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Weekendavisen

Ukraine. Angst, bombetomter, udgangsforbud og sovjetsymboler præger tilværelsen i Folkerepublikken Lugansk. Den omstridte statsdannelse styrer nu mod optagelse i Den Russiske
Føderation, ifølge separatistleder Igor Plotnitskij. Weekendavisen har besøgt oprørets højborg i Østukraine.

Livet i limboland
Af JENS MALLING

UGANSK, ØSTUKRAINE –
Efter klokken 23 ligger Lugansk
øde hen. I krydset mellem
hovedgaderne Sovjetskaja
og Oboronnaja blinker
trafiklysene formålsløst gult.
Udgangsforbuddet er trådt i kraft.
Ingen forbipasserende løfter blikket op mod
den store lodrette reklametavle, der sender små
filmsekvenser med Folkerepublikken Lugansks
symboler ud i natten: en strålende rød stjerne
omgivet af kornaks for frodighed – taktfast,
insisterende, hypnotiserende. De animerede
logoer er stjålet fra højstalinismen i midten af
det forrige århundrede. Men lysskæret fra det
højteknologiske medie og den professionelle
grafik giver et bizart tvist af science fiction. Som
et bud på, hvordan Sovjetunionens propaganda
ville have set ud i 2017, hvis ikke imperiet var

L

Gæsternes vurdering:

gået under et kvart århundrede forinden.
På det modsatte gadehjørne hober mørket sig
op bag hvert eneste vindue i det 19-etagers høje
Hotel Lugansk. Turister og forretningsfolk har
ikke haft mange ærinder i den østukrainske
industriby, siden krigen brød ud for mere end
tre år siden. Den stærkt nedsatte efterspørgsel
gør, at kun et par etager stadig tages i brug.
Restauranten på øverste etage har måttet lukke.
Bygningen varmes ikke længere op, og kulden
svæver gennem gangene som en ond ånd.
I den dunkle lobby sidder en ældre herre i en
sofa af rødt kunstlæder. Han er iklædt sort hue
og kamuflagejakke. 70-årige Anatolij vogter over
tre døre. De få, der vil passere hen til en af de tre
elevatorer, må forbi den tavse skikkelse.

Nattevagten
Trods sin fremskredne alder arbejder Anatolij
som nattevagt i Hotel Lugansk. Han giver indtryk af en sfinks. Men øjnene fokuserer, og det

4,7 ud af 5

Halongbugten

HANOI

Anatolij, nattevagt på Hotel Lugansk: »Angsten, som mennesker føler, når de gemmer sig nede i kældre, mens raketterne flyver, kender de intet til
ovre i Kijev.« FOTO: JENS MALLING

Da Nang
Hoi An

Hué

Ho Chi Minh Ciy
Mekongdeltaet

Inkl. minikrydstogt i Halongbugten

Oplev de 4 meget forskellige byer Hanoi, Hoi An, Hué
og Ho Chi Minh Ciy. Inkl. minikrydstogt i Halongbugten
– med skandinavisk rejseleder, 12 dage
Forbered dig på en naturoplevelse af de helt store, når vi på et minikrydstogt sejler
mellem den UNESCO-fredede Halongbugts 3.000 grønklædte kalkstensklipper.
Turen går også til pulserende Hanoi, den UNESCO-fredede by Hoi An og den gamle
kejserhovedstad Hué med kejsermausoleer. Kontrasten hertil inder vi i moderne
Ho Chi Minh Ciy, hvorfra vi kører ud til Cu Chi-tunnelerne og Mekongdeltaet.

