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En garvet diplomat og yderst 
intelligent. 

Det er karaktertræk, som 
overhovedet for den russisk-
ortodokse kirke, patriark Ki-
rill, er i besiddelse af. Vurde-

ringen kommer fra Konstan-
tin Mikhajlov, der for tiden 
skriver på en ph.d.-afhand- 
ling om moderne ortodoksi i 
Rusland. Kirill har brug for al 
sin kløgt i disse måneder, 
hvor begivenhederne i Ukrai-
ne truer med at ændre magt- 
balancen i kirkesamfundet.

Den tilspidsede situation i 

Den russisk-ortodokse kirke vakler mellem Putin og den ukrainsk-ortodokse
Det intime forhold til magten i Kreml skaber problemer for den russisk-ortodokse kirke, i takt med at situationen i Ukraine eskalerer. 
Patriark Kirill forsøger nu ifølge russisk ekspert at navigere mellem regimet og utilfredse ukrainske gejstlige
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En sejr for demokrati og mar-
kedsøkonomi. Sådan blev det 
fremstillet af politikere og 
medier i Vesteuropa, da 
Ukraine underskrev associe-
ringsaftalen med EU den 27. 
juni. Natos generalsekretær, 
Anders Fogh Rasmussen, var 
ifølge en udtalelse samme 
dag overbevist om, at aftalen 
ville ”bidrage til konsolide-
ring af frihed, stabilitet og 
velstand i Europa.” 

Sagen er da også den, at 
den ukrainske regering, ledet 
af den nyvalgte præsident 
Petro Porosjenko, har anlagt 
samme positive syn på på as-
socieringsaftalen som de de-
monstranter, der for mere 
end et halvt år siden gik på 
gaden i protest mod den da-
værende præsident Viktor Ja-
nukovitjs pludselige nej til 
aftalen i sidste øjeblik. 

Efter at Janukovitj blev af-
sat, har Ukraine været gen-
nem en ustabil periode med 
prorussiske oprør på halvøen 
Krim og i det østlige Ukraine, 
hvor situationen i disse dage 
er højspændt. En regerings-
minister har ifølge nyhedsbu-
reauet Reuters anslået, at 
Ukraine med tabet af Krim 
har mistet ressourcer til en 
værdi af omkring 55 milliar-
der kroner.

Nogle af de penge kan as-
socieringsaftalen måske være 
med til at hente igen via an-
dre kilder. Ukraine kommer 
økonomisk tættere på de 28 
EU-lande, der vil bistå Ukrai-
ne på en række områder, her-
under teknisk hjælp til at by-
de på offentlige EU-kontrak-

ter. I de første år af aftalen får 
Ukraine ifølge Reuters bedre 
adgang til EU’s marked, end 
EU får til markedet i Ukraine.

Fra et russisk perspektiv er 
aftalen blevet set som et ulti-
matum til Ukraine om at væl-
ge mellem EU og Rusland. 
Præsident Vladimir Putin har 
advaret om, at hvis man stil-
ler Ukraine over for sådan et 
valg, vil det rive landet over i 
to – et scenarie, der truer 
med at blive virkelighed, hvis 
kampene i Østukraine ikke 
snart stopper.

Parallelt med EU-aftalen for-
pligter den nye regering i Ki-
jev sig til at følge anvisnin-
gerne fra Den Internationale 
Valutafond, IMF, for landets 
økonomi. En plan, der i en 
række internationale aviser 
omtales med den positivt la-
dede betegnelse ”reformer”. 
Ordet kan dog ifølge den 
amerikanske økonom Mark 
Weisbrot være misvisende. 

”Jeg tror, der er stor sand-
synlighed for, at reformerne, 
hvis man vil kalde dem det, 
kommer til at gøre meget ska-
de. Den ukrainske økonomi 
står til at skrumpe med fem 
procent i år. Oven i det kræ-
ver IMF meget stramme be-
sparelser på tre procent af 
bruttonationalproduktet over 
de næste to år. Vi ved fra 
Grækenland, Spanien og Por-
tugal, hvor noget lignende 
blev forsøgt på det seneste, at 
når IMF tilskynder til så store 
besparelser, begynder en ond 
cirkel. Idéen er at reducere 
underskuddet på betalings-
balancen med besparelser. 
Men når man gør det, falder 
statens indtægter typisk og-
så. Samtidig vil andre udgif-
ter som arbejdsløshedsun-
derstøttelse og andre sociale 

ordninger stige. Det vil sige, 
at målet flytter sig, og man 
bliver nødt til at foretage 
yderligere nedskæringer for 
at prøve at nå det. Så der er 
reel risiko for en længereva-
rende recession” siger Weis-
brot, der er direktør for Cen-
ter for Forskning i Økonomi 
og Politik, en organisation 
baseret i Washington. 

