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Mere end et år efter, at store 
folkelige protester førte til 
den korruptionsanklagede 
præsident Viktor Janukovitjs 
afgang, styrer oligarkerne 
stadig udviklingen i Ukraine. 
En snæver kreds af landets 
mest berygtede rigmænd 
øver massiv indflydelse på 
parlamentet i hovedstaden 
Kijev, siger Inna Melnykov
ska, der er ekspert i postsov
jetiske oligarkier. 

Oligarken Petro Porosjenko 
– en stenrig 48årig industri
magnat fra det sydlige Ukrai
ne, der især har skabt sin for
mue på at udvikle en række 
statslige chokoladefabrikker 
til et østeuropæisk chokola
deimperium – afløste Januko
vitj som præsident i maj. Og 
efter parlamentsvalget i okto
ber er højtprofilerede politi
kere som premierminister Ar
senij Jatsenjuk, der nyder 
bred opbakning i Vesten, 
fortsat i lommen på en af
grænset gruppe af hovedrige 
forretningsmænd, viser Mel
nykovskas forskning. 

De 10 rigeste ukrainske oli
garker er alle under 55 år og 
grundlagde deres formuer i 
1990’erne ved at tilegne sig 
de bedste dele af det, der var 
folkelig ejendom, da Ukraine 
var en del af Sovjetunionen. 

Ukrainske Inna Melnykov
ska forsker i, hvordan oligar
ker påvirker politiske proces
ser i deres hjemland, og hun 
er tilknyttet Det Frie Universi
tet (Freie Universität) i Berlin. 
Hun peger på, at protesterne 
på Maidanpladsen i Kijev i 
begyndelsen var rettet mod 
rigmandsvældet generelt. 
Men da demonstranterne 
gjorde deres krav mere kon
krete, fokuserede de på præ
sident Janukovitj og de oli
garker, der tydeligt kunne 
identificeres som tilhængere 
af hans klan.

”Det skyldes at Janukovitj 
og hans ’familie’ havde for
mået at udmanøvrere kon
kurrerende oligarker. De sid
ste par år af sit præsident
skab koncentrerede han sig 
om at befæste sin magt ved at 
indsætte klanmedlemmer 
overalt i statsapparatet, sær
ligt i sikkerheds og justits
væsenet. 

Derfor satte Maidanbevæ
gelsen i første omgang lig
hedstegn mellem Janukovitjs 
’familie’ og den politiske 
magt,” siger hun.

Protesterne kulminerede i fe
bruar 2014, hvor også den da
værende præsident Januko
vitj og flere af hans støtter 
flygtede ud af landet. ”Fami
liens” indflydelse på ukra
insk politik blev dermed til
svarende reduceret, og 
magttomrummet betød et 

comeback til nogle af de oli
garker, som Janukovitj havde 
trængt i baggrunden. 

Melnykovska fremhæver 
rigmændene Petro Porosjen
ko, Ihor Kolomoyskyi og Ser
hij Taruta som de store vinde
re. 

”Derudover bliver finans
fyrsterne Rinat Akhmetov og 
Dimitri Firtash, som stod Ja
nukovitjs familieklan nær, ik
ke retsforfulgt af den nye re
gering. De har i vidt omfang 
kunnet opretholde deres kli
ker i den statslige forvalt
ning,” siger hun. 

Når det endnu ikke er kom
met til retssager mod de to 
sidstnævnte fremtrædende 
oligarker, som mistænkes for 
at være involveret i organise
ret kriminalitet og tilegne sig 
rigdomme ved at manipulere 
licitationer af store offentlige 
opgaver, skyldes det ifølge 
Melnykovska, at den nye re

gering har brug for deres støt
te. 

”Specielt Akhmetov har 
formået at udnytte den af
hængighed særlig dygtigt. 
Offentligt ansatte i de sydøst
lige regioner, hvor krigen ra
ser, står under hans direkte 
indflydelse. Det er vigtigt for 
regeringen i Kijev, at de regio
nale ledere, som Akhmetov 
kontrollerer, forbliver loyale 
og ikke går over til separati
sterne. Derfor tøver man fra 
Kijevs side med at retsforføl
ge Akhmetov og – må man 
formode –  har i stedet indgå
et en form for informel aftale 
med ham,” siger hun.

Akhmetov er Ukraines rige
ste mand. Hans forretning 
består blandt andet af ban
ker, telekommunikation, tv
stationer, sværindustri samt 
en succesrig fodboldklub og 
udgør i alt 13 procent af det 
ukrainske bruttonationalpro

dukt ifølge Melnykovska. 
Akhmetovs aktiviteter er kon
centreret i den østlige del af 
landet, særligt omkring byen 
Donetsk, som nu er i hænder
ne på russiske styrker og de
res lokale allierede.

