glæde ved besøget og
både de og vi venter os meget af et fortsat samarbejde.

Medlemmer af Ahalar delegationen og Helsinki-Komiteen foran komiteens sekretariat.

Vore legal monitoring jurister tager temperaturen på Tyrkiet
Den 12. juni befandt komiteens sekretariatsmedarbejder Erik Merlung sig
fra kl. 10 til kl. 20 i en stor og varm
rektangulær retssal uden air condition
i Istanbul sammen med vores derværende assistent, 19 (af 26) hovedanklagede, deres 60 advokater, en lavttalende dommer, og omkring 200
andre tilhørere incl. journalister.
Formålet var at høre anklagerne,
samt vurdere behovet for og mulighederne for at gennemføre monitering
af retsprocessen, der drejer sig om
anklager mod de hovedtiltalte for
Gezi Park demonstrationerne i
Istanbul – i disse dage for et år siden.

Efter sigende blev i alt ca. 8.000 personer
anholdt under demonstrationerne for
parken og imod regeringen overalt i
Tyrkiet.
Erik Merlung tog også kontakt på stedet med andre organisationers eksperter,
der allerede har indsigt i sagens forberedelse. Det næste skridt er, at Merlung vil
gennemgå sagens dokumenter og de rejste tiltaler for at få indsigt i, hvorledes
processen kan forventes fortsat og om en
retfærdig rettergang og respekt for de
europæiske menneskeretsregler kan forventes. Næste retsmøde finder ikke sted
før end den 21. oktober.
Helsinki-Komiteens jurister har dermed
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identificeret et behov for at følge det
tyrkiske retsvæsens overholdelse af
principper om borgernes frihedsrettigheder.
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Ungarns
til angreb på NGOer
  myndigheder

Af Philip Maschke

Flere internationale menneskeretsorganisationer melder om chikane fra ungarske
myndigheder mod civilsamfundsorganisationer.
egentEfter at have genvundet regeringsmagl
ten den 6. april 2014 har Ungarns regering indledt en smædekampagne mod
landets menneskerets-NGOer. Man forsøger at få kontrol med dem eller bringe
dem til tavshed ved at hindre dem
adgang til finansiering.
Dagen efter, den 7. april, rettede
Ungarns regering sit skyts mod det norske fond Norwegian Civic Fund (NCTA).
Dette fond er en del af programmet
Norway Grants, som støtter 61 programmer i 13 ny EU-medlemslande. For perioden 2009-2014 har Norge afsat 804 mio.
F
euro til dette program. Ved siden af
Norway Grants findes European
Economic Area Grants med et budget for
samme periode på 994 mio. euro, hvoraf
Norge bidrager med 94 pct. og de to
andre bidragydere er Island og
Lichtenstein. EEA Grants dækker også
Grækenland, Spanien og Portugal.
NCTA administreres af et konsortium
bestående af fire ungarske fonde, som
regeringen nu anklager for at være
afhængige af norsk politisk indblanding i
Men der er også en fælles
ungarsk indenrigspolitik. Norge har på
r
det bestemteste afvist anklagerne om
politisk indblanding i Ungarn.
Den 30. maj offentliggjorde premierministerens kontor en liste på 13 organisationer, der er modtagere af den norske
finansiering, og hvis holdninger man finder ”problematiske” på grund af deres
”venstreorienterede politiske linje”. Der er
bl.a. tale om organisationer, der arbejder
med anti-korruption, menneskerettigheder, ligestilling, og ytringsfrihed. På listen
optræder den Ungarske Forening for
Borgerrettigheder, Transparency Interna-
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tional, ligestillingsorganisationen NANE,
K-Monitor og den undersøgende avis
atlatszo.hu. Disse organisationer har hver
modtaget beløb fra den norske fond på
Sålemellem 4.000 og 120.000 Euro.
d
Den 2. juni har det statstlige revisionskontor, KEHI, henvendt sig hos tre ungarske NGOer, der fordeler midler fra norsk
finansiel støtte. KEHI har imidlertid ingen
adkomst til at kontrollere disse midler, der
er resultatet af en aftale mellem Norge og
EU.
Den 19. juni har de nævnte 13 NGOer
modtaget breve fra det statslige revisionskontor, der har ansvar for undersøgelse af
finanstransaktioner, hvor man udbeder
sig oplysninger om de aktiviteter, som de
får finansieret via det norske program.
Det er ikke klart, hvor mange andre organisationer, der har modtaget tilsvarende
skrivelser.
De 13 NGOer har nu som svar anmodet
om international solidaritet med Ungarns
civilsamfund, ligesom en række internationale donororganisationer har udtalt sig
kritisk.
Ved at hæfte betegnelsen “politiske
grupper, der handler mod nationens
interesse” på menneskeretsgrupperne
opfører Ungarn sig som det kendes fra