Guleroden, som IMF lokker 
den nye regering i Kijev med, 
er et lån på 91 milliarder kro-
ner. Weisbrot mener dog, at 
der bør findes et alternativ  
til de barske betingelser, der 
følger med. Han frygter et 
græsk scenarie:

”Den tyske finansminister, 
Wolfgang Schäuble, har sagt, 
at Grækenland kan tjene som 
en model for Ukraine. Det er 
en helt utrolig bekendtgørel-
se for en i hans position. Det 
svarer nogenlunde til at sige, 
at Depressionen i 1929 kan 
være en model for Ukraine. 
Grækenland har haft seks år 
med recession nu. De har 
skåret udgifter til offentlig sy-
gesikring med 40 procent. Al-
ligevel har landet stadig en 
gæld på 169 procent af brut-
tonationalproduktet, hvilket 
er meget højere, end da den 
første aftale med IMF blev 
underskrevet i maj 2010.”

Weisbrot påpeger, at tragedi-
en i Grækenland kunne være 
undgået med en anden øko-
nomisk politik. Således også 
i Ukraine:

”Der er altid alternativer til 
flere års recession og meget 
høj arbejdsløshed,” siger han 
og fortsætter:

”Ukrainerne kunne have 
fået et lån fra Rusland på 82 
milliarder kroner, der ikke 
havde IMF’s skrappe betin-
gelser. Jeg siger ikke, at Ukra-

ine bør forsømme sin gæld 
eller burde have taget det 
russiske lån som alternativ til 
IMF. Jeg siger bare, at om et 
par år vil mange ukrainere  
– sandsynligvis størstedelen 
og ikke kun i øst – ønske, at 
de havde havde sagt ja til  
den russiske variant uden  
de her meget voldsomme 
krav.” 

Ifølge Weisbrot går de nye 
magthavere i Kijev med på 
IMF’s barske vilkår, fordi de 
håber på EU-medlemskab.

”Porosjenko underskrev 
EU-aftalen, fordi hans rege-
ring vil have, at Ukraine skal 
blive en del af Vesten, men 
Vesten tager en meget høj 
pris for det,” siger han.

Weisbrot er ikke afvisende 
over for, at nogle af IMF’s til-
tag er positive, og at nogle 
ændringer i økonomien sand-

synligvis er fornuftige:
”Enkelte dele af program-

met kan i princippet tænkes 
at have positiv effekt, men 
det betyder ikke rigtig noget, 
hvis de først ødelægger øko-
nomien på samme måde, 
som de ødelagde den i Græ-
kenland, Spanien og Portu-
gal. Det er for brutalt. Resul-
tatet bliver massearbejdsløs-
hed, der varer i årevis. For 
mig er dét det værste. Arbej-
de er det vigtigste for de fleste 
mennesker. Og ukrainerne 
har ikke engang muligheden 
for at rejse til rigere lande i 
Vesteuropa og finde beskæf-
tigelse, for de er ikke med i 
EU – ikke at der er mange 
jobs der, men i det mindste er 
der nogle. Så det ser slemt 
ud. Jeg tror, at den nye rege-
ring hurtigt bliver upopu-
lær.”

Med det in mente, hvorfor tror 
du, dens medlemmer alligevel 
accepterer IMF-planen?

”Det er muligt, at de ikke er 
klar over, hvor slemt det bli-
ver,” siger Weisbrot. 

Det er ikke kun EU, der har 
betydelig interesse i at imple-
mentere IMF’s politik i Ukrai-
ne. En anden vigtig aktør er 
USA, mener Weisbrot. 

