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Vestlige landes svigt har
forenet ukrainerne

Serhij Sjadan
33En af Ukraines mest kendte
forfattere. Hans værker er oversat
til en lang række sprog, blandt
andet svensk. Sjadan er også
kendt for sin aktivisme, 3
støtte til Maidan-protesterne
mod tidligere præsident Viktor
Janukovitj og sit samfundsengagement. Han stammer fra
Kharkiv i den østlige del af landet.

Krig, revolution, økonomisk krise og stormagter, der vil dominere
Ukraine, har fået indbyggerne til at miste troen på andre, mener den
ukrainske forfatter og aktivist Serhij Sjadan

interview
DARJA SJALYGINA
OG JENS MALLING
SKRIVER FRA UKRAINE
udland@k.dk

I hele Kijev er der snart ikke
længere den etage i sovjettidens betonklodser, hvor det
blå og gule ukrainske flag
ikke hænger og blafrer ud af
vinduet. På vej til en oplæsning af forfatteren Serhij
Sjadan går nationalemblemet
– den karakteristiske trefork
– igen som graffiti på mure
flere steder. Tætpakkede rulletrapper fører ned i metroens dyb. Af og til skiller en
camouflagefarvet uniform sig
ud i menneskevrimlen. Med
rygsæk over skulderen er et
ungt menneske enten på vej
til eller kommer direkte fra
kampene, der raser få timer
mod øst. I fodgængerpassagerne under hovedstrøget,
Khresjtjatik, har souvenirsælgere fyldt deres boder med
farvestrålende T-shirts, krus
og magneter. De prydes med
beskeder i et obskønt sprog,
som opfordrer Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at
holde fingrene fra Ukraine.
Det ville Serhij Sjadan være
enig i. Som kendt samfundskritiker og aktivist deltog han
i Maidan-protesterne fra begyndelsen, da de brød ud i
november sidste år.
Til trods for efterårskulden
foregår oplæsningen udendørs i en af baggårdene ikke
langt fra Kijevs kendte vartegn, Sankt Michael Klosteret. Forfatteren har skrevet
nogle nye digte, som han vil
fremføre. Både for sine bøger
og sit engagement i samfundet nyder Sjadan stor popularitet, og interessen for oplæsningen er stor. Unge ukrainere – fortrinsvis studenter, ser
det ud til – trodser kulden i
hundredvis. Kun få har været
så heldige at besætte nogle
opstillede stole. Flere gør sig
det behageligt oppe på en
mur, hvor udsigten er bedre.

WW Der er rent faktisk rettet en brutal og

ikke skjult aggression mod Ukraine fra russisk
side. Så det gør mig vred, når europæiske intellektuelle leger med højtragende tanker om
geopolitik og makroøkonomi i stedet for blot
at støtte ukrainerne i deres kamp for frihed.

Serhij Sjadan, forfatter og aktivist

Langt de fleste står op. Den
summende smalltalk hører
brat op. Hele publikums opmærksomhed fokuseres på
den 40-årige digter, som i det
gullige lys fra den til lejligheden opsatte projektør nu begynder at læse sine ukrainske strofer op. Alle lytter koncentreret for øjeblikket efter
at klappe højlydt eller bryde
ud i spontan fælles latter.

Den gode stemning til trods
befinder Ukraine sig for tiden
i en yderst svær situation.
Rusland har angrebet og besat dele af landet. I ly af
krigshandlingerne prøver
Den Internationale Valutafond med støtte fra USA og
EU samtidig at indføre vidtrækkende såkaldte økonomiske reformer, der ifølge flere
eksperter har potentiale til at
ende i et nyt Grækenland.
”Ukrainerne gør sig ingen
illusioner længere. De er forsvundet i løbet af det seneste
halve år, i takt med at Europa
længe og eftertrykkeligt prøvede at købslå med Putin,
samtidig med at krigen i øst
bare eskalerede. Vi har ingen, vi kan stole på. Det forstår ukrainerne meget vel.
Men med denne sørgelige erkendelse er de blevet endnu
mere forenet,” svarer aftenens hovedperson efter arrangementet på spørgsmålet
om, hvad Europa og et eventuelt EU-medlemskab kan gøre for Ukraine.
I takt med at konflikten
mellem Rusland og Vesten er