autoritære regimer.
Begivenhederne ligger i fortsættelse af
lovreformer, som regeringen har gennemført siden valget i 2010, og som i
stadig stigende omfang begrænser civilsamfundets organisationer og uafhængige kritiske røster i Ungarn. En ny
medielov fra 2010 begrænsede ytringsfrihed og mediefrihed i landet. Bl.a. har
Ungarns radionævn nægtet fornyelse af
frekvensen til Klubradio, en uafhængig
kritisk radiostation, på trods af seks
dommerkendelser fra 2011 til 2013 til
fordel for stationen.
Den 25. maj 2014 har forfatningsdomstolen besluttet, at web site operatører er
juridisk ansvarlige for ethvert blogindlæg
eller enhver kommentar på sitet, som
måtte være i strid med medieloven af
2010. Netbaserede nyhedssites og portaler bliver nødt til at begrænse mulighe-

den for debat for at undgå at blive
pålagt store bøder af det politiske
medieråd.
I juni måned har Højesteret vedtaget,
at Tv-stationen ATV har overtrådt medieloven ved at kalde partiet Jobbik for et
’yderste-højre-parti’. Rettens argument
var, at eftersom Jobbik ikke selv kalder
sig et ’yderste-højre-parti’, kan en sådan
omtale skabe negativ opinion.
Også i juni har journalister og mediefrihedsaktivister demonstreret mod fyringen
af chefredaktøren for Origo, en netbaseret nyhedsportal, der er kritisk overfor den
siddende regering. Begrundelsen var
organisationsændringer, men fyringen
kom efter at man havde bragt kritiske
artikler om korruption knyttet til statssekretæren i premierministerens kontor.
EU-systemet skylder fortsat at bryde sin
tavshed om Ungarns åbenbare tilsidesættelser af centrale EU-værdier. Med hvilken
ret og troværdighed kan EU-institutionerne presse tredjelande til at overholde
menneskerets- og retsstatsprincipper, når
man ikke er i stand til at bringe de
samme i anvendelse overfor et medlemsland? Bruxelles må forsvare sine egne
kerneværdier, også når de krænkes af et
medlemsland.
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Ales Bjaljatski løsladt i Minsk
Af Margareta Kepinska
Jakobsen

Den hviderussiske menneskeretsforkæmper Ales Bjaljatski blev den 21. juni løsladt ved amnesti efter at have afsonet 3
år af en dom på 4½ år, han blev idømt i
2011. En fængselsstraf, han aldrig skulle
være idømt og som er blevet fordømt
over hele Europa. Han er leder af den hviderussiske
menneskeretsorganisation
Viasna. Ales Bjaljatski modtog Den
Norske
Helsinki-Komités
”Andrej
Sakharovs Frihedspris” i 2006 og har flere
gange være nomineret til Nobels
Fredspris, et initiativ, som også Den
Danske Helsinki-Komité gennem tiden
har støttet.
Margareta Jakobsen deltog i det hurtigt arrangerede pressemøde i det hviderussiske Human Rights House i Vilnius
den 27. juni. Her udtrykte Ales Bjaljatski
sin taknemmelighed for, at udlandets
opmærksomhed om politiske fanger er
medvirkende til den amnesti, der nu har
udvirket hans løsladelse. Hans anholdelse
var begrundet i anklager for uretmæssig









Ales Bjaljatski interviewes af Margareta Kepinska Jakobsen.

omgang med udenlandske støttemidler i
bestræbelserne på at begrænse NGOers
aktiviteter. Ales Bjaljatski understregede,
at der fortsat sidder flere hundrede politiske fanger fængslet i Hviderusland – og
der må fortsat rettes opmærksomhed
mod at kræve disse løsladt – han opfordrede udenlandske regeringer og NGOer
til fortsat at kræve dette.