”Akhmetov og Kolomoyskyi 
er eksempler på oligarker, 
der sætter egne militærstyr
ker ind for at beskytte deres 
forretninger og befæste deres 
politiske magt,” siger Mel
nykovska.

”Akhmetov har hyret sepa
ratistiske grupperinger som 
Oplot til at passe på sine hu
se og virksomheder. Og i Ma
riupol – en by, der ligger tæt 
på frontlinjen og er under 
ukrainsk kontrol – lader han 
sine arbejdere patruljere i ga
derne for at forhindre, at of
fentlige bygninger bliver be
sat, som det skete i Luhansk 
og Donetsk.”

Fra sin højborg omkring 

byen Dnipropetrovsk finan
sierer Kolomoyskyi flere 
ukrainske frivilligbataljoner, 
navnlig den, der hedder Don
bass. Dem sætter han ind i 
kampene mod de russiske 
soldater og separatisterne.  

”På den måde har Kolo
moyskyi udviklet sig til en 
national patriotoligark,” for
klarer Melnykovska. 

Kolomoyskyis militærenhe
der giver ham også fordele, 
når det gælder regeringen i 
Kijev, påpeger hun:

”Når man som Kolo
moyskyi – formelt eller infor
melt – i forvejen kontrollerer 
de lokale og regionale myn
digheder og derudover dan
ner et par bataljoner, så er 
ens forhandlingsposition 
over for præsidenten og pre
mierministeren ret god.”

Melnykovska er bekymret 
for, at ejerne af landets store 

konglomerater kommer til at 
påvirke ukrainsk politik end
nu mere i fremtiden. Hun 
vurderer, at effekterne af 
Maidanprotesterne alene 
har ført til omrokeringer mel
lem oligarkerne i toppen af 
det ukrainske samfund, men 
at strukturerne, der gør rig
mandsvældet muligt, stadig 
er på plads. 

Var Maidan i den forstand en 
fejlslagen, mislykket eller må-
ske en halv revolution, når 
protestbevægelsen ikke har 
haft succes med at ændre de 
samfundsstrukturer, der for-
udsætter oligarkiet?

”Det er en kendsgerning, at 
Maidan ikke har afskaffet oli
garkiet. Men at protestbevæ
gelsen dermed var fejlslagen, 
er måske for tidligt at sige. Et 
oligarki kan ikke forandres 
grundlæggende fra den ene 
dag til den næste. Det kom
mer til at tage mange år. 
Maidan var begyndelsen på 
denne proces og ikke slutnin
gen,” siger Melnykovska.

Hun peger på krigen som 
den største forhindring for 
politiske forandringer til det 
bedre. 

Hvilke konsekvenser har det 
for Ukraine på længere sigt, at 
Maidan-protesterne ikke har 

haft succes med at bryde oli-
garkernes magt? Tror du, der 
kommer et nyt oprør, så møn-
steret bliver 2004 (året for den 
orange revolution, red.) 2014 
og 2024? 

”Krigen hæmmer protest
bevægelsen enormt. Ukrai
nerne forstår, at selvom der 
er masser af grunde til at 
kræve politiske forandringer 
og indlede en Maidan num
mer tre, så vil yderligere de
monstrationer på nuværen 
de tidspunkt blot være til for
del for Rusland. Så i øjeblik
ket er stemningen for nye 
protester ikke til stede. De 
ville være en yderligere kilde 
til ustabilitet i en situation, 
hvor den nationale sikkerhed 
er i fare. 

Derfor hælder mange ukra
inere til i første omgang at gi
ve den nye regering en chan
ce. 

Det kan dog ændre sig lyn
hurtigt. Regeringen har i øje
blikket krigen som forklaring 
på de svære tider og som 
undskyldning for ikke at 
kunne hæve levestandarden. 
Men hvis kampene slutter, og 
indbyggerne ser, at der stadig 
ikke sker forbedringer, kan 
det føre til en radikalisering 
af befolkningen. Og så vil vi 
måske opleve en tredje 
Maidan.”

Oligarkerne trumfer demokratiet i Ukraine
Social retfærdighed og udryddelse af korruption var Maidan-bevægelsens vigtigste krav i Ukraine. Det er dog kun lykkedes at udskifte én gruppe 
oligarker med en anden

Inna  
Melnykovska
Hvem?
Inna melnykovska er ph.d.-forsker 
ved Otto Suhr-instituttet for stats-
kundskab ved Det Frie Universitet 
(Freie Universität) i Berlin. Hun er 
36 år og opvokset i det vestlige 
Ukraine. 

Hvad?
de folkelige protester på maidan-pladsen i Ukraines hovedstad, Kijev, 
for mere end et år siden var i høj grad båret af utilfredshed med den 
omfattende økonomiske og politiske korruption i landet. Det lykkedes 
oprørerne at få den daværende præsident, Viktor Janukovitj, til at 
flygte, og der er siden holdt parlaments- og præsidentvalg, men uden 
at det i praksis har ændret ved magtstrukturen i landet. Udviklingen 
kontrolleres stadig af nogle få håndfulde stenrige forretningsmænd, 
oligarker.