forværret, har en del europæiske meningsdannere på de
politiske yderfløje udvist en
vis sympati for Putins politik.
De har set den som et udtryk
for modstand mod amerikansk hegemoni.
”Mennesker dør hver dag i
Ukraine. Der er rent faktisk
rettet en brutal og ikke skjult
aggression mod Ukraine fra
russisk side. Så det gør mig
vred, når europæiske intellektuelle leger med højtra
gende tanker om geopolitik
og makroøkonomi i stedet for
blot at støtte ukrainerne i deres kamp for frihed,” siger
Serhij Sjadan.
Især var en del europæiske
venstreorienterede ikke solidariske nok med Maidan og
den ukrainske befolknings
bestræbelser under revolutionen, mener forfatteren.
”Mange støtter fortsat Putins chauvinistiske politik,
derunder besættelsen af Krim
og Kremls terroristiske aktioner i Østukraine. Deres position er for mig ikke helt klar.
Øjensynligt bilder de sig ind,
at den russisktalende befolkning i Ukraine bliver undertrykt, og at den nye ukrainske
regering er fyldt med fascister,” siger Sjadan og fortsætter:
”Det forekommer mig, at en
del europæiske venstreorienterede bør beskæftige sig
mindre med historiske myter
og politiske illusioner og
koncentrere sig mere om realiteter. De bør bekymre sig
mindre om den geopolitiske

konfrontation mellem USA og
Rusland og mere om den
skæbne, der venter de flere
hundredtusinde flygtninge
fra Donbass. På grund af
Putins eventyr går de nu en
meget barsk vinter i møde i
lejre uden strøm og varme.
Efter min mening er det meget vigtigere end alt tankespind om fascister og fantasier om den af USA betalte
Maidan.”

Som følge af Maidan-protesterne fik Ukraines borgere
skilt sig af med præsident
Viktor Janukovitj og hans
kleptokratiske og bundkorrupte styre. Janukovitj, der
stod i spidsen for en ”familie” af oligarker, som berigede wsig selv på bekostning af
den ukrainske middel- og underklasse, tog flugten i februar. Ifølge Serhij Sjadan var
det spørgsmålet om et tættere
forhold til Europa, som udløste Maidan-bevægelsen i november, men som de voldsomme begivenheder skred
frem, udviklede den sig til
også at ville adressere dybereliggende problemer i det
ukrainske samfund.
”Maidan og den ukrainske
revolution var ikke noget
konkret politisk initiativ fra
et eller andet parti. Der herskede et væld af forskellige
initiativer, bevægelser og idéer. Civilsamfundet krævede
en nyorientering af landet i
europæisk retning. Men
dermed brød også en antisystemrevolution ud. Den havde en ødelæggelse af korrupte mekanismer i samfundet
og en komplet ombygning af
magtens strukturer som sine
vigtigste krav. Revolutionen
har bragt mange problemer
op til overfladen, som er opstået her inden for de seneste
år og som kræver at blive
løst,” siger han.
Men på trods af de store forhåbninger, der knyttede sig
til de dramatiske omvæltninger, kunne en ny oligark –

Danskere lærer somaliere selv
at bekæmpe pirateri
Somaliske embedsmænd vil de næste dage blive sejlet ud til danske
støtteskib ”Esbern Snare”, hvor de vil få undervisning
Steen Ramsgaard
skriver fra Somalia
udland@k.dk

Det danske støtteskib ”Esbern Snare” ligger i disse dage ud for Somalias kyst. Det
har skibet gjort mange gange,
siden Danmark i 2008 besluttede at deltage i Natos operation mod somaliske piraters
angreb på internationale
handelsskibe i Det Indiske
Ocean og Adenbugten.
Normalt ligger ”Esbern
Snare” her for at afskrække
somaliske pirater fra at stævne ud mod container- og
tankskibe. Denne gang er
målet dog ikke afskrækkelse,
tværtimod. De næste dage vil
en snes somaliske embedsmænd blive sejlet ud til skibet, hvor de får undervisning
i basal jura og politiefterforskning, myndighedshåndhævelse til søs, bording af
skibe, førstehjælp og lignende. Ombord på ”Esbern Snare” er blandt andet et par sygeplejersker og tre dansksomaliske tolke, som hjælper
med undervisningen.
Målet er, at de nyetablerede
myndigheder i Somalia på
længere sigt selv skal kunne
bekæmpe de pirater, der i
mange år har udgjort en alvorlig trussel mod skibstrafikken i Adenbugten. Gennemsejlingen til og fra Suez-

