
 3 Transdnjestr. Området var en 
del af Den Moldoviske Sovjet-
republik. Efter Sovjetunionens 
opløsning prøvede regeringen i 
Moldova at bevare overherre-
dømmet over området, der 
havde erklæret sig selvstændigt 
allerede i 1990. Efter en krig i 
1992, hvor fl ere end 1000 menne-
sker døde, blev fredsbevarende 
russiske soldater udstationeret i 
området. Konfl ikten er aldrig løst. 

 3 Abkhasien. Området havde i 
sovjettiden status som autonomt 
område under Den Georgiske 
Sovjetrepublik. Da georgiske styr-
ker i august 1992 prøvede at sikre 
sig kontrol med Abkhasien, førte 
det til en blodig borgerkrig, der 
kostede 15.000-20.000 civile 
livet. Anslået 250.000 georgiere, 
halvdelen af områdets befolk-
ning, fl ygtede. Mange af dem bor 
stadig rundt omkring i Georgien. 
Konfl ikten er aldrig løst, og 
Abkhasien er ikke blevet aner-
kendt som et selvstændigt land 

af verdenssamfundet. I novem-
ber underskrev Rusland og 
Abkhasien en partnerskabsaftale, 
som den georgiske regering 
betegnede som en ”annektering”.

 3 Sydossetien. Området havde i 
sovjettiden status som autonomt 
område under Den Georgiske 
Sovjetrepublik. Da Georgien 
annullerede Sydossetiens auto-
nomi, resulterede det i en krig i 
årene 1991-1992. Den kostede 

over 1000 mennesker livet, drev 
over 100.000 på fl ugt og resulte-
rede i Sydossetiens de facto-
selvstændighed. I 2008 udkæm-
pede Georgien og Rusland en 
kortvarig krig om regionen. 

 3Nagorno-Karabakh. En krig 
mellem de to tidligere sovjet-
republikker Armenien og Aser-
bajdsjan i årene 1991-1994 resul-
terede i, at området Nagorno-
Karabakh, der var et autonomt 

område under Aserbajdsjan i sov-
jettiden, blev de facto-selvstæn-
digt under armensk kontrol. 
25.000-35.000 blev dræbt. 
724.000 aserbajdsjanere og 
op mod 500.000 armeniere 
fl ygtede.

 3 Donetsk- og Lugansk-området. 
Mange frygter, at krigen mellem 
Ukraine og prorussiske separati-
ster ender som endnu en frossen 
konfl ikt.
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I takt med at forholdet mel-
lem Rusland og Vesten for-
værres, får de mange frosne 
konfl ikter i området, der tid-
ligere udgjorde Sovjetunio-
nen fornyet relevans. Trans-
dnjestr, Abkhasien, Sydosse-
tien og Nagorno-Karabakh 
er sådanne – indtil videre – 
uløste konfl ikter. Disse om-
råder har siden Sovjetunio-
nens afvikling for 23 år siden 
befundet sig i et folkeretligt 
limbo. 

Det udpræget russiskvenli-
ge Transdnjestr er en smal 
strimmel land lukket inde 
mellem Moldova og Ukraine 
– to lande, der i juni under-
skrev en associeringsaftale 

Storpolitik om miniputstat
Rusland har omkring 2000 soldater udstationeret i Transdnjestr mellem Moldova og Ukraine. 
Hvis krigen i Østukraine eskalerer, kan den lille republik måske bruges som militært springbræt 

med EU og dermed er godt på 
vej til at knytte sig nærmere 
til Vesten. Denne placering 
gør Transdnjestr, der også 
omtales som Transnistrien 
på dansk, interessant i en 
situation, hvor den russiske 
regering synes besluttet på at 
stoppe Vestens stigende ind-
fl ydelse i de to tidligere sov-
ketrepublikker. 

”Frem for alt må vi opfatte 
Transdnjestr som et område, 
hvorfra Rusland kan iværk-
sætte destabiliserende eller 
militære aktioner mod Ukrai-
ne og Moldova,” siger Kamil 
Calus, forsker ved Center for 
Østlige Studier i Warszawa i 
Polen, hvor han er tilknyttet 
Afdelingen for Ukraine, Hvi-
derusland og Moldova. 

Der er omkring 2000 russi-
ske soldater i Transdnjestr. 
Dertil kommer landets egen 
hær. Den tæller 5000-6000 
mand ifølge Calus. Det fak-
tum, at Kreml offi  cielt ikke 
anerkender Transdnjestrs 
uafhængighed, kan give et 
praj om, hvad Rusland søger 
at opnå i den aktuelle kon-
fl ikt om Ukraine, mener han.

”Transdnjestr er særligt in-
teressant i øjeblikket, fordi 
områdets specielle status og 
nyere historie hjælper os til 
at forstå, hvad Ruslands stra-
tegi er for Østukraine. Kreml 
forsøger at bruge Trans-
dnjestr som et instrument til 
at øve indfl ydelse på Moldo-
va, som området offi  cielt sta-
dig er en del af. Derigennem 
prøver lederskabet i Moskva 
at sætte en fod i døren og for-
hindre, at Moldova kommer 
ind i den vestlige indfl ydel-
sessfære gennem medlem-
skab af Nato og EU eller gen-
nem genforening med Ru-
mænien,” siger Kamil Calus. 

