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SAMFUND
Lejlighedsblokke ødelagt af
luftangreb i Donbass i Ukraine, et
af stoppene på busruten mellem
Slavjansk og Mariupol. Inden krigen
tog den under fem timer, i dag kan
den tage det dobbelte.
Foto: Polaris/Polfoto

Ad omveje
i Ukraine
Tidligere kunne turen mellem Slavjansk og
Mariupol gøres på under fem timer. Men
på grund af krigen i det østlige Ukraine må
minibussen tage en stor bue uden om separatistkontrollerede Donetsk, så rejsen nu varer det
meste af dagen. For passagererne er splittelsen
af deres land blevet hverdag
Af Jens Malling
Slavjansk og Mariupol

V

inden blæser støvet ind under det høje halvtag. En højtalerstemme forkynder afgange til destinationer i Donbass.
Et virvar af poser og tasker omgiver
de rejsende på bænkene. Med jævne
mellemrum hoster udtjente minibusser sig vej gennem den råkolde
formiddag og ind på busstationen
i Slavjansk. Sveta Nikolajevja varmer sig med et bæger te ved en af
platformene.
»Jeg håber bare, at jeg når hjem
i dag. Hvis alt går glat, ankommer
jeg nok omkring ved 20-tiden,« siger hun.
Sveta bor i Makejevka. Ad den direkte hovedvej ligger byen ikke meget mere end 120 kilometer herfra.
Alligevel regner hun med at bruge
næsten ni timer på turen. I bedste
fald. Slavjansk og Makejevka beﬁnder
sig på hver side af frontlinjen, der
deler ukrainske regeringstyrker og
prorussiske separatister. Den 42-årige kvinde føler sig ilde til mode ved
de tidskrævende checkpoints ved
»grænsen«.
»Der er soldater og våben. Det virker farligt. Nogle gange venter jeg
ﬁre timer, andre gange ti timer. For
almindelige mennesker er det ubehageligt,« siger Sveta, der er rejst her
til den ukrainsk kontrollerede side
for at besøge familie.

Hun tager en slurk te og fortæller
om tilværelsen ovre på separatistterritoriet:
»Der er ikke så meget, der har ændret sig for almindelige mennesker.
Vi betaler ikke længere med ukrainske hryvnia, men med russiske
rubler. Politikerne er de samme, så
på den måde er forskellen ikke så
stor. Hos os i Makejevka er der blevet mere roligt inden for det sidste
halve år. Sidste år skød de meget –
jeg mener, de skyder stadig, men det
foregår ikke længere så tæt på. Det
er mere ovre mod Horlivka. Hos os
er kampene gudskelov aftaget noget.
Livet derovre er mere eller mindre
det samme som her.«
»Mariupol,« lyder den metalliske
kvindestemme i højtaleren nu.
En ældre kvinde rejser sig fra bænken ved siden af Sveta. Med hjælp fra
en medpassager får Lidija Tjerkasova
bugseret sine pakker og poser op i
bagagerummet på køretøjet, der har
kurs mod den store industriby nede
ved det Asovske Hav. Hun ﬁnder sig
til rette på et blåplysset sæde. Den
skarpe sol trænger kun med besvær
gennem gardinerne og lægger den
halvfyldte kabine i et blødt lys. Motoren starter, og en ejendommelig rejse
begynder. Den er stærkt påvirket af
de særlige vilkår, der gælder her i det
krigshærgede Østukraine. Tidligere
kunne turen mellem Slavjansk og
Mariupol gøres på under fem timer.
Men på grund af krigen må minibussen tage en stor bue uden om det

separatist-kontrollerede Donetsk.
Det betyder, at rejsen nu varer det
meste af dagen. Det gælder for alt i
verden om at undgå forstaden Marinka vest for Donetsk, hvor kampe
har raset de sidste mange måneder.
Chauﬀøren svinger minibussen ud
på hovedvejen H20 og ned gennem
Kramatorsk – en by, der ligesom Slavjansk dannede ramme om et heftigt
slag i foråret 2014.

Ikke så komfortabelt
Allerede omme på den anden side af
Kramatorsk støder vi på den første
kontrolpost. Chauﬀøren zigzagger
mellem kamuﬂagefarvede køretøjer,
betonklodser og sandsække, inden
han standser bussen helt. Sværtbevæbnede soldater spejder opmærksomt ind af ruderne. Alle mandlige
passagerer bliver genet ud og ført ind
i en container til en omstændig kontrol af rejsedokumenter. Chauﬀøren
bander over de emsige soldater og
den tabte tid. Omsidder slutter den
langstrakte proces, og han tvinger
atter køretøjet op i fart. Accelerationen ryster og rasler gennem bussen.
Når det ikke lykkedes chauﬀøren at
undvige et hul i vejen, bidrager bumpet til symfonien.
»Der er stadig mange kontrolposter på ruten, men det er, som om de
er blevet lidt færre. Sidste år skulle
man konstant vise dokumenter. Ofte
gennemrodede soldaterne bagagen,«
fortæller Lidija Tjerkasova gennem
larmen.

Den 63-årige pensionist er på vej
fra hjembyen Isjum til Mariupol for
at besøge sin datter og barnebarn.
Hun trækker på skuldrene af, at turen tager længere tid end normalt.
»Hvad kan man sige til det? Det er
ikke så komfortabelt. Tidligere tog jeg
altid toget. Det var behageligere og
billigere, men togforbindelsen blev
afbrudt på grund af krigen.«
I tiden lige efter kampene begyndte, var det ikke uden nervøsitet, at hun steg ombord i rutebilen,
marsjrutka’en.

”

Donetsk 58,
Donetsk 43,
Donetsk 47 – på
vejskiltene i
halvcirklen rundt
om byen forbliver
afstanden
nogenlunde
konstant

»De første par gange jeg rejste ned
for at besøge min datter, kunne det
godt være en smule skræmmende.
I fjernsynet ser jeg ofte, hvordan de
skyder, og hvad der sker, når miner
eksploderer. Men jeg føler ikke, jeg
har noget valg. Jeg er nødt til at tage
af sted og håber bare det bedste,«
siger Lidija, der opholdt sig i Slavjansk, da byen var under beskydning.
»Jeg var hos min søster og mine
nevøer. Egentlig ønsker jeg ikke at
erindre mig den tid. Det skræmmer
og gør mig ked af det, at sådan noget
kan ske i vores land.«
For at komme uden om Donetsk
drejer marsjrutka’en bort fra hovedvejen og ud på helt små markveje.
Over lange stræk kommer der ingen anden traﬁk. Motorstøjen og
den hårde affjedring vibrerer i en
monoton rytme. Den har en sløvende
virkning, og snart sover Lidija hen
over dobbeltsædet. Donetsk 58, Donetsk 43, Donetsk 47 – på vejskiltene
i halvcirklen rundt om byen forbliver afstanden nogenlunde konstant.
Bussen skramler ud i det åbne land,
over bakker og gennem skove. Flere
steder danner aﬀaldet fra mineindustrien bjerge af slagger og udgør
sit eget særprægede bakkelandskab.
Den lavthængende sol lyser imod, og
fabrikkerne rejser sig fra horisonten
som dystre kæmper. Tyk røg vælter
gyldent og rosa op ad skorstenene.
Tætbefolkede Donbass er kendt
for sine kulminer og sværindustri,
og ofte er de små minebyer vokset