– endelig ude af fængslet.
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Bjaljatski havde ikke været klar over, at
amnestien også ville omfatte ham selv, og
derfor var det kommet som et chok pludselig at blive løsladt og at være en fri
mand. EU og internationale menneskerets-organisationer har protesteret over
hans fængsling og udlandets opmærksomhed er med til at holde den psykiske
ligevægt oppe hos de fængslede. Han
havde modtaget omkring 3.000 breve og
støtteerklæringer i løbet af de tre år –
også fra børn.
Der er knyttet en betingelse til løsladelsen, at Bjaljatski skal melde sig månedligt
på den lokale politistation. Imidlertid har
han mulighed for at rejse til udlandet.
Formålet med den umiddelbare rejse til
Vilnius var at træffe de hviderussiske
organisationer i eksil, møde de organisationer, der har støttet ham, og træffe den
litauiske udenrigsminister.
Pressemødet indledtes symbolsk med,
at Ales Bjaljatski blev bedt om at tage de
plakater ned fra væggen, der krævede
hans frihed. Han gjorde opmærksom på,
at fængselsforholdene i Hviderusland
fortsat er som et uændret sovjetisk
system, intet er forandret, og det ligger
milevidt fra forhold i vesteuropæiske
fængsler. Straffe som reduceret kontakt
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Ales Bjaljatski er fri, men mærket af egentet
l
langt
fængselsophold.

med familien, reducerede madrationer og
reduceret gårdtur er sædvane. Ales
Bjaljatski har størstedelen af de tre år siddet i fuldstændig isolation i fængslet. Det
var efter hans mening ikke vedtaget af
den stedlige fængselsledelse, men beordret helt oppe fra i Hviderusland.





På mødet spurgte journalister om hans
løsladelse vil kunne medvirke til en bedre
dialog mellem Hviderusland og EU.
Bjaljatski forventer, at EU fortsat vil
kræve løsladelse af alle politiske fanger. I
Hviderusland kan man blive fængslet
bare for at kræve overholdelse af sine
borgerlige rettigheder, som de findes i
Såleden hviderussiske forfatning. Derfor lever
d
folk i Hviderusland i en konstant angst,
fordi ingen kan føle sig sikre mod vilkårlig anholdelse.
Forespurgt om løsladelsen kan tolkes
som en positiv ændring i Hviderusland,
svarede han ja og nej, da der stadig forekommer tilfældige ”præventive” arrestationer. Myndighederne føler sig hævet
over lov og ret. Han understregede, at
hviderussere i eksil har en stor rolle at
spille for at forholdene i landet kan blive
ændret.
Bjaljatski takkede især for støtte fra de
litauiske og polske menneskeretsorganisationer og myndigheder, herunder den
polske Bel-Sat tv-kanal.

Han betegnede den ny aggressive russiske politik og propaganda over for
Ukraine som en ny form for krig i massemedierne, som russerne har indledt.
Situationen i Ukraine er grund til bekymring i befolkningen i Hviderusland – en
bekymring for, at myndighederne i
Hviderusland ikke gør en indsats for at
bevare landets identitet. Han gjorde sig til
talsmand for, at Vesten skal give unge
hviderussere visumfrihed for at øge samkvemmet og for at øge forståelsen af
demokrati og menneskerettigheder.
Bærer han nag til de litauiske og polske
myndigheder, der havde udleveret oplysninger om Viasnas bankkonti til de hviderussiske myndigheder?
Nej ikke til
myndighederne, fordi det var litauiske og
polske banker, der havde lækket oplysninger til Hviderusland, der havde ført til
anholdelsen. Han bærer ikke nag til hverken Polen eller Litauen – tværtimod er
han taknemmelig for al støtte.

