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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 regio-
nale 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 Rus-
land. 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 seva-
stopolnews.info tidligere på 
ugen viste, at op mod 90 pro-
cent af vælgerne vil stemme 
for løsrivelse fra Ukraine og 
tilslutning til Rusland.

Undersøgelsen er lavet af 

noget, der kalder sig Institut 
for Europæisk Politisk Forsk-
ning. Det er en noget obskur 
organisation, der ikke har no-
gen hjemmeside, men hvis 
resultater ligger tæt op ad de 
erklæringer, der udsendes af 
Krims prorussiske ledere.

Der er ikke lavet uafhængi-
ge vælgerundersøgelser, men 

iagttagere mener, at Krims  
etniske russere, der udgør 
omkring 60 procent af halv-
øens indbyggere, i stort tal 
støtter sammenlægning med 
Rusland.

Resten af befolkningen, 
ukrainere og tatarer, ventes 
at være imod.

Modstanden synes størst 

blandt de etniske krimtaterer, 
der er muslimer, og som ud-
gør 12 procent af de to millio-
ner indbyggere.

Tatarerne blev deporteret 
til Centralasien under sovjet-
diktatoren Josef Stalin i 1946, 
og de fik først lov at vende til-
bage til Krim i de tidligere 
1990’ere. Tatarledere har op-
fordret til boykot af folkeaf-
stemningen.

”Når der er soldater på ga-
derne og et juridisk tomrum, 
så vil en folkeafstemning blot 
føre til mere ustabilitet,” si-
ger Refat Dsjubarov, en af ta-
tarernes ledere.

Vestlige ledere siger det 
samme. De kritiserer, at der 
er tusindvis af russisktalende 
soldater i uniformer uden 
kendetegn på gaderne.

Folkeafstemningen var op-
rindeligt 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 valgobservatø-
rer fra den europæiske orga-
nisation OSCE. 
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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 hav siden. 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 morgen mad.

Hotelferie
Tórshavn er en lille hyggelig by 
sammensat af små huse i alverdens 
farver. Byen er charmerende og kon-
strastfyldt og et godt udgangs punkt 
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 morgen mad.

Landsbyidyl
Midt i og tæt ved fredfyldte og 
smukke land skabsscener blot inden-
for få minutters kørsel. Der er steder, 
hvor du næsten blot skal række ar-
men ud for at røre en sø pape gøje.

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.

Feriehus
Optimale rammer. Plads til hygge 
med ungerne, famili en eller ven-
nerne. Frihed. Fred og ro. Ferie-
husene på Færø er  ne er alle private-
jede og indi  viduelt 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.

KØR SELV OPLEVELSESREJSER TIL FÆRØERNE
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.

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

TILMELD NYHEDSBREV 
OG BESTIL KATALOG 
PÅ SMYRILLINE.DK

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

sms: “DM” til 1277 
(100 kr. + normal smstakst) 

Giro: 600-0398       web: danmission.dk/stot

Af JeNs MAlliNG
udland@k.dk

Med udsigten til at Krim bli-
ver russisk, lægger Irina Pole-
vaja 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,” si-
ger hun. 

Irina har ukrainsk bag-
grund. Hun kommer oprinde-
ligt 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 arbej-
de. Indtil videre underviser 
hun i tysk på universitetet i 
Simferopol. Her har hun 
mange russiske venner og og-
så fjernere slægtninge, der 
går ind for, at Rusland ind-
lemmer 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 skep-
tisk. Rusland har også mange 
fattige regioner,” siger hun. 

Indbyggerne på Krim skal 
tage stilling til deres nationa-
le 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 man-
dag,” siger hun.

På trods af at hun til daglig 
taler mere russisk end ukra-
insk, frygter hun, at der vil 
ske en gennemgribende rus-
sificering, så det ukrainske 
sprog vil blive nedprioriteret. 
Desuden er hun bange for, at 
russisk statsborgerskab bli-
ver et krav. 

”Jeg forbliver ukrainer. Jeg 
vil ikke som den eneste i min 
nære familie være russer,” si-
ger hun. 

