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Serbisk valg uden
gyldne løfter

Jeg forbliver ukrainer
AF JENS MALLING
udland@k.dk

Det Progressive Parti, som står til at
vinde, vil rette ind efter EU-krav
AF STEEN RAMSGAARD
udland@k.dk

Efter mange års konfrontation ønsker serberne nu samarbejde med EU og Vesten.
Derfor står landets afgående
vicepremierminister, Aleksandar Vucic, og hans Progressive Parti til at få hele 44
procent af stemmerne ved
morgendagens parlamentsvalg. Socialistpartiet står til
13 procent af stemmerne,
mens alle andre partier vil få
mindre end 10 procent, fremgår det af den seneste og
mest pålidelige meningsmåling i Serbien.
Det er ikke gyldne løfter,
der ligger bag Det Progressive
Partis klare førerposition.
Snarere tværtimod. Som noget næsten uset på de kanter
har Aleksandar Vucic lovet at
give landets skrantende økonomi en ordentlig overhaling
med alt, hvad det indebærer
af forringede pensioner, nedskæringer i sygesikring og
lukning af hundredvis af
statsejede, underskudsgivende virksomheder.
Mens serbernes naboer i
Slovenien, Kroatien, Rumænien og Bulgarien har oplevet
stigende levestandard de seneste 20 år, har Serbiens økonomi stået i stampe. I alle
årene er serberne blevet fodret med nationalistiske og
konfrontationssøgende politikeres gyldne løfter om en
storslået fremtid – løfter
uden hold i virkeligheden,
som serberne efterhånden er
blevet trætte af at høre på.
Derfor står den 44-årige jurist- og journalistuddannede
Vucic nu til at hente en overvældende valgsejr. Det Progressive Parti vil rette ind efter EU’s forskrifter og følge de
råd og vejledninger, som EU
udstikker for at få styr på
økonomien og skabe vækst
og fremgang.

Det bliver noget af en kraftpræstation. Ud af Serbiens
godt 7 millioner indbyggere
er de 1,7 millioner på arbejdsmarkedet. Antallet af pensionister er også 1,7 millioner.
Fremtiden tegner mørk, for
82 procent af landets unge
ønsker at bo og arbejde i udlandet.
”Vores opgave er ikke at lyve for vælgerne, men at fortælle dem, hvor vanskeligt
det bliver,” sagde Vucic for
nylig i et interview med den
serbiske tv-station Pink TV.
Ligesom sin tidligere part-

ner, den afgående premierminister, Ivica Dacic, fra Socialistpartiet, har Vucic
travlt med at lægge afstand
til sin fortid. Begge har også
arbejdet hårdt for at indlede
optagelsesforhandlinger med
EU. Det projekt lykkedes i januar i år.
I 1995 var Vucic et fremtrædende medlem af Serbiens
Radikale Parti, hvis leder Vojislav Seselj afventer sin dom
for krigsforbrydelser ved FN’s
Krigsforbrydertribunal for
det tidligere Jugoslavien i Haag. Dengang holdt Vucic en
flammende tale i det ser-biske parlament, hvor han truede med at slå 100 bosniske
muslimer ihjel for hver serber, der blev dræbt, hvis Vesten greb ind til støtte for
muslimerne. I 1998 var han
informationsminister under
Serbiens stærke mand, Slobodan Milosevic. Som minister straffede han landets kritiske medier med bøder eller
direkte lukning, hvis de kritiserede regeringen. Og for kun
otte år siden førte han kampagne for Seselj, der også er
gudfar til hans børn.