Dom over Julija Tymosjenko underkendt af Højesteret.

F

Ukraines højesteret har den 14. april 2014 afsagt kendelse om, at dommen i 2011 mod Julija Tymosjenko i den såkaldte gassag fra 2009, hvor hun idømtes syv års fængsel for embedsmisbrug ved at beordre den ukrainske Naftogas delegation til at
indgå en gasaftale med det russiske Gazprom til ugunst for Ukraine, ikke kan stå ved magt, da der ikke var tale om magt- eller
embedsmisbrug. Højesteretskendelsen oplister herudover de kendelser mod Ukraine, der er afsagt af den Europæiske

Menneskerets-Domstol i Strasbourg
Julija Tymosjenko var blevet løsladt den 21. februar 2014 ved en vedtagelse i det ukrainske parlament, og kunne den 22. februar forlade hospitalet i Kharkiv. Den 7.-19. marts blev hun behandlet for sin ryg på Charité klinikken i Berlin.





I anledning af Højesteretsbeslutningen udtalte Hanne Severinsen:
r

”I welcome the decision of the Supreme Court of Ukraine, who ruled that from the very beginning the so called gas case against
Men derwas
er politically
også en fælles
Yulia Tymoshenko
motivated and has nothing to do with justice and the rule of law. This has for a long time
been recognized by the international community and many international institutions as The Danish Helsinki Committee of
Human Rights in our monitor reports.
After all these years, The Supreme Court of Ukraine finally begins to act as an independent court. And it now rules that
Tymoshenko has not committed any crime in the case she unjustified has suffered for such a long time.
Before, the General Procecutor’s office of Ukraine acted as a power-tool for the President - especially under the dark years of
Yanukowich.
Now, the new young democracy of Ukraine is beginning to be a state with a real seperation of power. It's a great victory for
justice in Ukraine. I hope that the rule of law and human rights will prevail in Ukraine now and that nobody in future will
have to go through such repressions because of his/her political views.”
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Boganmeldelse
Af Philip Maschke

Henrik Rehr: Gavrilo Princip
– manden, der ændrede et århundrede









Forlaget Fahrenheit, 2014.
ISBN 978-87-92320-86-5, DKK 249,95.
Den 28. juni 1914 gik den 19-årige
Gavrilo Princips navn over i verdenshistorien, da han affyrede de dræbende
skud mod den østrig-ungarske tronfølger
Frans Ferdinand og hans hustru Sophie.
Attentatet udløste en lavine af reaktioner,
der i løbet af en måned fik Første
Verdenskrig til at bryde ud. Starten på
den periode, der nu betragtes som den
europæiske nyere tids 30-års krig.
Hvem denne unge bosnisk-serbiske
nationalist var, og hvorfor hans overbevisning bragte ham så langt i sine handlinger, at de om noget står som årsagen
til det europæiske ragnarok, har den dan-

ske tegneserieskaber Henrik Rehr med
base i New York sat sig for at undersøge.
I en proces, der har varet omkring fire år,
har Henrik Rehr sat sig dybt ind i begivenhederne og genfortalt historien i tegneseriens format, og det er der kommet
et meget rost værk ud af. Værket udgives
i år internationalt i en række lande.
Tegneseriekenderen Christian Aarestrup
skriver i sin anmeldelse i tidsskriftet
Nummer 9, at værket er ”vellykket, ikke
bare i formidlingen af den historiske
historie i stort og småt, hvilket i sig selv
udgør en præstation, men især i behandlingen af de dybere liggende og universelle temaer, at dø for og dræbe i den
større sags tjeneste, at finde og selv
skabe meningen med livet, historiens
malende tandhjulsmaskineri og det
enkelte menneskes lidenhed, og, måske,
undtagelsesvise mulighed for at blive
grus heri, hvis det er villigt til at lade sig
knuse”.
Og Politikens Kim Skotte er ude i tilsvarende ærinde og skriver om bogen: ”En af
de virkelig interessante og kunstnerisk
imponerende markeringer [af hundredåret] er Henrik Rehrs voldsomt ambitiøse
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tegneseriebiografi ’Gavrilo Princip”. Og
videre, at ”Henrik Rehr udfolder i sit sorthvide drama – med tyk streg under sort!
– et teknisk mesterskab, der løfter og
udfolder den skæbnesvangre fortælling
til et dybt fascinerende historisk drama
og et foruroligende nærværende portræt
af en ung fanatiker på kollisionskurs med
skæbnen.”
Så kan en anmeldelse vel ikke nå meget
højere? I en tid, hvor vi ofte hører udsagn
som ”vi er blevet historieløse”, ”unge født
efter murens fald kender intet til den
kolde krig”, er der her måske en af nøglerne til at gøre den historie, vi kan og
bør lære af, mere levende og tilgængelig
end ved anvendelse af traditionelle medier.
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Filmanmeldelse:
 