Hvorfor?
I sin afhandling med titlen ”Big Business and regime dynamics in 
Ukraine and russia” (Store forretninger og regimedynamikker i 
Ukraine og Rusland) beskæftiger Melnykovska sig med de oligarkier, 
som opstod i de to lande efter Sovjetunionens opløsning. 
	

WWet oligarki kan 
ikke forandres grund-
læggende fra den ene 
dag til den næste. Det 
kommer til at tage 
mange år. Maidan var 
begyndelsen på den-
ne proces og ikke slut-
ningen. 

Inna Melnykovska, forsker

0 Petro Porosjenko lægger blomster ved monumentet for Maidans helte forud for præsidentvalget den 25. maj sidste år, der bragte ham til magten som Ukraines præsi-
dent. Porosjenko var en af de få ukrainske oligarker, der åbent støttede protesterne på Maidan, men siden han blev præsident, har han ikke formået at ændre forholdene 
omkring den omfattende korruption væsentligt. – Foto: Scanpix/AFP/Mykola Laza.
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”Stolpersteine” (snublesten), 
har længe været kendt og 
brugt over hele Tyskland til 
at minde nazismens indivi
duelle ofre. Stenene er udført 
i messing med form som bro
sten og har navnene på de 
enkelte ofre indgraveret. De 
ligger i fortovet uden for de 
ejendomme, hvor de myrde
de boede, før de blev afhentet 
af det hemmelige tyske stats
politi, Gestapo, i årene mel
lem 1933 og 1945, og fungerer 
som en diskret opfordring til 
de forbipasserende om at 
dvæle et øjeblik ved fortiden.

Den russiske menneskeret
tighedsorganisationen Me
morial tager nu konceptet til 
sig, skriver den tyske avis Die 
Zeit. Memorial har indledt 
kampagnen ”Sidste adresse”, 
som skal markere, hvor den 

sovjetiske sikkerhedstjeneste 
NKVD bankede folk op og tog 
beboerne med til natlige for
hør, som de sjældent kom til
bage fra. 

Tavlerne er af rustfrit stål 
og måler 10 gange 17 centi
meter. I modsætning til de ty
ske ”stolpersteine” skal pla
derne sættes på husmuren. 
Hver tavle repræsenterer et 
menneske, der blev myrdet 
under udrensningerne i Mo
skva. 

Den stalinistiske terror 
mod Sovjetunionens befolk
ning kulminerede i 1937 og 
1938 – i de år blev 681.692 
mennesker skudt. Fra det 
tidspunkt, hvor en beboer 
blev hentet af NKVD, og til 
henrettelsen gik der i reglen 
totre måneder. Der var ingen 
forsvarer til retssagen – en 
proces, der i reglen var klaret 
på omkring 10 minutter. An
klagerne var typisk frit op

fundne og kunne gå på spio
nage, sabotage af folkeejen
dom eller planlægning af at
tentater på Sovjetunionens 
ledere. 

Memorials initiativ for at 
erindre om totalitarismens 
ofre møder ikke ubetinget be
gejstring hos myndigheder
ne. Selvom udrensningerne i 
slutningen af 1930’erne koste
de over en halv million men

nesker livet, har der aldrig 
været noget helhjertet opgør 
med stalinismen i Rusland, 
og fra officielt hold tøver man 
med at kalde statsterroren en 
forbrydelse. 

Det er også et problem, at 
Memorial modtager økono
misk støtte fra udlandet. 
Vestligt støttede organisatio
ner betrages som mistænkeli
ge, fordi de russiske magtha
vere er bange for, at de bliver 
brugt til at forberede optøjer 
som dem, der brød ud i Ukra
ine for lidt over et år siden. 

Det russiske justitsministe
rium har trukket Memorial i 
retten og prøver nu at få orga
nisationen lukket. På den 
måde gør nutidens politiske 
klima det svært for aktivister 
at mindes stalinismens ofre 
og måske sætte gang i en be
arbejdning af fortiden, sådan 
som den har fundet sted i 
Tyskland. 

Russiske græsrødder vil ære ofre for stalinismen
Den russiske menneskerettighedsorganisationen Memorial lader sig inspirere af tyske ”Stolpersteine” (snublesten) for at mindes de glemte ofre 
for den stalinistiske statsterror

2 I mange tyske byer ligger 
små messingplader, kaldet 
”Stolpersteine” (snublesten) 
med form som brosten i forto-
vet ud for de ejendomme, hvor 
Gestapo i nazitiden afhentede 
jøder til deportation. Her er det 
en plade i byen Magdeburg til 
minde om Abraham Basch.  
– Foto: Scanpix.