Siden er han kommet på andre tanker, og sidste sommer
kastede han sig ud i et større
opgør med sin fortid i et interview med det velrenommerede serbiske nyhedsmagasin Vreme. Her erklærede
Vucic, at han havde begået
store fejl i fortiden, og han
erkendte blankt, at han
”hverken havde styrke eller
mod” til at forlade Milosevicregeringen, før Nato med en
78 døgn lang luftkampagne
tvang Serbien ud af Kosovo.
Vucic’ image er også blevet
styrket af, at han er kommet
til at stå som lederen af den
antikorruptionskampagne,
der nu endelig er sat i gang i
Serbien.
Selvom Serbiens to største
partier begge kæmper for at
gøre landet til en integreret
del af Europa og EU, er der
stadig yderligtgående nationalistiske partier, som vil være i stand til at samle en del
stemmer. Et af dem er Aleksandar Vucic’ gamle parti,
Serbiens Radikale Parti, der
stadig fremstiller Seselj som
en ”frihedskæmper” på plakater med Seselj i forgrunden
og med Mandela bagved. Sloganet på plakaten lyder: ”Dr.
Vojislav Sjesjelj, bekæmper
af slaveriet imod serberne og
Serbien”. Partiets mål er stadig at oprette et Storserbien.

0 Der er vist ingen tvivl om, hvor sympatien ligger blandt indbyggerne i denne boligblok i Sevastopol på Krim. I det hele taget ventes
der et massivt flertal for, at halvøen skal slutte sig til Rusland ved morgendagens afstemning. – Foto: Baz Ratner/Reuters/Scanpix.

Krim stemmer sig
ind i Rusland
Den lokale ledelse på Krim ser stort på alle opfordringer og holder folkeafstemning om halvøens tilhørsforhold. Der ventes et stort ja til Rusland
Af Nikolaus von Twickel
/ritzau/DPA

Op til 1,8 millioner vælgere
på den ukrainske halvø Krim
kan i morgen stemme om,
hvorvidt Krim skal forblive en
selvstyrende republik inden
for Ukraine, eller om den skal
slutte sig til Rusland – eller
”genforenes”, som den regionale ledelse på Krim siger.
Folkeafstemningen kaldes
historisk af såvel Rusland
som af Vesten, men det er af
forskellige grunde. Både
Krim og Rusland taler om
kulmination på et langvarigt
ønske om at slutte sig til Rusland. Vestlige regeringer og
internationale organisationer
fordømmer afstemningen
som illegal og uretfærdig.
Uanset, hvad der er sandt
eller forkert, er der næppe de
store overraskelser i vente.
En undersøgelse bragt af
den lokale nyhedsside sevastopolnews.info tidligere på
ugen viste, at op mod 90 procent af vælgerne vil stemme
for løsrivelse fra Ukraine og
tilslutning til Rusland.
Undersøgelsen er lavet af

noget, der kalder sig Institut
for Europæisk Politisk Forskning. Det er en noget obskur
organisation, der ikke har nogen hjemmeside, men hvis
resultater ligger tæt op ad de
erklæringer, der udsendes af
Krims prorussiske ledere.
Der er ikke lavet uafhængige vælgerundersøgelser, men

iagttagere mener, at Krims
etniske russere, der udgør
omkring 60 procent af halvøens indbyggere, i stort tal
støtter sammenlægning med
Rusland.
Resten af befolkningen,
ukrainere og tatarer, ventes
at være imod.
Modstanden synes størst

krisen i ukraine
33Rusland har iværksat en efterforskning af lederen af det ukrainske
nationalistparti Svoboda, Oleg Tjagnybok. Han mistænkes for at have
bekæmpet russiske styrker under krigen i Tjetjenien i 1994-1995.
33Mens flere vestlige iagttagere har udtrykt bekymring over højrenationalistiske partiers plads i Ukraines midlertidige regering, fastholdt
udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i går, at det er nødvendigt med
en bredt sammensat regering i den nuværende situation i Ukraine.
33Rygterne svirrede i går om, hvem og hvor mange russere og russisksindede Krim-borgere, der bliver omfattet af sanktioner fra EU i næste
uge. Efter sigende findes der en fem sider lang liste med 130 navne,.
33Hvis indbyggerne på Krim stemmer for at tilslutte sig Rusland, vil
Rusland ”acceptere” dette. Det sagde den russiske udenrigsminister,
Sergej Lavrov, i går, hvor Ruslands præsident Vladimir Putin sagde, at
folkeafstemningen er helt i overensstemmelse med international lov.
33En person er død efter sammenstød sent i torsdags mellem prorussiske og proukrainske demonstranter i den østukrainske by Donetsk.

