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SAMFUND
Nationens heltemodige, frie, glade og
arbejdende borgere vises på plakater
langs de brede boulevarder. Stærkt
idealiserede indbyggere som er en
klar videreførelse af den æstetik, der
blev brugt i Sovjetunionen. Mange især
ældre har det hårdt, da
den ukrainske regering har stoppet
udbetaling af pensioner i
det besatte territorium.
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ukrainske styrker led svære nederlag. Ukrainerne peger netop på, at
russisk militær indblanding var afgørende for udfaldet.
»Ukraine mistede mange mænd
de steder,« siger soldaten på bænken kort.
Senere i samtalen ændrer hans
historie sig pludselig. Nu kæmper
han kun kortvarigt i Donbass i en
pause mellem to semestre på sin uddannelse til styrmand. Selv om det
endnu er tidligt fredag aften, synes
hans fritid at være forbi, og han rejser sig hurtigt.

»Jeg bliver nødt til at komme tilbage til basen,« siger han og tager høfligt afsked. For de russiske soldater
er det begrænset, hvor spændende
Donetsk er i weekenden. Byen var
tidligere kendt for sit vilde natteliv,
men det lider under udgangsforbuddet, som håndhæves mellem klokken
23 og fem om morgenen.
Skumringen lægger et slør om uniformsjakken, der forsvinder ned ad
Pusjkina-strøggaden.
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Nyhed

er berettiget til hjælp og opfordrer
den næste i rækken til at snuppe en
af de hvide sække.
»13 kilo vejer sådan en pose. I dag
uddeler vi 900 af dem,« siger hun.
»Jeg har fået alt, hvad jeg har brug
for,« siger en ældre kvinde glad. Hun
pakker nødhjælpen ned i sin lille
trækvogn og triller hurtigt afsted.
»Uden denne form for hjælp ville
det være meget svært for os,« siger
Roman Romanenko, en 45-årig vagtmand, der er mødt op for at hente
nødhjælp til sin handicappede søn.
Han griber ned i posen og viser
indholdet frem: Konserves, madolie,
sukker og mel. Bidraget fra Akhmetovs Fond supplerer Roman af og til
med nødhjælp fra Rusland. Kreml
gør sit for, at Donetsk - og den ligeså oprørske naborepublik Lugansk
- kan holde sig oven vande. Ifølge
www.dnr-online.ru ankom 62 lastbiler til Donetsk fra Rusland bare den
21. april. I alt 780 ton nødhjælp leverede russerne ved denne lejlighed.

Den russiske soldat
Ruslands bidrag i Donbass består
ikke kun af nødhjælp, men også af
håndfast militær assistance. Det er
den fåmælte skikkelse, der sidder
alene på en bænk ved Donetsks ﬂanerstrøg Pusjkina et eksempel på.
Han nyder en friaften på boulevarden, hvor restauranter og cafeer ligger tæt. Med musik i høretelefonerne

og et bæger kaﬀe i hånden ser han
eftertænksomt frem for sig. Træerne
omkring den unge camouﬂageklædte
mand blomstrer rosa, hvidt og lysegrønt. Lamperne lyser gult mellem
grenene. Venindepar går jævnligt
forbi i meget høje hæle. Deres skridt
klaprer i langsom takt hen over ﬂiserne. De lokales forsøg på at nyde
en normal forårsaften i selskab med
venner og familie og glemme krigen
for en stund spoleres af bombardementerne, der nu tordner særlig højt
hen over den mørkeblå himmel.
Soldaten tager høretelefonerne
ud af ørerne. På hans venstre skulder sidder et emblem i gult, hvidt
og sort. Det fortæller, at han tilhører
Sparta-bataljonen. Højre skulder prydes af det karakteristiske anker, som
det russiske marineinfanteri bruger.
»Jeg er ikke lokal. Jeg kommer
fra Rusland,« siger den unge mand
og fortæller om sin motivation for
at kæmpe:
»Jeg har meldt mig frivilligt og er
taget her til Donbass for at hjælpe
med at forsvare børn og gamle mod
de ukrainske soldater,« siger han ikke
uden idealisme i stemmen.
»På den måde er det elementære
menneskelige principper, der bevæger mig,« forklarer den camouﬂageklædte soldat, og de mørke øjne
under militærkaskettens skygge virker oprigtige.
Den russiske soldat afviser at

oplyse sit navn. Han vil heller ikke
fortælle præcis, hvor i Rusland han
kommer fra, eller om alle i Spartabataljonen er russere. At han snart
har kæmpet her i Østukraine i 20
måneder er dog i første omgang ingen hemmelighed. Med Sparta-bataljonen har han deltaget i nogle af
de mest voldsomme kampe.
»Jeg var både i Ilovajsk i august
2014 og Debaltseve januar og februar 2015,« siger han og nævner
to af krigens vigtigste slag, hvor de

SERIE

Borgerkrig i Ukraine
× 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.
× Andre artikler i serien:
× Ad omveje i Ukraine (9. maj)
× ’Gudskelov var jeg her ikke, da
bomben ramte’ (20. april).
× ’Der hersker en vis frygt for, at
separatisterne vender tilbage’ (18.
april).

Grænseløshedens
kultur
Hvorfor presser vi kloden mere, end den kan
holde til? Og hvorfor presser vi os selv mere, end
vi kan holde til? Vi lever i en grænseløshedens
kultur, hvor grænserne for hvad mennesker og
natur kan holde til i høj grad tabuiseres – og inde
i hamsterhjulet glemmer vi at overveje, om der
kunne være andre veje til det gode liv end den,
der er brolagt med overforbrug.
Læs mere og køb bogen på butik.information.dk