Afrejse 20. okt., 3. nov. og 17. nov. 2017 fra kr.
(Oplys annoncekode Weekend)

14.998,-

PRISEN INKLUDERER: Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Hanoi og Ho Chi Minh City –
Kbh. • 2 indenrigsflyvninger • Udflugter og entréer jf. program • Indkvartering
på hotel i delt dobbeltværelse • Morgenmad dagligt • Frokost dag 3-7 og 9-10 •
Middag dag 2-4 og 7,8 og 10 • Skatter og afgifter
Gæsternes vurdering:
4,4 ud af 5
Vind rejsegavekort på 10.000 kr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk

Mallorca
Port de Sóller
Esporles
Andratx
Sant Elm

Sóller
Valdemossa
Palma

Paguera

Porto
Cristo

Middelhavet

Inkl. halvpension

Langtidsferie på Mallorca
– masser af oplevelser og samvær
Nyd livet på den pragtfulde ø Mallorca. Inklusive godt hotel,
halvpension og udlugter – med dansk rejseleder, 22 dage
Mallorca har masser af charme, fantastisk natur og spændende historie. Med udgangspunkt i den dejlige by Paguera tilbringer vi tre uger på den skønne ø. Du kommer på udlugt til levende Palma de Mallorca, en tur til markedet i Andratx og besøger
den lotte kystby Sant Elm. Du kan tilkøbe en udlugtspakke til hyggelige Puerto Sóller,
besøg i Valdemossa og de imponerende grotter ved Porto Cristo. Der er også god tid
til at nyde livet – og hvor gøres det bedre end på Mallorca, som har alle komponenter
til det gode liv: mad, kultur, natur og afslapning?

9.998,10.498,-

Afrejse 28/10 (få pladser) fra kr.

Ny afgang 2/11 2017 fra kr.

(Oplys annoncekode Weekend)

(Oplys annoncekode Weekend)

PRISEN INKLUDERER: Dansk rejseleder • Direkte fly Kbh. – Mallorca t/r •
Indkvartering i delt dobbeltværelse på Hotel BQ Bulevar Paguera • Halvpension
(morgenmad og middag) • Udflugt til Mallorcas hovedstad, Palma de Mallorca.
Inkl. entré til katedralen • Halvdagsudflugt til Andratx og Sant Elmo • Udflugt til
fods i Paguera • Skatter og afgifter

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk
36 98 98 98
LAYOUT: LINDA BALLE

Med forbehold for tr ykfejl og udsolgte afgange

Vidunderlige Vietnam

furede ansigt bevæger sig, når han fortæller en af
sine historier: mareridtsagtige scener fra krigen,
som han selv har oplevet. Selv om vagtmanden
ikke længere er ung, har han kæmpet i to et
halvt år på separatisternes side mod de ukrainske
regeringsstyrker.
»Mariupol, Debaltsevo, Donetsk, Stjastje,« remser han op – navne på slag og berygtede frontafsnit.
At blive såret to gange var prisen, han betalte.
En granatsplint sidder stadig i kroppen. Det er
kampviljen hos folk som Anatolij – samt betydelig støtte fra Rusland – der har gjort det umuligt
for de ukrainske regeringsstyrker at løbe separatisthøjborgene i de to såkaldte folkerepublikker,
Donetsk og Lugansk, over ende.
Krigen har efterladt områderne under separatisternes kontrol i et limbo. En tilstand af uafklarethed og usikkerhed kendetegner livet for almindelige mennesker. Ligesom antallet af elevatordøre,
Anatolij vogter over, synes Folkerepublikken
Lugansk at have tre muligheder: opretholdelse af
de facto-selvstændigheden, optagelse i Rusland –
ligesom halvøen Krim blev det – eller genintegration med Ukraine. Den sidste appellerer dog ikke
til vagtmanden i Hotel Lugansk.
»Hvordan kan jeg forestille mig det efter at
have været såret? Jeg er selvfølgelig ikke imod, at
Lugansk og Donetsk laver en aftale med Kijev, så
krigen stopper. Derudover ser jeg ingen muligheder for at genoptage samarbejdet med Ukraine,«
siger Anatolij lavmælt.
Næsten hviskende fortsætter han sin monolog:
»Angsten, som mennesker føler, når de gemmer
sig nede i kældre, mens raketterne flyver, kender
de intet til ovre i Kijev. Derovre har de ikke set
krigen. Hvis de selv måtte opleve noget sådant,
ville de forstå, hvad krig er. Det ved indbyggerne
alt om her. Vi kender til den. Vi følte selv angsten. Og vi husker den. Nogle gange griber den
os stadig. Krigen er langtfra slut. At blive udsat
for noget så grusomt ønsker jeg ikke for nogen.
Hvor mange er ikke døde? Det er forfærdeligt.«