blandt de etniske krimtaterer,
der er muslimer, og som udgør 12 procent af de to millioner indbyggere.
Tatarerne blev deporteret
til Centralasien under sovjetdiktatoren Josef Stalin i 1946,
og de fik først lov at vende tilbage til Krim i de tidligere
1990’ere. Tatarledere har opfordret til boykot af folkeafstemningen.
”Når der er soldater på gaderne og et juridisk tomrum,
så vil en folkeafstemning blot
føre til mere ustabilitet,” siger Refat Dsjubarov, en af tatarernes ledere.
Vestlige ledere siger det
samme. De kritiserer, at der
er tusindvis af russisktalende
soldater i uniformer uden
kendetegn på gaderne.
Folkeafstemningen var oprindeligt sat til maj, men er
rykket frem. Først handlede
den om mere selvstyre, men
Krim-parlamentet har siden
gjort det til en afstemning om
at slutte sig til Rusland.
Myndighederne har afvist
internationale valgobservatører fra den europæiske organisation OSCE.

Med udsigten til at Krim bliver russisk, lægger Irina Polevaja an til at forlade sit hjem i
Simferopol, hovedbyen på
Krim-halvøen i Ukraine.
”Jeg elsker Krim, men jeg
har ikke lyst til, at det skal
være en del af Rusland,” siger hun.
Irina har ukrainsk baggrund. Hun kommer oprindeligt fra Kherson-regionen lige
nord for den omstridte halvø,
hvor hendes forældre stadig
bor. Nu overvejer hun at flytte
til Odessa, Kijev eller måske
Tyskland og finde nyt arbejde. Indtil videre underviser
hun i tysk på universitetet i
Simferopol. Her har hun
mange russiske venner og også fjernere slægtninge, der
går ind for, at Rusland indlemmer Krim i Ukraine.
”De håber, at Rusland vil
bygge turistindustrien op og
skabe velstand, ligesom det
er sket i Sotji. Hvem ved, om
det vil ske? Jeg er mere skeptisk. Rusland har også mange
fattige regioner,” siger hun.
Indbyggerne på Krim skal
tage stilling til deres nationale tilhørsforhold i morgen
ved en folkeafstemning.
Spændingen om udfaldet
er begrænset, mener Irina
Polevaja:
”Ingen er i tvivl om, at vi
vågner op i Rusland på mandag,” siger hun.
På trods af at hun til daglig
taler mere russisk end ukrainsk, frygter hun, at der vil
ske en gennemgribende russificering, så det ukrainske
sprog vil blive nedprioriteret.
Desuden er hun bange for, at
russisk statsborgerskab bliver et krav.
”Jeg forbliver ukrainer. Jeg
vil ikke som den eneste i min
nære familie være russer,” siger hun.
Ifølge Polevaja er situationen rolig i Simferopol. Her
forløber alt normalt. Folk går
på arbejde og passer daglig-

0 Den 24-årige ukrainer Irina
Polevaja har ikke i sinde at
blive boende på Krim, hvis
halvøen indlemmes i Rusland.
– Arkivfoto.

WW Ingen er i tvivl
om, at vi vågner op i
Rusland på mandag.

Irina Polevaja, ukrainsksindet indbygger på Krim

dags gøremål. Hun lagde dog
mærke til en masse russiske
og ukrainske soldater, der
stod over for hinanden ved
grænsen til Krim, da hun for
nylig var med bussen for at
besøge sine forældre.
”Det var som en almindelig
paskontrol, bare lidt mere
omhyggelig,” siger Polevaja,
der ikke har oplevet noget,
der gjorde hende bange.
Alligevel tager hun forholdsregler.
”Jeg går ikke alene på gaden om aftenen, fordi kriminelle eller ballademagere
måske vil udnytte den usikre
situation.”
Ligeledes bliver Irina Polevaja hjemme i morgen, fordi
hun er bange for, hvordan
særligt Krims tatarske mindretal reagerer på resultatet.
”Det kan blive en farlig situation, da denne befolkningsgruppe af historiske
grunde har et meget anspændt forhold til Rusland,”
siger hun.
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0 Det Progressive Parti og dets leder, Aleksandar Vucic, står til at
få 44 procent af stemmerne ved morgendagens serbiske parlamentsvalg. – Foto: Andrej Cukic/EPA/Scanpix.