”Den amerikanske regering 
er involveret i det økonomi-
ske program i betydelig grad. 
Den har allerede brugt millio-
ner af dollars på at få den re-
gering i Kijev, som den øn-
sker. Det vil sige en ukrainsk 
regering, der handler i over-
enstemmelse med USA’s inte-
resser. Der er en stærk indfly-
delse fra dele af det ameri-
kanske udenrigspolitiske 
etablissement. De ser Ukrai-

ne som en stor præmie, og  
de er indstillet på at få den,” 
siger Weisbrot og uddyber: 

”Både i det amerikanske fi-
nansministerium, der er den 
vigtigste aktør i IMF, og i va-
lutafonden selv, er der ansat-
te med forbehold. De frygter, 
at spareprogrammet i Ukrai-
ne kan komme ud af kontrol 
og dermed skade deres poli-
tiske målsætning, som er at 
få landet fast forankret som 
en del af Vesten og for nogle 
af dem Nato-optagelse. Så 
det bliver interessant at se, 
hvor langt de vil skubbe 
Ukraine ud i denne forlænge-
de recession.”

Ifølge Weisbrot så viser  
den forskning, han har fore-
taget, at IMF politisk slagsi-
de:

”Sagen er den, at det meste 
af det, der ligger til grund for 

denne form for økonomisk 
politik, er ideologisk drevet.  
I de lande, hvor IMF opererer, 
anviser organisationen of-
fentlige nedskæringer, be-
sparelser på sygehusvæsen, 
ringere mulighed for at opnå 
arbejdsløshedsunderstøttelse 
og så videre. Dokumentatio-
nen er overvældende. Det 
mønster gentager sig nu i 
Ukraine. Det afgørende er, at 
IMF’s direktører ser en krise 
som en sjælden mulighed for 
at gennemføre ændringer, 
som de ved er upopulære, og 
som folk i de fleste tilfælde 
aldrig vil stemme for. Eksem-
plerne fra Sydeuropa og an-
dre steder taler deres tydelige 
sprog. Ukraine er et mere 
ekstremt tilfælde, fordi lan-
det er meget svagere og har et 
helt andet udgangspunkt,” 
siger han.

Økonomisk 
chokterapi i  
vente for Ukraine
Den amerikansk økonom Mark Weisbrot advarer 
mod konsekvenserne af Den Internationale Valutafonds 
reformer i Ukraine

0 Da Ukraine tidligere i år devaluerede landets valuta, hryvnaen, udløste det protester foran parla-
mentet i hovedstaden, Kijev. – Sergej Sjirkov/EPA/Scanpix.

nabolandet indvirker des-
uden på forholdet mellem 
Moskva-patriarkatet og Pu-
tins regime – en relation, kri-
tikere beskriver som tæt, hvis 
ikke symbiotisk. 

”Mange i oppositionen be-
tragter den russisk-ortodokse 
kirke som Putin-styrets ånde-
lige overbygning,” siger Mik-
hajlov, der er tilknyttet Det 
Russiske Statslige Universitet 
for Humaniora i Moskva.

”Kirken modtager massiv 
støtte fra staten. Først og 
fremmest i juridiske spørgs-
mål, så alle sager falder ud til 
kirkens fordel. Det drejer sig 
typisk om finansiering samt 
retten til land og ejendom. 
For nyligt har der været op-
mærksomhed omkring en 
anden slags retssager, der 
går på fornærmelse af religi-
øse følelser. Den mest berøm-
te er naturligvis Pussy Riot, 
men der er mange andre. Bi-
stand i den slags sager hører 
til det, kirken får fra staten.” 
siger Mikhajlov og fortsætter:

”Putins regering vil have 
noget til gengæld, nemlig 
ideologisk opbakning. Styret 
bruger positive begreber, der 
associeres med kirken, som 
renhed, enhed og moral. At 
regeringen iklæder sig kir-
kens værdier udgør et vigtigt 
element i statspropaganda-
en, når det gælder situatio-
nen i Ukraine.”

Netop konflikten i nabolan-
det er ifølge Konstantin Mik-
hajlov sprængfarlig for Mo-
skva-patriarkatet, der tæller 
165 millioner sjæle. 

Mikhajlov hæftede sig ved 

noget særligt, da Vladimir 
Putin den 18. marts holdt sin 
sejrstale oven på indlemmel-
sen af den ukrainske halvø 
Krim. Den var for et stort 
publikum, der inkluderede 
det russiske samfunds mest 
prominente medlemmer, 
men der manglede en: Kirill. 
Patriarkens manglende til-
stedeværelse kan være med 
til at blotlægge nogle under-
liggende mekanismer i det 
russiske samfund.  

