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KUTT: Dramatiske 
fall i levestandar-
den følger i kjøl-
vannet av den poli-
tikken som det 
Internasjonale 
Pengefondet inn-
fører i Ukraina. 

Slitne boligblokker, motor-
bråk fra minibusser og men-
nesker som søker tilfl ukt fra 
varmen på benker i skyggen. 
Fotografi er som er stilt opp på 
det sentrale torget, er pyntet 
med sløyfer i gule og blå na-
sjonalfarger. Portrettene viser 
byens unge innbyggere som 
har mistet livet i kamper i 
Donbass, øst i Ukraina. 

Smila er en typisk liten by i 
hjertet av Ukraina. Den ligger 
ikke langt fra Dnepr – Euro-
pas tredje største elv, som fl y-
ter rett gjennom den krigsher-
ja nasjonen. 

Betaler en tøff pris
I tillegg til tapet av de falne 
bysbarna betaler Smila også 
en tøff økonomisk pris for 
stormaktskonfrontasjonen 
mellom Russland og Vesten, 
og stedfortrederkrigen i 
Ukraina som følger av denne.

Under overskriften «økono-
miske reformer» innfører Det 
internasjonale pengefondet 
(IMF) med EUs og USAs støt-
te en politikk som gjør landets 
innbyggere fattigere. 

– En økonomisk depresjon 
har rammet Ukraina med full 
kraft, og innbyggerne lider, 
sier Josh Cohen, som jobber 
med krisa i Ukraina som bi-
dragsyter i en rekke interna-
sjonale publikasjoner, blant 
annet Reuters, Foreign Policy 
og Moscow Times.

– Gjennomsnittslønna er 
bare 1544 norske kroner i må-
neden, og skyhøy infl asjon 
svekker vanlige folks kjøpe-
kraft. 

Voldsom prisøkning
– At infl asjonen har økt hen-
ger tett sammen med IMF-
programmet: IMF krevde at 

den ukrainske regjeringen 
skulle innføre voldsomme 
prisøkninger på gass og 
strøm. Men når lønningene 
ikke følger etter, vil det selv-
følgelig gi folk mindre penger 
mellom hendene. I tillegg har 
pensjonene blitt frosset på da-
gens nivå, som en del av IMFs 
politikk. Når infl asjonen sam-
tidig er høy, fører det til lavere 
reallønn, sier Cohen.

IMF stiller kravene til den 
ukrainske regjeringen som 

betingelse for å gi milliardlån 
– lån som i stort omfang for-
svinner ut av landet igjen med 
en gang, og går til å dekke tap 
som utenlandske investorer 
har hatt på ukrainske obliga-
sjoner, mener Cohen.

– Ingen av pengene fra IMF 
bør gå til å betale tilbake 
Ukrainas gjeld til utenland-
ske kreditorer, sier han. 

– Naboene hjelper meg
Natalija Ostrovskaja er en av 
Smila-innbyggerne som føler 
konsekvensene av IMFs poli-
tikk i Ukraina på kroppen. 
Den 61 år gamle kvinnen sit-
ter sammen med en venninne 
foran blokken hun bor i. 
Ostrovskaja har alvorlig epi-
lepsi, og får uførepensjon fra 
staten. Den er på 964 hryvnja i 
måneden – 3083 norske kro-
ner. 

– Det er selvsagt veldig lite. 
Man kan knapt kalle det for 
penger. Det er lommerusk, 
sier Ostrovskaja, som betaler 
mer enn halvparten av tryg-
den i leie for ettromsleilighe-
ten sin. 

Ostrovskaja merker at det 
blir vanskeligere og vanskeli-
gere å få råd til det hun tren-
ger å kjøpe, som den livsvikti-
ge epilepsimedisinen hun tar.

– Medisin, mat, gass, elek-
trisitet – alt har blitt dyrere, 
sier hun, og legger til:

 – Jeg har ingen datsja, der 
jeg kan dyrke min egen mat, 
jeg har ingenting. Hvordan 
jeg overlever? Naboene mine 
hjelper meg. De er gode men-
nesker.

Presidentens sjokolade
I en kiosk på Lenin-hovedga-
ten samles fl ere av de lokale 

beboerne. Her kan man blant 
annet kjøpe kalde drikkevarer 
for å holde ut bedre i varmen. 

Et helt nytt reklameskilt 
for oligarkpresident Petro 
Porosjenkos sjokolade-impe-
rium «Roshen» er satt opp 
over hylla med godteri. Hans 
enorme konglomerat ser ut til 
å ha fått enda mer vind i seile-
ne etter at han overtok som 
president i mai 2014. Nye 
«Roshen»-konseptbutikker 
med fl otte designlogoer duk-
ker opp overalt i Ukraina.

Før han ble valgt lovte 
Porosjenko at han skulle sel-
ge bedriftene sine, fordi det 
ifølge den ukrainske grunn-
loven er ulovlig å drive for-
retning og samtidig være 
president. Men det løftet har 
han ikke innfridd. 

Derimot har Porosjenko 
vist seg mer enn villig til å 
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Konfl ikten i Ukraina:
■ I februar 2014 ble Ukrainas 
president Viktor Janukovitsj 
avsatt etter et opprør.
■ Protestene ble utløst året før, 
da Janukovitsj ikke skrev under 
en avtale med EU, men i stedet 
signerte avtaler som knyttet 
landet tettere til Russland.
■ Den nye EU- og USA-vennlige 
regjeringen i Kiev ble møtt med 
væpnet opprør fra prorussiske 
separatister øst i landet i april 
2014. Da hadde Russland 
allerede i mars annektert 
Krim-halvøya.
■ Over 6000 er drept og 1,2 
millioner mennesker er drevet 
på fl ukt som følge av krigen.
■ Den siste våpenhvilen trådte 
i kraft 15. februar.
■ Myndighetene i Kiev og 
opprørerne anklager hverandre 
for brudd på våpenhvileavta-
len.
■ Transparency International 
rangerer Ukraina som nummer 
152 (av 182) på sin liste over de 
mest korrupte statene i verden.