kort nyt

Indien leder nu også
efter forsvundet fly
New Delhi Indien deltager
nu i eftersøgningen af et passagerfly fra Malaysia Airlines,
der forsvandt på mystisk vis
for en uge siden på vej fra Kuala Lumpur til Beijing. Den
indiske regering sendte i går
tre skibe og tre fly af sted for
at lede efter det savnede fly,
som havde 239 mennesker
om bord. Skibene og flyene er
sendt ud i og over Andamanerhavet, som er en del af af
Den Bengalske Bugt. Det
kunne godt tyde på, at eftersøgningen er blevet udvidet
mod vest mod Det Indiske
Ocean. Eftersøgningen af
passagerflyet har indtil nu
koncentreret sig om Det Syd-

kinesiske Hav og Malaccastrædet. Indtil videre er alle
spor endt blindt. /ritzau/DPA

Seks personer dræbt
i knivoverfald i Kina
Beijing Mindst seks personer har mistet livet i det sydlige Kina, da en gruppe knivbærende mænd ifølge de lokale politimyndigheder angreb civile i Hunan-provinsens hovedby Changsha.
Overfaldet sker, to uger efter
at 29 mennesker blev dræbt i
et voldsomt knivangreb i den
sydvestlige by Kunming i
Yunnan-provinsen; et angreb
som myndighederne mener,
at militante muslimer fra Kinas vestlige Xinjiang-provins
stod bag. /ritzau/AFP

Ø hop

Tag på ø hop blandt Færøernes 18
smukke ø’er. Kør i egen bil og få
de bedste oplevelser af Færøerne
fra både land og havsiden. Måske
den mest optimale måde at opleve
Færøerne på.

FRA

7.190

PR. PERSON*

* Når 2 rejser sammen til sommer på 10 dages
ferie med 7 overnatninger på hotel, egen bil
med, sejllads og morgenmad.

Hotelferie

Tórshavn er en lille hyggelig by
sammensat af små huse i alverdens
farver. Byen er charmerende og konstrastfyldt og et godt udgangspunkt
for udflugter på Færøerne.

FRA

4.155

PR. PERSON

* Når 2 rejser sammen i foråret på 7 dages ferie
med 3 overnatninger på hotel, egen bil med,
sejllads og morgenmad.

KØR SELV OPLEVELSESREJSER TIL FÆRØERNE

Landsbyidyl

Midt i og tæt ved fredfyldte og
smukke landskabsscener blot indenfor få minutters kørsel. Der er steder,
hvor du næsten blot skal række armen ud for at røre en søpapegøje.

FRA

4.155

PR. PERSON*

* Når 2 rejser sammen i foråret på 7 dages ferie
med 3 overnatninger på Guest house, egen bil
med, sejllads og morgenmad.

Kåret af Lonely Planet blandt verdens bedste rejsedestinationer. Udnævnt af National Geographic
som verdens mest attraktive ø destination. Tag på kør selv oplevelsesrejse eller på krydstogt med
Smyril Line til Island og Færøerne.

Feriehus

Optimale rammer. Plads til hygge
med ungerne, familien eller vennerne. Frihed. Fred og ro. Feriehusene på Færøerne er alle privatejede og individuelt indrettede, så I får
en autentisk oplevelse.

FRA

4.565

PR. PERSON

* Når 2 voksne og 2 børn rejser 14 dage i foråret
med 10 overnatninger, egen bil med og sejllads.

Bliv inspireret på smyrilline.dk – her kan du også
bestille katalog og tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Bestil rejse på tlf. 96558500 og booking@smyrilline.dk. Vores rejsekonsulenter har selv besøgt Færøerne og glæder sig til at være behjælpelig.