0 Danske styrker på skibet ”Esbern Snare” har siden 2008 tilbageholdt 295 formodede somaliske pirater. – Foto: Scanpix.

kanalen betyder, at det er en
af verdens vigtigste sejlruter.
”Det danske forsvars opgave hernede er at forhindre og
afskrække fra piratangreb.
Det er langt hen ad vejen lykkedes, så nu kan vi også begynde at opbygge kapacitet
og træne de lokale myndigheder i Somalia. Det er noget
helt nyt, og vi er de første, der
er gået i gang med opbygningen af somaliernes kompetencer. Desuden gennemfører
vi øvelser med Omans flåde,
så den også kan yde et mere
effektivt bidrag i indsatsen
mod piraterne,” siger ”Esbern Snare”s skibschef, kommandørkaptajn Henrik Holck
Rasmussen.
Fra 2007 til 2008 blev antallet af piratangreb fordoblet
og nåede op på cirka 110, og
de kulminerede i 2011 med
næsten daglige angreb. Siden

2008 har danske styrker tilbageholdt 295 formodede somaliske pirater, befriet 78
gidsler, mens fire pirater er
dræbt i ildkamp. Ingen danskere er kommet til skade.

Nu kan indsatsen til gengæld
også tydeligt mærkes.
Senest et dansk flådefartøj
greb ind mod formodede pirater var i november i fjor. Da
blev det danske handelsskib
”Torm Kansas” angrebet. Skibet formåede selv at holde piraterne stangen, dels fordi
rælingen var pakket ind i pigtråd og dels, fordi der var bevæbnede vagter ombord, som
besvarede piraternes ild.
Nogle timer senere nåede
”Esbern Snare” frem til
”Torm Kansas” og stoppede
en somalisk fiskerbåd med ni
mand ombord. De er nu stillet for retten i Seychellerne.

”Vi har kun været i stand til
at undertrykke pirateriet, ikke stoppe det. Bagmændene
er stadig aktive, og indtil videre er kun én arresteret og
stillet for retten. Derfor er det
vigtigt at være her,” understreger Aage Buur Jensen, der
er flotilleadmiral og chef for
Natos styrke i Adenbugten
og Det Indiske Ocean.
Han og hans stab af Natoofficerer arbejder ombord på
”Esbern Snare”.
”Succesen i indsatsen mod
pirateriet skyldes også, at rederierne har taget forholdsregler som at indhegne rælingen i pigtråd og have bevæbnede vagter ombord. Og endelig er der den positive udvikling i selve Somalia,” siger
Aage Buur Jensen.
Nato følger nøje den politiske udvikling på land. Skibets tre dansk-somaliske tolke gennemgår og analyserer
indholdet på somaliske webmedier, og tolkene bliver ofte
sat i skibets gummibåde og
sejlet hen til somaliske fiskerbåde for at tale med de lokale
og høre nyt. De mange informationer tegner et positivt
billede af, at udviklingen går
i den rigtige retning. Det er
for eksempel ikke længere
socialt acceptabelt at være
pirat, og de somaliske myndigheder viser nu vilje til at
sætte ind mod pirateriet.

0 ”Maidan og den ukrainske revolution var ikke noget konkret politisk initiativ fra et eller andet
parti,” siger forfatteren og aktivisten Serhij Sjadan om de protester i hovedstaden, Kijev, som flere
kommentatorer har ment var sponseret af USA. – Foto: Darja Sjalygina.

denne gang af provestlig
støbning – alligevel sætte sig
på præsidentembedet: Ukraines syvenderigeste mand,
Petro Porosjenko. Det har
fået kritikere til at hævde, at
selv efter revolutionen går
skellet i ukrainsk politik stadig blot mellem oligarker af
henholdsvis EU-venlig og
prorussisk observans.