Kilde: Ritzau, NTB

«Medisin, mat, 
gass, elektrisitet 
– alt har blitt 
dyrere»
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formpolitikk

innføre de såkalte økonomis-
ke reformene som EU og USA 
krever gjennom IMF – en poli-
tikk som rammer vanlige 
ukrainere hardt, men som 
også gjennom lovendringer 
skal gjøre det enklere å være 
forretningsmann. 

En månedslønn for gass 
I den andre enden av Lenin-
gata fordriver 28-åringen 
Dmitrij Moskovtjenko tida i 
en liten park. Den unge man-
nen har blitt tvunget til å av-
bryte et lederstudium. Han 
jobbet som lagerarbeider, sel-
ger og ekspeditør, men er nå 
arbeidsledig. 500 hryvnia – 
198 norske kroner – i måne-
den er beløpet Dmitrij får fra 
staten. Pengene rekker ikke 
langt.

– For det beløpet klarer jeg 
ikke engang å betale mine fas-

te månedlige utgifter. Forel-
drene mine hjelper meg, sier 
han. 

Ifølge Dmitrij Moskovtjen-
ko er prisen på gass minst tre-
doblet siden IMF vedtok det 
første låneprogrammet til 
Ukraina i april 2014. 

Gassen brukes til å varme 
vann, til å lage mat og til opp-
varming av oppholdsrom. In-
gen vil være uten en slik livs-
nødvendighet når den harde 
ukrainske vinteren kommer. 
Med IMF’s krav til den 
ukrainske økonomien er det 
ikke lenger uvanlig at hele 
den ene månedslønnen i en 
familie går til å betale gass-
regningen. 

– Gass og elektrisitet er noe 
alle trenger. Det er monopol, 
så politikerne kan sette opp 
prisene som de vil, sier 
Dmitrij, som på samme måte 

som andre innbyggere i Smila 
ikke har noen illusjoner om 
den sterkt provestlige regje-
ringen i Kiev. 

– Jeg er verken optimist el-
ler pessimist, men snarere re-
alist. Folk her lever livene 
sine, og prøver å klare seg så 
godt de kan, sier han. 

Dyster prognose
Den ukrainske regjeringen, 
med fi nansminister Natalie 
Jaresko i spissen, har i lengre 
tid forsøkt å legge press på 
kreditorene – utenlandske in-
vesteringsselskaper som eier 
ukrainske obligasjoner for 
milliarder av dollar.

Jaresko vil at kreditorene, 
først og fremst amerikanske 
Franklin Templeton, skal løs-
ne grepet om Ukraina, som er 
ett av de fattigste landene i 
Europa. Kreditorene bør, iføl-

ge Jaresko, bøte på noe av be-
folkningens smerte og aksep-
tere dårligere vilkår for sine 
obligasjoner. 

Josh Cohen støtter forsøket 
hennes. 

– Internasjonale kreditorer 
kan gi betydelig hjelp til 
Ukraina gjennom å akseptere 
en kombinasjon av lavere ren-
ter og lengre tilbakebetalings-
frister, sier han. 

Enn så lenge avviser grup-
pa av investorer, med Franklin 
Templeton i spissen, å spille 
en konstruktiv rolle i Ukrai-
nas framtid. 

– Dersom kreditorene står 
på sitt og bestemmer seg for å 
melke Ukraina til det siste, 
ser landets framtid dyster ut, 
mener Cohen, som framhever 
det uhensiktsmessige i at 
IMFs politikk heller gagner 
kreditorene enn den ukrain-
ske befolkningen. 

– Regjeringen i Kiev innfø-
rer smertefulle kutt i sosiale 

ytelser i størrelsesorden 250 
milliarder norske kroner, kutt 
som IMF tar til orde for. For 
øyeblikket er ti prosent av 
ukrainerne arbeidsledige. 
Men dersom erfaringene fra 
den økonomiske krisa i Hellas 
kan brukes som målestokk, 
kan nivået på både arbeidsle-
dighet og fattigdom lett bli do-
blet. 

Ifølge Cohen spiller global 
portefølje-manager Michael 
Hasenstab fra Franklin Tem-
pleton en sentral rolle i Ukrai-
nas framtid. Han leder grup-
pen av kreditorer som til 
sammen eier ukrainske obli-
gasjoner verdt 75 milliarder 
kroner. Sammen med de ame-
rikanske investorene T. Rowe 
Price og TCW Group, samt 
brasilianske BTG Pactual, 
gjør han alt i sin makt for å 
unngå tap.

I mellomtida går livet vide-
re i Smila.

utenriks@klassekampen.no

ne landet er pålagt av Det internasjonale pengefondet. Her fra et busstopp i Lenin-hovedgata.

ARBEIDSLØS: Dmitrij Moskovtjenko er arbeidsløs, og slår tida i hjel 
i en park. Han må leve på under 200 kroner måneden, og får hjelp 
fra foreldrene.

UFØR: Natalija Ostrovskaja er uføretrygdet og har epilepsi. Hun 
klarer seg fordi hun får hjelp fra snille naboer når trygden ikke 
strekker til.

ngefondets politikk gjør ukrainere fattigere: 