Ifølge Polevaja er situatio-
nen rolig i Simferopol. Her 
forløber alt normalt. Folk går 
på arbejde og passer daglig-

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 for-
holdsregler. 

”Jeg går ikke alene på ga-
den om aftenen, fordi krimi-
nelle eller ballademagere 
måske vil udnytte den usikre 
situation.”

Ligeledes bliver Irina Pole-
vaja hjemme i morgen, fordi 
hun er bange for, hvordan 
særligt Krims tatarske min-
dretal reagerer på resultatet.

”Det kan blive en farlig si-
tuation, da denne befolk-
ningsgruppe af historiske 
grunde har et meget an-
spændt forhold til Rusland,” 
siger hun.

Jeg forbliver ukrainer

Af sTeeN RAMsGAARD
udland@k.dk

Efter mange års konfronta- 
tion ønsker serberne nu sam-
arbejde med EU og Vesten. 
Derfor står landets afgående 
vicepremierminister, Alek-
sandar Vucic, og hans Pro-
gressive Parti til at få hele 44 
procent af stemmerne ved 
morgendagens parlaments-
valg. Socialistpartiet står til 
13 procent af stemmerne, 
mens alle andre partier vil få 
mindre end 10 procent, frem-
går det af den seneste og 
mest pålidelige meningsmå-
ling i Serbien.

Det er ikke gyldne løfter, 
der ligger bag Det Progressive 
Partis klare førerposition. 
Snarere tværtimod. Som no-
get næsten uset på de kanter 
har Aleksandar Vucic lovet at 
give landets skrantende øko-
nomi en ordentlig overhaling 
med alt, hvad det indebærer 
af forringede pensioner, ned-
skæringer i sygesikring og 
lukning af hundredvis af 
statsejede, underskudsgiven-
de virksomheder.

Mens serbernes naboer i 
Slovenien, Kroatien, Rumæ-
nien og Bulgarien har oplevet 
stigende levestandard de se-
neste 20 år, har Serbiens øko-
nomi stået i stampe. I alle 
årene er serberne blevet fod-
ret med nationalistiske og 
konfrontationssøgende poli-
tikeres 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 ju-
rist- og journalistuddannede 
Vucic nu til at hente en over-
vældende valgsejr. Det Pro-
gressive Parti vil rette ind ef-
ter 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 kraft-
præstation. Ud af Serbiens 
godt 7 millioner indbyggere 
er de 1,7 millioner på arbejds-
markedet. Antallet af pensio-
nister er også 1,7 millioner. 
Fremtiden tegner mørk, for 
82 procent af landets unge 
ønsker at bo og arbejde i ud-
landet.

”Vores opgave er ikke at ly-
ve for vælgerne, men at for-
tælle 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 premier-
minister, Ivica Dacic, fra So-
cialistpartiet, 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 ja-
nuar i år.

I 1995 var Vucic et fremtræ-
dende medlem af Serbiens 
Radikale Parti, hvis leder Vo-
jislav Seselj afventer sin dom 
for krigsforbrydelser ved FN’s 
Krigsforbrydertribunal for 
det tidligere Jugoslavien i Ha-
ag. Dengang holdt Vucic en 
flammende tale i det ser-bi-
ske parlament, hvor han tru-
ede med at slå 100 bosniske 
muslimer ihjel for hver ser-
ber, der blev dræbt, hvis Ve-
sten greb ind til støtte for 
muslimerne. I 1998 var han 
informationsminister under 
Serbiens stærke mand, Slo-
bodan Milosevic. Som mini-
ster straffede han landets kri-
tiske medier med bøder eller 
direkte lukning, hvis de kriti-
serede regeringen. Og for kun 
otte år siden førte han kam-
pagne for Seselj, der også er 
gudfar til hans børn.

siden er han kommet på an-
dre tanker, og sidste sommer 
kastede han sig ud i et større 
opgør med sin fortid i et in-
terview med det velrenom-
merede serbiske nyhedsma-
gasin 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 Milosevic-
regeringen, 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 natio-
nalistiske partier, som vil væ-
re i stand til at samle en del 
stemmer. Et af dem er Alek-
sandar Vucic’ gamle parti, 
Serbiens Radikale Parti, der 
stadig fremstiller Seselj som 
en ”frihedskæmper” på pla-
kater med Seselj i forgrunden 
og med Mandela bagved. Slo-
ganet på plakaten lyder: ”Dr. 
Vojislav Sjesjelj, bekæmper 
af slaveriet imod serberne og 
Serbien”. Partiets mål er sta-
dig at oprette et Storserbien.  