 “Wał˛esa - håbets mand”
Af Karsten Fledelius

Det er ikke normen at bringe filmanmeldelser i MenneskeRet&Vrang. Men ingen
regel uden undtagelse! Den 4. juni 2014
var der forpremiere i Grand biografen i
København på en film produceret i 2012,
egentsom 2013 var vist uden for konkurrence
l
ved filmfestivalen i Cannes og nu er kommet i almindelig distribution. Der er tale
om en dramadokumentarisk film om den
berømte polske oppositionsleder og senere præsident Lech Wał˛esa, med enkelte
autentiske og halvautentiske indslag fra
datiden, instrueret af polsk films store
veteran Andrzej Wajda.
Datoen var ikke tilfældig: Forpremieren, hvortil den polske ambassade
havde inviteret et udvalgt publikum, herunder Helsinki-komiteens sekretariat, og
som indledtes af en dialog mellem jourF
nalist Kurt Strand og Københavns
Universitets prorektor Lykke Friis, fandt
sted på 25-årsdagen for det første demokratiske valg i den kommunistiske øst-

Men der er også en fælles
r

Filmens originale polske plakat.
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blok, i Polen, og udgjorde derfor en officiel markering fra polsk side af årsdagen
for denne begivenhed. Valget skete på
baggrund af et sejt forhandlingsforløb,
Sålesom to måneder tidligere havde ført til en
d
aftale mellem den frie polske fagbevægelse, ledet af Lech Wał˛esa, og den kommunistiske ledelse i Polen.
Der er noget ironisk i, at markeringen af
dagen fandt sted godt en uge efter, at en
af hovedaktørerne, den daværende polske
præsident Wojciech Jaruzelski, døde. Den
sidste kommunistiske statschef i Polen fik
en statsbegravelse, og Wał˛esa knælede i
bøn ved hans kiste. Men mange polakker
har stadig ikke forsonet sig med den
mand, som i december 1981 indførte militær undtagelsestilstand i Polen. Jaruzelski
har selv siden fastholdt, at det var for at
forhindre en sovjetisk invasion, men nogle
sovjetiske kilder fremføres i dag som
belæg for, at der ikke forelå en reel trussel
fra Kreml, men at Jaruzelski handlede på
eget initiativ. Spørgsmålet er stadig genstand for skarp debat i Polen, et af argumenterne mod Jaruzelskis synspunkt er, at
en sovjetisk invasion i Polen – i modsætning til den i Afghanistan i 1979 – ville
have været i lodret strid med Helsinkiaftalen om Sikkerhed og Samarbejde i