”Det er stadig tvivlsomt,
om den nye regering i Kijev
virkelig udtrykker Maidanbevægelsens håb og ønsker.
Mange spørgsmål er endnu
ikke besvaret, og mange retter beskyldninger mod de nye
magthavere. Men det forekommer mig, at de nye muligheder, der er opstået, endnu ikke er spildt,” siger Ser-
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Digital marketingkoordinator
Et af landets mest dynamiske mediehuse søger en marketingkoordinator med stærke digitale kompetencer til vores
kontor i det indre København.
Du vil blive en del af et ambitiøst team, der arbejder målrettet
på at videreføre den succes, der har kendetegnet Kristeligt
Dagblad de seneste mange år.
Ansvarsområder
I tæt samarbejde med husets afdelinger og vores bureauer
arbejder du med at implementere og udvikle vores strategi,
der øger Kristeligt Dagblads digitale salg og læsernes interesse for vores produkter.
Du får medansvar for et digitalt budget, som du kan optimere på basis af de enkelte kampagners KPI’er, som du også
har rapporteringsansvaret for.
Din profil
• Du har en videregående uddannelse inden for marketing.
• Du har erfaring med at implementere digitale kampagner.
• Du kender værktøjerne til gode direct marketing-resultater
og ved, hvordan du kan måle, optimere og dokumentere dem.
• Du har erfaring med alt fra nyhedsbreve, kampagnesites
til Facebook og retargeting.
• Du er ambitiøs, vedholdende og resultatorienteret.
• Du er struktureret og stærk i projektstyring.
• Du eksekverer i et højt tempo.
• Det vil være en fordel, hvis du har forståelse for HTML og
PHP.
Vi tilbyder
• En fuldtidsstilling i indre København.
• En travl og ambitiøs arbejdsplads med fokus på vækst og
udvikling.
• En spændende hverdag med uformel omgangstone og gode
kolleger.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte
marketingchef Søren Jensen på 2027 0734 eller sj@k.dk.
Ansøgningsfrist 20. november 2014.
Skriftlig ansøgning sendes pr. e-mail til: ansoegning@k.dk
att. ansvarshavende chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager,
Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.

hij Sjadan, der selv har betalt
en høj pris for sin rolle i den
ukrainske revolution.
Digteren blev overfaldet
under et opgør mellem
Maidan-aktivister og prorussere i sin hjemby, Kharkiv, i
marts. Billeder af hans blodige og forslåede hoved gik
internettet rundt. Alligevel
opfordrer han til forsoning,

særligt må krigshandlingerne i øst stoppe.
”Fra begyndelsen var det
klart, at denne krig ikke gavner nogen. Vi er alle borgere i
ét land, og der burde ikke
være noget, som vi vil slå
hinanden ihjel for. Hvordan
man kan løse striden og ende
krigen, er et spørgsmål for
politikere i både Ukraine og
Rusland,” siger Serhij Sjadan.
Arrangementet er så småt
ved at være slut. Den populære digter stiller beredvilligt
op til fotografering, autografskrivning og smalltalk til
glæde for aftenens tilhørere.

KOMMUNIKATIONSOORDINATOR
TIL CARITAS DANMARK
Caritas søger en medarbejder
til at koordinere organisationens kommunikation.
Vi ønsker en medarbejder, der:
• er optaget af nødhjælp,
fattigdomsbekæmpelse og
diakonalt arbejde
• har en relevant uddannelse
inden for kommunikation og
medier
• har forståelse for, at få
baglandet med og skabe
oplysning om vores arbejde
udadtil
• har erfaring med lyd, billeder
og tekstredigering
• gerne har erfaring med
udvikling af web-baseret
kommunikation og grafisk
design
• taler og skriver engelsk
flydende, meget gerne med
kendskab til fransk

Se mere om stillingen på
www.caritas.dk
Ansøgningsfrist er 3. december 2014. Forventet tiltrædelse: 1. februar 2015.
Ansøgning sendes til administrationschef Hannah Holst
Kragelund, hhk@caritas.dk.
Yderligere oplysninger kan
fås hos generalsekretær Jann
Sjursen, tlf. 3818 0024 eller
administrationschef Hannah
Holst Kragelund, tlf.
3818 0005.
Caritas Danmark er den katolske kirkes
humanitære organisation og medlem af
Caritas Internationalis, der arbejder i over
200 lande og territorier. Caritas Danmark
selv arbejder i 10 lande og har en årlige
omsætning på godt kr. 60 millioner.
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danmission søger:
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Danmission Genbrug
i Midt- og Vestjylland
 Du har erfaring med butiksdrift og -økonomi
og mister ikke overblikket i en travl hverdag.
 Du er en handy m/k, empatisk og resultatorienteret.
 Du er bosiddende i Midt- eller Vestjylland.
 Du har erfaring med frivilligt arbejde og lyst til
at arbejde i en kristen organisation.
Læs mere om stillingen på:

www.danmission.dk/job
Ansøgningsfrist:
mandag den 8. december.
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