Serbisk valg uden 
gyldne løfter
Det Progressive Parti, som står til at 
vinde, vil rette ind efter EU-krav

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

IrInA PoLevAjA, ukrAInsk-
sInDeT InDbygger På krIm

kort nyt

krIsen I ukraIne

33 Rusland3har3iværksat3en3efterforskning3af3lederen3af3det3ukrainske3
nationalistparti3Svoboda,3Oleg3Tjagnybok.3Han3mistænkes3for3at3have3
bekæmpet3russiske3styrker3under3krigen3i3Tjetjenien3i31994-1995.

33Mens3flere3vestlige3iagttagere3har3udtrykt3bekymring3over3højrenati-
onalistiske3partiers3plads3i3Ukraines3midlertidige3regering,3fastholdt3
udenrigsminister3Martin3Lidegaard3(R)3i3går,3at3det3er3nødvendigt3med3
en3bredt3sammensat3regering3i3den3nuværende3situation3i3Ukraine.

33 Rygterne3svirrede3i3går3om,3hvem3og3hvor3mange3russere3og3russisk-
sindede3Krim-borgere,3der3bliver3omfattet3af3sanktioner3fra3EU3i3næste3
uge.3Efter3sigende3findes3der3en3fem3sider3lang3liste3med31303navne,.

33Hvis3indbyggerne3på3Krim3stemmer3for3at3tilslutte3sig3Rusland,3vil3
Rusland3”acceptere”3dette.3Det3sagde3den3russiske3udenrigsminister,3
Sergej3Lavrov,3i3går,3hvor3Ruslands3præsident3Vladimir3Putin3sagde,3at3
folkeafstemningen3er3helt3i3overensstemmelse3med3international3lov.

33 En3person3er3død3efter3sammenstød3sent3i3torsdags3mellem3prorus-
siske3og3proukrainske3demonstranter3i3den3østukrainske3by3Donetsk.3

Krim stemmer sig  
ind i Rusland
Den lokale ledelse på Krim ser stort på alle opfordringer og holder folke-
afstemning om halvøens tilhørsforhold. Der ventes et stort ja til Rusland

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

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.

Indien leder nu også 
efter forsvundet fly 
New Delhi Indien deltager 
nu i eftersøgningen af et pas-
sagerfly fra Malaysia Airlines, 
der forsvandt på mystisk vis 
for en uge siden på vej fra Ku-
ala 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 Andama-
nerhavet, som er en del af af 
Den Bengalske Bugt. Det 
kunne godt tyde på, at efter-
søgningen er blevet udvidet 
mod vest mod Det Indiske 
Ocean. Eftersøgningen af 
passagerflyet har indtil nu 
koncentreret sig om Det Syd-

kinesiske Hav og Malacca-
strædet. Indtil videre er alle 
spor endt blindt. /ritzau/DPA

seks personer dræbt  
i knivoverfald i kina
BeiJiNG  Mindst seks perso-
ner har mistet livet i det sydli-
ge Kina, da en gruppe kniv-
bærende mænd ifølge de lo-
kale politimyndigheder an-
greb civile i Hunan-provin-
sens 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 Ki-
nas vestlige Xinjiang-provins 
stod bag. /ritzau/AFP

0 Det Progressive Parti og dets leder, Aleksandar Vucic, står til at 
få 44 procent af stemmerne ved morgendagens serbiske parla-
mentsvalg. – Foto: Andrej Cukic/EPA/Scanpix.


