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SAMFUND
Stærk russisk nationalfølelse har
fået frit løb på Krim. Under den
store Lenin-statue fordømmer
demonstranter USA og ‘fascisterne’
i Kijev. Foto: Jens Malling

om russisk statsborgerskab for sine
børn, så de er berettiget til skolegang
og sygesikring. Men den unge kvinde
planlægger at følge de mange Krimtatarer og ukrainere, der har forladt
halvøen siden anneksionen.
»Jeg skal have fundet et nyt arbejde i Kijev. Vi kan ikke leve sammen her. Kun i Ukraine kan vi være
sammen. En familie bør ikke være
adskilt,« siger hun.
Sommeraftenen bliver hurtigt
mørkere i Jalta. Det nationalistiske
møde er ved at være slut. Deltagerne
ruller deres plakater af den russiske
præsident sammen og tager skiltene
ned. ‘Krim er Putin taknemmelig.’
‘Krim er russisk for altid,’ står der.
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FAKTA

Krim og krim-tatarerne

nationalistiske forsamlinger som
denne,« siger Viktoria, en kvinde i
30’erne, der arbejder i et advokatﬁrma i Jalta. »I stedet spillede de
her Frank Sinatra og folk dansede.«
Hun vil ikke opgive sit efternavn,
fordi hun frygter, at det hun siger kan
få konsekvenser for hendes videre
tilværelse på Krim.
Viktoria har boet ni år i Jalta, men
stammer oprindeligt fra den ukrainske by Saporosje. Hendes mand
arbejdede også i byen som politiof-

ﬁcer. Anneksionen har haft alvorlige
konsekvenser for det unge ukrainske par og deres børn. I december
2013 mens Krim stadig var på ukrainske hænder tog Viktorias mand til
Kijev for at besætte en midlertidig
stilling. Efter opgaven i hovedstaden var fuldført, var det meningen
at han skulle vende tilbage til sin
familie. Men okkupationen gjorde
det umuligt.
»Ingen oﬃcerer fra det tidligere
ukrainske politi som arbejdede her

på Krim kan komme tilbage. De ved
at de bliver arresteret, hvis de prøver.
Min mand har ikke været hjemme
siden Rusland besatte os,« siger Viktoria. Når hun besøger sin mand i
Kijev og sine forældre i Saporosje
medfører det en ofte timelang proces ved den russiske grænsekontrol.
»Grænsevagterne ved at min
mand arbejder som oﬃcer i det
ukrainske politi. De stiller en masse
spørgsmål: Hvorfor tager jeg så ofte
til Ukraine? Hvorfor bor min mand

der? Hvorfor bor vi adskilt? Har jeg
nogle informationer om krigen i Donbass? Mine børn udspørger de også.
Hver gang,« siger hun. I klasselokalet mærker Viktorias børn, at Krim
nu er under russisk herredømme.
»Historieundervisning er blevet
ændret, så den harmonerer mere
med ideen om et stolt og gloværdigt
Rusland, men på bekostning af fakta.
Efter skole gennemgår vi sammen
fejlene,« fortæller hun.
Viktoria har været nødt til at søge

× År 1443 – Krim-tatarerne danner
Krim-khanatet.
× År 1783 – Tsar-Rusland annekterer Krim.
× År 1944 – Stalin deporterer
Krim-tatarerne til Centralasien.
× År 1954 – Krim overgår fra den
russiske sovjetrepublik til den
ukrainske sovjetrepublik.
× År 1988 – Krim-tatarerne får lov
at vende tilbage.
× 28. februar 2014 – Russiske
militærstyrker tager ublodigt
kontrol med Krim.
× 16. marts 2014 – Krim-tatarer
boykotter folkeafstemning om at
tilslutte sig Rusland.
× September 2014 – Nyt
Krim-styre lukker Krim-tatarernes
parlament.

