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Flygtning i Ukraine: Huset, hvor vi boede,
findes ikke længere – det blev bombet
Rusland og Ukraine oversvømmes med flygtninge fra kampene i Østukraine. 32-årige Andrej Sablotskij, hans hustru og lille søn blev
pludselig revet ud af deres hverdag i hjembyen Lugansk
JENS MALLING
SKRIVER FRA UKRAINE
udland@k.dk

I et af de medtagede huse i
Mala Sjitomirska-gaden, der
egentlig er udset til nedrivning, fører en lav port bort fra
travlhed og tilsyneladende
normalitet her i centrum af
Kijev.
Ejendommen befinder sig
kun 100 meter fra Uafhængighedspladsen, hvor kæmpe
demonstrationer sidste november accelererede en række voldsomme begivenheder
– afsættelse af præsident
Viktor Janukovitj, Ruslands
besættelse af Krim, krig i Østukraine.
Over porten gaber flere udslåede vinduer. Flænsede
stilladser og graﬃti viser vej
ind i mørket. Solen trænger
kun ned i baggården med besvær, og mos vokser løs på
murene. Efterårets blade
blæser over den hullede asfalt. En trappe med et rustent
gelænder fører op til baghu-

sets første sal. I et af rummene har 32-årige Andrej Sablotskij slået sig ned med sin
hustru og sønnen på ni.
De kom til Kijev for tre måneder siden fra deres hjem i
Lugansk – en industriby i
Østukraine, som, inden krigen brød ud i marts, havde
over 400.000 indbyggere, og
hvor kampene mellem den
ukrainske hær og separatister raser særlig hårdt.
”De kæmper overalt i Lugansk. Ikke kun russere og
ukrainere, men også tjetjenere og dagestanere. Flere lejesoldater er blandt dem. De
bruger ikke kun kalasjnikovgeværer, men også raketter.
Kampvogne kører gennem
byen, som vi taler nu,” siger
Andrej Sablotskij, der, inden
kampene startede, arbejdede
som snedker.
”Det var et normalt arbejde
med en normal løn,” siger
han.
Men situationen i Lugansk
nu er alt andet end normal.
”Omkring 70 procent af by-

en er ødelagt. Telefonnettet,
vand- og strømforsyning, intet af det fungerer længere.
Forretninger, virksomheder
og banegårde ligger i ruiner.
Alle børn er blevet evakueret.
Kun pensionister opholder
sig stadig i byen – gamle
mennesker, der ikke har nogen steder at tage hen,” fortæller Sablotskij, der selv oplevede døden gøre indhug i
hans omgangskreds.
”Mine to venner, som jeg
voksede op med, blev indkaldt til den ukrainske hær.
De er ikke længere blandt os.
De faldt og blev begravet,” siger han.

Krigshandlingerne har påvirket familien Sablotskijs yngste medlem særlig hårdt.
”Barnet måtte indlægges
en måned på et sygehus her i
Kijev, fordi han har fået nogle
psykiske problemer. Han er
stadig registreret hos en psykiater. Kan du forestille dig,
hvordan det føles, når der bliver skudt lige neden for dit
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0 Under svære betingelser prøver Andrej Sablotskij og familien at skabe sig et tåleligt ophold i Ukraines hovedstad – hvor længe det
end kommer til at vare. Myndighederne har kun begrænset mulighed for at hjælpe flygtningene fra Østukraine. – Foto: Jens Malling.
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vindue? Hvordan skal han reagere på det?”.
Under svære betingelser
prøver familien at skabe sig
et tåleligt ophold i Ukraines
hovedstad – hvor længe det
end kommer til at vare. Myndighederne har kun begrænset mulighed for at hjælpe
flygtningene. Andrej Sablotskij har allerede søgt ar-
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bejde mange steder, men indtil videre uden held.
”Der er ikke noget job at få,
og leveomkostningerne i Kijev er høje. Vi har intet rigtigt
sted at bo. Vi har ingen penge
til at købe mad og tøj. Indtil
videre er værelset her mere
eller mindre okay. Men der er
ikke indlagt varme eller
vand. Vinduerne er meget

gamle. De vil ikke kunne holde frosten ude, og nu bliver
det koldere. Vinteren rykker
nærmere,” siger han og fortsætter:
”Selv hvis krigen holder op
i morgen, kan vi ikke tage
hjem til Lugansk. Huset, hvor
vi boede, findes ikke længere. Det blev bombet.”
Krigen i Ukraine har enor-

me menneskelige konsekvenser – og ikke kun for familien
Sablotskij. Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat er
260.000 ukrainere flygtet fra
Donbass-regionen mod vest
til andre steder i Ukraine. FN
vurderer, at 814.000 er flygtet
til Rusland. Mere end 3500
mennesker har mistet livet i
krigen.