Europa fra 1975.
Også Lech Wał˛esa er en omstridt person i
dagens Polen. Hans tid som Jaruzelskis
efterfølger som Polens præsident var ikke
nogen ubetinget succes, det var svært for
ham at glide ind i rollen som statschef, og
han havde med sin bramfrihed og sine uortodokse metoder skabt sig mange fjender i
egne rækker. Mange var misundelige på
ham og ledte efter sorte pletter i hans tid
som frontkæmper for arbejderrettigheder
og mere demokrati. Antiklerikale intellektuelle brød sig ikke om hans nære forhold til
den romersk-katolske kirke, herunder til den
polske pave Johannes Paul II. Den nye film
er i høj grad et defensorat for Wał˛esa og
hans personlige betydning for kommunismens fald i Polen og Østeuropa som helhed.
At det netop er Wajda, der har lavet
denne film om Wał˛esa, er ikke overraskende. Den ligger logisk i forlængelse af

filmene ”Marmormanden” fra 1976 og
”Jernmanden” fra 1981. Førstnævnte
film handler om hykleriet og persondyrkelsen i det kommunistiske Polen op til
1956, men også vanskelighederne med at
behandle denne periode i 1970erne.
Sidstnævnte film følger ”Marmormandens” hovedpersons søn, da han forsøger at finde ud af omstændighederne
omkring sin fars død, og Lech Wał˛esa,
lederen af de polske skibsværftsarbejdere
siden 1970, optræder som sig selv i
denne film, som slutter med autentiske
optagelser af undertegnelsen af regimets
første aftale med fagbevægelsen
”Solidarnosc” i 1981. Det er åbenbart, at
den egentlige helt bag Wajdas to film fra
”kampårene” faktisk er – Lech Wał˛esa.
Efter indførelsen af krigsretstilstand i
Polen sidst i 1981 tog Wajda til udlandet
for at lave film. Hans film ”Danton” fra
1983 er på mange måder en besk kommentar til 1980ernes Polen, hvor revolutionen åd sine egne børn. Hans patriotiske holdning til sit fædreland er siden
kommet stærkt til udtryk i hans filmatisering (1999) af Adam Mickiewicz’ nationalepos ”Pán Tadeusz” fra Napoleonstiden,
en film som dog hovedsageligt blev en
succes på hjemmemarkedet.
Wał˛esa -filmen følger op på en kortfilm
fra 2005, ”Man of Hope”, som ikke vakte
den store opmærksomhed. ”Wał˛esa –
håbets mand” er et langt mere ambitiøst
 
projekt, også filmteknisk, og Wajda har
selv betegnet den som hans vanskeligste
udfordring som professionel filmskaber
nogen sinde. Således har han i visse tilfælde indkopieret ansigtet af den skuespiller, der spiller Wał˛esa (Robert
Wieckiewicz) i autentiske optagelser fra
tiden, en dristig blanding af fact og fiction, hvor man skal se godt efter for at
kunne skelne dem fra hverandre.
Filmen, som er Wajdas hidtil sidste
større film, er først og fremmest en uforbeholden hyldest til skibsværftsarbejderen, som var i stand til at tømre en slagkraftig opposition sammen mod det
kommunistiske styre og opnå holdbare
resultater ved ikke at presse regimet
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Filmens Lech og Danuta Wał˛esa i deres
lejlighed i Gdańsk.

længere, end det var i stand til på de
givne tidspunkter, og derefter havde
autoritet nok til at aftalerne blev overholdt fra arbejdernes side.
Hermed kan filmen også ses som en kommentar til den begivenhed et andet sted i
verden, som fandt sted på samme dato
som det første demokratiske valg i Polen:
massakren ved den Himmelske Freds Plads
i Beijing den 4. juni 1989. Her var det studenterne, der førte an i kampen for større
politisk frihed, en kamp som endte i et
militært opgør med reformbevægelsen,
hvis spor stadig er tydelige i nutidens
Kina. Wajdas flm viser styrken i at basere
oppositionen mod det kommunistiske partisystem på dets manglende evne til at
styre produktionen og dermed dets professionelle svigt af de arbejdere, det påstår
at tjene gennem sin svage ledelse. Og i
baghånden havde Wał˛esa hele tiden det
strejkevåben, som viste sig langt mere
effektivt end de sultestrejker, de kinesiske
studenter og andre medlemmer af den
kinesiske protestbevægelse brugte som
deres pressionsmiddel. Et af Solidarnosc’
stærke våben var netop den udstilling af
værftsledelsen og kommunist¬partiet som
inkompetente, som gav den polske ledelse
alvorlige forklaringsproblemer, ikke mindst
over for Kreml i Moskva.
Filmen slutter med demokratiets indførelse, som bl.a. indebar, at Jaruzelski kun
blev siddende som præsident endnu et
års tid, indtil han blev afløst af – Lech
Wałęsa. Dennes vanskelige præsidentskab behandles ikke i filmen. I det hele
taget kan den minde lidt om en Wał˛esa helgenlegende, måske lige med undtagelse af det fine portræt af hans hårdtprøvede hustru Danuta, som skulle holde den

