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Inden for et halvt år skal 25 ukrainske byer og 1.500 gader være omdøbt, så
de ikke længere bærer berømte kommunisters navne. Statuer og mindeplader
over hele landet skal fjernes, og sovjetiske emblemer vil blive bortmejslet fra
bygninger og broer ifølge en ny lov. Proukrainske aktivister fjerner landets
største Leninﬁgur i byen Kharkiv. Foto: Igor Tjekatjkov

rettighedskonvention,« siger Halya
Coynash fra Kharkiv-Gruppen – en
organisation, der arbejder med menneskerettigheder. Hun påpeger, at
andre østeuropæiske lande efter Murens fald prøvede at gennemføre lignende skrappe love rettet mod den
kommunistiske fortid.
»Efter pres fra deres egne forfatningsdomstole eller den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol måtte
de dog give op,« siger Coynash.
Den nye lov i Ukraine gør det desuden ulovligt at nægte »den kriminelle karakter af det kommunistiske totalitære regime mellem 1917
og 1991 i Ukraine«.
En sådan grov generalisering af
74 år af landets historie har nogle
meget uheldige konsekvenser, mener Coynash.
»Det er langtfra alle ukrainere, der
vurderer alle aspekter af styreformen
mellem 1917 og 1991 som ’kriminelle’.
De holdninger, som politikere nu
prøver at fremtvinge via antikommunistloven, deles ikke af et stort
antal ukrainere, især ikke i den sydlige og østlige del af landet. En ny
undersøgelse viser for eksempel, at
i de ﬁre regioner Donetsk, Kharkiv,
Dnipropetrovsk og Saporosje bliver
Sovjetunionens sammenbrud opfattet som noget negativt.«
Hun hæfter sig ved, at beskeden,
som regeringen med loven sender
til en betydelig andel af ukrainerne,

er, at deres holdninger ikke respekteres og må ændres.
»På et tidspunkt, hvor Rusland
fører uerklæret krig mod Ukraine
og benytter enhver mulighed for at
splitte ukrainere, kan følgerne af en
sådan besked for selve den nationale
sikkerhed blive enorme.« Med tanke
på landets enhed og sikkerhed gør
det ikke sagen bedre, at Porosjenko
samtidig underskrev en lov, der fore-

”

Det at ødelægge
sådanne
mindesmærker
er en provokation
fra folk, der vil
skabe uro. Jeg er
imod Porosjenkos
lov. Man bør ikke
prøve at slette
historien

skriver, at Ukraine formelt begynder
at ære en række nationalistiske organisationer, som var aktive før og
under Anden Verdenskrig.

Dialog og respekt
Loven kalder dem »det tyvende århundredes forkæmpere for Ukraines
uafhængighed«, men nogle af disse grupper – såsom Organisationen
af Ukrainske Nationalister og den
Ukrainske Oprørshær – kæmpede
sammen med nazisterne og fulgte
den tyske besættelsesmagts ordrer,
mener den politiske analytiker Leonid Bersjidskij fra nyhedstjenesten
Bloomberg.
Halya Coynash opfordrer til dialog og respekt for de ukrainere, der
i øjeblikket betragter regeringen i
Kijev med mistænksomhed:
»Det bør ske gennem love, som
lever op til standarden for europæiske menneskerettigheder og kravene
i en retsstat.«
Frokostpausen er slut for Elena
Sapronova, og hun rejser sig for at
gå tilbage til arbejdet.
»Det virker, som om alt skal ændres, så måske får vi snart ukrainske
nationalistiske helte i gadenavne og
som mindesmærker her i Saporosje
i stedet for de sovjetiske, vi har nu,«
siger hun.
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