”Men det er gået op for rus-
serne, at Transdnjestr ikke 
udgør et særligt eff ektivt red-
skab som en separat, ikke-
anerkendt enhed og reelt er 

uden ret stor indfl ydelse på 
den politiske udvikling i 
Moldova. Senest blev det un-
derstreget, da landet under-
skrev EU-associeringsafta-
len. Derfor arbejder Moskva 
for at gøre Moldova til en fø-
deration, hvor Transdnjestr 
indgår som delstat og i den 
egenskab kan påvirke lan-
dets politiske retning. Det 
bringer os tilbage til Ukraine. 
Rusland har lært lektien og 
er i det lange løb ikke interes-
seret i at danne, støtte og ik-
ke mindst fi nansiere kvasi-
stater på ukrainsk jord. Rus-
lands plan er at tvinge den 
ukrainske regering i Kijev til 
at decentralisere magten. Det 
vil medføre, at de østlige re-
gioner får større indfl ydelse 
på regeringens politik, de vil 
sandsynligvis blive sikret ve-
toret, og måske får Rusland 
mulighed for at udstationere 
såkaldte fredsbevarende 
styrker i Østukraine,” siger 
Kamil Calus. 

At Transdnjestr ikke anerken-
des, skyldes ikke kun Rus-
land. Også Moldova og Ve-
sten er imod landstribens 
uafhængighed. 

”Moldova anerkender ikke 
Transdnjestr, fordi det kan 
danne præcedens og dermed 
destabilisere hele landet. 
Hvis regeringen i Chisinau 
anerkendte Transdnjestr, vil-
le et lignende krav sandsyn-
ligvis komme fra Gagausien 
– en anden region med en 
stor prorussisk befolkning. 
Hvad angår Den Europæiske 
Union, så ønsker EU at gen-
integrere Transdnjestr med 
Moldova, fordi områdets uaf-
klarede status er en kilde til 
ustabilitet for hele regionen. 
Af grunde modsat Ruslands 
vil det dog være vigtigt for 
EU, at Transdnjestr ikke får 
nogen reel indfl ydelse på 
Moldovas politik,” siger Ka-
mil Calus. 

Hvad foretrækker Trans-
dnjestr selv efter din mening 
– anerkendelse som stat eller 
offi  cielt at blive en del af Rus-
land?

”Her må man skelne mel-
lem, hvad befolkningen og 
det politiske lederskab vil. 
Indbyggerne i Transdnjestr 
ville sandsynligvis ikke mod-
sætte sig optagelse i Den Rus-
siske Føderation. De opfatter 
sig som russere og ser sig selv 
som en del af et russisk kul-
turelt og sprogligt fælles-
skab. Integration med Rus-
land vil betyde en stadfæstel-
se af dette fællesskab. Og ik-
ke kun det: De vil se det som 
en chance for at opnå højere 
levestandard, bedre lønnin-
ger, pensioner og så videre. 
Kun en minoritet går ind for 
uafhængighed fra Rusland, 
men den er på ingen måde 
betydelig. 

Hvis vi taler om Trans-
dnjestrs ledere, er billedet 
mere kompliceret. Det er rig-
tigt, at parlamentets for-
mand, Mikhail Burla, i marts 
ansøgte Moskva om at modi-

fi cere russisk lov, så Trans-
dnjestr på et tidspunkt kun-
ne blive annekteret. Han 
handlede dog – så vidt jeg er 
informeret – ikke i overens-
stemmelse med præsident 
Evgenij Sjevtjuks ønske, som 
da også kritiserede initiativet 
kraftigt. Det er min helt klare 
opfattelse, at det lokale le-
derskab under ingen om-
stændigheder ønsker offi  cielt 
at tilslutte sig Rusland. Det er 
trods alt bedre at være præsi-
dent for en ikke-anerkendt 
stat end en tilfældig guvernør 
i en ubetydelig afkrog af Rus-
land. Der er stor risiko for, at 
de nuværende magthavere 
vil miste deres positioner og 
privilegier, fordi Moskva ikke 
vil være interesseret i at have 
stærke lokale ledere på det 
nyerhvervede territorium. 
Derfor er eliterne i Tiraspol 
fortalere for uafhængighed 
frem for integration med Rus-
land,” siger Kamil Calus. 

En vigtig begivenhed fandt 
sted i regionen den 30. no-
vember, hvor der var parla-
mentsvalg i Moldova. 

Gennem det seneste år har 
Rusland indført en række re-
striktioner på import af varer 
fra landet. Målet med han-
delssanktionerne er ifølge 
Calus at skabe social util-
fredshed, så den provestlige 
koalition ikke ville blive gen-
valgt. 

”Den russiske regerings 
politik over for Moldova og 
Transdnjestr viser, hvor opta-
get Rusland er af yderligere 
EU- og Nato-udvidelse i tidli-
gere sovjetrepublikker. Mo-
skva er indstillet på at stoppe 
den eller i det mindste dæm-
me op for den med næsten 
ethvert middel,” siger Kamil 
Calus. 

Valget i Moldova endte 
med et knebent fl ertal til lan-
dets proeuropæiske partier, 
der nu forhandler om at dan-
ne en ny regeringskoalition.
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WWTransdnjestr er 
særlig interessant i 
øjeblikket, fordi områ-
dets specielle status 
og nyere historie hjæl-
per os til at forstå, 
hvad Ruslands strate-
gi er for Østukraine.

KAMIL CALUS, 
FORSKER VED 
CENTER FOR 
ØSTLIGE 
STUDIER I 
POLEN 

3 En grænsevagt fra Transdnjestr holder øje med grænsen til Ukraine. 
De omtrent 500.000 indbyggere i Transdnjestr-enklaven, der offi  cielt er 
en del af Moldova, har siden 1990 opretholdt en ikke-anerkendt selv-
stændighed med støtte fra Rusland, der også har 2000 fredsbevarende 
soldater udstationeret i området efter en krig i foråret 1992. – Foto: 
Daniel Mihailescu/AFP/Scanpix.
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