hastigt voksende familie sammen under
de vanskeligste vilkår. Man føler sig helt
opløftet over, at det pga. Walesas frygt
for ikke at kunne komme tilbage til Polen
bliver hende, som på hans vegne modtager Nobels fredspris i Oslo i 1983 og her
taler til Norges konge og Storting og hele
verdensoffentligheden. Filmen understreger også pave Johannes Paul II’s betydning for Wał˛esa og hans overdragelse af
Nobel-medaljen til den Sorte Madonna i
Czestochowa, hvor den befinder sig i dag
  

sammen med Wałęsas andre internationale udmærkelser.
Hvad filmen imidlertid går let henover, er
den betydning, støtten fra den internationale Helsinki-bevægelse for menneskerettigheder havde for presset på den polske
regering – et pres som blev stærkt bakket
op først af USA’s præsident Jimmy Carter
i 1977, derefter af pave Johannes Paul II
ved hans besøg i Polen i 1979. Det samme
gælder de polske oppositionsgrupper KOR
og ROPCiO, som fulgte op på Helsinkiaftalen fra 1. august 1975 om Sikkerhed
og Samarbejde i Europa ved at introducere menneskerettighederne i deres efterfølgende dialog med arbejderne og den
romersk-katolske kirke. De gjorde nemlig
arbejderne opmærksom på, at den brutale
og blodige nedkæmpning af arbejdernes
protestaktion i 1976 fandt sted, efter at
den polske regering året forinden i
Helsinki med sin underskrift havde forpligtet sig på en international aftale, som
garanterede de basale menneskerettigheder.
Walesa henviste selv i 1987 i bogen ”A
Way of Hope” til det faktum, ”at vi
begyndte at se en international dimen-

sion af vore problemer og fik kendskab til
eksistensen af menneskeretsgrupper i
udlandet, som vi kunne appellere til”.
Walesa henviser samme sted til, at inspirationen til at danne en uafhængig fagforening til at forsvare arbejdernes rettigheder kom fra grupper af intellektuelle
som KOR og RPOCiO (jfr. Daniel C.
Thomas: The Helsinki Effect, 2002,
s.97f). Det havde ikke gjort filmen mindre
spændende, om disse facetter af udviklingen havde trådt stærkere frem. En af
forskellene mellem situationen i Polen og
i Kina den 4. juni 1989 lå netop i, at
Kinas ledelse ikke havde forpligtet sig på
de basale menneskerettigheder på samme
måde som Polens, og at den kinesiske
opposition ikke var bakket op på samme
måde som den polske af en bred kontinental menneskeretsbevægelse forankret i
en international aftale.
”Wał˛esa - håbets mand” er vel ikke den
kunstnerisk mest betydningsfulde film af
den store polske filmskabers mange værker og den opnåede ikke Oscar-nominering, selv om den blev indstillet til det fra
polsk side. Men filmen har det uforlignelige Wajda touch, som gør den til en
fængslende oplevelse, den er fremragende castet og klippet, der er fremdrift i
historien, og filmskaberens humor fornægter sig ikke, selv om der ikke er
megen humor at hente i selve hovedpersonen. Den er ikke blot et velformet
defensorat for Lech Wał˛esa og den bevægelse, han var med til at stifte og lede til
sejr, men også et skarpt og spændende
indlæg i den aktuelle debat om
Østeuropas skæbne under og efter kommunismen. Men unægtelig et noget ensidigt indlæg.

Folketaleren Wał˛esa - i filmens udgave.
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Men der er også en fælles
r
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