”I Rusland er vi gode til at 
læse mellem linjerne. At han 
ikke deltog, er meget bemær-
kelsesværdigt. Grunden er, at 
anneksionen af Krim stiller 
kirken i en meget svær situa-
tion,” siger han og uddyber:

”Krim hører fortsat under 
den ukrainsk-ortodokse kir-
kes myndighed. Den russiske 
regering vil have Kirill til at 
inkorporere halvøen direkte 
under Moskva-patriarkatet. 
Men hvis han gør det, bryder 
han alle indgåede aftaler 
med den ukrainske kirke. 
Stabiliteten af disse grænser 
mellem kirkesamfundene er 
den helt centrale idé bag Mo-
skva-patriarkatets politik og 
har været det de seneste 25 
år. Den russiske regering har 
nu ødelagt denne balance. 
Det er klart, at Kirill ikke kan 
kritisere Putin for dette. Kir-
ken er alt for indfiltret i Rus-
lands magtstrukturer til at 
ytre sådan en kritik. Det ville 
blive opfattet meget negativt 
– både af præsidenten og i 
befolkningen, hvor de fleste 
er meget begejstrede for ind-
lemmelsen af Krim. Hvis Ki-

rill sagde noget sådant, ville 
kirkens popularitet styrtdyk-
ke på ingen tid. Noget andet 
er, at ingen tv-kanal i Rus-
land ville vise nogen, der kri-
tiserer Putin.”

Det spændte forhold mellem 
Ukraine og Rusland har ikke 
kunnet undgå at skade relati-
onerne mellem de to landes 
ortodokse kirker. De glider 
længere og længere fra hin-
anden. En stor del af de ukra-
inske gejstlige støttede 
Maidan-demonstrationerne 
mod Ukraines tidligere præ-
sident Viktor Janukovitj. 
Mange præster var til stede 
på pladserne og holdt guds-
tjenester for demonstranter-
ne. Som om det ikke var 
slemt nok for Kirill, begyndte 
repræsentanter for den ukra-
inske kirke at kræve, at han 
skulle tage afstand fra rus-
sernes indblanding i landet, 

der med tiden udviklede sig 
til en borgerkrig omkring by-
erne Donetsk og Lugansk. 

”Under hele konflikten har 
Kirill ikke ytret sig om Ukrai-
ne, bortset fra nogle meget 
vage formuleringer i stil med 
’krig er ikke godt – man bør 
tilstræbe fred’. Han har hver-
ken kritiseret Maidan eller 
Putin. Selv den del af ukrain-
ske præster, hvis menigheder 
hører under Moskva-patriar-
katet og derfor normalt er lo-
yale mod Kirill, ville have 
ham til at tage stilling imod 
den russiske aggression. Na-
turligvis kan han ikke gøre 
noget sådant. Men ukrainer-
ne fortsætter med at presse 
ham. For hver dag der går,  
bliver deres forhold dårlige-
re,” siger Mikhajlov. 

Samtidig med at Kirill må 
gå meget forsigtigt frem i det 
snævre råderum, han har 
mellem det russiske regime 

og de utilfredse ukrainske 
kirkeoverhoveder, skal han 
forholde sig til oppositionen 
imod ham i Moskva-patriar-
katet.

”Mange kritiserer ham for 
ikke at være en særlig religi-
øs person, men derimod alt 
for optaget af kirkens økono-
mi,” siger Konstantin Mikhaj-
lov, der peger på, at mod-
standen mod Kirill i kirkens 
lederskab er vokset de sene-
ste år. 

Det betyder dog ikke, at 
hans opponenter ikke er til-
hængere af Putin. 

Den russisk-ortodokse patri-
ark har en fortid og levevis 
omgærdet af mystik. Blandt 
andet er han sat i forbindelse 
med lukrativ cigaretsmugling 
i 1990’erne. Det har været 
fremme, at hans personlige 
formue udgør flere hundrede 
millioner kroner. Til hans 

eksklusive livsstil hører et 
schweizisk Breguet-ur i 
150.000 kroner-prisklassen 
som han blev spottet med i 
2012. Dertil kommer hans gø-
ren og laden i sovjettiden. 

”Efter al sandsynlighed ar-
bejdede Kirill for KGB. Det er 
aldrig blevet bevist, men det 
er almen kendt, at størstede-
len af kirkens ledere havde 
sådan et forhold til efterret-
ningstjenesten i 1970’erne og 
1980’erne. Den slags rygter 
har ingen betydning. Hvis  
de havde, ville ingen med hø-
je positioner i den russiske 
ortodokse kirke være, hvor 
de er,” siger Konstantin Mik-
hajlov. 

