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En ukrainsk soldat ved frontlinjen
mellem det område, regeringen
kontrollerer, og de prorussiske
oprøreres territorium. Selv om
hverdagen så småt er vendt
tilbage, er der jævnligt sammenstød
mellem de to parter i den såkaldte
’grå zone’.
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sterne deres politiske modstandere
fanget,« fortæller han.
Alvorlige kamphandlinger begyndte 2. maj 2014, da den ukrainske regering besluttede at sætte
handling bag ordren om at generobre Slavjansk.
»Hver dag begyndte med lyden
fra artilleriet. Typisk talte jeg omkring 60-70 brag. Det var umuligt at
sige, fra hvilken side de kom,« siger
Kosjelupenko. Ifølge journalisten affyrede separatisterne ofte selvkørende artilleri fra boligområder og
gjorde det på den måde umuligt for
den ukrainske side at skyde tilbage.

Afskåret fra hjemby
30-årige Katja har også et ærinde på
pladsen denne eftermiddag. Hun
står og venter på nogle bekendte.
Hun glæder sig over at leve fredeligt
i Slavjansk, som hun ﬂygtede til for
halvandet år siden. I hendes hjemby, Horlivka, regerer separatisterne
stadig, og af samme grund ønsker
heller ikke hun sit efternavn frem.
»Byen er ikke længere under regeringens kontrol. Den hører til DNR
nu, og de kæmper stadig. Jeg besluttede at ﬂygte med mit barn med det
samme. Her bliver lovene overholdt,
her er et retssamfund og en legitim
regering. Derovre er det anderledes.
I Horlivka kan man heller ikke længere få kvaliﬁceret lægehjælp,« fortæller Katja, som efterlod resten af
sin familie i byen.
»Min bedstemor er pensionist og

ville ikke forlade Horlivka. Mine forældre heller ikke. De har deres hjem
der og vil ikke starte en ny tilværelse
noget andet sted,« fortæller hun.
At krydse frontlinjen – for eksempelvis at besøge familiemedlemmer
– medfører store gener for civilbefolkningen, og Katja har derfor ikke
været hjemme, siden hun ﬂygtede.
»Min mor har været på besøg her,
men ellers har jeg ikke set min familie, siden jeg kom til Slavjansk.
At vente ﬂere døgn ved kontrolposterne kan ikke lade sig gøre med
et lille barn,« siger den unge mor,
der på grund af den skrøbelige situation ikke planlægger yderligere
familieforøgelse.
»Det er et stor ansvar blot at have
et barn. Men at opdrage to i en tid
med krig, det er jeg ikke klar til.«
Katja er egentlig uddannet lærer,
men nu arbejder hun i en frivillig
organisation, som hjælper ofre for
krigen. »Livet er ﬁnt nok her i Slavjansk, her er det muligt at håbe på en
bedre fremtid – bare freden holder.
Alle vil have fred. For Horlivka har
jeg intet håb.«

Konfrontation eller forsoning
Eduard Kosjelupenko hænger kasketten fra sig på en stumtjener og
sætter sig til rette foran sin pc i Delovoj Slavjansks redaktionslokale. Han
uploader nogle fotos fra sit kamera
til nogle af dagens historier.
Det er langt over fyraften, og kun
Eduards computer snurrer. Det blå-
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× Borgerkrigen i det østlige Ukraine
fortsætter på tredje år.
× Information er taget på besøg i
det urolige område langs grænsen
til Rusland, hvor separatisterne
fortsat kæmper for løsrivelse,
mens andre forsøger sig med
forsoning.
× Dette er den første artikel i
serien.

lige skær fra skærmen oplyser hans
ansigt. I ringbind på et skrivebord
ligger de sidste trykte udgaver af avisen fra starten af 2014.
»Avisen blev trykt i Donetsk. Efter
separatisterne har besat den by, må
borgerne i Slavjansk nøjes med internetudgaven,« siger han og kigger
op fra sit arbejde med at opdatere
hjemmesiden.
Krigen i Donbass, herunder slaget om Slavjansk, har kostet mange
menneskeliv – op mod 10.000 ifølge
den seneste opgørelse. Utallige har
mistet lemmer og førlighed som følge
af miner og raketangreb, og frontlinjen splitter stadig Ukraine både
fysisk og i overført betydning.
Til trods for vigende interesse fra
vestlige medier og nogenlunde stabilitet i Slavjansk fortsætter kampene i
det østlige Ukraine, særligt omkring
byerne Donetsk og Mariupol. Alligevel tror Eduard Kosjelupenko på
forsoning og en fremtid for Ukraine
som et helt land.
»Der vil altid være folk, der søger
konfrontationen. Men de udgør et
lille mindretal. De fornuftige bestræber sig på forsoning. Jeg tror på forsoning, men det vil tage tid. Jeg er slet
ikke i tvivl om, at Ukraine kan blive et
normalt og fredeligt land igen. Men
det vil ikke blive det samme land
som før krigen,« siger han.
En del af de indbyggere i Slavjansk, som støttede separatisterne i
2014, er ifølge journalisten ﬂyttet til
Donetsk. Men der ﬁndes programmer

for forsoning, der opfordrer separatistsympatisører til at komme hjem.
»Flere af dem vender tilbage til
Slavjansk lidt efter lidt og gør det
klart, at de angrer deres handlinger.
Så siger de ukrainske myndigheder:
’Okay, vi holder jer under opsyn et
stykke tid.’ Men de bliver ikke retsforfulgt. Det drejer sig blandt andet om
ﬂere lokale politifolk,« siger Eduard
Kosjelupenko.
»Men det kommer an på, hvad
du har gjort. Hvis du blot stod og
holdt øje ved et separatisternes
checkpoints, er det ikke så slemt,
som hvis du tog en kalasjnikov og
begyndte at skyde mod ukrainske
soldater. Det sidste er en kriminel
handling ifølge ukrainsk lov, og så
vil du blive retsforfulgt,« siger han.
På trods af de traumatiske oplevelser, de mange tab af menneskeliv
og de store materielle skader, mener journalisten, at beslutningen om
drive separatisterne ud af Slavjansk
var rigtig.
»Byen var besat, og det var ikke
muligt at forhandle. Kampene, ofrene
og ødelæggelserne var den pris, vi
måtte betale. Det var en høj pris, men
den var nødvendig, for at vi kunne
vende tilbage til vores hjem og fortsætte en normal tilværelse. Det er en
ringe trøst, men i det mindste skal
de dræbte tælles i hundreder her i
Slavjansk, og ikke i tusinder som i
Donetsk.«
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