1500 OSCEobservatører ønskes
ritzau/

Der er behov for langt flere
observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) til at
holde øje med den skrøbelige
våbenhvile i det østlige Ukraine, mener regeringen i Kijev.
Kravet er blevet fremsat af
præsident Petro Porosjenko
ved et møde i den ukrainske
hovedstad, hvor han ifølge
nyhedsbureauet DPA opfordrede OSCE-ambassadørerne
til at sende mindst 1500 observatører til konfliktområdet.
Hidtil har OSCE været repræsenteret med omkring
200 medarbejdere, og der er
bebudet yderligere 500
mand. Dertil kommer et antal
ubemandede droner til overvågning. Ifølge Porosjenko vil
mindst 29 droner blive leveret
inden 13. oktober.
Samtidig står Ukraine over
for en ny krigslignende situation i den østlige del af landet, efter at yderligere 12
mennesker, de fleste civile,
på trods af våbenhvilen er
blevet dræbt tirsdag under
stadigt mere blodige sammenstød med prorussiske oprørere, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dødstallet er et af de højeste,
siden de to stridende parter
5. september underskrev en
russisk støttet fredsaftale i
den hviderussiske hovedstad, Minsk.
Mortér- og granatangreb
har dræbt 14 civile siden
weekenden, en af de blodigste episoder i de seneste seks
måneders kampe, der har kostet flere end 3300 mennesker
livet i hele det overvejende
russisktalende Østukraine.
Oprørslederne beskylder
ukrainske regeringsstyrker
for at bryde våbenhvilen. Vesten mener, at oprøret er orkestreret af Rusland, og Polens udenrigsminister Grzegorz Schetyna sagde i tirsdags ifølge nyhedsbureauet
Reuters, at EU er parat til at
pålægge Rusland yderligere
sanktioner, hvis ikke Kreml
skifter politisk spor i forholdet til Ukraine.

Flere menneskerettighedsbrud
rapporteret på Krim
Lukning af tatarernes parlament og fængsling af aktivisterer fulgt i kølvandet på Ruslands
anneksion af halvøen i Sortehavet
JENS MALLING
SKRIVER FRA UKRAINE
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Siden Rusland inkorporerede
Krim i marts, er situationen
på halvøen angående menneskerettigheder kraftigt forværret.
Det rapporterer Crimean
Field Mission on Human
Rights (CFMHR), som er en
fælles ukrainsk-russisk organisation. Lukningen af Krimtatarernes parlament, chikane mod tatarledere og arrestationen af filminstruktøren
Oleg Sentsov samt en række
andre ukrainske aktivister
har organisationens bevågenhed.
”Forskellige minoriteter,
der ikke uden videre accepterer, at Krim nu er en del af
Rusland, udsættes for et betydeligt pres,” siger næstformand for CFMHR, Dmitrij
Makarov. Den omstridte
halvø i Sortehavet har 2,4
millioner indbyggere, hvoraf
59 procent er russere, 24 procent ukrainere og 12 procent
tatarer. Særligt tatarerne går
en usikker fremtid i møde,
ifølge Makarov.
”Nogle tatarer er meget
stærkt imod den russiske besættelse, andre er kritiske eller skeptiske. En del er villige
til at acceptere okkupationen, men de kræver garantier
for, at de ikke vil blive diskrimineret,” siger han.
At det tatariske selvstyreorgan Mejlis’en i byen Sevastopol blev lukket den 16. sep-
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0 Forskellige minoriteter på Krim udsættes for pres, oplyser
Dmitrij Makarov. – Arkivfoto.