En del af forklaringen på 
kirkens tætte forhold til KGB 
og siden Putins styre kan 
ifølge Mikhajlov være, at in-
den for den russisk-ortodok-
se kirke er idéen vidt ud-
bredt, at politisk magt og 
autoritet kommer fra Gud og 
derfor ikke bør drages i tvivl. 
Han mener dog, at reformer 
er nødvendige:

”Det står klart, at patriar-
ken ikke har i sinde at ændre 
noget som helst i forholdet til 
det nuværende regime. Det 
er til skade for udvikling af 
demokrati i Rusland. Men 
kirkens lederskab vurderer 
tydeligvis, at det er den ene-
ste måde at gå frem på. Der  
er ingen tvivl om, at Putins 
magt vil vokse sig stærkere 
de næste par år. Og i kirkens 
opfattelse er det nødvendigt 
at have et godt forhold til 
ham på en eller anden må-
de.”

0 Konstantin Mikhajlov skriver på en ph.d.-afhandling om 
moderne ortodoksi i Rusland. – Foto: Jens Malling.

AssocieringsAftAlen mellem ukrAine og eu

33 Associeringsaftalen3mellem3EU3og3Ukraine,3der3knytter3de3283
EU-lande3og3Ukraine3tættere3sammen3politisk3og3økonomisk,3blev3
underskrevet3den327.3juni3i3Bruxelles.3Samme3dag3skrev3Georgien3og3
Moldova3under3på3tilsvarende3aftaler.3Aftalen3indebærer3en3gradvis3
liberalisering3af3handlen3mellem3parterne.

33 EU3giver3i3henhold3til3aftalen3teknisk3hjælp3til3at3byde3på3offentlige3
arbejder3inden3for3EU.3Det3sker3ved3at3bistå3Ukraine,3sådan3at3ukrainsk3
lovgivning3og3erhvervsliv3tilpasses3standarder,3som3EU3bruger3og3
accepterer.

33 EU3kræver,3at3Ukraine3opfylder3krav3til3menneskerettigheder3og3
demokrati,3bekæmper3korruption,3styrker3lov3og3orden3og3reformerer3
sin3økonomi.

33Ukraines3tidligere3præsident3Viktor3Janukovitj3sagde3i3november,3da3
han3afviste3at3indgå3aftalen,3at3den3vil3koste35003milliarder3dollar3i3han-
del3med3Rusland.3At3implementere3EU-standarder3vil3koste3andre31043
milliarder3dollar.3EU3siger3til3det,3at3det3står3Ukraine3frit3for3at3handle3
med3Rusland.3EU3vil3også3hjælpe3med3at3betale3for3Ukraines3tilpasning3
til3EU-standarder.

33 EU-diplomater3har3udtrykt3bekymring3for,3at3Rusland3vil3fjerne3
Ukraine3fra3listen3af3lande,3der3har3særlig3adgang3til3det3russiske3mar-
ked.3Det3kan3betyde3højere3afgifter3for3ukrainske3varer3og3måske3afvis-
ning3af3nogle3produkter3fra3Ukraine3ved3grænsen3til3Rusland.
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WWmange i oppo-
sitionen betragter 
den russisk-ortodokse 
kirke som Putin-
styrets åndelige  
overbygning.

KonsTAnTin MiKhAjLov fRA 
DeT RussisKe sTATsLige 
univeRsiTeT foR huMAnioRA

mArk Weisbrot

33Mark3Weisbrot3er3amerikansk3økonom3og3
direktør3for3Center3for3Økonomisk3og3Politisk3
Forskning3(CEPR)3i3Washington.3

33Weisbrot3har3argumenteret3imod3privatise-
ringer3af3sundheds-3og3socialprogrammer3i3
USA,3ligesom3han3er3kritisk3over3for3globalise-
ringen3–3særligt3over3for3den3rolle3som3Den3
Internationale3Valutafond3spiller.3Han3har3støt-
tet3sydamerikanske3regeringers3forsøg3på3at3få3etableret3Bank3for3
Syden3for3at3gøre3dem3mere3uafhængige3af3IMF.3

33 Som3kommentator3bidrager3han3til3medier3som3The3New3York3
Times,3The3Washington3Post,3The3Guardian3og3al-Jazeera.33

	