Kældermenneskene
75 kilometer vest fra Lugansk ligger en af de byer,
der har holdt hårdest for i krigen om Donbass.
Pervomajsk er omringet af ukrainske styrker på
tre sider og har været udsat for så voldsomme
bombardementer, at det nu er svært at finde en
intakt bygning. Gabende huller sidder, hvor granaterne brød ind. Raketterne fjernede hele facader i byen, som, inden stridighederne begyndte,
havde omkring 40.000 indbyggere.
Det roder med murbrokker i ruinerne. Ljudi –
mennesker – står der med store, hurtigt malede
bogstaver mange steder på husene, efterfulgt af
en pil ned. Beskeden skulle fortælle de kæmpende oppe på jordoverfladen, at husets beboere
gemte sig i kælderen: En appel til soldaterne om
at spare netop deres hjem. Eller et forsøg på at
forøge chancen for at blive gravet ud, hvis bygningen alligevel blev bombet.
De grove bogstaver står som en tavs bøn om
nåde – som kvinder, børn og gamles insisteren på
anstændighed midt i barbariet. En af dem, der
reddede livet ved at søge tilflugt under sit hus,
er Soja Letjisjina. Den ældre kvinde sludrer med
nogle naboer foran deres beskadigede ejendom i
den blege forårssol. En granat fandt hendes lejlighed, og hun viser skaderne frem.
»Det har ikke været så rart at bo i Pervomajsk
de sidste par år. Der er skyderi dag og nat. Vi har
aldrig ro. Men det går. Vi tror på Gud og vores
ledere, tror, at alt bliver godt.«
Nye reparationer vidner om, at heller ikke byens
rådhus slap helskindet gennem bombardementerne.
Alle ruderne på borgmesterens kontor blev blæst
ud. Lederen af Pervomajsk er en mand med mørke

rande under øjnene og et træt udtryk i ansigtet.
Den røde sovjetstjerne fra lysreklamen i Lugansk
går igen som et lille emblem på hans revers.
»Vores by befinder sig tre kilometer fra frontlinjen. Fem skoler og syv børnehaver er stadig åbne.
Næsten alle er blevet ramt af granater. Af vores
syge- og lægehuse er alle blevet ramt uden undtagelse,« siger borgmester Sergej Afanasjev, der
anslår, at omkring halvdelen af den oprindelige
befolkning stadig bor i Pervomajsk – omkring
20.000, heraf 12.000 pensionister.
»Mange kvarterer og nærliggende landsbyer
har ikke længere vand. Det får vi nu leveret på
biler,« siger 59-årige Afanasjev.
Før han når at fortælle mere, får et enligt
dumpt drøn kontoret til at ryste som et signal
om, at dagens kampe er i gang. Borgmesteren
løfter et tomt blik hen mod vinduet, hvor lyden
kommer fra, inden han fortsætter.
»For nylig fik vi en granatregn ned midt i
byen; den ødelagde 40 huse,« siger Afanasjev, der
anslår, at cirka 500 indbyggere har mistet livet i
kampene om Pervomajsk.
Som om det ikke var nok, har krigshandlingerne udslettet den lokale industri og gjort det
umuligt at arbejde for langt størstedelen af indbyggerne. »Alle fabrikker og miner på vores side
af frontlinjen har måttet lukke,« siger han.