tember, synes at være et
skridt i den forkerte retning.
Den dato foretog efterretningsfolk fra den russiske
sikkerhedstjeneste, FSB, en
razzia mod bygningen. Det
var ifølge den britiske avis
The Times en kulmination på
flere ugers ransagninger af
tatar-ejede hjem, virksomheder, religiøse institutioner og
skoler. Ved den lejlighed blev
også regnskaber, mødereferater samt nogle af Krim-tatarernes leder, Mustafa Jemilevs, personlige ejendele beslaglagt, skriver mreast.dk.
Jemilev og Mejlis-formand
Refat Tjubarov har tidligere
fået indrejseforbud til Krim i
fem år.
”Hvad de lokale myndigheder på Krim opnår med den
slags handlinger er, at de
eskalerer situationen yderligere uden grund. Mange tatarer var rede til at finde kompromisser, men i stedet må
de nu finde sig i ret fjendtlig
behandling. Deres ledere

nægtes indrejse, de må ikke
fejre deres helligdage, og nu
bliver deres ejendomme ransaget og beslaglagt. Det opfatter vi som systematisk undertrykkelse af tatarerne og
deres mulighed for selvstyre.
Det medfører også, at den
moderate del af den tatariske
befolkning bliver marginaliseret, og mere radikale stemmer vinder gehør,” siger Makarov.
Siden den russiske anneksion af Krim har uidentificerede militser overfaldet journalister og truet aktivister. Da
situationen var helt ude af
kontrol tilbage i første halvdel af marts, hvor ingen endnu vidste, hvad der ville ske
med territoriet, fandt en række mord og kidnapninger
sted.
”De sager bliver ikke efterforsket, hvilket er meget alvorligt, når vi taler menneskerettigheder,” siger Makarov.
Ifølge ham er også den

rte
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ukrainske minoritet på halvøen udsat. Dem, der ønsker
at bibeholde det ukrainske
sprog, får det sværere, da det
bliver nedprioriteret – for eksempel på uddannelsesinstitutioner. Mange ukrainere er
under et betydeligt pres for at
acceptere russisk statsborgerskab. Det er ikke helt klart,
hvordan de kan fortsætte deres tilværelse på territoriet
uden.
En af de alvorligste sager for
den ukrainske minoritet er
den om filminstruktøren Oleg
Sentsov. Han blev arresteret
af FSB i sin hjemby, Simferopol, den 11. maj.
”Oleg Sentsov har været en
af de mest synlige aktivister,
som protesterede mod anneksionen af Krim. Han er siden blevet overført til Lefortovo-fængslet i Moskva.
Anklagerne går på, at
Sentsov sammen med en anden aktivist, Aleksandr Koltjenko, er del af en terrorcelle, som har prøvet at sprænge
regeringsbygninger på Krim i
luften. Ud fra den information vi har, synes de beskyldninger dog at være ret usand-

synlige,” siger Makarov og
fortsætter:
”Det har været fremme, at
Sentsov fik en meget hård
medfart under et FSB-forhør,
at han blev slået og ydmyget.
Det er stærkt bekymrende.”
Både Oleg Sentsov og Aleksandr Koltjenko nægter sig
skyldige, fortæller CFMHR’s
næstformand.
”Det besynderlige er, at de
begge beskyldes for at være
medlemmer af Højre Sektor –
det ukrainske højrenationalistiske parti, som russisk propaganda bliver ved med at hive frem. De er udpeget til at
udgøre farlige medlemmer af
Højre Sektor på Krim. Et sådant medlemskab afviser de
begge pure. Det bliver helt
absurd, når man ved, at Koltjenko i virkeligheden er
anarkist og antifascist. Han
har deltaget i mange antifascistiske demonstrationer i
Simferopol,” forklarer Makarov.
CFMHR’s eget personel har
mærket, at det kan være farligt at beskæftige sig med
menneskerettighedsarbejde i
Rusland, hvor både Dmitrij
Makarov og formanden, Andrej Jurov, bor.
1. juli blev Jurov overfaldet
af to skimaskeklædte gerningsmænd i Voronesj. De
slog ham flere gange og kastede en grøn væske i øjnene
på ham.
Siden anneksionen i marts
kan helt op til 7000 tatarer
ifølge Amnesty International
have forladt Krim.

