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Vestligt hykleri til frit
Abkhasien

Abkhasiens udenrigsminister, Vjatjeslav Tjirikba.
Jens Malling

Abkhasiens udenrigsminister Vjatjeslav Tjirikba raser over Vestens dobbeltmoral i
spørgsmålet om sit lands selvstændighed. Han orienterer sig i stedet mod Rusland, der
leverer sikkerhed, investerer og hjælper med genopbygning efter Abkhasiens katastrofale krig mod Georgien.
aBKHaSien
af Jens malling

A

bkhasien giver et særpræget indtryk. En
perfekt beliggenhed ud til Sortehavet
gjorde i mange år stedet til sovjetborgeres
foretrukne turistdestination. Mellem palmer
og cypresser promenerede ferierende funktionærer med deres elskerinder ad sirligt
anlagte stier. Søjler i den særlige form for
socialistisk klassicisme rakte op i lune sommeraftener for at formidle følelsen at være
indbygger i et gloværdigt imperium. Hyppige
togafgange fra Moskva fyldte de talrige sanatorier og kursteder langs kysten, så det om
dagen kunne være svært at finde en plads til
sit håndklæde på stranden. I 1989 havde den
autonome sovjetrepublik Abkhasiens hoved-

stad Sukhum et befolkningstal på 120.000.
Adskillige ruiner samt en flot mosaik af Lenin
i en af de henfaldne parker minder om den
tid.

georgien prøver
at isolere abkhasien.
Følelsen af, at gader og pladser oprindeligt
var tiltænkt mange flere mennesker undslipper ikke en. Kun halvt så mange bor her i dag.
Det kommunistiske ferieparadis blev forvandlet til et mareridt. Skudhuller sprayet
med løs hånd hen over husfacader vidner

stadig om den blodige borgerkrig mellem
abkhasere og georgiere. Den brød ud i august
1992 som konsekvens af Sovjetunionens opløsning.
Etniske udrensninger, bestialske krigsforbrydelser samt omfattende ødelæggelser af
infrastruktur, bygninger og materiel fulgte.
Abkhaserne vandt deres uafhængighed i
september 1993. På det tidspunkt var langt
størstedelen af de 242.300 georgiere blevet
fordrevet.

ingen FOrSOning
20 år efter er der ingen tegn på forsoning.
Befolkningsgrupperne levede ellers fredeligt side om side i årene, da alle var borgere
i USSR. Forholdet mellem de to nationer er i
dag præget af ekstrem mistillid.
- Fire procent af vores befolkning blev
dræbt i krigen med Georgien. Ideen om, at vi

nogensinde skulle vende tilbage og blive en
del af det land på ny, er grotesk, siger Abkhasiens udenrigsminister Vjatjeslav Tjirikba,
der selv mistede familiemedlemmer, fik sit
hus plyndret og sin bil brændt.
Et stenkast fra den lange strandpromenade
i bunden af Sukhum Bugt tager han imod i
bygningen, hvor landets parlament og ministerkabinet residerer.
- Georgierne har aggressive intentioner. De
forbeholder sig retten til at bruge vold for at
løse vores politiske uenigheder. Det er uacceptabelt, siger han.
Nede for enden af det lange bord står nogle
store farvestrålende faner: Rusland, Sydossetien og Transnistrien er blandt de få lande i
verden, der anerkender Abkhasiens selvstændighed.
Regeringen i Tbilisi derimod har – ligesom
størstedelen af verdenssamfundet – aldrig