Oprørslederen
Morgenen efter syder af travlhed i den imposante regeringsbygning i Lugansk, hvor den
øverste leder af den nydannede folkerepublik
har sit kontor. Velsiddende jakkesæt går op ad
trapper. Stilfulde spadseredragter forsvinder
bag søjler. Skridt klaprer, smalltalk summer.
Parlamentsmedlemmer hilser på stressede
fagforeningsledere. Sekretærer holder mapper
under armen, journalister knuger mikrofoner, og
vagtmænd tjekker tasker.
Igor Plotnitskij har stået i spidsen for
Folkerepublikken Lugansk siden august 2014.
Han sætter sig bag et langt bord for at fortælle
Weekendavisen om perspektiverne for sit krigshærgede land, der ikke anerkendes af et eneste af
FNs medlemmer.
»De første tre år af vores selvstændighed var
kun den første fase – den første etape på vores vej
til at blive en del af Den Russiske Føderation. Jeg
ved, hvad vores folk vil. Og som leder af republikken er det min pligt at følge folkets ønsker,«
siger Plotnitskij.
»Fra vores side er sagen klar. Vi venter blot på
Ruslands beslutning,« uddyber han.
Deraf følger, ifølge den 52-årige separatistleder,
at Lugansk har sagt farvel til Ukraine for altid.
»Efter al den lidelse, som Ukraine påførte vores
folk, og efter alle erklæringerne fra deres politiske ledere har de ikke efterladt os noget valg. Vi
vender aldrig tilbage. Vi er ikke masochister.«
Har I modtaget signaler om, at Rusland rent

UKRAINE
Folkerepublikken Lugansk

faktisk har i sinde at optage Folkerepublikken
Lugansk?
»Hvis du mener den nødhjælp, som vi modtager, for eksempel da indbyggere i det nordlige
Rusland sendte os uldsokker, så får vi konstant
den slags signaler fra den russiske befolkning.
Hvis du mener politiske signaler, så er det
Vladimir Putin, der er ansvarlig for Ruslands
udenrigspolitik. Når han finder, at tiden er den
rigtige, vil han tage dette emne op. De gode forbindelser og positive signaler fra det russiske folk
har varet i århundreder,« siger Igor Plotnitskij.
At blive anerkendt af verdenssamfundet spiller ikke den store rolle for Folkerepublikken
Lugansk, ifølge Plotnitskij.
»For os rækker anerkendelse fra Rusland. Og
hvis vi bliver en del af Den Russiske Føderation,
kan vi være ligeglade med, hvad resten af verden
mener eller accepterer,« siger han og tilføjer:
»Uheldigvis møder vi meget hykleri fra
Vesten. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke
standarder for vestligt demokrati Lugansk,
Donetsk og Krim ikke lever op til. Borgerne i
disse territorier har udtrykt deres vilje gennem
frie valg. Hvorfor respekterer Europa kun folkets
vilje, når det er opportunt? Det forekommer
mig, at Vesten ikke interesserer sig synderligt
for demokrati, men snarere spiller et spil med
demokratiet.«

Sovjet-kulten
Han løfter afværgende hånden, da en medhjælper
signalerer, at den afsatte tid til interviewet er gået.
I stedet giver han sig til at svare på spørgsmålet
om, hvorfor Folkerepublikken Lugansk har overtaget Sovjetunionens symboler. De går igen på
bannere, flag og plakater overalt i den unge stat.
Ikke nok med det: Den ikke-anerkendte nation
i Donbass har genoplivet kulten om Den Store
Fædrelandskrig – som Anden Verdenskrig hedder
på de her kanter – med alt, hvad det indebærer af
fejring, fremvisning og heltedyrkelse af krigsveteraner fra dengang. Den slags ritualer udgjorde et
vigtigt ideologisk og samfundsbærende element i
USSR. Og nu også i Folkerepublikken Lugansk?
»Vi forbinder vores liv med vores historie og
vores forfædre. Derfor er disse symboler ikke
kun til pynt. De repræsenterer vores erindring og
vores følelser. Samtidig er de det, vi bygger vores
fremtid på,« siger folkerepublikkens leder og
fortsætter ikke uden stolthed i stemmen:
»Intet land i Europa var i stand til at besejre
fascismen. Tværtimod, de europæiske lande
overgav sig gladeligt. Og senere deltog de lige så
gladeligt i krigen mod Sovjetunionen. Men vi er
Sovjetunionens arvtagere. Vindernes blod løber i
vores årer.«
Uden for regeringsbygningen løber en gruppe
teenagere rundt om den enorme Lenin-statue på
deres skateboards. Det skramler højt, når de hopper og laver tricks op langs soklen.
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